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Voorwoord

Beste lezers,

In het voorjaar van 2014 werden voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken 

van een woningbouwplan voor vrijstaande woningen aan de Schepersweg in Uden. 

In 2009 had de gemeente er al een archeologisch booronderzoek laten uitvoeren. 

Volgens het archeologisch bureau was er geen reden tot een nader archeologisch 

onderzoek. Het woningbouwplan Schepersweg kon zonder belemmering worden 

uitgevoerd.

Tijdens de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg, keken voor de zekerheid 

enkele archeologievrijwilligers van de Heemkundekring, onder leiding van Hanneke 

van Alphen, over de schouder mee. Er werden een oude pot en een stuk roestig 

ijzer opgeraapt, dat bij nader inzien een ijzeren zwaard bleek. Experts konden al 

snel vertellen dat het om voorwerpen ging die ongetwijfeld afkomstig waren uit 

Merovingische graven. Mogelijk lag er een grafveld in het bouwplan. 

Toen stond de gemeente voor een ‘uitdaging’. Door deze toevalsvondst – enkele weken 

voordat de bouw van het eerste huis zou starten - moest er snel actie ondernomen 

worden.

Een archeologisch adviseur (ArchAeO) werd ingeschakeld om het proces te begeleiden. 

Onderzoeksbureau Archol uit Leiden werd aangetrokken om een proefsleuvenonder-

zoek uit te voeren.

Niet alleen een Merovingische begraafplaats uit de 6e tot de 8e eeuw kwam hierbij in 

beeld, maar ook allerlei nederzettingssporen uit de Middeleeuwen (8e tot de 13e eeuw).

Gezien de aanvankelijk lage verwachting, was er geen geld gereserveerd voor een 

opgraving, maar de gemeenteraad vond het belangrijk om alles zorgvuldig te laten 

opgraven en besloot bij deze ‘toevalsvondst’ garant te staan voor de kosten van 

opgraving en verslaglegging.

In juni en juli 2014 werd het plangebied opgegraven en stonden we oog in oog met 

vele honderden jaren verleden tijd. Resten en sporen die ons meer inzicht geven in de 

geschiedenis van Uden. En ons doen beseffen dat we leven op grond waar vroeger ook 

mensen samen hebben gewoond en geleefd. 

Het is geweldig dat zo’n grote groep bevlogen vaklieden zich de afgelopen jaren voor 

deze Udense reddingsoperatie heeft ingespannen; de Heemkundekring, archeologen 

van onderzoeksbureau Archol, onderzoekers en studenten van de Universiteit Leiden 

en specialisten van restauratieatelier Restaura.

Bovendien verstrekte de provincie Noord-Brabant een forse subsidie voor het laten 

conserveren en restaureren van de rijke uitrusting in de graven.

De tastbare schatten die onze voorouders,  – de eerste Udense kolonisten -  in hun graf 

meekregen, spreken erg tot de verbeelding. Ze waren in het najaar van 2017 een tijdje 

te bewonderen in Museum Krona (het voormalige Museum voor Religieuze Kunst). 

Voor u ligt in boekvorm de indrukwekkende verslaglegging van de opgraving, de 

uitwerking van de duizenden sporen en vondsten en de analyse die hierop heeft 

plaatsgevonden. Een dergelijk onderzoek kost veel tijd, maar levert weer belangrijke 

puzzelstukken op over ons verleden, ons Udens verleden, waar we trots op mogen zijn.

Namens het gemeentebestuur wil ik een ieder, die de afgelopen jaren aan het 

onderzoek en de totstandkoming van dit boek heeft bijgedragen, hartelijk danken.

Ingrid Verkuijlen

Wethouder cultuur, gemeente Uden
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Samenvatting

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) heeft in 2014 en 2015 in opdracht 

van de gemeente Uden archeologische opgravingen uitgevoerd binnen het 

plangebied Schepersweg te Uden. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande 

bouw van negen vrijstaande woningen. Op grond van een in 2009 uitgevoerd 

bureau- en karterend booronderzoek was het plangebied in eerste instantie 

archeologisch vrijgegeven. In aanloop naar de realisatie van de woningbouw heeft de 

Heemkundekring Uden onverwacht bijzondere archeologische resten uit de vroege 

middeleeuwen ontdekt in het tracé van de bouwweg en een sleuf voor een gasleiding. 

Het daarop volgende proefsleuvenonderzoek bevestigde het bijzondere karakter van 

vindplaats. Binnen het plangebied bevindt zich een grafveld uit Merovingische tijd en 

een nederzettingsterrein uit zowel de vroege als late middeleeuwen.  

Ondanks dat het gebied op basis van het eerdere advies archeologisch is vrijgegeven, 

achtte het gemeentebestuur van Uden de betekenis van de archeologie van dergelijk 

groot belang dat zij het besluit heeft genomen om het alsnog in zijn geheel te laten 

opgraven. Dit rapport behandelt de bevindingen van deze opgravingen.

Gezien het onvoorziene maar bijzondere karakter van het onderzoek is, mede om de 

kosten in te perken, zoveel mogelijk  samenwerking gezocht met de onderzoeksgroep 

van prof.dr. Frans Theuws van de Universiteit Leiden, die momenteel onderzoek 

doet naar Merovingische grafvelden. Frans Theuws heeft zich gecommitteerd aan 

het project, zowel tijdens de opgraving door de inzet van promovendi, Master- en 

Bachelor-studenten, als tijdens de uitwerking door met zijn groep de analyse en 

verslaglegging van het grafveld en geassocieerde vondsten voor zijn rekening te 

nemen. Daarnaast heeft Heemkundekring Uden ook een forse bijdrage geleverd door 

de continue inzet van haar leden tijdens het veldwerk en daarna.

Het meest bijzondere en oudste element binnen het opgegraven terrein vormt een 

grafveld uit de Merovingische tijd, de vroegste fase van de middeleeuwen. In relatie 

tot andere grafvelden uit deze periode gaat het om een relatief klein exemplaar. 

Helaas kon het niet helemaal onderzocht worden, aangezien een deel zich onder de 

huidige Schepersweg bevindt. Desalniettemin leverde het gedetailleerde onderzoek 

naar de grafkuilen en hun inhoud een hele reeks bijzondere vondsten op, waarvan de 

meeste met vrouwelijke opsmuk en mannelijke krijgersuitdossing geassocieerd kunnen 

worden. Tot dergelijke bijzondere vondsten behoren haarspelden, kralenkettingen, met 

edelstenen ingelegde gordelgarnituren, riemtongen, een gouden hanger, een versierd 

paardenbit, zwaarden, bijlen, messen, dolken, lansen, pijlpunten en schildknoppen. 

Daarnaast blijken ook glazen bekers, versierd aardewerk en enkele gouden munten van 

het type tremissis meegegeven.

Op basis van een gedetailleerde analyse van deze aangetroffen bijgiften moet de 

oorsprong van het grafveld in de periode 510/520 – 565 worden geplaatst. Deze 

aanvangsdatum binnen de 6e eeuw past goed bij het beeld dat we hebben van 

bewoning in de Peelhorst. Het grafveld is ca. 200 jaar in gebruik geweest, gedurende 

welke men zeven generaties aan personen van vermoedelijk hetzelfde huishouden 

heeft begraven.

Ten westen van het grafveld is een aanzienlijke middeleeuwse nederzetting 

opgegraven. Ondanks dat er duizenden sporen van ten minste een zeventigtal 

structuren zijn onderzocht, behelst ook dit slechts een deel van de nederzetting. De 

sporen lopen namelijk in vrijwel alle richtingen buiten het plangebied door. Tegen 

de lange gebruiksduur van het Merovingische grafveld steken de in de nabijheid 
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aangetroffen nederzettingsresten uit dezelfde periode schril af. Op basis van één 

scherf Merovingisch aardewerk kan vermoedelijk slechts één gebouw, waarschijnlijk 

een bijgebouw, gelijktijdig met het gebruik van het grafveld geassocieerd worden. Met 

enig oprekken zijn daar, althans op gebouwtypologische gronden, voor de laatste fase 

van het grafveld nog een boerderijplattegrond en naastgelegen bijgebouw aan toe te 

voegen. Op basis van deze gegevens is het echter duidelijk dat we met de opgravingen 

langs de Schepersweg slechts een fractie van de nederzetting hebben aangesneden 

van de gemeenschap die met het grafveld is te associëren. Gezien het veronderstelde 

gespreide karakter van deze vroegmiddeleeuwse bewoning, is het niet onwaarschijn-

lijk dat de kern van bewoning zich in de in 2002 onderzochte nabijgelegen vindplaats 

binnen het tracé van de A50 zich heeft bevonden. 

Aan het eind van de Merovingische en begin van de Karolingische tijd stopt men met 

het begraven van de leden van de lokale gemeenschap binnen het grafveld. Net als 

gedurende de Merovingische tijd moet de Karolingische bewoning een verspreid 

karakter hebben gehad. Ten hoogste één boerderij heeft zich binnen het onderzochte 

areaal bevonden. Dat het terrein van Uden – Schepersweg niet de enige bewoningslo-

catie vormde, laat wederom het reeds aangehaalde onderzoek langs de A50 zien, waar 

ook een Karolingische boerderijplattegrond is aangetroffen. 

De bewoning aan het einde van de Karolingische en het begin van de daaropvolgende 

Ottoonse tijd heeft centraal in het onderzoeksgebied van de Schepersweg gelegen. 

Daar zijn namelijk twee overlappende plattegronden van een voor die periode 

kenmerkend huistype aangetroffen. Na het verlaten van dit centraal in het plangebied 

gelegen erf krijgt de nederzetting zo rond 950 een andere en meer blijvende inrichting. 

De bewoning verplaatst zich dan naar drie zones, waarbinnen erven steeds opnieuw 

vervangen worden. 

Voor het onderzochte deel van de nederzetting kan dan gesteld worden dat 

bewoning waarschijnlijk continu is geweest gedurende de periode 950 - 1200. Of 

continue bewoning ook geldt binnen iedere zone blijft de vraag, aangezien het aantal 

onderscheiden fasen verschillend is voor elke zone. Toch zullen gedurende bepaalde 

fasen alle drie de zones gelijktijdig bewoond zijn geweest.  In vergelijking met de 

vroege middeleeuwen vindt er gedurende dit tijdvak een duidelijke clustering van 

erven plaats. Ook de aanzienlijke hoeveelheid aardewerk die met de periode 1050 – 

1200 geassocieerd kan worden, wijst uit dat in deze periode het zwaartepunt van de 

bewoning gelegen moet hebben. Dit beeld komt overeen met dan van de bewoning in 

bijvoorbeeld de nabijgelegen vindplaats Nistelrode – Zwarte Molen.  

Met deze periode is waarschijnlijk ook lokale winning van ijzer uit oer te associëren. 

Resten daarvan zijn met name in het zuidwesten van het plangebied aangetroffen. 

Uitgaande van de beperkte contextgegevens van de metaalvondsten is het binnen de 

kaders van het huidige onderzoek niet mogelijk gebleken te achterhalen in hoeverre 

en wat voor soort ijzeren objecten lokaal vervaardigd werden. Wel is duidelijk dat men 

toch ook bijzondere metalen objecten, waaronder een unieke bronzen sleutel, van 

elders bleef importeren. Voor het overige leverden de opgravingen materiële resten op 

die goed passen in een lokale huishoudelijke context. 

Zo rond 1200 treedt er weer een verandering op in de inrichting van de nederzetting. 

De ligging van de huizen wordt verplaatst naar locaties waar tot dan toe weinig 

gewoond is, of naar plaatsen waar veel oudere bewoning zat. Op basis van het 

aardewerk en huistypologische gronden moet het einde van de bewoning binnen 

het plangebied zo rond 1250 geplaatst worden. Het lijkt erop dat dit deel van Uden 

in onbruik raakt en bewoning zich vermoedelijk naar de Markt of rond de oude St. 

Petruskerk verplaatste. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) heeft in 2015 in opdracht van de 

gemeente Uden archeologische opgravingen uitgevoerd binnen het plangebied 

Schepersweg te Uden (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is bouw van negen 

vrijstaande woningen. Zoals gebruikelijk binnen de cyclus van de Archeologische 

Monumenten Zorg hebben reeds in 2009 een bureau- en karterend booronderzoek 

plaatsgevonden. Conclusie van dit vooronderzoek was dat het terrein tot in de 

C-horizont verstoord was en bij afwezigheid van archeologische indicatoren (scherfjes, 

houtskool) archeologisch leeg zou zijn. Op basis van deze bevindingen en het daaruit 

voortkomende selectieadvies is het plangebied archeologisch vrijgegeven. 

In februari 2014 heeft de Heemkundekring Uden echter, bij de archeologische 

begeleiding van de aanleg van een geluidswal en ontsluitingsweg aan de rand van het 

plangebied, een grote hoeveelheid belangwekkende sporen en vondsten aangetroffen, 

die de conclusie van het eerdere onderzoek tegenspreken. Zo duidden bepaalde 

aardewerkvormen en bijzondere metaalvondsten, waaronder een zwaard, op een 

Merovingisch grafveld binnen het plangebied (voor tijdsindeling en archeologische 

perioden zie Figuur 1.2). Daarnaast zijn ook een reeks nederzettingssporen (kuilen en 

paalsporen) opgetekend, die mogelijk met dit grafveld samenhangen.

Ondanks dat het gebied op basis van het eerdere advies archeologisch is vrijgegeven, 

achtte het gemeentebestuur van Uden de betekenis van de archeologie van groot 

belang. De gemeente Uden heeft dan ook het besluit genomen om alsnog een 

proefsleuvenonderzoek binnen het gehele plangebied uit te laten voeren. Dit 

inventariserend onderzoek heeft in april 2014 plaatsgevonden en daarbij is gelijk ook 

het oppervlak van een reeds aangekocht en dat jaar te bebouwen kavel, eigendom 

van de familie van den Berg, opgegraven. De resultaten van deze onderzoeken 
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bevestigden de bevindingen van de Heemkundekring Uden.1 Binnen het plangebied 

bevindt zich een grafveld uit de vroege middeleeuwen en daar direct naast is een 

uitgestrekt nederzettingsterrein uit de vroege en volle middeleeuwen met een zeer 

hoge sporendichtheid gelegen.

Deze bijzondere resultaten hebben de gemeente doen besluiten om het door 

bebouwing bedreigde deel integraal op te laten graven. 

Deze onvoorziene opgraving noopte tot creativiteit om op deze wijze de kosten zoveel 

mogelijk beperkt te houden. Mede gezien het bijzondere karakter van de vindplaats is 

daarom contact gezocht met de onderzoeksgroep van professor Frans Theuws aan de 

Universiteit Leiden, die momenteel onderzoek doet naar Merovingische grafvelden. 

Frans Theuws heeft zich gecommitteerd aan het project, zowel tijdens de opgraving 

door de inzet van promovendi, Master en Bachelor studenten, als tijdens de uitwerking 

1  Knippenberg et al. 2014.
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door met zijn groep de analyse en verslaglegging van het grafveld en geassocieerde 

vondsten voor zijn rekening te nemen. Daarnaast heeft Heemkundekring Uden ook 

een forse bijdrage geleverd door de continue inzet van haar leden tijdens het veldwerk 

en daarna.

1.2 Onderzoeksgebied

Het oorspronkelijke plangebied van de te realiseren woningen langs de Schepersweg 

omvat ca. 19.000 m² en ligt ingeklemd tussen de Schepersweg in het oosten, de 

Aalstweg in het zuiden, de sportterreinen en de A50 in het westen en de Schaapsdijk in 

het noorden. Een centraal segment van het terrein is reeds bebouwd en valt derhalve 

buiten het plangebied. Voorafgaande aan het onderzoek bestond het te bebouwen 

terrein uit grasland. Het middenperceel is de laatste jaren als fietscrossbaan benut 

door de lokale jeugd. 

Op basis van het booronderzoek was het gehele plangebied vrijgegeven. Na de 

bevindingen van de Heemkundekring Uden in de zuidelijke helft van het terrein is 

besloten om dit deel door middel van proefsleuven nader te onderzoeken. Dit is het 

onderzoeksgebied van het inventariserend onderzoek en de onderhavige opgravingen. 

Gezien de alomvattende aanwezigheid van archeologische resten in dit zuidelijk deel 

en het bijzondere karakter van deze aangetroffen resten, is het besluit genomen 

het gebied archeologisch toch niet vrij te geven en allereerst het direct bedreigde 
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deel bestaande uit plangebied van negen te realiseren woningen op te graven. 

Aangezien het meest bijzondere element, het vroeg middeleeuwse grafveld naar 

het zuiden buiten te bebouwen kavels doorliep, is omwille van de wens het grafveld 

zo compleet mogelijk op te graven, ten zuiden van de reeds aangelegde weg ook 

nog een opgravingsput aangelegd. Deze put bevond zich nog binnen het plangebied 

Schepersweg.     

Het direct bedreigde gebied van de negen te realiseren woningen bestrijkt een 

oppervlak van ca. 8.200 m² binnen het grotere plangebied van ca. 12.000 m²  (kavels 

zijn met blauwe lijnen in Figuur 1.3 weergegeven).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

In onderhavig plangebied zijn tijdens het vooronderzoek twee vindplaatsen 

aangetroffen: een middeleeuwse nederzetting en een vroeg middeleeuws grafveld. 

Omdat inpassing van de vindplaatsen niet mogelijk was, heeft de betrokken overheid, 

de gemeente Uden, besloten dat de vindplaatsen opgegraven dienden te worden.

Het veldwerk is uitgevoerd onder leiding van Archol BV. Om optimaal gebruik te 

kunnen maken van de inzet van promovendi en studenten van de Universiteit Leiden is 

besloten om de opgravingen gedurende vijf weken in de zomer van 5 juli tot 8 augustus 

2014, plaats te laten vinden, wanneer er geen colleges waren. De ad hoc samenstelde 

opgravingsploeg bestond uit een vaste kern van medewerkers van Archol, promovendi 

en studenten van de Universiteit van Leiden, en leden van de Heemkundekring Uden 

en van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Het opgraven bleek een taaie 

klus te zijn vanwege de hoge dichtheid aan sporen, het grofkorrelige zand vermengd 

met grind en grotere stenen in de ondergrond, en door de sterke doorworteling van 

de graven. Toch kon door de goede inzet het beoogde terrein bijna in zijn geheel 

opgegraven worden. 

Voorafgaand aan de opgravingen was op het kavel van de familie van den Berg reeds 

met de bouw van hun nieuwe woning begonnen. Dit te bebouwen deel was reeds 

direct aansluitend op het inventariserend onderzoek opgegraven. De beoogde tuin was 

dat nog niet. Dit stuk was pas na de afronding van de bouw van het huis beschikbaar 

en is in april 2015 gedurende een veldcampagne van enkele dagen opgegraven 

door enkele medewerkers van Archol bijgestaan door een grote groep leden van de 

Heemkundekring Uden. Daarmee was het veldwerk binnen het plangebied beëindigd. 



ScheperSweg    15

Als laatste dient hier nog vermeld te worden dat begin 2018 de Heemkundekring Uden 

een archeologische waarneming heeft gedaan bij de bouw van twee woningen in het 

noordelijk vrijgegeven deel van plangebied. Hierbij zijn vondsten verzameld en enkele 

sporen in het vlak en coupe opgetekend. 

Gedurende de vijf weken durende campagne heeft een groot aantal mensen aan 

de opgraving meegewerkt. Er is steeds in twee teams gewerkt, waarbij één team 

zich op het Merovingisch grafveld (vindplaats 2) focuste en het andere team de 

opgraving van de middeleeuwse nederzetting (vindplaats 1) voor zijn rekening nam. 

De veldwerkleiding van het gehele project was in handen van Minja Hemminga. 

Zij trad ook op als supervisor van het grafveldteam. Dit team bestond verder uit 

promovendi en studenten (ca. 6-10 personen) van de onderzoeksgroep van prof. dr. 

Frans Theuws met ervaring in vroegmiddeleeuwse grafvelden, aangevuld met enkele 

Heemkundeleden. De inhoudelijke leiding op het grafveld was gedurende de opgraving 

afwisselend in handen van Martine van Haperen, Wim Kemme, Marije Jansen en Arjan 

den Braven: alle PhD research kandidaten van de onderzoeksgroep van Frans Theuws.

Het andere team werd geleid door Sebastiaan Knippenberg en bestond naast hem uit 

nog twee à drie archeologen van Archol, aangevuld met Bachelor- en Master-studenten 

(gemiddeld 5 personen) en een wisselend aantal leden van de Heemkundekring Uden 

en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Voor het machinale graafwerk is Ben van Doren van Luyten Archeologisch grondwerk 

ingezet, op sommige dagen bijgestaan door een collega op een minikraan. De 

projectleiding lag bij Tiziano Goossens. Fokko Kortlang van ArchAeO trad op als 

directievoerder en archeologisch adviseur van het bevoegd gezag (de gemeente Uden) 

en Janny Straatsma was de projectverantwoordelijke binnen de gemeente Uden. 

Tijdens het veldwerk hebben medewerkers van restauratiebureau Restaura 

blokbergingen van twee graven verricht. Restaura heeft ook de conservering en 

restauratie van verschillende vondstcategorieën uit de graven verricht, alsmede de 

metaalvondsten uit de nederzetting. Gedurende de uitwerking hebben Frans Theuws 

en zijn onderzoeksteam de uitwerking van het Merovingisch grafveld inclusief alle 

vondsten voor hun rekening genomen. De uitwerking van het middeleeuws nederzet-

tingsterrein lag bij Sebastiaan Knippenberg bijgestaan door verschillende specialisten.

1.4 Dankwoord en draagvlak

Vanaf de eerste onverwachte ontdekking van de bijzondere middeleeuwse sporen 

tot en met de oplevering van het onderhavig rapport hebben verschillende partijen 

zich hard gemaakt om de bodemschatten aan de Schepersweg te Uden niet alleen 

te behouden voor het nageslacht, maar ook toegankelijk te maken voor de huidige 

generatie. Op de eerste plaats verdient de Heemkundekring Uden alle lof, die zo alert 

was om - ondanks de archeologische vrijgave - de bouwrijpfase van het woningbouw-

project op de voet te volgen en de aanleg van de eerste bouwweg archeologisch te 

begeleiden.  Zonder de Heemkundekring was het grafveld nooit aan het licht gekomen. 

Ook tijdens de daaruit voortvloeiende opgravingen heeft de Heemkundekring 

een bijdrage geleverd. Veel  dank gaat ook uit naar de Faculteit Archeologie van 

de Universiteit Leiden en in het bijzonder naar prof.dr. Frans Theuws die zich met 

zijn team belangeloos heeft ingezet, zowel bij de opgraving als de uitwerking en 

rapportage van de Merovingisch graven.

Het gehele archeologische project was verder niet mogelijk geweest zonder de 

gemeente Uden die, bijgestaan door archeologisch adviseur Fokko Kortlang van 
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ArchAeO, na de onverwachte ontdekking alle zeilen heeft bijgezet om een belangrijke 

puzzel uit de Udense ontstaansgeschiedenis alsnog grondig te laten onderzoeken. De 

gemeente heeft daarbij als bevoegde overheid haar verantwoordelijkheid genomen: 

niet alleen door het grootste deel van de onderzoekskosten op zich te nemen, maar 

ook door haar burgers tijdens het gehele proces voortdurend te (laten) informeren en 

te betrekken. Het onderzoek genoot daardoor gedurende het gehele project een groot 

maatschappelijk draagvlak: niet alleen in Uden, maar ook tot ver daarbuiten. 

Zo is het publiek al tijdens de opgravingen in 2014 op de hoogte gebracht van de eerste 

bevindingen in de vorm van open dagen en rondleidingen. Vooral de blootgelegde 

graven uit de Merovingische graven trokken viel publiek (Figuur 1.4 en Figuur 1.5).

Ook na afronding van de opgravingen, bleef het onderzoek in de belangstelling 

staan. Al vanaf het eerste jaar van de uitwerking zijn diverse lezingen georganiseerd 

voor zowel wetenschap als publiek. Zo heeft Frans Theuws de bewoners van Uden 

in januari 2015, in een vol bezette Kruisherenkapel, op de hoogte gebracht van de 

eerste bevindingen van het onderzoek. Datzelfde jaar werden deze bevindingen ook 

onder de collega-archeologen gepresenteerd: tijdens het internationale congres over 

Merovingische grafvelden op de Universiteit Leiden in april en achtereenvolgend op de 

jaarlijkse Studiedag van het Noord-Brabantse Genootschap en de Reuvensdagen, dé 

jaarlijkse bijeenkomst voor archeologen, in het najaar van 2015.

Ondertussen was bij Restaura in Haelen ook de conservering en restauratie van de 

vele bijgiften uit de Merovingische graven ingezet. Toen onderzoek uitwees dat de 

twee meest opvallende rijke graven, die van een man en een naast liggende vrouw, 

niet alleen tot de eerste Merovingische voorouders van Uden behoorden, maar ook 

tot de Merovingische pioniers van het Brabantse grondgebied, heeft de Provincie 

Noord-Brabant besloten om de gemeente Uden te steunen en de kosten voor de Figuur 1.4 
Druk bezochte rondleiding bij de opgraving 
van de Merovingische graven langs de 
Schepersweg.
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restauratie van deze twee graven op zich te nemen. Na afronding van de restauratie 

werd de ‘schatvondst’ van deze twee bijzondere graven onthuld tijdens de opening 

van de Nationale Archeologiedagen in 2017 in het Museum voor Religieuze Kunst in 

Uden.  Na de officiële opening door gedeputeerde Swinkels, burgemeester Hellegers 

en wethouder Van Merwerode onder brede belangstelling van de media, waaronder 

NOS en het Jeugdjournaal, waren de graven gedurende enkele weken in een kleine 

tentoonstelling voor het publiek te bewonderen (Figuur 1.6 -1.8). Toen uiteindelijk ook 

Figuur 1.5 
Uitleg over de opgraving en de vondsten 
tijdens de open dag (foto: Hanneke van 
Alphen).

Figuur 1.6 
Onthulling van de reconstructietekening 
van het mannengraf tijdens de opening 
van de tentoonstelling in het Museum voor 
Religieuze kunst in Uden, tevens opening 
van de Nationale Archeologiedagen (foto: 
Nationale Archeologiedagen 2017).
Links Janneke Berkelbach, directeur Stichting 
Nationale Archeologiedagen, rechts gedepu-
teerde Henri Swinkels.
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de bijgiften uit alle overige graven gerestaureerd waren, volgde in 2018 nog een grote 

tentoonstelling in het  Museum van Religie en Kunst.

Ook in de nabije toekomst zullen de bijzondere vondsten van de Schepersweg in de 

belangstelling blijven staan. Prof.dr. Frans Theuws zal met zijn team het onderzoek 

uitbreiden en vastleggen in een wetenschappelijk monografie. De Merovingische 

voorouders zullen ten slotte voor altijd hun verdiende plek innemen in de geschiedenis-

canon van Uden en omstreken.

Figuur 1.7 
Reconstructietekening van het mannengraf 
met toegevoegde bijgiften uit de tentoonstel-
ling in het Museum voor Religieuze kunst in 
Uden (tekening: Raf Timmermans).

Figuur 1.8 
Ook de jeugd en de pers waren goed 
vertegenwoordigd tijdens de opening van 
de tentoonstelling in het Museum voor 
Religieuze kunst in Uden (foto: Nationale 
Archeologiedagen 2017).
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1.5 Opzet rapportage 

De bij de opgraving verzamelde gegevens zullen in dit rapport als volgt gepresenteerd 

worden. Na de recapitulatie van vraagstellingen en veldmethodiek (hoofdstukken 

2 en 3) die aan het onderzoek ten grondslag liggen volgt een korte landschappe-

lijke en archeologische inkadering (hoofdstukken 4 en 5). De hoofdstukken hierna 

geven een beschrijving van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Daarbij 

zal het grafveld als eerste als aparte site besproken worden in hoofdstuk 6. Hierin 

zullen de graven, hun inhoud en hun datering kort apart de revue passeren. Voor een 

uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar de catalogus van de graven in bijlage I. 

Vervolgens zal de fasering van het grafveld aan bod komen en tenslotte zullen enkele 

eerste conclusies gepresenteerd worden. De sociaal-cultureel-economische regionale 

en internationale inkadering van het grafveld valt buiten de scope van dit basisrapport 

en zal in een toekomstige Engelstalige publicatie in de serie Merovingian Archaeology 

in the Low Countries aan bod komen, die in zijn geheel aan het grafveld van Uden – 

Schepersweg gewijd zal worden.

Het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 7) is gereserveerd voor de bespreking van de 

aangrenzende middeleeuwse nederzetting, waarbij eerst een overzicht wordt gegeven 

van de aanwezige gebouwtypen op de vindplaats en hun karakteristieken. Vervolgens 

zullen verschillende vondstcategorieën die geassocieerd zijn met de nederzetting aan 

bod komen. Tenslotte zal de fasering van de nederzetting besproken worden en de 

relatie van de bewoning tot het grafveld en omliggende nederzettingen. Afgesloten 

zal worden met een synthese (hoofdstuk 8) waar de onderzoeksvragen in een lopende 

tekst behandeld zullen worden.

Soort onderzoek: Opgraving (DO)

Projectnaam: Uden - Schepersweg

Archolprojectcode: DUS 1498

Archis-zaaknummer: 62371 (oud) / 2449581100 (nieuw)

Opdrachtgever: Gemeente Uden, drs. J. Straatsma

Directievoering: Drs. F. Kortlang (ArchAeO)

Bevoegd gezag: Gemeente Uden

Adviseur bevoegd gezag: Drs. F. Kortlang (ArchAeO)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 5 juli – 8 augustus 2014,  5 – 8 april 2015

Rapport gereed: 12 juli 2019

Versie: 1.0 definitief

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja 

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Uden

Plaats: Uden

Toponiem: Schepersweg

Coördinaten gebied: 169.900 / 408.328

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 12.000 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-
Brabant

Geomorfologie: Plateauachtige horst met rivierafzettingen

Bodem: Zwarte enkeerdgronden

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie Bedrijf

Tiziano Goossens projectleider Archol BV

Minja Hemminga veldwerkleider Archol BV

Sebastiaan Knippenberg teamleider Archol BV

Ade Porreij-Lyklema veldarcheoloog Archol BV

Marleen van Zon veldarcheoloog Archol BV

Lucas Meurkens veldarcheoloog Archol BV

Svenja Hagendoorn veldarcheoloog Archol BV

Sven Baas veldarcheoloog Archol BV

Arjan den Braven PhD onderzoeker Universiteit Leiden

Martine van Haperen PhD onderzoeker Universiteit Leiden

Maaike de Haas PhD onderzoeker Universiteit Leiden

Marije Jansen PhD onderzoeker Universiteit Leiden

Wim Kemme PhD onderzoeker Universiteit Leiden

Wil Bol MA student Universiteit Leiden

Svenja de Bruin MA student Universiteit Leiden

Mette Langbroek MA student Universiteit Leiden

Kim Schonk MA student Universiteit Leiden

Alette Anne Blom stagiair Universiteit Leiden

Jasper Boelsma stagiair Universiteit Leiden

Rob van Haarlem stagiair Universiteit Leiden

Irene Jansen stagiair Universiteit Leiden

Joris Kanters stagiair Universiteit Leiden

Richard Lensen stagiair Universiteit Leiden

Femke Lippok stagiair Universiteit Leiden

Catelijne Nater stagiair Universiteit Leiden

Anne-Marijn Snaaijer stagiair Universiteit Leiden

Frank van Spelde stagiair Universiteit Leiden

Leon Timmer stagiair Universiteit Leiden

Eileen Vaske stagiair Universiteit Leiden

James van der Weiden stagiair Universiteit Leiden

Liam Zachary stagiair Universiteit Leiden

Hanneke van Alphen vrijwilliger Heemkundekring Uden

Goof van Eijk vrijwilliger Heemkundekring Uden

Ton Bernards vrijwilliger Heemkundekring Uden

A. Sanders vrijwilliger Heemkundekring Uden

Paul van Erp vrijwilliger, metaaldetectie Heemkundekring Uden

A. Driel vrijwilliger Heemkundekring Uden

P. Cooler vrijwilliger Heemkundekring Uden

M.  Helvoort vrijwilliger Heemkundekring Uden

Mike Groen vrijwilliger NFI

Roosje de Leeuwe vrijwilliger NFI

Maurits Pruijsen vrijwilliger Politie

Tabel 1.2 
Samenstelling opgravingsteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het primaire doel van dit archeologisch onderzoek is het zorgvuldig opgraven en 

documenteren van de aanwezige archeologische sporen en vondsten zodat het 

plangebied vervolgens kan worden vrijgegeven voor woningbouw. Het aangetroffen 

grafveld en nederzetting bieden daarbij een aanzienlijk wetenschappelijk potentieel.

Voor nadere inkadering wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken van de NOaA. 

Daarnaast is het Maaskantproject van de Universiteit van Leiden van belang, waarvan 

dit gebied deel uitmaakt. Het onderzoek van het vroeg middeleeuwse grafveld past 

binnen het Anastasis project van de Universiteit van Leiden dat zich specifiek richt op 

de bestudering en documentatie van Merovingische grafvelden in Zuid-Nederland. 

Specifieke aandacht daarbinnen gaat thans uit naar de kleinere ‘familiegrafvelden’ die 

vaak te vinden zijn in een nederzettingscontext en zich kenmerken door vaak opvallend 

rijke bijgiften in de graven.

2.2 Vraagstellingen

Centrale vraagstelling 
Doel van de archeologische opgraving is om ten eerste inzicht te krijgen in aard, 

omvang en datering van de aangetroffen sporen en structuren. 

Onderzoeksvragen 
De volgende meer algemene onderzoeksvragen vormen mede het kader van het 

onderzoek. De meeste vragen zijn te beantwoorden vanuit een regulier KNA-conforme 

opgraving. 

1.  Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

2.  Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale 

zin, van de sporen en wat is de onderlinge samenhang? (speciale aandacht voor het 

mogelijke Merovingische grafveld!) 

3.  In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich goed geconserveerde archeologische 

resten of waar zijn ze te verwachten? Wat is de mate van conservering en gaafheid 

van de archeologische resten? 

4.  Tot welke diepte zijn eventueel aan te treffen inhumatiegraven ingegraven in de 

C-horizont? Zit hier een grote variatie in? (vooral vast te stellen met (guts)boor). 

5.  Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen het plangebied aparte 

vindplaatsen onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? 

6.  Wat is per archeologische vindplaats: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

 d. aard /complextype / functie 

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

 f. de vondst- en spoordichtheid 

 g. de stratigrafie 

 h. de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie 

7.  Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn er locaties 

binnen het plangebied die voor analyse bemonsterd kunnen worden? 

2



22 ScheperSweg

8.  Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, per-

ceelsindeling, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera. 

9.  Kunnen meerdere bewonings- of begravingsfasen (relatief en absoluut) onderscheiden 

worden? 

10.  Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan te geven? 

11.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van 

aangetroffen vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de 

fysische en inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

Landschap en bodem 
12.  Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats(en) (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

13.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen? 

14.  Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het akkerdek een uitspraak 

worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit akkerdek 

15.  Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten?

Naar aanleiding van de eerste resultaten van de opgraving van het grafveld is hier een 

aantal meer specifieke vragen aan toe te voegen:2

Samenstelling van het grafveld en de graven daarbinnen
16.  Wat is de aard van de begravingen (inhumaties)? Zijn bijvoorbeeld alleen 

kistbegravingen of is er ook een aanzienlijk aantal begravingen zonder kisten? Zijn er 

ook aanwijzingen voor begravingen in lijkwaden of doodskleden, of andere vormen 

van inhumatie?

17.  Zijn er behalve inhumaties ook aanwijzingen voor crematiegraven, en zo ja welke 

kenmerken vertonen deze dan (met of zonder urn bijvoorbeeld)? 

18.  Wat is de achtergrond van het op verschillende wijze bijzetten van de doden? Zijn 

hierin patronen in tijd en ruimte waar te nemen?

19.  Wat is de lay-out van het grafveld met begravingen, crematies en tussenpaden en de 

ontwikkeling (fasering en datering) hierin gedurende het gebruik van het grafveld?

20.  Zijn er op grond van de begravingswijze, locatie en materiële cultuur in relatie tot het 

graf, aanwijzingen voor de samenstelling van de populatie wat betreft sexe, leeftijd 

(kind versus volwassene) en mogelijke familierelaties?

21.  Zijn er op grond van de begravingswijze, locatie en materiële cultuur in relatie tot het 

graf, aanwijzingen voor sociaal-economische verschillen tussen de begravenen?

22.  Zijn er aanwijzingen voor grafroof of andere vormen van post-depositioneel 

(secundair) gebruik van de begravingen?

23.  Hoe passen het grafveld en de daaruit af te leiden rituelen in onze kennis van 

begravingen, grafvelden en rituele praktijken uit de bijbehorende periode in de regio? 

24.  Wat draagt het beeld van de hier begraven rurale populatie bij aan de vergelijking 

tussen adel en kerk enerzijds en platteland anderzijds wat betreft economische en 

sociale cultuur (import, handelsnetwerken, rijkdom)? 

2  Deze vraagstellingen zijn zover ze betrekking hebben op het grafveld overgenomen uit Lauw-
erier, Müller en Smal (red.) 2011, 19-21.
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Relatie tussen grafveld en bewoning (gelijktijdig en later) 
25.  Vertoont het grafveld sporen van een daaraan voorafgaande bewoning?

26.  Zijn er aanwijzingen voor een gelijktijdig gebruik van het grafveld enerzijds en 

bepaalde delen van de aangrenzende nederzetting anderzijds op grond van datering, 

lay-out en onderlinge ruimtelijke relaties (bijvoorbeeld oriëntatie) van de sporen?

27.  Zijn er in de (jongere) nederzettingssporen aanwijzingen voor het respecteren van het 

(oudere) grafveld (om heen bouwen bijvoorbeeld) in een bepaalde periode?

28.  Zijn er in de (jongere) nederzettingssporen aanwijzingen voor het doorsnijden/

verstoren van het (oudere) grafveld? Vanaf welke periode is daar sprake van?

Samenstelling van de vondsten: menselijke botresten, bijgaven en overige 
objecten

Menselijke botresten
29.  Tijdens de opgraving bleek slechts een fractie van het menselijk/dierlijk botmateriaal 

bewaard. 

30.  Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

31.  Zijn er in het beperkte botmateriaal nog aanwijzingen voor leeftijd, sexe en geslacht te 

vinden?

32.  Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging en bewaringstoestand 

van deze menselijke resten (eventueel crematie) in het graf?

Dierlijke botresten
Tijdens de opgraving bleek slechts een fractie van het menselijk/dierlijk botmateriaal 

bewaard. 

33.  Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

34.  Zijn er in het beperkte botmateriaal nog aanwijzingen voor soort, leeftijd en bewer-

kingssporen te vinden?

35.  Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging en bewaringstoestand 

van deze dierlijke resten (eventueel crematie) in het graf?

Metaal
Binnen het grafveld bleek een groot aantal metalen bewaard te zijn gebleven. 

36.  Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

37.  In hoeverre is het originele oppervlak van de objecten nog bewaard?

38.  Wat is de herkomst van de grondstoffen, waarmee dit metaal of deze legering is 

gemaakt? Zijn er aanwijzingen voor lokale grondstoffen en/of productieprocessen?

39.  In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoffen?

Glas
Bij enkele graven bleken ook voorwerpen van glas te zijn meegegeven. 

40.  Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

41.  Wat is de samenstelling van het glas? Gaat het om hergebruikt glas of nieuw 

geproduceerd materiaal?

42.  Wat is de herkomst van de grondstoffen, waarmee dit glas is gemaakt? 

43.  In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoffen?
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Botanische resten (macroresten/pollen)
44.  Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

45.  Hoe zag het omliggende landschap eruit?

46.  Zijn er aanwijzingen voor organische bijgaven (bijvoorbeeld bloemen) in de graven?

47.  Zijn er aanwijzingen voor etensresten in bijgaven (potinhoud) in de graven?

48.  Zijn er aanwijzingen voor de laatste maaltijd (ter hoogte van de verwachte maag) in 

de graven?
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Methodiek veldwerk

S. Knippenberg

3.1 Methodiek opgraving

De opgravingsmethodiek binnen beide vindplaatsen verschilde dermate dat deze hier 

apart besproken zullen worden. Algemeen kan gesteld worden dat er 12 putten zijn 

aangelegd met wisselende omvang. Putten 10 tot en met 17 bevonden zich ter hoogte 

van de nederzetting (vindplaats 1) (Figuur 3.1). Putten 100 en 101 zijn aangelegd met 

het doel het grafveld te onderzoeken en begrenzen (vindplaats 2). Een deel van het 

onderzoeksgebied bleek niet toegankelijk. Rondom de eerste bouwkavel die tijdens 

het inventariserende onderzoek is opgegraven, bleek een grotere ruimte (vooral 

rondom de westelijke tuin) afgebakend met hekwerk in verband met de bouw van het 

huis. Deze ontoegankelijke zone van de voornoemde bouwkavel, is in een later stadium 

(april 2015) opgegraven. Daar zijn putten 105 en 106 aangelegd.

De veldteams gedurende de grote campagne dienden dan ook rekening te houden 

met de tijdelijke rijpaden en depots van bouwmaterialen. Daarnaast zijn tijdens het 

veldwerk twee grote bomen ontzien. Ten slotte zorgden kabels en leidingen langs de 

Schepersweg en de gasleiding langs de ontsluitingsweg ervoor dat smalle stroken van 

het grafveld en de nederzetting niet onderzocht konden worden. 

De voornoemde beperkingen en de voorgeschreven opstelling van de veldinrichting 

binnen de grenzen van het opgravingsterrein zorgden ervoor dat putten zorgvuldig 

gepland dienden te worden in combinatie met regelmatige verplaatsing van opslag, 

stort en tijdelijke rijpaden. De beperkte werkruimte binnen het plangebied maakte 

het lastig om in meer dan twee putten tegelijk te werken. De sporendichtheid die 

boven verwachting groot was in de meeste putten, gaf daar overigens ook nauwelijks 

aanleiding toe. 

Uiteindelijk is in totaal 6.800 m2 aan opgravingsputten gegraven en onderzocht. 

Vindplaats 1 - Middeleeuwse nederzettingsterrein
Bij de putaanleg binnen het areaal van de nederzetting is eerst de bouwvoor met 

de machine verwijderd tot in de top van de onderliggende enkeerdlaag. Tijdens dit 

verdiepen is met behulp van een metaaldetector naar metalen gezocht en zijn alle 

vondsten in vakken van 5x5 m verzameld. Vervolgens is een put doorgaans in zijn 

geheel laagsgewijs verder verdiept tot op een leesbaar sporenvlak (vlak 1) onder de 

enkeerdlaag. Ook hierbij is steeds gelet op vondsten en is met de metaaldetector 

gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen. De aangetroffen vondsten zijn in 5x5 

m vakken verzameld.

Sporen in het vlak zijn aangekrast en hebben een uniek spoornummer gekregen. Van 

het vlak zijn foto’s gemaakt en spoorbeschrijvingen zijn digitaal in het veld ingevoerd 

in de projectdatabase. Vervolgens is het opgravingsvlak met behulp van de GPS of 

Robotic Total Station ingemeten. 

Uitgezonderd recente sporen, zijn alle grondsporen binnen de nederzetting 

gecoupeerd. Sporen van grote omvang (groter dan 1,5-2 m doorsnede) zijn over 

het algemeen machinaal met een minigraver gecoupeerd onder toezicht van een 

ervaren archeoloog. Kleinere sporen zijn veelal handmatig gecoupeerd. Coupes zijn 

gefotografeerd en getekend op schaal 1:10 of 1:20. Daarna is ieder spoor afgewerkt. 

Tijdens het couperen en afwerken zijn vondsten per spoor en per vulling verzameld.

3
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Binnen de nederzettingssporen zijn vullingen die kansrijk werden geacht voor het 

aantreffen van macrobotanische resten bemonsterd. Dit is gezien de beperkte 

middelen van het onderzoek en duur van het veldwerk zeer selectief gebeurd.  

In het veld zijn sporen waar mogelijk al toegekend aan structuren. Door de beperkte 

tijd, de hoge dichtheid en complexe clustering van sporen, waarbij verschillende 

gebouwplattegronden elkaar soms overlapten, bleek het in veel gevallen niet 

mogelijk structuren afdoende in het veld te herkennen en documenteren. De hoge 

sporendichtheid stond niet alleen een goed zicht op aanwezige structuren in de weg; 

het bleek vaak ook niet mogelijk huisplaatsarealen in één keer te onderzoeken en alle 

coupes behorende tot één plattegrond in een keer aan te leggen en in één overzicht 

te documenteren. In veel gevallen moesten bepaalde delen van een put eerst worden 

afgewerkt, voordat men aan een volgend deel kon beginnen. Ook bleken huisplaatsen 

dusdanig te overlappen en hun clustering dermate dicht te zijn dat nergens een 
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Legenda

opgravingsputten Archol

onderzoeksgebied

proefsleuven Archol

begeleiding Heemkundekring

kavel Fam. v.d. Berg

Figuur 3.1 
Puttenoverzicht van de opgraving met 
daarop aangegeven de sleuven die door de 
Heemkundekring Uden zijn begeleid, de put-
ten van het inventariserend onderzoek en de 
direct daarop uitgevoerde kleine opgraving 
op het perceel van de familie Van den Berg.
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goede grens tussen de afzonderlijke opgravingsputten getrokken zou kunnen worden 

zonder daarbij plattegronden op te delen. Het in het veld afdoende documenteren van 

structuren is alleen in de relatief sporenarme putten 12, 13, 15, en 16 gebeurd. 

Bij de nummering van de sporen is net als bij de putten vanuit het inventariserende 

onderzoek doorgenummerd. Daarbij is in eerste instantie een scheiding tussen 

de sporen in de nederzettingsputten en die in de grafputten aangehouden. Ook 

vondstnummers zijn vanuit het inventariserend onderzoek doorgenummerd.

Vindplaats 2 - Merovingisch grafveld 
Op basis van de resultaten van de IVO-fase en de extrapolatie van het aantal te 

verwachte graven en de omvang van het grafveld zijn twee locaties aan weerszijden 

van de nieuwe ontsluitingsweg (oude HKKU sleuf 100 en 101) afgezet met hekwerken. 

Voor de koppeling van de gegevens van proefsleuvenonderzoek en kleine opgraving 

van eind april 2014 aan de grootschalige opgraving is een aantal gegevens 

doorgenummerd of voorzien van een aparte nummering. De putnummering voor 

het grafveld is put 100 en 101, het eerste spoornummer is 5100. De vondstnummers 

beginnen bij 300. 

Als richtlijn voor het opgraven en documenteren van de graven is het uitvoeringsplan 

van veldwerkzaamheden gebruikt dat is toegepast tijdens de opgraving van 

Borgharen-Pasestraat (RCE opgraving).3 

Er is om praktische redenen (beperkte meerwaarde, zie verder) en door tijdsdruk op 

specifieke aspecten afgeweken van dit protocol. Dit is gebeurd in samenspraak met de 

opdrachtgever (via de directievoerder). 

De putaanleg binnen het grafveld is in fasen gebeurd: er is telkens maximaal een stuk 

bloot gelegd dat aan het eind van de dag nog met zeil en stelconplaten kon worden 

afgedekt. Het deel van het grafveld dat al tijdens het proefsleuvenonderzoek was 

aangesneden, is destijds afgedekt met worteldoek. Bij de aanleg van put 100 heeft de 

kraanmachine eerst binnen dit deel de teruggebrachte bouwvoor verwijderd tot op 

het worteldoek; daarna is met de schep het restant eraf gegraven en is het doek er 

voorzichtig afgetrokken. 

Het sporenvlak is getekend op een A0 vel van watervast papier. Het hoofdmeetsy-

steem dat bij elk graf aan de basis lag, is met de GPS/Robotic Total station ingemeten 

in het landelijke coördinatensysteem. Het vlak is bij het verdiepen telkens keer zo 

veel mogelijk aan dit meetsysteem vastgekoppeld. Waar dit niet mogelijk bleek, is 

een nieuw meetsysteem uitgezet en afzonderlijk in RD ingemeten. De verschillende 

meetsystemen zijn vervolgens bij het digitaliseren opnieuw aan elkaar gekoppeld. 

Voor ieder graf is een lokaal meetsysteem uitgezet met twee oranje plastic 

meetpennen. Dit systeem is gebruikt voor het tekenen van de grafkuil in het eerste 

vlak, vlak 1. Dit vlak is tevens gebruikt om de segmenten aan te geven. In eerste 

instantie is elk graf in zes segmenten verdeeld en binnen ieder segment handmatig 

verdiept, waarbij de gehele vulling is verzameld in bigbags. Het vlaksgewijs verdiepen 

gebeurde steeds voorzichtig met troffels, houten spatels en kwastjes. De grond uit 

deze segmenten is in het veld met de schudzeef (zeefwijdte 3 mm) gezeefd en de 

residuen zijn in aparte zakken verzameld en later uitgezocht. 

Het steeds in zes segmenten opdelen van het graf bleek administratief erg bewerkelijk 

en de inhoudelijke meerwaarde was door het zeer gering aantal zeefvondsten (de 

meeste residuen waren leeg) zeer beperkt. Tevens was het overzicht over de gehele 

kuil minder goed doordat steeds per segment getroffeld werd. Gezien de tijdsdruk 

3  Panhuysen et al. 2011.
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van het project is de methodiek daarom uiteindelijk iets aangepast.4 Er is gekozen om 

per laagje van maximaal 5 cm over het gehele graf te verdiepen en dat in één keer te 

zeven. Bij iedere verdieping werd gekeken of er significant iets veranderde aan vorm, 

vulling, opbouw dan wel vondstinhoud. De sequentie van vlaktekenen, fotograferen en 

inmeten is hierop mede aangepast. Daar waar het aantreffen van kleine objecten zoals 

kralen aanleiding gaf, is een spoor in kleinere eenheden verzameld. 

Per vlak is in principe steeds een nieuwe vlaktekening gemaakt, zijn maximaal 6 

vlakhoogtes genomen en zijn alle objecten getekend op het niveau waar ze zichtbaar 

waren. De objecten zijn digitaal als vondstnummer (puntmeting) ingemeten en van 

de objecten zelf zijn ook vlakhoogtes genomen. Bijzondere vondsten of complexe 

vondstclusters zijn zoveel mogelijk als blok gelicht en gelijk naar Leiden of Restaura 

vervoerd voor verdere uitpreparatie. Door Restaura zijn op 7 augustus 2014 ter plaatse 

twee blokbergingen uitgevoerd op graf 18 (mannengraf) en graf 19 (vrouwengraf).  Bij 

monstername (pollen en algemene monsters) is in eerste instantie zoveel mogelijk 

voornoemd protocol van de opgraving te Borgharen-Pasestraat gevolgd. 

Sommige graven werden daarom ook geheel of gedeeltelijk en bloc gelicht door res-

tauratielaboratorium Restaura. Vele objecten zijn individueel en bloc gelicht. Na de 

opgraving werden van de aangetroffen grafgiften vele röntgenfoto’s gemaakt en zijn 

vervolgens door Restaura geconserveerd en gerestaureerd.

Gezien de grindige ondergrond en matige conservering van niet verkoolde organische 

resten daarbinnen, zijn qua monstername de richtlijnen zoals aangegeven in 

Panhuysen et al.5 alleen op hoofdlijnen gevolgd. Dit kwam er in de praktijk op neer dat 

kleine pollenmonsters zijn genomen bij het hoofd, en ter hoogte van waar borstkas, 

maagstreek en voeten werden verondersteld. Tevens is een referentiemonster 

genomen van de grafkuil. Macromonsters van 2 à 5 liter zijn slechts zeer sporadisch 

genomen, alleen wanneer bepaalde lagen of zones binnen de grafkuil daartoe 

aanleiding gaven op basis van humeusiteit of specifieke karakteristieken van de vulling.   

4  Deze wijziging heeft in week 30, 23 juli 2014 plaats gevonden. De volgende graven zijn in 6 
segmenten gedocumenteerd: graf 1 en 2 en graf 5 t/m 8, de overigen graven zijn vlaksgewijs 
opgegraven. 

5  Panhuysen et al. 2011.
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Landschappelijk kader

S. Knippenberg

4.1 Inleiding6

Het plangebied ligt op de westelijke rand van het Peelblok, dat ook bekend is als 

de Maashorst of de Peelhorst (Figuur 4.1). Het Peelblok vormt een door tektoniek 

opwaarts bewegend plateau van 10 tot 15 km breed (Figuur 4.2). Het blok wordt aan de 

westelijke rand begrensd door de Peelrand, die de breukzone tussen de hoger gelegen 

Peelhorst en de lager gelegen Centrale Slenk markeert. 

Binnen het Peelblok liggen sterk grindige midden Pleistocene fluviatiele afzettingen 

van Rijn en Maas aan het oppervlak, behorende tot de Formatie van Beegden. Zij 

worden niet zoals aan de westkant van de Peelrandbreuk afgedekt door fijn dekzand. 

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de ondergrond in het plangebied uit 

dikke, zwarte enkeerdgronden, gevormd in zwak lemig, fijn zand (zEZ21g) met een 

gemiddelde grondwaterstand VII (d.w.z. een goed ontwaterd gebied) (Figuur 4.3). 

Enkeerdgronden zijn ontstaan doordat de mens de bodemvorming door potstalbe-

mesting heeft beïnvloed vanaf de late middeleeuwen tot en met het einde van de 19de 

eeuw. Geleidelijk is de bodem opgehoogd met humushoudend materiaal.

4.2 Bodemopbouw binnen het plangebied

De bodem binnen het plangebied vertoont in grote lijnen de voornoemde opbouw 

conform de classificatie op de bodemkaart. Het betreft namelijk een enkeerdgrond 

en de bodemopbouw is te omschrijven als een A-C profiel (Figuur 4.4). De bovenste 

20-40 cm van de bodem bestaat uit een donkergrijsbruine recent geroerde bouwvoor. 

Hieronder bevindt zich een 10-20 cm dik restant van een (post-) middeleeuws 

akkerdek, dat zich maar moeilijk laat onderscheiden van de bovenliggende bouwvoor.7 

Het akkerdek is over het algemeen iets bruiner. Op sommige plaatsen was het mogelijk 

om een tweedeling binnen dit akkerdek te onderscheiden. 

Het akkerdek ligt direct op een licht (rood)bruine BC-horizont of (licht) gele C-horizont. 

De BC-horizont vertoont nog duidelijke ijzeroxidatie, terwijl bij de lichter C-horizont 

hiervan vrijwel geen sprake is. Nergens is een intacte oude B-horizont waargenomen; 

dit geeft aan dat een aanzienlijk deel van de oude oorspronkelijke podzolbodem in 

het (post-) middeleeuws akkerdek is opgenomen. Het (post-) middeleeuws akkerdek 

blijkt op zijn beurt weer voor een deel in de bouwvoor opgenomen. Wel is het duidelijk 

dat het niet om een zeer diep afgetopt profiel gaat, aangezien op veel plaatsen de 

overgang van B naar C-horizont nog aanwezig is. Het sporenvlak bevindt zich over het 

algemeen op 50 cm diepte onder het maaiveld.

Tabel 4.1 toont de nummering van alle lagen die binnen de bodemopbouw van het 

plangebied zijn onderscheiden. 

6  Kortlang 2014.
7  Van een verwachte enkeerdgrond is formeel geen sprake omdat het post-middeleeuwse, 

humushoudende akker- of plaggendek slechts 10-20 cm dik is. Er wordt pas van een en-
keerdgrond gesproken bij een dikte van minimaal 50 cm.

4
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Figuur 4.1 
Hoogtekaart van het maaiveld in de regio 
Uden met locatie van het plangebied (blauw) 
op de westelijke rand van het hoge Peelblok. 
Bron Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN).
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart van de regio Uden 
met ligging van het plangebied (zwarte ster). 
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Spoornummer Beschrijving Dikte (cm)

5000 bouwvoor 40 cm

5010  (post-) middeleeuws akkerdek 15 cm

5015 beginfase van akkerdek 5 cm

5030 C-horizont

Tabel 4.1 
Laagnummering van de bodemopbouw. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Dikke eerdgronden
Bebouwing
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Figuur 4.3 
Bodemkaart van de regio Uden met ligging 
van het plangebied (zwarte ster). 

Figuur 4.4 
Voorbeeld van de bodemopbouw (zand) in 
IVO-put 7, profielkolom 10, met van boven 
naar beneden: donkerbruine bouwvoor 
met (post-) middeleeuws akkerdek onderin; 
gele C-horizont met bovenin resten van een 
B-horizont. 
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De hoogtekaart van de sporenvlakken uit het Archol-onderzoek toont duidelijk dat het 

terrein van het zuidoosten naar het noorden en westen afloopt (Figuur 4.5). Zo ligt het 

sporenvlak in de zuidoostelijke proefsleuven 2 en 7 ca. 40 tot 50 cm hoger dan in de 

noordelijke sleuven 5-6 en westelijke sleuf 1. 
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N:\Lopende Projecten\1498 DO Uden Schepersweg\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\DOS_vlakhoogtekaarl.wor (13/09/2018)

Figuur 4.5 
Vlakhoogtekaart van het opgraven areaal.
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Archeologie en historisch kader

S. Knippenberg

5.1 Archeologische Microregio

5.1.1 Resultaten, kennis en kennislacunes per relevante periode

Het Archeologische informatie Systeem (Archis-2) wijst uit dat de regio van Uden 

rijk is aan vindplaatsen uit verschillende perioden: vanaf de steentijd tot en met de 

middeleeuwen (Figuur 5.1). Een aantal archeologische onderzoeken is relevant voor de 

beeldvorming van het plangebied. 

Archol heeft in september 2001 en in januari tot en met maart 2002 een grootschalig 

onderzoek in het kader van de verbreding van de A50.8  Op de locatie Schouwstraat, 

hemelsbreed ca. 250 m ten westen van het huidige plangebied, hebben een proefsleu-

venonderzoek (IVO-P) en aansluitend daarop een opgraving archeologische resten van 

langdurige bewoning en gebruik, geassocieerd met een markante zandrug aan het 

licht gebracht. De rug is in het centrale deel door een oost-west georiënteerde laagte 

doorsneden: waarschijnlijk de restanten van een fossiel beekloopje9 dat afwaterde 

richting de slenk. Ten noorden van de laagte zijn sporen uit de vroege ijzertijd (800-500 

v.Chr.) aangetroffen. In de periode daarna (midden-ijzertijd, 500-250 v.Chr.) blijkt de 

bewoning opgeschoven naar het gebied ten zuiden van de laagte. Uit de Romeinse 

periode zijn slechts twee sporen aangetroffen. Bij de aanleg van de A50 heeft de 

Heemkundekring Uden ten noorden van de Archol-opgraving nog negen Romeinse 

munten en een 5e-eeuwse fibula gevonden (Figuur 5.2).

De bewoning na de Romeinse tijd is beter vertegenwoordigd in de Archol-opgraving. 

In de vroege middeleeuwen blijkt weer sprake van intensieve bewoning. Het gaat 

om nederzettingssporen van de Merovingische periode tussen 600 en 750 n.Chr. De 

nederzetting lag toen op een smalle strook aan de noordzijde van de centrale laagte 

(Figuur 5.3). Er zijn tijdens de opgraving resten van twee, mogelijk drie, huizen en één 

tot twee bijgebouwen aangetroffen. 

Uit de Karolingische periode stamt één hoofdgebouw met daarbij twee, waarschijnlijk 

opvolgende, waterputten. Dendrochronologisch onderzoek van houtmonsters van 

het Karolingische hoofdgebouw en één van de waterputten heeft een datering tussen 

750 en 900 n.Chr. opgeleverd. Binnen de nederzetting blijkt zich een activiteitenzone 

te bevinden, waar metaal werd bewerkt. Voor de ijzerproductie is moerasijzererts 

gebruikt. Andere aangetroffen resten van de ijzerproductie zijn: vloeislakken, 

kuilovenslakken, halfproducten van herverhitten – de zogenoemde ‘wolven’, oven-

wandmateriaal, smaadhaardslakken en hamerslag. 

In de daaropvolgende volle middeleeuwen (10e-12e eeuw) blijken enkele erven aan 

beide zijden van de centrale laagte ingericht te zijn, gelijktijdig met een grootschalig 

kleiwinningsgebied in het noordoosten. Ten slotte is de bewoning ergens tussen de 13e 

en begin 15e eeuw naar de centrale laagte opgeschoven. 

8  Van Hoof & Jansen 2002.
9  Deels opgevuld met esdek. 
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Figuur 5.1 
Uitsnede van de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden met Archis-
meldingen (Archis-2).

Figuur 5.2 
Fibula uit de 5e eeuw van Archol-opgraving 
Uden-Schouwstraat (tekening E. van Driel, 
Universiteit Leiden). Schaal 1:1.
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Figuur 5.3 
Overzicht van de aangetroffen middeleeuwse nederzettingsresten binnen de A50 te Uden (bron: Van Hoof & Jansen 2002). 
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Verder is een tweede onderzoek in de nabijheid van het huidige terrein van belang. 

Het betreft een kleinschalig proefsleuvenonderzoek (IVO-P), dat door BAAC bv is 

uitgevoerd in het centrale deel van het sportpark Moleneind aan de Aalstweg, direct 

ten zuidwesten van het huidige plangebied op minder dan 200 m afstand.10 In één 

onderzochte proefsleuf van 80 m2 is een 80 cm dik plaggendek met direct eronder 

een archeologisch sporenniveau aangetroffen en onderzocht. De sporen zijn toe 

te schrijven aan een nederzettingsterrein, dat op basis van het vondstmateriaal te 

dateren is van het begin van de 8e ( 725 n.Chr.) tot en met de 13e eeuw. Op basis 

van de goede conservering onder het plaggendek en de hoge informatiewaarde 

zijn de archeologische resten in het plangebied als behoudenswaardig aangemerkt. 

Uiteindelijk is gekozen voor behoud in situ; verder archeologisch onderzoek heeft dan 

ook niet plaatsgevonden. 

5.1.2 Vooronderzoek

In oktober 2009 heeft De steekproef bv in samenwerking met ArcheoPro een bureau- 

en booronderzoek uitgevoerd (IVO-O).11 Het bureauonderzoek resulteerde in een 

lage verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf 

het laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum en een hoge verwachting voor 

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Het 

aansluitende booronderzoek12 wees echter uit dat vrijwel overal sprake zou zijn van 

een verstoord A-C profiel: de oorspronkelijke bodem was naar verwachting tot (ver) in 

de C-horizont afgetopt. Tevens bleken de boringen geen archeologische indicatoren 

te bevatten. Op basis van deze bevindingen is verondersteld dat eventueel ooit 

aanwezige archeologische sporen door latere verstoringen verdwenen zouden zijn en 

daarom luidde het advies geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren.

Zoals gezegd, werd dit advies ontkracht door de bevindingen van de Heemkundekring 

Uden in februari 2014 tijdens de eerste inrichtingsfase van de woningbouw, 

bestaande uit de aanleg van een weg- en leidingentracé. Hun begeleiding van de 

eerste graafwerkzaamheden binnen het plangebied bracht een grote dichtheid 

aan grondsporen en vondsten aan het licht (Figuur 5.4). Het zwaartepunt was in de 

(vroege) middeleeuwen te plaatsen. De grote discrepantie tussen de bevindingen van 

de Heemkundekring Uden en die van de Steekproef is grotendeels te verklaren door 

de beperkingen van het booronderzoek en een veel te pessimistische interpretatie van 

een verstoord bodemprofiel. Vermoedelijk zijn veel van de boringen op plaatsen gezet, 

waar zich ook een archeologisch spoor in de ondergrond bevond. De verstoring lijkt in 

dergelijke gevallen dieper, omdat geen onderscheid is te maken tussen bouwvoor en 

spoor.13 

Weliswaar betreft het gemiddelde bodemprofiel een A-C profiel, de verstoring in de 

C-horizont is zo ondiep dat dit weinig gevolgen heeft gehad voor de archeologische 

grondsporen binnen het terrein. Deze blijken voor een groot deel bewaard gebleven, 

en daarmee vertoont de situatie binnen Uden – Schepersweg grote gelijkenissen met 

veel andere nederzettingsterreinen op de Brabantse zandgronden.14 

10  Onderzoeksmelding 33802, Veenstra 2009.
11  Onderzoeksmelding 37748, Exaltus et al. 2009.
12  48 boringen met megaboor.
13  In dit licht valt de melding van De Steekproef op dat de bouwvoor in veel boringen tot wel 

90 cm diep kon zijn om daar meteen over te gaan in de gele C-horizont (Exaltus 2009, 18). 
Vermoedelijk is in enkele gevallen de ‘geroerde’ vulling van middeleeuwse sporen tot de 
geroerde bovengrond gerekend. 

14  Op de vindplaats Nistelrode – Zwarte Molen heeft zich een vergelijkbare scenario afgespeeld. 
Ook hier was sprake van een terrein dat op basis van booronderzoek was afgeschreven, maar 
toch vol nederzettingsresten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen bleek te zitten 
(zie Jansen 2007). 
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Figuur 5.4 
Allesporenkaart van het inventariserend onderzoek inclusief opgraving van het kavel en begeleiding van de Heemkundekring Uden.
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Nadere beschouwing van de bevindingen van de Heemkundekring Uden leerde dat 

binnen het plangebied mogelijk een grafveld uit de Merovingische tijd aanwezig was. 

De vondst van een ijzeren zwaard, een sax (kort zwaard), een gesp en een 6de -eeuwse 

knikwandpot duiden hierop aangezien dit typische bijgiften zijn binnen graven uit 

deze periode. Daarnaast duidde de hoge dichtheid aan paalkuilen op de aanwezigheid 

van een mogelijk geassocieerd nederzettingsterrein, dat gezien de aanwezigheid van 

jonger middeleeuws materiaal ook zeker later doorgelopen heeft. 

Deze belangwekkende bevindingen heeft mede op aandringen van de 

Heemkundekring Uden de gemeente Uden doen besluiten toch archeologisch vervolg-

onderzoek te laten uitvoeren. Hiertoe is eerst een verder inventariserend onderzoek 

door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd met het doel de ligging van het 

grafveld en de nederzettingsresten beter in kaart te brengen, nader te dateren en de 

gaafheid en conservering te evalueren. Dit onderzoek is eind april – begin mei 2014 

uitgevoerd en bevestigde de resultaten van de begeleiding van de Heemkundekring 

Uden.15 In het zuidoosten langs de Schepersweg bevindt zich een Merovingisch 

grafveld. Het proefsleuvenonderzoek heeft bovenop de aanwezige graven in begeleide 

sleuven nog eens tien graven aan het licht gebracht en op basis van de spreiding werd 

vermoed dat het een klein grafveld betrof met een doorsnede van ca. 30 m, dat deels 

doorloopt onder de huidige Schepersweg. 

De middeleeuwse nederzettingsresten strekten zich uit over het gehele plangebied 

met variërende dichtheden aan sporen. Het zwaartepunt van de nederzetting werd 

tussen 900 en 1200 vermoed, hoewel oudere, Merovingische en Karolingische, en 

jongere 13e -eeuwse bewoning ook gesuggereerd werden door het aangetroffen 

aardewerk. Een opvallend element binnen de nederzetting vormde rijkdom aan 

metaalslak, hetgeen mogelijk duidt op lokale ijzerproductie.

In directe aansluiting op het graven van proefsleuven is destijds besloten om 

voorafgaande aan de bouw van de woning van de familie van den Berg, het te 

verstoren areaal op te graven. Hierbij kwamen vooral nederzettingssporen aan het 

licht.

Deze resultaten bevestigden andermaal het bijzondere en belangwekkende karakter 

van de archeologische resten binnen het plangebied. De gemeente Uden heeft dan ook 

besloten om archeologisch resten binnen het meest urgente deel van de plangebied in 

zijn geheel ex-situ te behouden.

15  Knippenberg et al. 2014.
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Het vroegmiddeleeuwse grafveld

F. Theuws

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de basisrapportage van het Merovingische grafveld van Uden 

- Schepersweg. Het is onmogelijk binnen het tijdbestek van de normale rapportage-

verplichting, zo’n grafveld, hoe klein ook, uitputtend te behandelen. Deze rapportage 

is vooral bedoeld om een beeld te geven van de aangetroffen graven16 en een eerste 

analyse van het grafveld en de vondsten. Het is de bedoeling een meer uitgebreide 

analyse van het grafveld te presenteren in een Engelstalige uitgave in de reeks 

Merovingian Archaeology in the Low Countries. Daarin zal nog meer aandacht worden 

besteed aan het bijgave ritueel (wapens, vaatwerk), aan de positie van de lokale 

groep in Uden en de regio, aan de relatie tussen de vondsten in Uden en vergelijkbare 

vondsten elders in noordwest Europa en aan het proces van kolonisatie in de pagus 

Texandrië.

Met name de analyse van de vondsten kan uitgebreid worden, bijvoorbeeld die van de 

kralen en het paardentuig, hetgeen onder andere kan leiden tot een betere datering 

van de vrouwengraven. In de Engelstalige uitgave zal ook een uitgebreide analyse, 

vertrekkend vanuit het Udense grafveld, van het kolonisatieproces in de tweede helft 

van de 6e en eerste helft van de 7e eeuw van de zogenaamde pagus Texandria (grofweg 

het Dommel bekken) worden gegeven. Daarbij zullen ook gegevens van andere 

grafvelden en van nederzettingsonderzoek en waarnemingen in beekdalen worden 

betrokken.

Het grafveld kon bijna compleet worden opgegraven. De west-, zuid- en oostgrens lijkt 

bekend te zijn (Figuur 6.1). Zoals gemeld zijn er graven aangetroffen in het wegcunet 

dat dwars over het grafveld loopt. Op basis van de vondstmeldingen en de vondsten 

zijn daar drie graven gesitueerd (sporen 2001, 2002 en 2004). De noordgrens is niet 

bekend. Er kunnen zich graven onder de Schepersweg bevinden. In een proefsleuf 

aan de overzijde van de Schepersweg gegraven, zijn geen graven aangetroffen. De 

noordgrens ligt dus ergens onder de Schepersweg. Omdat er in de uiterste noordrand 

van de opgravingsputten bijna geen zuidelijke uiteinden van graven zijn aangetroffen, 

terwijl de grafdichtheid in dat deel van het grafveld het grootst is, zullen er niet veel 

graven meer onder de Schepersweg liggen, wellicht een stuk of vijf. Bovendien zijn 

graven aanwezig uit zowat het gehele mogelijke periode waarin graven mogen worden 

verwacht: ca. 550 – 725. Een datering uit de eerste kwart van de 6e eeuw is voor 

oostelijk Noord-Brabant uitzonderlijk vroeg en dergelijke vroege graven zijn hier niet 

te verwachten. Wellicht zijn die wel in West-Brabant te vinden in aansluiting op vroege 

graven in het Antwerpse. Er zijn weinig graven uit de generatie rond ca. 600. Wellicht 

dat die graven onder de Schepersweg liggen, maar zeker is dat natuurlijk niet. 

In Tabel 6.1 is aangegeven welke graven zijn aangetroffen. In de reguliere opgraving 

is een aantal zekere en onzekere inhumatiegraven aangetroffen, alsmede twee 

crematiegraven. Het totaal aantal zekere graven bedraagt 28, het totaal aantal 

zekere plus onzekere graven 32. Omdat er in één graf twee personen liggen kan het 

16  Een Engelstalige catalogus van de graven is te vinden in Bijlage I.

6
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totaal aantal begravenen 33 zijn. Wanneer daar nog vijf niet ontdekte graven onder 

de Schepersweg bij op worden geteld lagen er op dit grafveld ongeveer 38 mensen 

begraven. Zoals zal blijken dateren die graven uit de periode 550 – 725 en was het 

grafveld dus 175 jaar in gebruik. Als men 25 jaar voor één generatie rekent zijn dat 

7 generaties hetgeen betekent dat er slechts gemiddeld 5,5 personen per generatie 

begraven zijn. Het grafveld vertegenwoordigt dus maar één huishouden. Het is een 

klein grafveld. Het is des te opmerkelijker dat dit zo lang in gebruik is geweest. In de 

definitieve Engelstalige publicatie zal hier dieper op worden ingegaan.

Het grafveldje ligt ten westen van de oude kern van Uden (op Figuur 6.2 met een 

ster aangegeven).  Op de topografische kaart 1838-1857 is te zien dat het in een 

akkergebied ten zuiden van het gehucht Aalst ligt. Direct ten zuidwesten van het 
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Figuur 6.1 
Plattegrond van het grafveld Uden - 
Schepersweg. Schaal 1:250.

Tabel 6.1 
Aantal aangetroffen en veronderstelde graven 
op het grafveld Uden – Schepersweg.

a aantal zekere inhumatiegraven 23

b aantal mogelijke inhumatiegraven 4

c inhumatiegraven in wegcunet 3

d aantal crematiegraven 2

e totaal aantal zekere inhumatiegraven (a+c) 26

f totaal aantal zekere graven (a+c+d) 28

g Mogelijk totaal aantal graven (a+b+c+d) 32

h aantal graven met twee overledenen (16a/b) 1

i Zeker totaal aantal begravenen (d+e+h) 29

i mogelijk totaal aantal begravenen (g+h) 33
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grafveld is bewoning uit de Merovingische tijd aangetroffen die contemporain is 

met het grafveld (zie hoofdstuk 7). Aalst is een oude nederzettingsnaam en wellicht 

behoren het grafveld, de nederzettingsresten en de naam Aalst bij elkaar. De 

nederzetting is dan wel verplaatst naar de locatie zoals die in het midden van de 

negentiende eeuw op de kaart is aangegeven. Op de kaart is het oude akkerareaal van 

Uden geaccentueerd met een lichtbruine kleur met een zwarte rand. Dit areaal is het 

gebied waarbinnen zich veelal de vroegmiddeleeuwse bewoning bevond. Het wordt 

aangeduid als woon-akkergebied, een gebied waarin men toen woonde en akkerde. 

Daarbuiten vonden ongetwijfeld andere activiteiten in verband met de agrarische 

bedrijfsvoering plaats. 

De bebouwde kom van Uden, inclusief de kerk, lijkt zich in een iets lager gelegen 

zone van het landschap te bevinden, een situatie die ook in andere dorpen zoals 

Bergeijk, Oerle en Geldrop is aangetroffen. De kerk ligt dus niet geïsoleerd in de 

akkers, zoals in vele andere Brabantse dorpen. Dit kan een gevolg zijn van het 

verplaatsen van de bewoning van de hoge naar de lage gronden in de 10e en 11e 

eeuw als lokale machthebbers een nieuw centrum inrichten met kerk. Onderzoek 

in de oude dorpskern van Uden moet dat uitwijzen. In het Udense landschap mag 

men in het grote akkercomplex ten oosten van de dorpskom meer Merovingische 

bewoning verwachten. Ergens, wellicht redelijk centraal, lag daar een nederzetting 

die waarschijnlijk rond 650 wordt ingericht als centrale nederzetting, zoals die ook 

in andere dorpen zijn aangetroffen (Dommelen, Geldrop, Hulsel, Bladel). Dergelijke 

centrale nederzettingen, zo was de gedachte tot nu toe, maakten grotendeels een 

einde aan de verspreide bewoning in een bepaald woon-akkergebied uit de periode 

daarvoor. Opmerkelijk is dat de groep die haar doden begroef op het grafveld aan de 

Schepersweg deze verandering in het nederzettings systeem overleefde. Dit is een van 

de eerste keren dat dit wordt vastgesteld. De redenen daarvoor laten zich vooralsnog 

alleen raden. Bleven deze lieden buiten het domaniaal georganiseerde landschap dat 

zich vanaf 650 lijkt te ontwikkelen? Was het (Aalst?) een gemeenschap op zich die los 

+cemetery

settlement

aalst

Figuur 6.2 
Uden in het midden van de 19e eeuw. In 
lichtbruin met een zwarte rand is het oude 
akkergebied van Uden aangegeven. Dit is het 
woon-/akkergebied in de vroege middeleeu-
wen. Verder is de ligging van het grafveld en 
de nabij gelegen nederzetting aangegeven. 
De locatie van de middeleeuwse kerk is met 
een zwart kruis gemarkeerd.
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van Uden stond? In de Engelstalige publicatie zal een aantal modellen hiervoor worden 

opgesteld.

6.2 Grafkuilen en grafconstructies (inhumatiegraven en crema-
tiegraven)

Op het grafveld Uden - Schepersweg zijn in totaal 23 zekere inhumatiegraven, 2 

crematiegraven (graven 17 en 27) en 4 mogelijke inhumatiegraven (graven 3, 13, 20 en 

28) aangetroffen (Bijlage I). De onzekerheid bij de mogelijke inhumatiegraven hangt 

samen met het ontbreken van sporen van een grafconstructie; menselijke skeletresten 

of verkleuringen die daarop duiden; en grafvondsten. Gezien de grote hoeveelheid 

jongere sporen op het terrein is niet uitgesloten dat het sporen met een andere functie 

waren.

Daar staat tegenover dat in het wegcunet er ten minste twee, maar waarschijnlijk 

drie graven aanwezig waren waaruit vondsten door de Heemkundekring Uden 

zijn geborgen. Het betreft een zwaard in spoor 2001, een pot in spoor 2002 en een 

zogenaamde Langsax in spoor 2004. In geen van deze gevallen kon een goede 

tekening van het graf worden gemaakt. Het is tenslotte niet uitgesloten dat er 

nog enkele graven in de bodem aanwezig zijn onder de huidige Schepersweg. Een 

proefsleuf aan de andere zijde van de Schepersweg leverde geen sporen van graven 

op zodat het grafveld zich niet zo ver noordelijk heeft uitgestrekt. In paragraaf 6.5 

zal nader op de omvang en de begrenzingen van het grafveld worden ingegaan. In 

deze paragraaf wordt de vorm van de grafkuilen, de aanwezigheid en constructie van 

houten containers, de plaats van de containers in het graf, oversnijdingen van graven, 

het heropenen van graven en de oriëntatie van de graven besproken. 

6.2.1 Inhumatiegraven

Van de 27 zekere en mogelijke inhumatiegraven konden er vier (graven 19, 21, 22 

en 23) niet geheel worden onderzocht, zodat de lengte van hun grafkuilen niet kon 

worden vastgesteld. Van twee grafkuilen (graven 22 en 24) resteerde zo weinig dat het 

niet mogelijk was de omvang ervan met zekerheid vast te stellen. Van graven 3, 13, 20 

en 28 is het, zoals gezegd, niet zeker dat het graven zijn. Er is in die gevallen uitsluitend 

een omtrek van een kuil aangetroffen die de vorm van een graf heeft. Het is dus 

mogelijk dat er in de reguliere opgraving slechts 23 inhumatiegraven zijn aangetroffen. 

Daar mogen drie graven bij worden opgeteld die door de Heemkundekring Uden zijn 

gevonden in het wegcunet. Dat maakt 26 zekere inhumatiegraven (Tabel 6.1). Er is een 

graf  waarin waarschijnlijk meer dan één persoon is begraven (16A en 16B). Het aantal 

begravenen is dus hoger dan het aantal graven.

6.2.2 Grafkuilen

Ieder inhumatiegraf bestaat minimaal uit een grafkuil waarin de dode al of niet met 

een container is begraven.17 De vulling van de grafkuilen was relatief donker en dus 

waarschijnlijk humusrijk. Veel grafkuilen waren sterk doorworteld wat het opgraven 

aanzienlijk bemoeilijkte. Deze vulling onderscheidde zich duidelijk van het gele zand 

waarin de kuilen waren uitgegraven zodat de omtrek van de grafkuil goed kon worden 

waargenomen, voor zover deze niet door latere ingrepen in de bodem was verstoord 

17  Hierbij wordt op basis van Smal 2017 een ruime opvatting van het begrip container gehan-
teerd, waaronder ook draagbaren, doeken en andere ‘omhulsels’  die met de dode in de 
grafkuil werden neergelaten.
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Figuur 6.3 
Kindergraf 11 met kralen. De omvang van de 
grafkuil tekent zich duidelijk af in het gele 
zand.
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(Figuur 6.3). De grafkuilen hadden vrijwel allemaal een rechthoekige vorm met meer 

of minder afgeronde hoeken. Uitzonderingen waren het onzekere inhumatiegraf 

13 met een ovale vorm en graf 26 met een sterk afgeronde westzijde. De vorm van 

grafkuil 4 was enigszins onregelmatig, de noordzijde was breder dan de zuidzijde. 

Van 20 zekere en mogelijke inhumatiegraven kon de lengte en de breedte worden 

vastgesteld (Bijlage I). De lengte van de graven varieerde van 1,32 m tot 2,94 m, de 

breedte van 0,50 m tot 1,88 m (Figuur 6.4). Het is niet gebruikelijk in de regio een dode 

met opgetrokken benen te begraven. De graven met een lengte van minder dan ca. 

1,60 m waren om die reden waarschijnlijk kindergraven. In Figuur 6.4 zijn deze korte 

graven blauw gemarkeerd. Graf 9 was 1,70 m lang en had een breedte van 1,46 m 

waarmee het zich onderscheidde van de overige korte graven. Wellicht was ook in dit 

graf een kind begraven. De twee grootste graven (graven 6 en 8) zijn rood gemarkeerd. 

De overige graven met een ‘normale’ lengte en breedte zijn groen gemarkeerd. In 

deze groep bestond overigens wel een grote variatie wat betreft de breedte van de 

grafkuil. Deze varieerde van 0,64 m (graf 26) tot 1,59 m (graf 2). De grootte van de 

grafkuilen is vergelijkbaar met die op andere rurale grafvelden in Zuid-Nederland. Er 

zijn wel interessante verschillen met enkele grafvelden. Op het grafveld van Bergeijk-

Fazantlaan en Posterholt-Voorste Voort is een aantal (soms aanzienlijk) grotere 

graven aangetroffen met lengtes van meer dan drie meter en breedtes van meer dan 

twee meter. Daar staat tegenover dat op deze grafvelden relatief weinig graven zijn 

aangetroffen die smaller zijn dan een meter. De smalle graven van Uden(< 1,00 m) 

zijn waarschijnlijk deels kindergraven. Het is mogelijk dat het aantal kindergraven op 

het grafveld van Uden relatief groter was dan dat op de grafvelden van Bergeijk en 

Posterholt.

De resterende diepte van de graven, dat wil zeggen de diepte vanaf het eerste vlak 

waarop de graven zichtbaar waren, is relatief gering (Figuur 6.5). De diepten variëren 

van 3 tot 65 cm, de gemiddelde diepte van alle graven is 24 cm. Van de meeste graven 

restte minder dan 20 cm. Van drie graven (6, 7 en 8) resteerde meer dan 60 cm en 

van twee graven ( 18 en 19) ca. 40 cm. Het valt te vermoeden dat het oorspronkelijke 

maaiveld c 40-50 cm boven het eerste opgravingsvlak was gelegen. Dat betekent dat 

de diepste graven oorspronkelijk een diepte hadden van ca. 1,10 m en de ondiepe 

graven een diepte van ca. 0,5/0,6 m. Tot de diepste graven behoren de twee grootste 

graven (graven 8 en 9). Opvallend is dat het kleine, vermoedelijke kindergraf 7 ook een 

grote diepte had. Graven 18 en 19 die, zoals later zal blijken tot de vroegste graven 

op het grafveld behoorden, hebben beide een vergelijkbare diepte die groter was dan 

die van de meeste graven, maar kleiner dan die van graven 6-8. Voor zover dat kon 

worden waargenomen waren de wanden van de grafkuilen verticaal. De omvang van 

de graven op de hogere gedocumenteerde vlakken wijkt nauwelijks af van die op de 

lagere vlakken. 

Er lijkt een zeker verband te zijn tussen de grootte van de grafkuil en het gender 

karakter van de grafgiften (Figuur 6.6).18 De grootste graven lijken alle op één na (graf 

14) graven met ‘mannelijke’ grafgiften te zijn. Het beeld had iets gecorrigeerd kunnen 

worden als we de omvang van graf 21, dat een relatief groot graf lijkt te zijn met 

‘vrouwelijke’ grafgiften, in de grafiek hadden kunnen opnemen. 

18  Alle geslachtsaanduidigingen in deze en de volgende analyses zijn gender aanduidingen 
gebaseerd op de aanwezige grafgiften. Het slecht bewaarde skeletmateriaal staat geen ge-
slachtsbepalingen toe op basis van fysisch antropologisch onderzoek of DNA onderzoek.
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6.2.3 Houten containers

In 12 inhumatiegraven (graven 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21 en 29) is met zekerheid 

de aanwezigheid van een houten container waarin de dode is begraven vastgesteld. 

In twee andere graven ( 15 en 26) was mogelijk sprake van een houten container. In 

de overige inhumatie- en mogelijke inhumatiegraven ( 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 

23, 24, 25, en 28) konden geen sporen van een container worden waargenomen. Dit 

kan verschillende oorzaken hebben gehad. Er hoeft geen houten container aanwezig 

geweest te zijn. De dode kan al dan niet in een doek of lijkwade gewikkeld in de 
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grafkuil zijn bijgezet. In dat geval is er sprake van kuilgraven.19 Het is ook mogelijk, 

waarschijnlijker zelfs, dat het ontbreken van aanwijzingen voor houten containers 

wordt veroorzaakt door slechte waarnemingsomstandigheden in het veld. Van de 

meeste graven waarin geen container is waargenomen is de resterende diepte gering. 

In Figuur 6.5 zijn de graven zonder container aangeduid met een blauw cijfer. Een 

opmerkelijke uitzondering is graf 7 dat meer dan 60 cm diep was, maar waarin toch 

geen container kon worden waargenomen. Het is een klein graf, waarschijnlijk van een 

kind. Het is mogelijk dat in dit geval er toch sprake is van een kuilgraf. In graf 22 met 

een diepte van meer dan 30 cm is ook geen container waargenomen, maar dit graf 

is een problematisch geval met zeer slechte waarnemingsmogelijkheden en latere 

verstoringen. 

De aanwezigheid van een houten container is op twee manieren vastgesteld. 

In de eerste plaats in de vorm van donkere lijnvormige verkleuringen, die op de 

aanwezigheid van vergane houten planken duidden. In de tweede plaats door de 

waarneming van een verschil tussen de vulling van de grafkuil en die van de container. 

In deze gevallen zijn veelal geen sporen van houten planken waargenomen. In 

archeologische termen is slechts een ‘interface’ tussen beide vullingen vastgesteld.

In twee gevallen is het niet zeker of er een houten container aanwezig was omdat 

de waargenomen verschijnselen niet noodzakelijkerwijze op een container hoeven 

te duiden. In graf 15 zijn op een aantal opgravingsvlakken de omtrekken van een 

vulling in de grafkuil gedocumenteerd. Zij duiden mogelijk op een vulling van de 

ingestorte houten container. Het is ook mogelijk dat de vulling in verband staat met 

een heropeningskuil. In graf 26 is binnen de omtrek van de grafkuil de omtrek van 

een vulling waargenomen die mogelijk in verband staat met een houten container. De 

vorm is evenwel onregelmatig zodat aan de interpretatie dat dit de vulling van een 

container is, getwijfeld kan worden.

Van die graven waarin de sporen van een houten container waargenomen werden 

konden er van twee niet de volledige maten worden genomen. Van de container in graf 

1 is de lengte niet bekend en van die in graf 21 is de lengte én de breedte onbekend. 

Aldus resteren slechts 10 graven waarvan de maten van de houten container bekend 

zijn (Figuur 6.7). Op basis van de grootte van de grafkuil is hierboven gesuggereerd 

dat graf 11 dat van een kind was evenals graf 9. Op grond van de lengte van de kist 

mag worden gesteld dat ook in graf 9 een kind was begraven. Graf 2 had een ‘normale’ 

grafkuil, maar naar nu blijkt stond daar een container in met een lengte van slechts 

1,60 m. Ook dat graf zal van een kind geweest zijn. De container van graf 18 bereikt 

een grote lengte, die van graven 6 en 8 een grote lengte en breedte. Het verbaast 

niet dat de beide laatste grote containers zich in de grootste grafkuilen bevonden. De 

container in graf 29 lijkt erg smal.

De houten containers kunnen met het lijk erin naar het graf zijn gebracht, in dat geval 

is sprake van kisten die elders in elkaar zijn gezet. De containers in graven 11, 14, 19 en 

29 met een breedte van minder dan 60 cm waren waarschijnlijk kisten. Mogelijk was 

ook de container in graf 1 een kist. Gezien de breedte van containers 2, 6, 8, 9, 16 en 

18, die meer dan 70 cm bedraagt, is waarschijnlijk dat deze containers in de grafkuil 

waren opgebouwd. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de container in graf 21. Alleen 

de sporen van de grote containers in graven 6 en 8 laten waarnemingen ten aanzien 

van de constructie van de containers toe (Figuur 6.8). Bij graf 6 (afmetingen container: 

248 x 140 cm) steken de planken van de lange zijden voorbij die van de korte zijden. 

Het was niet mogelijk te zien of dit op een ander niveau juist andersom was hetgeen 

kan wijzen op een om en om in elkaar laten zakken van de planken van de korte en 

19  Smal 2017.
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de lange zijden. De waargenomen sporen duiden op planken van slechts 2 cm dik. De 

westwand lijkt iets naar binnen te zijn gedrukt hetgeen er op duidt dat de kist daar niet 

geheel gevuld is geweest. Het is opvallend gezien de lengte van de lange zijwanden en 

de geringe dikte van de planken dat de overige wanden niet of nauwelijks naar binnen 

zijn gedrukt. Dit kan er op duiden dat de kist al voor een deel met sediment was gevuld 

voordat de planken geheel vergaan waren. Op andere grafvelden kon in sommige 

graven worden waargenomen dat de kist gevuld raakte met een gelaagd sediment, 

wat voorkwam dat de planken naar binnen werden gedrukt.20 Bij graf 8 (afmetingen 

container: 258 x 128 cm) steken juist de planken van de korte zijden voorbij die van 

de lange zijden. Dit duidt er op dat de containers in graven 6 en 8 op verschillende 

wijzen kunnen zijn geconstrueerd. In graf 8 zijn de planken evenmin naar binnen 

gedrukt. In graf 8 zijn geen duidelijke sporen waargenomen die duiden op een verdere 

onderverdeling van de grote container. In graf 6 zijn er vage sporen die kunnen duiden 

op de aanwezigheid van een houten kist in het westelijke deel van de grote container. 

Voorheen zou men dergelijke grote containers zonder verdere indeling of kisten 

aanduiden als grafkamers. In graf 8 zijn op 25 cm boven de bodem twee dwarslatten 

waargenomen, die gezien de hoogte waarop ze zijn waargenomen geen dwarsbalkjes 

onder de container kunnen zijn geweest. Wellicht zijn het restanten van een deksel die, 

zo zou men verwachten, wat hoger moeten hebben liggen. Wellicht is het deksel naar 

beneden gezakt.

In graf 6 zijn onder enkele vondsten sporen van hout aangetroffen. Dit zullen restanten 

zijn van bodemplanken. Aangenomen mag worden dat de meeste houten containers 

een bodem hadden, hoewel niet op voorhand kan worden uitgesloten dat grote 

containers geen bodem hadden. In zulke gevallen werd de dode in de houten container 

op de natuurlijke bodem van de grafkuil gelegd. Hoewel er weinig aanwijzingen zijn 

voor houten bodems mag dit niet als een bewijs voor hun afwezigheid worden gezien.

In drie graven ( 2, 9 en 19) zijn sporen van dwarsbalkjes waargenomen, waarop de 

planken van de containers rustten. Dergelijke balkjes worden regelmatig op Zuid-

Nederlandse grafvelden vastgesteld.21 Een aantal van drie graven met balkjes is relatief 

gering, maar dat kan bepaald zijn door de beperkte resterende diepte en beperkte 

waarnemingsmogelijkheden bij een aantal graven. De balkjes in graven 2 en 9 zijn 

nogal breed. Die in graf 2 variëren van 26 tot 30 cm. In graven 2 en 9 namen de balkjes 

de volledige breedte van de grafkuil in. Het is opvallend dat dit twee kindergraven 

zijn met relatief kleine opgebouwde containers, terwijl de grote containers in graven 

6 en 8 niet op balkjes zijn geplaatst. In het grafveld van Bergeijk bijvoorbeeld zijn 

dwarsbalkjes vooral in graven met grote containers aangetroffen.22 In graf 19 is slechts 

het uiteinde van een balkje in het westelijke deel van het graf aangetroffen. Dit 

gegeven toont ook aan dat de waarnemingsmogelijkheden niet ideaal waren.

De houten containers werden over het algemeen centraal in de grafkuil geplaatst, 

hoewel enige kleine afwijkingen naar een van de lange zijden voorkomen, zoals in graf 

2, 11, 14 en 29. Geen van de containers is tegen een van de wanden van de grafkuil 

geplaatst. De doden liggen over het algemeen centraal in de houten container, behalve 

in de zeer grote containers van graven 6 en 8. In beide zuid-noord gerichte graven 

lag de dode in het westelijke deel van de container. Dat was mogelijk ook het geval in 

kindergraf 2.

20  Dit was het geval in Geldrop en te Veldhoven-Huysackers waar in beide gevallen zeer informa-
tieve profielen over de graven werden bestudeerd. Het sedimentatieproces in Veldhoven zal 
met behulp van micro-morfologisch onderzoek bestudeerd worden.

21  Zie bijvoorbeeld: Bergeijk (Theuws & Van Haperen 2012, 40), Posterholt (De Haas & Theuws 
2013, 60), Sittard (Kars, Theuws & De Haas 2016, 55)

22  Theuws & Van Haperen 2012, 40.
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In enkele graven zijn stenen aangetroffen die groter zijn dan wat men onder grind 

mag verstaan. Het betreft natuurstenen, geen baksteen, zoals hergebruikte Romeinse 

dakpannen of andersoortige stenen die als hergebruikt bouwmateriaal kunnen worden 

gezien. Sommige stenen kunnen een functie hebben gehad bij de constructie van het 

graf bijvoorbeeld om planken in de grafkuil te  fixeren.23 In de meeste graven komen 

geen stenen voor hetgeen het geval zou zijn geweest als ze natuurlijk in de bodem 

voorkomen en aldus in de vullingen van graven terecht komen. Het is dus mogelijk dat 

de stenen die zijn aangetroffen bewust verzameld zijn om in het graf te plaatsen. Om 

dat te kunnen vaststellen is het van belang na te gaan waar zich de stenen in het graf 

bevonden. In enkele graven is slechts één steen aangetroffen. In graf 29 lag een steen 

tegen de noordwesthoek van de houten container in de vulling van de kuil. Deze steen 

kan gefunctioneerd hebben als een steun bij het plaatsen van de container.  De steen in 

graf 12 lijkt geen speciale functie te hebben. Die in graf 1 lag op de grens van de vulling 

van de grafkuil en de mogelijke container en kan als stut hebben gediend. De steen in 

graf 16 tenslotte lag op een hoog niveau in de grafkuil boven de vondsten. De functie 

ervan is niet duidelijk. De stenen in graven 8 en 21 lijken willekeurig verspreid te liggen 

in de grafkuilvulling en de vulling van de container. De twee stenen in graf 15 liggen 

naast elkaar in het midden van het graf. Het is evenwel niet mogelijk hun functie vast 

te stellen. De stenen in graf 23 liggen min of meer in twee rijen parallel aan de lange 

wand van de grafkuil. Het is mogelijk dat ze daar geplaatst zijn ter ondersteuning van 

de wanden van een container, waarvan helaas geen sporen zijn aangetroffen, maar het 

is ook mogelijk dat ze langs een lichaam zijn gelegd. In dat geval is graf 23 een kuilgraf. 

Alles overziend moet men constateren dat de verspreiding van de stenen in de graven 

weinig aanwijzingen verschaffen over waarom zij aanwezig zijn.

Een van de moeilijkst te interpreteren graven is graf 16 (Figuur 6.8). In dat graf zijn 

de sporen aangetroffen van een houten container die zo lijkt het, diagonaal in een 

grafkuil is geplaatst. Vrijwel alle vondsten (in zwart aangegeven) zijn aangetroffen 

binnen de omtrek van deze container op een belangrijke element na: het fragment van 

waarschijnlijk een spoor (nr. 6). Op het hoogste niveau is een zuid-noord georiënteerde 

rechthoekige grafkuil waargenomen met daarbinnen een aftekening van een 

vulling die lijkt te wijzen op de aanwezigheid van een grote houten container (dikke 

zwarte lijn). Na het verdiepen van het vlak tekende zich de omtrek van de diagonaal 

geplaatste houten container af (dikke bruine lijn) en werd een lanspunt aangetroffen 

op 15.59m +NAP. Deze diagonale plaatsing leidde ertoe dat de noordoosthoek van de 

waargenomen sporen een uitstulping vertoonde. De aangetroffen lanspunt (vondst 

1) heeft een oriëntatie die overeenkomt met die van de bovenste rechthoekige 

grafkuil. Bovendien ligt de lanspunt op een plaats waar men die zou verwachten 

in een dergelijke grafkuil én is relatief hoger aangetroffen dan de meeste andere 

vondsten die op een hoogte van ca. 15.38m +NAP zijn aangetroffen. Vondst 6 (een 

spoor) is ook op een hoog niveau aangetroffen (15.63m +NAP). Bovendien ligt ook 

dit element waar men een spoor zou verwachten in een grote houten container. De 

lans en de spoor horen dus vermoedelijk bij een hoger gelegen vondsthorizont die 

overeenkomt met de grote container.  Deze configuratie van sporen, de verspreiding 

van de vondsten en de vermoedelijke stratigrafische relatie tussen de sporen (waarbij 

de grote rechthoek eerder zichtbaar was dan de diagonaal geplaatste container) en 

de vondsten doet vermoeden dat er sprake is van twee opeenvolgende begravingen. 

De oudste begraving die we 16a noemen is de diagonaal geplaatste container met de 

meeste vondsten waarvan we nauwelijks de grafkuil kunnen zien met uitzondering 

23  Smal 2017.
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van de uitstulpende noordoost hoek. Daarna is het zuid-noord gerichte rechthoekige 

graf (16b) aangelegd, waarvan nog maar zeer weinig was overgebleven. Immers 

dit graf is minder diep ingegraven. Tot dat graf behoren dan een lans en een spoor. 

Een belangrijke waarneming is dat de meeste vondsten die op een lager niveau 

zijn aangetroffen, niet meer op hun plaats liggen of gefragmenteerd zijn, zoals het 

schildbeslag en de pot. Dat duidt er op dat het graf was verstoord, bijvoorbeeld bij een 

heropening. Die heropening kan plaatsgevonden hebben bij het aanleggen van het 

tweede graf. 

6.2.4 Het heropenen van inhumatiegraven

Hiervoor is de complexe situatie van graf 16 besproken. Er was mogelijk sprake van het 

heropenen van een graf naar aanleiding van het aanleggen van een nieuw graf op de 

locatie van een ouder graf. Het heropenen van graven is een verschijnsel dat veelvuldig 

op Zuid-Nederlandse grafvelden voorkomt.24 Behalve de situatie in graf 16 zijn er op 

het grafveld van Uden - Schepersweg geen eenduidige sporen van het heropenen 

van graven waargenomen. Voor een deel kan dat zijn oorzaak hebben in de beperkte 

waarnemingsmogelijkheden en de moeilijk leesbare grond waardoor minieme kleur-

verschillen in de bodem die met een heropeningskuil kunnen samenhangen niet 

waargenomen zijn. In die gevallen waar er geen eenduidigheid is, staat in de tabel 

1 in de Bijlage I “n.e.” (no evidence). Het heropenen van graven is het duidelijkst 

te zien als er sprake is van een kuil die later in het graf is ingegraven, met het doel 

het graf te heropenen. Een onregelmatige vondstverspreiding of een fragmentatie 

van objecten kunnen ook aanwijzingen zijn voor het heropenen van graven. De 

onregelmatige vondstverspreiding zoals bijvoorbeeld de kralen in graf 11 kan echter 

ook het gevolg zijn van dierwerking. Er zijn drie graven waar mogelijk sprake is van 

een heropeningskuil. In graf drie is een spoor waargenomen dat als zodanig geduid 

kan worden, maar zeker is dat niet. Er is geen ondersteunend bewijs in de vorm van 

een onregelmatige vondstverspreiding. In graf 4 is een klein spoor gedocumenteerd 

dat de rest van een heropeningskuil kan zijn. Het kan evenzeer een ander type spoor 

zijn. De vulling met onregelmatige vorm die in graf 15 op verschillende opgravingsvlak-

ken is gedocumenteerd kan een vulling in een heropeningskuil zijn, maar het is ook 

mogelijk dat het de vulling is van een kuil ontstaan na het instorten van de deksel van 

de houten container. Als we aldus alle aanwijzingen voor het heropenen van graven 

overzien moeten we constateren dat met uitzondering van graf 16 er geen eenduidige 

aanwijzingen zijn voor het heropenen van graven. Dat wil niet zeggen dat het behalve 

in graf 16 niet voorkwam. Het wil zeggen dat we niet over voldoende waarnemingen 

beschikken om het heropenen uit te sluiten of te bevestigen. 

6.2.5 Het oversnijden van graven

Op het eerste gezicht maakt de plattegrond van het grafveld een rommelige indruk. 

Dit wordt veroorzaakt door verschillende oriëntaties van de graven, omdat sommige 

graven aangelegd zijn op een plaats waar eerder al een graf was gedolven en omdat 

er een deel is met een meer geconcentreerde opeenhoping van graven en een deel 

daaromheen met een losse verspreiding van graven. Oversnijdingen komen vooral 

voor in het noordelijke deel van het grafveld. Op Zuid-Nederlandse Merovingische 

grafvelden is dat een relatief zeldzaam verschijnsel. De vraag is waarom dit gebeurde. 

Er is immers ogenschijnlijk voldoende ruimte om de graven naast elkaar aan te leggen. 

24  Van Haperen 2017.
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Het is mogelijk dat de oversnijdingen bewust zijn aangebracht om een relatie tussen 

de beide elkaar overlappende graven aan te duiden en aldus een relatie tussen de 

personen begraven in beide graven zichtbaar te maken tijdens het grafritueel. Dat 

vereist wel dat het oudere graf nog wel als zodanig herkenbaar moet zijn geweest. 

Natuurlijk is het mogelijk dat de oversnijding bij toeval plaatsvond bijvoorbeeld uit 

onwetendheid met betrekking tot de omvang van het oudere graf. Om een idee te 

kunnen vormen wat de oorzaken voor de oversnijdingen waren is het van belang de 

aard van de oversnijding vast te stellen. Wordt bij het graven van het nieuwe graf 

alleen de grafkuil van het oudere graf aangesneden en in principe niets verstoord van 

het oudere graf, of verstoorde het nieuwe graf de begraving zelf en werd bijvoorbeeld 

skeletmateriaal verplaatst, een ‘destructieve’ oversnijding. In dat geval is het van 

belang te zien of er aanwijzingen zijn wat men met het aangetroffen skeletmateriaal 

deed. In Uden lijken dergelijke destructieve oversnijdingen niet voor te komen. Om 

dat vast te stellen worden de vastgestelde oversnijdingen kort besproken. Hoewel op 

de overzichtsplattegrond graven 2 en 6 elkaar gering overlappen wordt er in de veld-

documentatie niets over deze relatie gezegd. De oversnijding is niet waargenomen. 

Graf 5 oversnijdt de grafkuil van graf 6, maar niet de container. De relatie tussen graf 6 

en graf 28 wordt niet in de velddocumentatie beschreven en is niet waargenomen. Dat 

is gezien de vaagheid van graf 28 (is dat wel een graf?) niet verwonderlijk. De relatie 

tussen graf 10 en 18 wordt niet in de velddocumentatie beschreven, de oversnijding is 

zeer gering. Graf 20, mogelijk een kindergraf, hoewel niet zeker is of het wel een graf 

is, lijkt ouder dan graf 21. In de velddocumentatie wordt gemeld dat men de relatie 

tussen graven 20 en 21 wilde onderzoeken door het opgravingsvlak na het tekenen 

van het eerste vlak, nogmaals op te schaven. Daarbij verdween graf 20 omdat er nog 

maar 3 cm van het graf resteerde. De opgravers konden de relatie tussen beide graven 

niet meer vaststellen. Het is niet uit te sluiten dat de relatie tussen graven 20 en 21 op 

het lastig leesbare vlak 1 niet goed kon worden waargenomen. Het is ook mogelijk dat 

graf 20 geen graf is. Crematiegraf 17 is jonger dan graven 18 en 19. Het crematiegraf 

was ondieper dan graven 18 en 19 en is in de vulling van beide grafkuilen ingegraven 

en verstoorde dus niet de oudere begravingen zelf. Crematiegraf 27 oversnijdt 

graven 5 en 6 zonder, zo lijkt het, de oorspronkelijke begraving in graf 5 te verstoren. 

In enkele gevallen zijn graven deels vergraven toen  het terrein bewoond raakte. 

Samenvattend kan gesteld worden dat graven in Uden - Schepersweg zich in slechts 

enkele gevallen gering oversnijden en dat deze oversnijdingen dus niet destructief zijn, 

behalve in het geval van graf 16. De crematiegraven 17 en 27 oversnijden beide oudere 

inhumatiegraven.

6.2.6 De oriëntatie van de graven

Van alle graven is de oriëntatie vastgesteld in graden waarbij oost 0 graden is en 

noord 90 graden. Er is over de as van het graf gemeten van het (vermoedelijke) 

hoofdeinde naar het voeteneinde. Er is geen verschil gemaakt tussen de oriëntatie 

van de container en de grafkuil omdat in veel graven geen sporen van een container 

zijn waargenomen (Bijlage I). De resultaten van alle metingen zijn in Figuur 6.9 

weergegeven. Het centrum van de roos is het hoofdeinde. Het valt onmiddellijk op dat 

er een groep west-oost georiënteerde graven is en een groep zuid-noord georiënteerde 

graven. Het is echter mogelijk deze groepen nader op te splitsen. In de west-oost groep 

(groen) valt op dat de oriëntatie van graf 29 afwijkt van die van de andere (graven 13, 

15, 18, 19 en 26). In de zuid-noord groep zijn drie subgroepen vast te stellen. Als eerste 

(paars) een groep met een kleine afwijking naar het oosten (graven 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 

16, 20, 24 en 28). Als tweede (rood) een groep graven met een vrij zuivere zuid-noord 
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oriëntatie (graven 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23 en 25).  Als laatste (oranje) een groep van 

twee graven met een iets westelijke afwijking (graven 8 en 11). 

In Zuid-Nederland is de west-oost georiënteerde begraving de meest voorkomende. 

Zuid-noord georiënteerde graven zijn relatief zeldzaam. Er zijn echter verschillende 

uitzonderingen. Op het grafveld van Sittard-Kemperkoul zijn álle graven min of 

meer zuid-noord georiënteerd. Ook daar zijn de graven globaal in dezelfde drie 

groepen onder te verdelen als in Uden: een groep die zuid-noord is gericht, een 

groep met een kleine afwijking naar het oosten en een met een kleine afwijking 

naar het westen.25 De groep met een afwijking naar het oosten lijkt, zoals in Uden 

op grond van stratigrafische waarnemingen, ook in Sittard de jongste groep te zijn. 

In de nederzetting Geldrop zijn de oudste kamergraven die op erven zijn aangelegd 

zuid-noord georiënteerd.26 Deze graven dateren in de latere 7e eeuw. Het wat betreft 

omvang vergelijkbare grafveld van Hoogeloon-Broekeneind kenmerkt zich door 

de aanwezigheid van verschillende oriëntaties van de graven tussen west-oost en 

zuid-noord.27 Bovendien worden daar enkele graven aangetroffen waarin de dode met 

het hoofd in het noorden is begraven. Wellicht zijn Hoogeloon-Broekeneind en Uden - 

Schepersweg vergelijkbare grafvelden.28

Als we deze groepen graven op de plattegrond van het grafveld markeren verkrijgen 

we een opvallend beeld (Figuur 6.10). Graf 29 neemt een aparte positie in, niet allen 

wat betreft oriëntatie maar ook wat betreft de perifere ligging ten opzichte van andere 

graven. Graven 13, 15, 18, 19 en 26 (groen) vormen mogelijk een homogene groep 

hoewel graf 13 geen graf hoeft te zijn. Graven 18 en 19 behoren, zoals we zullen zien 

tot de oudste graven op het grafveld. De exact zuid-noord georiënteerde graven (rood) 

lijken een tweede samenhangende groep te vormen, maar later zal blijken dat er 

toch enige chronologische verschillen binnen deze groep bestaan. Als crematiegraf 17 

daadwerkelijk tot deze groep behoort laat de stratigrafische relatie tussen graf 17 en 

graven 18 en 19 zien dat de groep graven met deze oriëntatie als geheel jonger kan zijn 

dan de hiervoor genoemde in groen aangegeven groep. De groep graven met een iets 

naar het oosten afwijkende oriëntatie (paars) lijken oudere graven te oversnijden met 

uitzondering van graf 20 dat ouder is dan graf 21, maar deze oversnijding is niet zeker, 

25  Kars, Theuws & De Haas 2016, 58-60.
26  Theuws in prep.
27  Glasbergen 1955, 35-36.
28  Zie paragraaf 6.5.
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bovendien is niet zeker of graf 20 daadwerkelijk een graf is. Ten slotte lijken de twee 

graven met een naar het westen afwijkende oriëntatie ook samenhang te vertonen. 

Beide graven liggen niet ver van elkaar verwijderd. In hoeverre deze groepering van 

graven op basis van oriëntatie relevant is voor de analyse van de structuur en de topo-

chronologische ontwikkeling van het grafveld kan blijken als ook andere variabelen 

zoals geslacht en gender en de datering van de individuele graven onderzocht is. 

6.2.7 Crematiegraven

Er zijn twee crematiegraven (graven 17 en 27) gedocumenteerd. Graf 17 bestond uit 

een rechthoekige kuil (1,26 x 0,72 m) die is ingegraven in de grafkuilen van graven 

18 en 19 en dus jonger is als deze inhumatiegraven. De resterende diepte was 11 

cm. De noordzijde is verstoord door een boomwortel. In het midden van het graf 

bevond zich een concentratie verbrand bot en enige stukjes verbrand glas, verspreid 

over de grafkuil zijn losse stukjes verbrand bot aangetroffen. In de concentratie 

werd ook geringe hoeveelheid houtskool fragmentjes aangetroffen. In vergelijking 

met veel andere crematiegraven aangetroffen op Zuid-Nederlandse grafvelden 

heeft dit crematiegraf een opvallend grote en rechthoekige grafkuil. Veelal bestaan 

crematiegraven uit kleine ronde grafkuilen, althans op het diepere opgravingsvlak 

waarop de crematiegraven zijn aangetroffen.29

29  Zie bijvoorbeeld de crematiegraven op het grafveld van Hoogeloon-Broekeneind (Glasbergen 

169 960169 940

169 960169 940

408320408320

0/360

90

180

270

1

2,  25

3
11

12

13

14

15

16, 28

17

18

19

20

21 6,  23

24

26

29

4,  5
8

7, 109

1

23

5

6

7

8
9

10
11 

12

13

14

15

16

17

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

4

18

22

5m0

Figuur 6.10 
Plattegrond van het grafveld van Uden 
- Schepersweg met de verdeling van de 
verschillende groepen oriëntaties. Schaal 
1:250.



56 ScheperSweg

Graf 27, dat het inhumatiegraf 5 oversneed, had een grafkuil met een meer 

onregelmatige vorm. De grootste lengte van de grafkuil is 76 cm de resterende diepte 

12 cm. In tegenstelling tot graf 17 lagen de fragmenten verbrand bot meer verspreid 

over de grafkuil hoewel kleine concentraties voorkwamen. In dit graf zijn geen 

verbrande bijgaven aangetroffen. Houtskoolfragmenten worden niet vermeld in de 

opgravingsdocumentatie.

De stratigrafische positie van de beide crematiegraven doet vermoeden dat deze 

graven tot een late fase van het grafveld behoren.

6.3 Menselijke resten

B. Veselka

6.3.1 Inleiding

Zoals te verwachten valt op de Brabantse zandgronden, is slechts in een gering aantal 

graven botmateriaal aangetroffen; in veel gevallen was het bot geheel vergaan. 

In totaal gaat het om zes inhumaties met bot (graf 6, 8, 14, 15, 18 en 19) en twee 

crematiegraven (graf 17 en 27).  Verder blijken twee inumatiegraven (6 en 16) enkele 

losse fragmenten crematie te  bevatten (<1,5 g). 

Doel van het fysisch antropologisch onderzoek is in de eerste plaats het leveren van 

een bijdrage aan de beantwoording van de volgende vragen die met behulp van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en specificaties van Nederlandse 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) zijn opgesteld en in het evaluatierapport 

vermeld staan:

· Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

· Zijn er in het beperkte botmateriaal nog aanwijzingen voor leeftijd, sekse en geslacht 

te vinden?

· Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging en bewaringstoestand 

van deze menselijke resten (eventueel crematie) in het graf?

6.3.2 Inhumaties: samenstelling en conservering

Tabel 6.2 toont een overzicht van de aangetroffen skeletelementen. Het overzicht 

toont duidelijk dat het skeletmateriaal van de inhumaties de bodemprocessen op de 

zandgrond (o.a. doorworteling en vooral droge en zure omstandigheden)  nauwelijks 

heeft doorstaan; slechts enkele resten van de meest robuuste elementen, met name 

tanden en molaren, zijn (in slechte staat) bewaard.

Graf Inventaris

6 6 molaren, 6 premolaren, 2 hoektanden, 3 snijtanden

8 Verpulverde tandkapsels, dierlijke tand

14 Verpulverde tandkapsels

15 Mogelijk dierlijk tandfragment

18 Molaarfragment, kleine botfragmenten

19 Verpulverde tandkapsels

1955). De Merovingische crematiegraven in Zuid-Nederland zijn het onderwerp van studie 
door research-masterstudent Femke Lippok (Leiden).

Tabel 6.2 
Inhoud van de inhumatiegraven.
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6.3.3 Crematies: samenstelling en conservering

Crematies zijn over het algemeen beter bestand tegen zure bodems. Dit blijkt ook in 

Uden-Schepersweg. In Tabel 6.3 wordt per crematie het totale gewicht aangegeven 

onderverdeeld in twee fracties. Eveneens is de fragmentatiegraad opgenomen 

uitgedrukt in maximale en gemiddelde fragmentgrootte. De tabel toont duidelijk dat 

de kleine resten uit inhumatiegraf 6 en 16 niet als intentionele depositie, maar eerder 

als intrusie zijn te beschouwen. 

Ofschoon de crematies uit graf 17 en 27 beter zijn vertegenwoordigd (en daadwerkelijk 

als crematiegraven zijn te beschouwen), is de hoeveelheid resten naar verhouding nog 

steeds laag. Vergeleken met het gewicht van een modern gecremeerde volwassene, 

1625,9 g30 kan gesteld worden dat beide individuen verreweg van compleet zijn.

Graf Totaalgewicht (g) 10+ mm (g) 3-10 mm (g) Frag. Max (mm) Frag. Gemidd. (mm)

6 0,3 0 0,3 < 10 < 10

16 1,1 0 1,1 < 10 <  10

17 151,8 41,3 110,5 27 10

27 66,6 24,9 41,7 21 12

De crematies blijken middelmatig verbrand (vooral 500-700˚C), getuige de kleur 

(blauwgrijs-wit-crèmewit) en de textuur (kenmerken van parabolisch scheuren in het 

bot).31  Bot dat verbrand is bij temperaturen van 850˚ en hoger  (en dat daardoor harder 

is en doorgaans beter bewaard blijft) ontbreekt. De lagere verbrandingsgraad kan 

hebben bijgedragen aan het lagere gewicht, omdat dergelijk botmateriaal doorgaans 

minder goed bewaard blijft.

6.4 Kenmerken van de menselijke resten

Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding
De verhoudingen van de skeletonderdelen in het complete, weliswaar onverbrande 

skelet zijn doorgaans als volgt: 18% schedel (neuro- en viscerocranium), 23% axiaal, 

en 59% extremiteiten (diafyse met epifyse).32 Voor crematieresten is een afwijking van 

deze percentages altijd het geval, aangezien de onderdelen van het skelet verschillend 

reageren op het crematieproces. Vooral het axiale skelet en de epifysen hebben het 

meeste te lijden onder het crematieproces; er zijn dan ook lagere percentages voor 

deze categorieën te verwachten. De fragmenten van het cranium en de diafysen van 

de extremiteiten zijn robuuster dan de andere skeletelementen en zullen over het 

algemeen vaker vertegenwoordigd zijn. Post-depositionele processen moeten hierbij 

ook in acht worden genomen. Crematieresten in een urn zijn bijvoorbeeld beter 

beschermd tegen de druk van de bodem dan crematieresten bijgezet in een kuiltje. De 

fragmentatiegraad  zal daarbij naar verwachting dan ook kleiner zijn. 

Bij de inumaties van Uden-Schepersweg is per graf doorgaans slechts een los 

skeletelement (vooral tand of kies) vertegenwoordigd. Alleen bij de beter bewaarde 

twee  crematiegraven (graf 17 en 27) blijken per context verschillende skeletelementen 

aanwezig. Deze komen dan ook in aanmerking voor een nadere analyse.  In Tabel 6.4 

zijn de verhoudingen tussen de verschillende skeletcategorieën  van deze individuen 

weergegeven. Hierbij zijn het neuro- en viscerocranium in ‘cranium’ samengevoegd, 

evenals de diafsyen en epifysen in  ‘extremiteiten’.

30  McKinley 1993.
31  Uitgaande van de verbrandingsstadia van Trautmann 2006, stadia I-V, vallen de crematies uit 

Uden-Schepersweg vooral in stadia III-IV.
32  McKinley 1989, 68.

Tabel 6.3 
Gewicht en fragmentatiegraad van de cremat-
ieresten naar context.



58 ScheperSweg

De verhoudingen tussen de verschillende skeletcategorieën uit beide creamtiegraven 

geven aan dat elke categorie vertegenwoordigd was, maar dat onderdelen van 

axiale skelet het meeste te lijden moeten hebben gehad van het crematieproces en 

tafonomische schade zoals (de lage) grondwaterstand, bodemdruk en bioturbatie. 

Dit ligt in de lijn der verwachting omdat onderdelen van het axiale skelet het minst 

robuust zijn en zodoende sneller verloren gaan. Zorgeloosheid in het verzamelen van 

de gecremeerde resten lijkt niet aan de orde te zijn geweest gelet op de aanwezigheid 

van tandwortels en kleine skelet elementen. Naast tafonomische schade, zal mogelijk 

selectieve depositie een rol hebben gespeeld, waarbij een deel van het individu 

mogelijk werd bewaard, elders begraven of anderszins gedistribueerd.33

Graf Cranium Axiale skelet Extremiteiten Indet.

17 16,14 1,78 41,63 40,44

27 13,81 0,60 42,49 43,09

Aantal individuen en leeftijd
Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum aantal 

individuen (MAI) per graf. Hierbij is vooral gelet op de aanwezigheid van (dubbele) 

unieke skeletelementen en mogelijke verschillen in robuustheid. Hieruit kan worden 

afgeleid dat we te maken hebben met een MAI van één individu voor alle graven.

Van de verschillende individuen is tevens getracht de leeftijd en het geslacht te 

bepalen. Dit bleek bij een inhumatiegraf en twee crematiegraven mogelijk (Tabel 

6.5): enkel volwassenen blijken in deze contexten vertegenwoordigd. Voor de twee 

crematiegraven is dit beeld te nuanceren: de open schedelnaden van het individu uit 

graf 17 zouden kunnen wijzen op een jonger volwassene. De gedeeltelijk gesloten 

schedelnaden van het individu uit graf 27 duidt juist eerder op een oudere volwassene.

Graf Leeftijd Gebruikte indicatoren

6 A Volwassen 3e molaar

6 B - -

8 - -

14 - -

15 - -

16 - -

17 Volwassen Robuustheid skelet, open schedelnaden

18 - -

19 - -

27 Volwassen Gedeeltelijk gesloten schedelnaden, robuustheid skelet

Geslacht
Van geen van de individuen kon een seksebepaling worden gedaan. De reden hiervoor 

ligt met name in de kleine hoeveelheid bot, die in de graven is vertegenwoordigd.

Pathologie
Bij geen van de individuen kon een pathologische afwijking of anomalie worden 

geconstateerd.

6.4.1 Beschouwing en conclusies

Zowel inhumaties als crematies zijn in het Merovingisch grafveld van Uden-

Schepersweg aangetroffen. Verschillen in bewaring zijn evident en zullen hoogstwaar-

33  Zoals waarschijnlijk in de metaaltijden gebeurde (zie onderzoeksresultaten van Rebay-Salis-
bury 2010, Veselka en Lemmers 2014).

Tabel 6.4 
Verhouding van skeletonderdelen binnen de 
crematies (uitgedrukt in percentages).

Tabel 6.5 
Leeftijdsbepaling per context op grond van 
de kenmerkende skeletonderdelen.
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schijnlijk het resultaat zijn van een complex samenspel van factoren, waaronder vooral 

bodemprocessen en in mindere mate persoonsgebonden kenmerken zoals leeftijd, 

genetische aanleg en ziekte. Het inhumatiemateriaal leent zich niet voor verdere 

interpretaties. Van het crematiemateriaal kon worden gesteld dat er sprake was van 

een minimum aantal individuen van 1 per graf, waarbij in alle gevallen het gewicht 

van de crematie erg laag was. Ongetwijfeld valt een deel te wijten aan tafonomische 

schade, maar gelet op de aanwezigheid van kleine skeletelementen en het feit dat 

in de twee gevallen alle skeletcategorieën aanwezig waren, valt de mogelijkheid van 

selectieve depositie niet uit te sluiten.

6.5 Grafvondsten

6.5.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de vondsten vooral beschreven met het doel ze te dateren. 

De tijd tussen de restauratie van de objecten en de rapportage is te kort om een dieper 

gaande analyse van de grafgiften uit te voeren. De vondsten zijn vooralsnog gedateerd 

op basis van de typochronologieën van Siegmund voor het noordelijke Rijnland, 

de zogenaamde Franken Arbeitsgemeinschaft (Franken AG of FAG, gevormd door 

Müssemeier, Nieveler, Plum en Pöppelmann) voor het Rijnland tussen Keulen en Bonn 

en de ten westen aangrenzende gebieden, en die van Legoux, Périn en Vallet voor 

Noord-Frankrijk.34 Een enkele keer zal verwezen worden naar het typo-chronologische 

systeem voor Zuid-Duitsland.35 Er kleven bezwaren aan het gebruik van chronologiesy-

stemen van buiten het onderzoeksgebied (het Maasland en aangrenzende gebieden). 

Er is evenwel nog geen goede typochronologie van Merovingische materiële 

cultuur voor het Maasland (België en Nederland) ontwikkeld.36 Er kleven bovendien 

bezwaren aan dergelijke typo-chronologische systemen gebaseerd op seriaties omdat 

ze mogelijk te weinig rekening houden met de intergenerationele doorgifte van 

objecten.37 Een gevolg kan zijn dat de fases waaraan objecten worden toegeschreven 

te kort zijn.

6.5.2 Munten38

Graven 2 (1: vnr. 324), 18 (8: vnr. 1594), 19 (1: vnr. 1740), 21 (1: vnr. 1743)

In vier graven zijn evenzoveel munten aangetroffen (Figuur 6.11). Het betreft in alle 

gevallen gouden tremisses.

In graf 2 is een imitatie van een MADELINUS/DORESTAT tremissis aangetroffen met 

een laag goudgehalte van slechts 36%. Deze dateert vanaf het midden van de 7e 

eeuw en kan de hele tweede helft van de 7e eeuw hebben gecirculeerd. Het moment 

van depositie is dus alleen globaal vast te stellen en is in de tweede helft 7e eeuw 

of misschien zelfs wel het begin van 8e eeuw te dateren. In graf 18 is een pseudo-

imperiale tremissis met een goudgehalte van 93% aangetroffen, die moeilijk aan een 

specifieke muntplaats kan worden toegewezen. De munt dateert waarschijnlijk uit het 

midden van de 6e eeuw. De depositie datum kan later zijn. In graf 19 is een pseudo-

34  Siegmund 1998; Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003; de oudere versie Legoux, 
Périn & Vallet van 2004 is gebruikt. Intussen is een nauwelijks gewijzigde versie in 2016 
verschenen.

35  Koch 2001; Stauch 2004. Dit chronologiesysteem was ondanks onderwerp van een revisie, die 
nog niet hier is gebruikt.

36  Tim van Tongeren bereidt aan de Universiteit van Kent een dissertatie voor met daarin een 
seriatie van grafvondsten in zuid en midden Nederland.

37  Kars 2011,  2012.
38  De munten zijn gedetermineerd door drs. A. Pol (Universiteit Leiden).
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Figuur 6.11 
De munten die op het grafveld Uden - 
Schepersweg zijn aangetroffen. Schaal 2:1.
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imperiale tremissis aangetroffen met een goudgehalte van 89%, die waarschijnlijk aan 

de Franken kan worden toegewezen. Het voorbeeld is een munt van keizer Justinianus 

(527-565). Strikt genomen levert dit een terminus post quem (t.p.q.) van 527 op. De 

munt zal rond het midden van de 6e eeuw zijn geslagen. De depositie datum kan dus 

later zijn. Tenslotte is in graf 21 een tremissis met een goudgehalte van 80% van een 

niet nader te duiden type aangetroffen. A. Pol stelt dat de munt niet voor 625 kan zijn 

geslagen. De munt kan gedurende een groot deel van de 7e eeuw zijn gedeponeerd.

De vier munten verschaffen belangrijke aanknopingspunten voor de datering van de 

graven waarin zij zijn gevonden. De hier genoemde dateringen zijn productiedata. De 

dateringen zijn dus termini post quem voor de datum van de depositie in het graf. Hoe 

lang dergelijke tremisses circuleerden is moeilijk vast te stellen en ongetwijfeld zeer 

variabel per munt.

6.5.3 Riemgarnituren

Eenvoudige gespen van een koperlegering met ovale beugel
Graven 16a/b (17: vnr. 1556), 18 (9: vnr. 1597) en 21 (6: vnr. 1733) 

De eenvoudige gesp uit graf 16 met een doorn van ijzer en een riembreedte van meer 

dan 2,5 cm is Siegmund’s type Gür 2.9 en behoort tot zijn fasen 5 – 7 (555 – 610).  De 

Franken AG hebben deze typeaanduiding en het onderscheid niet overgenomen omdat 

zij niet aan willen nemen dat alle gespen van koperlegering zonder doorn een doorn 

van ijzer hadden die verloren is gegaan. Ook nemen ze het onderscheid in de breedte 

van de riem niet over. De gespen met een minder brede beugel (kleiner dan 2,5 cm) 

worden door Siegmund als type Gür 2.8 aangeduid die vooral in zijn fase 4 (530 – 555) 

en ook nog wel iets later voorkomen. 

De gesp uit graf 18 heeft een doorn die naar de basis toe dikker wordt. Het is een 

vroege vorm gesp en kan vanwege een riembreedte van 2,5 cm die precies de 

grenswaarde is bij Siegmund niet aan een van zijn typen Gür 2.4 of 2.5 worden 

toegewezen. Beide typen dateren evenwel in zijn fase 4 (530 -555). In de typologie van 

de Franken AG is het type Gür2.4/5A daterend in fasen 3 – 4 (460/480 – ca. 565).

De gesp uit graf 21 is een zeer ongebruikelijk stuk waarvoor vooralsnog geen parallelle 

stukken zijn gevonden. Het zou een lokaal vervaardigd product kunnen zijn. Het stuk 

kan niet op zichzelf gedateerd worden.

Eenvoudige ijzeren gespen met ovale beugel (geen paardentuig)
Graven 1 (11: vnr. 7091), 8 (20: vnr. 1235), 9 (11: vnr. 1260), 14 (2: vnr. 1284) en 18 (29: 

vnr. 1718)

Eenvoudige ijzeren gespen met een ovale beugel komen gedurende de gehele 

Merovingische tijd voor en kunnen op zichzelf niet nader binnen die periode worden 

gedateerd. Als evenwel dergelijke gespen de enige vondst zijn of in combinatie met 

alleen een mes zijn ze dikwijls laat in de Merovingische tijd te dateren zoals de Franken 

AG fasen 9 en 10 (670/680 – ca. 740).

Eenvoudige ijzeren gesp met rechthoekige beugel
Graven 1 (12: vnr. 7070) en 5 (4: vnr. 435, 5: vnr. 436) 

Gespen met een rechthoekige beugel komen minder voor dan met een ovale beugel. 

In veel gevallen gaat het om paardentuig. De gespen in graven 1 en 5 zullen evenwel 

gespen van middelriemen zijn geweest. Ook deze eenvoudige gespen zijn niet 

nauwkeurig binnen de Merovingische tijd te dateren.
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Meerdelige riembeslagen van een koperlegering in graf 8
Graf 8 A (5: vnr. 1216, 6: vnr. 7037, 7: vnr. 7038, 8: vnr. 1223, 9: vnr. 1218, 10: vnr. 7035, 

11: vnr. 1224, 18: vnr. 7034, 26: vnr. 1237, 27: vnr. 1238 en mogelijk 19: vnr. 7036). Graf 8 

B (12: vnr. 1227, 13: vnr. 7039, 14: vnr. 7040, 15: vnr. 7041, 16: vnr. 7042, 17: vnr. 7043) 

In graf 8 zijn beslagen van koperlegering van twee verschillende riemen (aangeduid 

als A en B) aangetroffen (Figuur 6.12 en Figuur 6.13). De beslagen van beide riemen 

verschillen in uitvoering en versiering op basis waarvan het mogelijk is de beslagen 

aan elk van de riemen toe te wijzen. De beslagen van riem A zijn aan de achterzijde 

hol, die van riem B niet. De beslagen van riem B hebben alle een gelijke versiering die 

ontbreekt op de holle beslagen van riem A. Een probleem is de locatie van sommige 

beslagen van riem A in het graf. Zij liggen nogal verspreid over bijna de volle lengte van 

het graf. De beslagen in het noordwestelijke segment zijn geen puntvondstlocaties, 

hun locatie is dus alleen bij benadering bekend. Riem A is een zwaardriem, hoewel 

geen zwaard in het graf is aangetroffen, riem B is een riem gedragen om de middel 

waaraan de sax zal hebben gehangen.

A

De gesp met beslagplaat van gordel A (Figuur 6.12, nr. 5) is niet goed onder te brengen 

bij een van de typen gedefinieerd door Siegmund en de Franken AG.39 De beslagplaat 

is driehoekig met een rond uiteinde en is hol aan de achterzijde. De beslagplaat 

is niet versierd. Er zijn drie nieten waarmee het beslag op de riem is bevestigd, er 

zijn geen ogen aan de achterzijde ter bevestiging van de riem. De beugel is met 

de plaat verbonden met een scharnier constructie. Er zijn vier rechthoekige holle 

plaatjes die met vier nieten op de riem waren bevestigd. Belangrijk is de vondst van 

een piramidevormig beslag (nr. 10) dat aangeeft dat er sprake geweest is van een 

zwaardriem. Twee riemtongen zijn toegewezen aan deze riem waarvan de grootste 

evenwel geen holle achterzijde heeft. Het aantal van twee ongelijke riemtongen en 

twee ongelijke gespen versterkt het beeld dat het om een zwaardriem gaat. Een 

ruitvormig beslag en eventueel een tweede piramidevormig beslag missen. Het 

is mogelijk dat het onduidelijke beslag 19 een van deze elementen was. De holle 

beslagen doen denken aan de beslagen van het type Tauberbischofsheim, maar missen 

de ogen aan de achterzijde. Dergelijke beslagen worden door de Franken AG (type 

Gür3D) in hun fase 7 (610/620 – 640/650) gedateerd. Koch dateert zulke beslagen 

39  Siegmund 1998, 25-29; Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 18-20.

Figuur 6.12 
De metalen beslagen (koperlegering) van 
een zwaardriem uit graf 8. Schaal 1:2. 
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in fase 5 (620/630 – 650/660) van het grafveld van Schretzheim.40 Legoux, Périn en 

Vallet definiëren in Noord-Frankrijk een gordel type 172 dat min of meer gelijk is aan 

de gordelbeslagen van riem A in graf 8.41 Zij dateren die gordel in hun fasen MR 1 en 2 

(600/610 – 660/670).

In graf 74 in het grafveld van Iversheim is een zwaardriem aangetroffen die 

verschillende beslagen heeft als die van graf 8 in Uden, maar ook andere beslagen.42 

De gesp lijkt veel op die van Uden en heeft ook een scharnierconstructie, verder zijn 

er twee piramide beslagen, een ruitvormig beslag en drie rechthoekige beslagen en 

een riemtong. Er zijn echter ook drie beslagen met een rechthoekige opening van een 

vergelijkbaar type als die in Uden aan riem B zijn toegewezen. Een van deze plaatjes 

lag bij de sax, hetgeen suggereert dat ze van een saxgordel zouden kunnen zijn. In 

dat geval ontbreekt wel een gesp van koperlegering. Bovendien is er een driedelige 

set ijzeren met messing ingelegde riembeslagen aanwezig die van een om de middel 

gedragen riem zijn waaraan de sax hing. Wellicht behoren de opengewerkte beslagen 

in Iversheim graf 74 wel tot de zwaardriem. De chronologie van het grafveld van 

Iversheim zoals destijds voorgesteld door Neuffer-Müller is achterhaald. Zij dateerde 

de graven te jong. De riemgarnituur in graf 74 van Iversheim is het best te identificeren 

als Franken AG S-Gür4.6 (fase 7, 610/620 – 640/650).

Betere parallellen voor deze set aan riemgarnituren worden in zuid Duitsland 

aangetroffen. Het betreft altijd zwaardriemgarnituren.

In het grafveld van Munzingen (Freiburg) bevindt zich in graf 88 een vergelijkbare 

gesp en een met het rechthoekige beslagplaatje vergelijkbaar beslag.43 Beide worden 

aan een zwaardriem toegewezen. Groove dateert dat graf in het tweede kwart van 

de 7e en midden 7e eeuw.44 In Zuid-Duitsland vinden we in graf 3 van het grafveld 

van Schretzheim een vergelijkbare zwaardgordel met een grote en een kleine gesp, 

een schedeplaat, vier rechthoekige plaatjes, twee riemtongen en drie andere kleine 

40  Koch 1977, I, 125.
41  Legoux, Périn & Vallet 2004, 16, 32, 53.
42  Neuffer-Müller 1972, 86-87, Tafel 12, 8 – 18, 20.
43  Groove 2001, 285, Tafel 20.
44  Groove 2001, 227.

Figuur 6.13 
De metalen beslagen van een riem (saxgordel) 
uit graf 8. Schaal 1:1.
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staafvormige beslagen.45 Het graf wordt door Koch in Stufe 5 gedateerd waarbij 

dergelijke zwaardriemgarnituren door haar als een kenmerkend element van 

Stufe 5 (620 – 650/660) wordt gezien. Ook in Zuid-Duitsland ligt het grafveld van 

Strassenheim-‘Aue’ (nabij Mannheim) waar in een graf aangeduid als graf 13-14/2/1932 

een vergelijkbare set zwaardriemgarnituren is aangetroffen.46 Dergelijke zwaardriem-

garnituren in een koperlegering worden door Koch in die publicatie in de 7e eeuw 

gedateerd.

De conclusie is dat de riemgarnituren van set A in graf 8 behoren tot een zwaardriem 

van een type dat in Nederland en het Rijnland niet courant is, maar regelmatig in 

Zuid-Duitsland wordt aangetroffen. Een zwaard is evenwel in graf 8 niet aangetroffen.

B

Van gordel B zijn een gesp met beslagplaat (nr. 12), een tegenplaat (nr. 13), een 

opengewerkte rugplaat (nr. 14) en drie opengewerkte beslagplaatjes aangetroffen 

(Figuur 6.13). De gesp is rechthoekig en met een omgevouwen deel van de gespplaat 

daaraan bevestigd. Deze gesp verschilt dus in een aantal opzichten van de gesp van 

de eerste gordel. De beslagen zijn niet hol maar plat en zijn met nieten op de riem 

bevestigd. Alle beslagen zijn op eenzelfde wijze versierd met lijnen ondiepe puntjes die 

de omtrekken van de beslagen en de openingen daarin volgen. Deze versieringswijze 

lijkt veel op die van beslagen uit graf 2616 van het grafveld van Krefeld Gellep.47 Het 

graf wordt door Pirling aan het einde van Böhners Stufe III (eind 6e eeuw) gedateerd. 

Deze gordel heeft ook een open gewerkte rugplaat die veel op die uit Uden lijkt maar 

toch kleine verschillen vertoont. De kleine rechthoekige beslagen met twee openingen 

worden de Franken AG als type Gür8C aangeduid. Beslagen met meerdere openingen 

zoals die van Uden worden in hun fasen 5 tot 7 (565 – 640/650) gedateerd.

De zwaardgordel uit graf 6
Graf 6 (11: vnr. 7008, 12: vnr. 7007, 13: vnr. 7009, 14: vnr. 7010, 15: vnr. 7011, 16A: vnr. 

7012, 16B: vnr. 7012, 17: vnr. 7013, 18: vnr. 7073)

In graf zes zijn negen metalen beslagen van een zwaardriem aangetroffen (Figuur 

6.14). Alle beslagen zijn van een koperlegering, het oppervlak van de beslagen 11 -13 

was vertind. De zwaardriem was om de zwaardschede gewikkeld toen zwaard en 

toebehoren in het graf werden gelegd. Op de röntgenfoto’s is goed te zien hoe de 

metalen beslagen van de zwaardriem tegen de zwaardschede lagen. Bij de restauratie 

bleken enkele beslagen (nrs. 12 en  13 en fragmenten van 16A en B) onder het zwaard 

te liggen. Zwaardriemen die om de schede zijn gewikkeld bij de depositie is een 

algemeen voorkomend verschijnsel in Merovingische grafvelden. Een zwaardriem 

bestaat dikwijls uit een hoofdriem en een zijriem die met een ruitvormig beslag aan 

de hoofdriem is bevestigd. Aan het uiteinde van de zijriem bevindt zich dikwijls een 

gesp. Met deze gesp kan een tweede zijriem worden vastgemaakt die met behulp 

van een beslag aan de schede is bevestigd. De zijriem dient dus om het onderste deel 

van de zwaardschede te dragen. Met de gesp aan de zijriem is de hoogte instelbaar 

waarop het uiteinde van het zwaard wordt gedragen. Het is mogelijk dat sommige 

zwaardriemen over de schouder werden gedragen. 

In graf zes zijn twee vrijwel identieke gespen met beslagplaat aangetroffen (nrs. 11 en 

12). De platte beslagplaat van gesp 11 heeft een geprofileerde rand en was met drie 

45  Koch 1977, I: 29-35, II: 9-10, Tafel 3, 1-6, 8-13. Zie ook de zwaardriembeslagen van graven 166, 
274 en 394 van Schretzheim.

46  Koch 2007, 149-150.
47  Pirling 1979, I 120-121, II 49-50, Tafel 49.
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nieten aan de riem bevestigd. De rechthoekige gesp is met een scharnierconstructie 

aan de plaat verbonden. Van de oorspronkelijke schildvormige doorn rest alleen het 

schild, de doorn is verloren gegaan en vervangen door een eenvoudige ijzeren doorn. 

De plaat heeft een ingegraveerde versiering. Centraal staan twee vierpasmotieven 

die ieder geflankeerd worden door vier diagonaal geplaatste kruisen. Dwarsgroeven 

scheiden de twee vierpassen. Het uiteinde van de plaat is versierd met groeven langs 

de rand. Het schild van de voormalige doorn laat een miniatuur versie van de vierpas 

met vier kruisen zien. De versiering is zeer matig uitgevoerd, de vierpassen kloppen 

niet, de kruisen zijn onregelmatig geplaatst. De gespplaat zelf is evenmin zorgvuldig 

gemaakt, de profilering aan beide zijden is niet symmetrisch. Alles overziend lijkt 

dit stuk een slecht gemaakte kopie te zijn van vergelijkbare gespen. Het is dan ook 

niet eenvoudig het stuk in te passen in een bestaande typologie. Wat betreft vorm 

van de gespplaat en vorm van de beugel lijkt een gesp van een zwaardriem uit graf 

66/43 uit het grafveld Xanten I veel op het Udense exemplaar.48 Het verschilt wat 

betreft constructie van de aanhechting van beugel en beslagplaat. Siegmund dateert 

dergelijke zwaardgarnituren van koperlegering in zijn fasen 8B en 9 (625-670).49 De 

zwaardgarnituur van Xanten is zoals de zwaardgarnituur van Uden voorzien van drie 

kleine rechthoekige beslagen.

Gesp 12 lijkt veel op gesp 11 maar is kleiner. De randen zijn geprofileerd, er zijn drie 

nieten, de plaat en beugel zijn door middel van een scharnierconstructie bevestigd, 

er is een schildvormige doorn en een rechthoekige beugel. De eindniet bevindt zich 

echter niet op een rond uitstekend deel. De versiering is beperkter dan die op de plaat 

van nr. 11. Slechts een helft lijkt te zijn versierd met een ingekraste versiering waarbij 

wel dezelfde motieven zijn toegepast namelijk een vierpas en diagonale kruisen. Het 

schild van de doorn is alleen versierd met een lijn langs de rand. Ook deze gesp is geen 

fraai product, maar een kopie van andere riembeslagen door een onervaren hand 

gemaakt. 

Een beslagplaat (nr. 13) lag dwars onder de schede hetgeen erop kan duiden dat die 

diende om de zijriem aan de zwaardschede te bevestigen. Ook deze beslagplaat 

heeft geprofileerde randen, de profilering lijkt sterk op die van gesp nr. 12, maar is 

wat zorgvuldiger uitgevoerd. De plaat was met drie nieten op een leren ondergrond 

bevestigd waarvan nog sporen aanwezig zijn, bovendien zijn er twee gaatjes die 

mogelijk met een andersoortige bevestiging in verband staan. De plaat lijkt nauwelijks 

versierd te zijn geweest, langs de geprofileerde randen zijn aan iedere zijde twee 

puntcirkel motieven aangebracht en er zijn resten van twee ingekraste dwarslijnen. 

Overige versiering kan wellicht door corrosie verloren zijn gegaan. 

Het is duidelijk dat gezien de grote onderlinge gelijkenissen gespen 11 en 12 en 

beslagplaat 13 onderdeel zijn van een groter ensemble dat in één keer is gemaakt zij 

het op een wat klungelige wijze.

Er zijn drie objecten die als riemtong zijn gerestaureerd (nrs. 14, 16A en 16B). Normaal 

bevinden zich twee riemtongen aan een zwaardriem. In dit geval is er een te veel. 

Normaal worden ruitvormige plaatjes aan het zwaardriem bevestigd. Zo’n plaatje is 

hier niet aangetroffen. Het is mogelijk dat een van de zwaar gefragmenteerde objecten 

(16B) geen riemtong was maar een ruitvormig plaatje.

Objecten 15, 17 en 18 zijn rechthoekige plaatjes die als decoratie op een van de riemen 

waren bevestigd. 

48  Siegmund 1998, 462-463, Tafel 249.
49  Siegmund 1998, 86.
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Figuur 6.14 
De metalen beslagen (koper-
legering) van een zwaardriem 
uit graf 6. Schaal 1:1. 
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Het geheel aan beslagen lijkt sterk op de zwaardgarnituur van Xanten I graf 66/43. 

Vermoedelijk dateert de zwaardriem uit Uden in dezelfde periode (Siegmund fasen 8B 

en 9 (625-670)).

Overige riembeslagen van een koperlegering
Graf 16a/b (18: vnr. 7055) en 18 (17: vnr. 7095, 18: vnr. 7095, 19: vnr. 7095, 22: vnr. 1597)

In graf 16 is een klein schildvormig riembeslag aangetroffen dat vertind is en om 

die reden een zilverkleurige uitstraling had. Siegmund verschaft geen datering voor 

dergelijke beslagen. De Franken AG benoemen het als type Gür2.10B en dateren het 

in hun fase 4 (510/525 – 565), of wellicht ietsje later. Legoux, Périn en Vallet benoemen 

het als type 193 (kleiner dan 2,5 cm) en dateren het in hun fasen MA 1b – MA 2 (ca. 500 

– 560/570) of soms in fase MA 3 (560/570 – 600/610). Alle dateringen samen geven een 

bandbreedte in de gehele 6e eeuw. De dateringen van Legoux, Périn en Vallet wijken 

evenwel dikwijls af van die in het Rijngebied in die zin dat ze heel ruim zijn. Wellicht 

moet hier de datering uit het Rijnland worden gevolgd en een datering in de eerste 

helft en het midden van de 6e eeuw als meest waarschijnlijk worden aangehouden.

In graf 18 zijn twee soortgelijke schildvormige riembeslagen aangetroffen naast twee 

ronde beslagen in een set van vier. De ronde beslagen worden door de Franken AG als 

type Gür2.10B aangeduid en in hun fase 4 (510/520 -565) gedateerd. 

Driedelige gordelbeslagen van ijzer met zilver ingelegd
Graf 6 (8:vnr. 1035-1, 9: vnr. 1051, 10: vnr. 1050) en 9 (8: vnr. 7046, 9: vnr. 7047, 10: vnr. 

7048)

In graf 6 is een riem aangetroffen waarop drie ijzeren beslagen waren vastgezet. 

De gordel lag naast de sax hetgeen erop duidt dat de saxschede aan deze gordel 

was bevestigd. Het organische materiaal van de riem, waarschijnlijk leer, waarop 

de beslagen waren vastgezet is vergaan. Het gaat om een gesp met beslagplaat, 

een tegenplaat en een rugplaat (Figuur 6.15). Alle drie beslagen zijn met zilver 

ingelegd in een geometrisch patroon. De platen van de gesp en het tegenbeslag zijn 

tongvormig. Van belang is te constateren dat er uitsluitend met zilver is gewerkt en 

niet ook met een koperlegering. Dergelijke monochrome geometrisch met zilver 

ingelegde driedelige gordelgarnituren zijn ook elders aangetroffen zoals in het 

Rijnland. Siegmund definieert ze als type Gür 4.6 en wijst ze aan zijn fase 8B toe die 

hij dateert van 625 tot 640.50 In het chronologiesysteem van de Franken AG worden 

dergelijke gordelgarnituren tot fase 7 gerekend die zij dateren van 610/620 tot 640/50. 

In Noord-Frankrijk worden dergelijke gordelgarnituren ruimer gedateerd en wel van 

600/610 tot 660/670.51 De Noord-Franse dateringen wijken wel meer af van die van het 

Rijnland, wellicht wordt dat veroorzaakt door een ruimere type-definiëring die Legoux, 

Périn en Vallet hanteren. In het Rijnland worden geometrisch versierde gordelgarni-

turen vervangen door garnituren met een dierstijlversiering waarbij ook steeds meer 

een koperlegering (messing) wordt toegepast. Om die reden is het beter de Rijnlandse 

datering aan te houden. Deze gordelgarnituur dateert dan ook waarschijnlijk in het 

tweede kwart van de 7e eeuw.

50  Siegmund 1998, 32.
51  Legoux, Périn & Vallet 2004, 16, 33, 53.
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In graf 9 zijn drie ijzeren met zilver ingelegde beslagen van een riem aangetroffen. 

De beslagen zijn relatief klein voor een middelriem waaraan een sax hangt. Zowel het 

formaat als de versiering herinneren aan beslagen van schoenen. Gezien de ligging 

van de beslagen bij het heft van de sax is hier evenwel sprake van een middel riem 

en niet van schoenbeslag. De geringe omvang van de beslagen (en de riem) kan 

samenhangen met het gegeven dat het waarschijnlijk om een kind gaat. Dit ensemble 

aan beslagen kan als een vereenvoudigde vorm van de geometrisch versierde beslagen 

worden gezien zoals hiervoor besproken. De banden op de beslagplaten zijn aan de 

beugelzijde niet gesloten, zij zijn met punten bezet. De datering van deze beslagen is 

problematisch. Normaal gesproken worden geometrisch met zilver ingelegde beslagen 

aan Franken AG fase 7 (610/620 – 640/650) toegewezen. Zij wijzen er evenwel op dat 

als het om schoengarnituren in vrouwengraven gaat de geometrische versiering al veel 

eerder optreedt en wel in hun fase 6 (580/590 – 610/620).52 In dit geval echter gaat het 

niet om schoengarnituren en waarschijnlijk, gezien de sax, niet om een vrouwengraf, 

maar wel op schoengarnituren geïnspireerde beslagen van een middelriem. De beste 

parallellen worden dus bij de schoengarnituren gevonden zoals die in graf 12 van het 

grafveld Vieux Cimetière te Arlon.53 Dat graf wordt door de auteurs in de eerste helft 

van de 7e eeuw gedateerd, maar zou evengoed, gezien het glazen vaatwerk en de bijl, 

nog in de 6e eeuw kunnen dateren.54

52  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 41.
53  Roosens & Alenus-Lecerf 1963 (1965), 60, fig. 36.
54  Roosens & Alenus-Lecerf 1963 (1965), 162.

Figuur 6.15 
De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van 
een riem (saxgordel) uit graf 6. Schaal 1:1.
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Beugel
Graf 1 (10: vnr. 7069)

Dergelijke beugels worden dikwijls aangetroffen in de nabijheid van een sax, soms een 

eindje daarvan verwijderd. In graf 1 ligt het beugeltje niet bij de sax.

6.5.4 Wapens

Zwaard
Graf 6 (1: vnr. 1015), 18 (1: vnr. 1598) en ‘losse vondst’ spoor 2001.

In graven 6 en 18 zijn ieder een zwaard aangetroffen. In graf 6 lag het zwaard aan de 

linkerzijde van de overledene, de sax aan de rechterzijde. In graf 18 lijkt het zwaard 

in het midden van de smalle houten container te liggen hetgeen erop duidt dat het 

zwaard op het lichaam was gelegd. Het zwaard in graf 6 had een totale lengte van 

90 cm waarvan 77 cm voor het blad. Het zwaard in graf 18 was nog 92 cm lang met 

81 cm voor het blad. Het zwaard uit graf 18 had een blad waarvan het centrale deel 

uit damast bestond. Het damastpatroon is lastig te ontwarren op de röntgenfoto. 

Dit zwaard had ook een ijzeren pommel van een eenvoudig type dat niet nader te 

determineren is. Opvallend is dat aan de onderzijde van de pommel geminerali-

seerde organische resten waarneembaar zijn. Zij bestaan uit een zeer fijn patroon 

van parallelle nerven. Het is niet uitgesloten dat het om ivoor gaat, maar een ander 

materiaal (gewei of been) is eventueel ook mogelijk. Dit duidt erop dat direct onder de 

pommel en waarschijnlijk ook op de overgang van het heft en het blad een dwarsstuk 

zat (pareerstang is een te groot woord) dat het heft aan iedere zijde afsloot. Het heft 

zelf kan eveneens van ivoor zijn geweest, maar ook van been of zelfs hout, maar 

daarvoor zijn geen aanwijzingen. Indien het heft geheel of gedeeltelijk met ivoor was 

afgezet hebben we met een fraai uitgevoerd zwaard te maken.

Helaas is het niet mogelijk de beide zwaarden op grond van eigen criteria te dateren. 

Het ontbreekt aan goede aanknopingspunten zoals het type van de pommel of 

zwaardschedebeslagen. Afgezien van het mogelijke ivoor op het zwaard van graf 18 

laten de zwaarden verder geen opvallende kenmerken zien.

Door de Heemkundekring Uden zijn in put 2 (nu put 102) delen van een zwaard 

aangetroffen in spoor 1 (nu spoor 2001). Het zwaard is niet compleet. Het kan niet 

op basis van eigen criteria worden gedateerd. Er zijn dus in totaal drie graven met 

zwaarden op het grafveld aanwezig. Bovendien ligt in graf 8 een set garnituren van een 

zwaard riem. Een zwaard ontbreekt echter in dat graf.

Sax
Graven 1 (1: vnr. 308), 5 (2: spoil heap), 6 (2: vnr. 1049), 8 (1: vnr. 1215), 9 (1: vnr. 1259), 

18 (2: vnr. 1596), 23 (1: vnr. 1734), ‘losse vondst’ spoor 2004

In zeven graven zijn saxen aangetroffen. In een achtste graf is een Langsax 

aangetroffen. Saxen zijn moeilijk typologisch in te delen. Men onderscheidt over het 

algemeen drie hoofdtypen: kleine saxen (Schmalsaxe), brede saxen (Breitsaxe) en lange 

saxen (Langsaxe). De brede saxen worden onderverdeeld in lichte en zware brede 

saxen. Omdat de saxen in de loop der tijd geleidelijk groter en zwaarder worden is het 

aanbrengen van scherpe scheidslijnen tussen de verschillende typen lastig. Per auteur 

kunnen de criteria voor de verschillende typen saxen verschillen. We volgen hieronder 

de indelingen van Siegmund en de Franken AG.
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Kleine saxen
Er zijn twee kleine saxen van het type Siegmund Sax 1 in graven 9 en 18. Siegmund 

plaatst deze in zijn fasen 4 en 7 en dateert die van 530 tot 610.55 De Franken AG plaatst 

dit sax type in hun fasen 3 tot 7 (460/480 – 640/650) hoewel ze vooral in fasen 4 en 5 

(510/520 – 580/590) dateren.56 De kleine saxen dateren dus vooral in de 6e eeuw. 

Lichte brede sax
In twee graven (8 en 23) worden saxen van het type Siegmund Sax 2.1 (leichter Breitsax) 

aangetroffen. Hij plaatst ze in fasen 8 tot midden 9 (610 – 655), hoewel ze sporadisch 

ook in fase 7 (585 – 610) voorkomen.57 In de typologie van de Franken AG worden 

dezelfde saxen anders ingedeeld en is het Sax2.2 (schwerer Breitsax) uit fasen 6 tot 9 

(580/590 – 710) maar vooral uit fasen 7 en 8 (610/620 – 670/680).58 Deze saxen dateren 

dus vooral in de 7e eeuw.

Zware brede sax
In twee graven worden saxen van het type Siegmund 2.2 (schwerer Breitsax) 

aangetroffen. De sax die aan graf 5 is toegewezen is op het stort gevonden. Die kan 

niet anders dan tot graf 5 hebben behoord. Siegmund plaatst deze saxen in zijn fasen 

9 en vroeg in 10 (640 – 680). De Franken AG hanteren een veel ruimere datering omdat 

ze iets andere criteria aanleggen voor het onderscheid tussen de leichte en schwere 

Breitsaxen.

In graf 1 is een sax gevonden waarvan in de systematiek van Siegmund de maten min 

of meer gelijk zijn aan de grenswaarden tussen de leichte en schwere Breitsaxen zodat 

het niet mogelijk is de sax aan een specifiek type toe te wijzen. In de typologie van de 

Franken AG is het een Sax2.2 uit fasen 6 tot 9 (580/590 – 710) maar vooral uit fasen 7 en 

8 (610/620 – 670/680).

Langsax
Tenslotte is door de Heemkundekring Uden een Langsax gevonden in het wegcunet 

ten zuiden van graf 21. In de typologie van Siegmund is dit Sax 3 die hij aan fasen 

midden 10 en 11 (685- 740) toewijst. Lange saxen zijn een element van de zeer late 7e 

en 8e eeuw.

In het grafveld zijn 29 graven aangetroffen waarvan waarschijnlijk acht kinderen. Een 

van die kinderen (graf 9) heeft een sax in het graf. Er zijn mogelijk 21 volwassenen 

waarvan zes mannen, zeven vrouwen en zeven waarvan het geslacht/gender niet 

bekend is. Als de verdeling tussen mannen en vrouwen min of meer gelijk is en er 

ca. tien volwassen mannen en tien volwassen vrouwen begraven waren heeft een 

meerderheid van de volwassen mannen (zes op tien) een sax in het graf meegekregen.

Bij graf 5 kon niet vastgesteld worden waar de sax in het graf lag. Bij de overige 

zes graven min of meer wel. In vijf gevallen (graven 1, 8, 9, 18, 23) zal de sax bij de 

linkerarm hebben gelegen, in een geval (graf 6) langs de rechterarm.

Saxschede
Graf 1 (13: vnr. 7068), 6 (3: vnrs. 1035-2, 7033, 4: vnr. 7031, 5: vnr. 7032), 9 (2: vnr. 1045) 

en 18 (23: vnr. 1713)

55  Siegmund 1998, 92-93.
56  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 45.
57  Siegmund 1998, 93-94.
58  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 46.
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In slechts vier van de zeven graven met een sax zijn metalen beslagen van een 

saxschede gevonden. Van het beslag in graf 1 is echter onzeker of het van een 

saxschede is. Het betreft een kleine ijzeren nagel. De enige zekere saxschede 

beslagen zijn in graf 6 aangetroffen. Het betreft een aantal kleine nageltjes van 

een koperlegering waarvan er normaal zich vele aan een zijde van de schede (een 

dubbelgevouwen lap leer) bevinden. In dit geval moeten er velen verloren zijn gegaan. 

Daarnaast zijn er drie nieten die van een courant type uit de eerste helft en het derde 

kwart van de 7e eeuw zijn (Franken AG S-Sax4.1, fasen 7/8 (610/620 - 670/680), maar in 

dit geval is er iets bijzonders. Normaal hebben dergelijke siernieten drie gaatjes langs 

de rand. In het midden zit aan de achterzijde een stift waarmee het op het leer van de 

schede is bevestigd. De punt van die stift is aan de achterzijde omgeslagen, zoals de 

punten van de nageltjes. In dit geval bevindt zich in het midden een gaatje. Of dit een 

gevolg is van de restauratie of origineel is niet te zeggen.

In graf 18 is een ijzeren gebogen beslag aangetroffen bij de punt van de sax. Dit beslag 

moet onderdeel van het beslag van de saxschede zijn geweest. Het zal een randbeslag 

zijn waarbij het de functie had de dubbelgevouwen lap leer van de schede bijeen te 

houden.

Schild
Graf 2 (2: vnr. 314), graf 6 (6a/b: vnr. 1021), graf 16a/b (3: vnr. 1529, 4: vnr. 1528, 5?: vnr. 

1534, 7: vnr. 1532, 8: vnr. 1533, 9: vnr. 1512, 10: vnrs. 1507, 1516, 1530, 1542, 1545, 1547, 

11: vnr. 1548, 22: vnr. 1550, 23: vnr. 1550) 

Metalen onderdelen van een schild werden in slechts drie graven (2, 6 en 16) 

aangetroffen. In graven 2 en 6 werd de ijzeren schildknop gevonden, in graf 6 

bovendien fragmenten van de metalen greep. De schildknop van graf 2 is moeilijk toe 

te wijzen aan een specifiek type van Siegmund. Het houdt het midden tussen typen 

Sbu 6 en Sbu 7. Sbu 6 dateert in Siegmund’s fasen 9 en 10 (640 – 705) en Sbu 7 dateert 

in fase 11 (705 – 740).59 De schildknop van graf 6 past evenmin netjes in de Rijnlandse 

typologieën. De meest waarschijnlijke toewijzing is aan type Siegmund Sbu6 uit 

fasen 9 en 10 (640 – 705). De schildknoppen uit graven 2 en 6 kunnen niet veel beter 

gedateerd worden dan algemeen in de 7e eeuw. De dateringen van de Franken AG 

komen hiermee overeen.

De metalen beslagen van het schild in graf 16 zijn geheel gefragmenteerd bij 

het heropenen van het graf. De schildknop kan daarom niet op type worden 

gedetermineerd. Er is echter een zeefvondst uit dat graf van een grote klinknagel 

met een bolle kop die is bekleed met een folie van koperlegering. Dergelijke knoppen 

behoren bij een schild. Siegmund wijst dergelijke klinknagels toe aan zijn type 

schild Sbu 3. Hij wijst die toe aan zijn fasen 4 tot 7 (530 – 610). Er zijn twee soorten 

klinknagels bekleed met een folie van koperlegering: die met een platte kop en die 

met een bolle kop. De laatsten dateren wat jonger in de zojuist genoemde fasen. Het 

Udense exemplaar dateert dus waarschijnlijk eerder uit de tweede helft van de 6e 

eeuw. De Franken AG wijzen dezelfde klinknagels toe aan hun fasen 4 en 6 (510/525– 

610/620).60

59  Siegmund 1998, 109-110.
60  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 46. Het is niet heel duidelijk hoe vroeg ze de 

klinknagels met bolle kop dateren.
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Bijl
Graf 16a/b (2: vnr. 1541) en 18 (4: vnr. 1599)

In twee graven zijn bijlen aangetroffen. Beide bijlen zijn geen echte franscesca’s 

(werpbijlen). Ze lijken eerder geschikt voor houtbewerking of houthakken (bomen 

vellen). Zij kunnen een verwijzing zijn naar het ontginnen van het nieuw betrokken 

land.61 Het is niettemin goed mogelijk met zo’n bijl iemand danig toe te takelen. Het is 

evenwel een vergissing een bijl automatisch als wapen te kwalificeren om dat het met 

andere wapens in een graf wordt gevonden. De bijl in graf 16 is Siegmund’s type FBA 

4.2 die hij toewijst aan zijn fase 7 (585 – 610).62 De Franken AG wijzen dergelijke bijlen 

toe aan hun fasen 5 en 6 (565 – 610/620).63

De bijl uit graf 18 is exact in deze vorm niet terug te vinden in de Rijnlandse 

typologieën. Dat komt door de uitstekende knop aan de achterzijde van de bijl die als 

hamer gebruikt kan zijn. Bijlen met een knop aan de achterzijde vindt men wel in de 

typologie van Legoux, Périn en Vallet (typen 10 en 11), maar die hebben dan weer niet 

de karakteristieke vorm van het blad dat men bij hun bij type 10 terugvindt.

Type 9 wijzen zij toe aan fasen (MA 1) MA 2 – MA 3 ((470/480 – 520/530) 520/530 - 

600/610). Type 10 aan MA 1 (MA 2) (470/480 - 520/530 (520/530 - 560/570)).64 Men kan 

hieruit afleiden dat het om een bijltype gaat dat vooral in de 6e eeuw dateert. Om de 

bijl in de Rijnlandse typologieën te kunnen plaatsen moet men beoordelen in welke 

mate men het schachtgat geprofileerd vindt. De Udense bijl laat weinig profilering zien 

zodat die eventueel aan Siegmund’s type FBA3.1 toegewezen kan worden. Hij plaatst 

die in zijn fase 5 (555 – 570).65

Speer- en/of lanspunt
Graf 2 (3: vnr. 328), 5 (1: vnr. 373), 6 (7: vnr. 1018), 8 (2: vnr. 1213), 16a/b (1: vnr. 1505) en 

18 (3: vnr. 1559)

Er zijn zes lanspunten aangetroffen in evenzo veel graven. In graf 2 ligt de lans in de 

houten container naast de rechtervoet, in graf 5 in de zuidoosthoek van de grafkuil 

iets verwijderd van de plaats waar het hoofd gelegen kan hebben, in graven 6 en 8 in 

de noordoosthoek, dat wil zeggen iets verwijderd van de rechter voet, in graf 18 op 

dezelfde plaats maar dan buiten de houten container (Figuur 6.16). Met uitzondering 

van de lans in graf 5 liggen de lansen op de in Zuid-Nederlandse grafvelden 

gebruikelijke plaats, dat wil zeggen in de buurt van de rechtervoet. In graf 6 kon 

bovendien een bodemverkleuring worden waargenomen die de plaats van de houten 

schacht aangaf.

De lanspunten zijn van vier verschillende typen. Drie lanspunten (graven 5, 8 en 16) 

hebben een ovaal blad en een gesloten schacht. In de typologie van Siegmund zijn het 

lansen van het type Lan 2.4 die hij tot fasen 8B tot 10 rekent.66 Siegmund dateert deze 

fasen van ca. 625 tot 705. Het is de typische lanspunt van de 7e eeuw. In het chrono-

logiesysteem van de Franken AG worden dergelijke lanspunten tot hun fasen 4 tot 9 

gerekend die zij dateren in de jaren 510/520 tot ca. 710.67 In Noord-Frankrijk dateren 

dergelijke lanspunten (type 34) tot de perioden MA 3 tot MR 1 die door Legoux, Périn 

61  Theuws 2009.
62  Siegmund 1998, 108.
63  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 52.
64  Legoux, Périn & Vallet 2004, 14, 24, 52.
65  Siegmund 1998, 107.
66  Siegmund 1998, 102-103.
67  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 49.
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en Vallet van ca. 560/570 – tot ca. 630/640, maar sporadisch ook nog tot  MR 3 (ca. 

685) worden gedateerd.68 Het verschil in de vroegste datering van de lansen tussen 

Siegmund en de Franken AG wordt bepaald door enkele lansen die in vroege contexten 

voorkomen. Siegmund beschouwde dat als een aparte ontwikkeling. De Franken AG 

ziet meer van deze lansen in vroege contexten optreden en dateren ze aldus vroeger 

dan Siegmund.

De lanspunt in graf 2 is van het type Siegmund Lan 1.5. Het heeft een lang blad en 

een gespleten schacht. Siegmund plaatst deze lansen in zijn fase 3 die hij dateerde 

van 485 tot 530.69 De Franken AG dateren dergelijke lansen in hun fasen 2 tot vroeg 

4 (ca. 450 – ca. 535).70 Legoux, Périn en Vallet hanteren een ruimere datering in MA1 

tot MA3 (470/480 – 600/610).71 Deze lanspunt wordt in het Rijnland aldus veel vroeger 

gedateerd dan de overige lansen die in Uden zijn aangetroffen.

De lanspunt in graf 6 is van het type Siegmund Lan 2.1. Het heeft een gesloten schacht, 

ovaal blad maar met een sterke midden rib. Siegmund plaatst deze lanspunten in zijn 

fasen 7 en 8A (585 – 625).72 De Franken AG plaatsen deze lansen in hun fasen laat 5 

en 6 (ca. 580 – 610/620).73 Legoux, Périn en Vallet (type 38) dateren ze in hun fasen 

MA2 – MA3 (520/530 – 600/610).74  Dit lanstype lijkt dus in tegenstelling tot type Lan 

2.4 eerder tot de 6e en vroege 7e eeuw te dateren. Zoals zal blijken dateert graf 6 zeker 

niet in deze tijd.

De lanspunt tenslotte in graf 18 is een in Zuid-Nederland onbekend type (Figuur 

6.17). Het heeft een hoekig blad met een naar binnen lopende rand van de hoek 

van het blad naar de punt (op zijn Duits: mit geschweiftem Blatt) en een gesloten 

schacht. Bovendien loopt de schacht door in het blad als een midden rib. Het blad 

ter weerzijden van de midden rib is versierd met ingestanste motieven. Dergelijke 

lanspunten worden vooral in Zuid-Duitsland aangetroffen.75 Koch dateert dergelijke 

lanspunten tot de chronologische fase SD-6 (555 - 580). Buiten Zuid-Duitsland zijn 

dergelijke lansen zeldzaam, maar van met Uden vergelijkbare exemplaren is ook 

een exemplaar in het Moezelgebied en een in het Noord-Franse Marne gebied 

aangetroffen.76 Een stempel versierde lans met een veel groter blad, die jonger kunnen 

zijn, is in Beerlegem graf 123 aangetroffen tesamen met gordelgarnituren met rond 

beslag en gordelgarnituren met zilver ingelegd in geometrische stijl.77 Wat de relatie 

tussen de ‘Zuid-Duitse’ lanspunt, de man in wiens graf de lans is gevonden en de 

herkomst van de man is, valt niet na te gaan.

68  Legoux, Péin & Vallet 2004, 14, 26, 52.
69  Siegmund 1998, 101-102.
70  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 48.
71  Legoux, Péin & Vallet 2004, 14, 25, 52.
72  Siegmund 1998, 102.
73  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 48-49.
74  Legoux, Péin & Vallet 2004, 14, 26, 52.
75  Koch 2001, 323.
76  Koch formuleert vergezochte ideeën over de productie van deze wapens en Frankische legers 

(Koch 2001, 323; Koch 2007, 332).
77  Roosens & Gyselinck 1975, 32-34, plaat 30.
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Figuur 6.16 
Schematische weergave van de ligging van de 
lansen in het graf.

Figuur 6.17 
De exotische, met indrukken versierde lans uit 
graf 18. Schaal 1:4.
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Pijlpunten
Graf 2 (4: vnr. 329, 5: vnr. 7000, 6: vnr. 7001, 7: vnr. 7002, 8: vnr. 7003, 9: vnr. 7004, 10: 

vnr. 7005, 11: vnr. 7006, 17: no #, 18: no #, 19: no #), 9 (3: vnr. 1262, 4: vnr. 7050, 5: vnr. 

7051, 6: vnr. 1261), en 18 (5: vnr. 1728 en vnr. 1764, 7: vnrs. 1717, 1726 en 1727)

In drie graven zijn 18 pijlpunten aangetroffen. In graf 2 elf, in graf 9 vier en in graf 18 

twee. Elf pijlpunten in een graf is opmerkelijk veel. Het is niet eenvoudig de pijlpunten 

typologisch te duiden. Siegmund heeft voor de pijlpunten geen aparte typologie 

ontworpen.78 Men moet ze daarom vergelijken met de lanspunten. Gezien het kleine 

formaat van de pijlpunten levert dit niet altijd bevredigende resultaten op. Alle 

pijlpunten in graf 2 zijn vergelijkbaar met Siegmund Lan 2.2. Ze hebben een slank ovaal 

blad en gesloten schacht. Zij dateren vooral in zijn fasen laat 7 tot 8A (ca. 600 - 625). 

De Franken AG dateren deze pijlpunten iets ruimer in fasen 5 tot 7 (ca. 565 – 640/650), 

maar vooral in fasen 6 en vroeg 7 (580/590 – ca. 630). Alle pijlpunten in graf 9 zijn als 

Siegmund Lan 2.4 gedetermineerd die gedateerd worden in fasen 8B - 10 (ca. 625 - 

705). De Franken AG dateren deze pijlpunten in fasen 4 tot 9 (510/520 – ca. 710). Het 

verschil tussen Lan 2.2 en 2.4 is niet groot en wellicht moet aan dit onderscheid weinig 

betekenis worden toegekend. In het algemeen kan men stellen dat deze pijlpunten 

vooral in de late 6e en vroege 7e eeuw dateren.

De pijlpunten in graf 18 onderscheiden zich van de voornoemde vanwege hun open 

schacht. Zij zijn als Siegmund Lan 1.4 gedetermineerd en dateren in zijn fase 7 maar 

sporadisch ook al in fase 6 en nog in fase 8A. De totale spanbreedte in datering is dan: 

570 – 625.

Opvallend is dat graven 2 en 9 waarschijnlijk kindergraven zijn gezien de omvang 

van de kuil of container. Het deponeren van pijlen in kindergraven is eerder ook 

al door Koch als een opvallend element gezien. In het grafveld van Schretzheim 

bevinden pijlen zich overwegend in kindergraven met name als zij de enige bijgaven 

zijn de categorie ‘wapens’.79 In Uden zijn dus ook twee van de drie graven met pijlen 

kindergraven. Graf 18 zal van een volwassene zijn. In graf 2 is ook nog een schild en 

een lans meegegeven. In graf 9 is ook nog een sax meegegeven. De pijlen zijn dus niet 

de enige wapens. De pijlen liggen in alle drie de graven dicht opeen. Men mag dus 

veronderstellen dat zij als bundel meegegeven zijn. Koch veronderstelt dat zij in een 

pijlkoker van organisch materiaal zijn meegegeven. De houten pijlschachten en de 

koker zijn verloren gegaan door verrotting. Wellicht is zelfs ook een boog meegegeven 

waarvan evenmin resten bewaard zijn gebleven. Overigens is het de vraag of pijlen 

als ‘wapen’ gekwalificeerd mogen worden. Zij waren ook belangrijk in de jacht en de 

jacht is een krachtige metafoor voor het leggen van claims (en in het geval van vroeg 

overleden kinderen toekomstige claims?) op delen van het landschap.80

6.5.5 Paardentuig/spoor

Bit
Graven 6 (20: vnr. 1017), 8 (4: vnr. 1214)

In twee graven zijn de metalen delen van een paardenbit aangetroffen. In beide 

gevallen gaat het om een bit met stangen waarop een beugel is gesmeed waaraan 

de riemen voor het hoofdstel en de teugels zijn vastgemaakt. Het mondstuk zelf 

bestaat bij beide bitten uit twee geschakelde stangen die aan beide uiteinden een 

78  Siegmund 1998, 95-104.
79  Koch 1977, I, 113-114.
80  Theuws 2009. 
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rond gebogen ring hebben. In het midden grijpen deze ringen in elkaar en staan 

onder een haakse hoek, aan de uiteinden steken de stangen in beugels die om de 

verticale stangen heen zijn gesmeed. De beugels op de verticale stangen voorkomen 

dat deze uit de ring van het mondstuk glijdt.  De beugels van het bit in graf 6 hebben 

min of meer een hart-vorm, die op het bit in graf 8 een D-vorm of een hart-vorm. 

Dit onderscheid is van belang bij de datering en de verspreiding van de verschillende 

bitvormen.81 Bij de bitten waren aan iedere beugel twee plaatjes met een ringvormig 

uiteinde bevestigd. Aan de plaatjes werden de riemen voor de teugels en het hoofdstel 

met kleine nieten vastgehecht. De stangen van beide bitten waren aan een uiteinde 

recht en aan de andere (bovenzijde?) gebogen, die van het bit van graf 6 wat meer dan 

die van het bit van graf 8.

Het bit van graf 6 bevond zich in het uiterste noorden van de houten container samen 

met een reeks metalen beslagen die van het hoofdstel afkomstig zullen zijn. Het bit 

in graf 8 lag in de noordwesthoek van de houten container. Bij dit bit zijn geen andere 

beslagen van paardentuig aangetroffen.

De Duitse archeologe Judith Oexle heeft uitgebreid studie gedaan naar het voorkomen 

van paardenbitten in Merovingische graven.82 De beide bitten uit Uden behoren 

tot de categorie van de ‘Knebeltrensen’ die door haar in Vorm 1 en Vorm 2 worden 

onderverdeeld op basis van de wijze waarop de stangen met het mondstuk zijn 

verbonden.83 De Udense exemplaren behoren tot vorm 1 met een eenvoudig oog 

waarin de stangen passen en een beugel op de buitenzijde van de stang. Deze bitten 

worden al vanaf de vroege Merovingische tijd in een omvangrijk gebied van Frankrijk 

tot Roemenië aangetroffen. Zij worden echter pas in een latere periode in meer 

noordelijke streken, waartoe Uden behoort, in graven gedeponeerd. Zij dateren in de 

6e eeuw en slechts enkele exemplaren van dit type dateren rond 600 of in de vroege 7e 

eeuw. Die worden dan wel in het beneden Rijngebied aangetroffen waartoe ook Uden 

kan worden gerekend. Dat betekent dat de beide paardenbitten van Uden in de gehele 

6e eeuw kunnen dateren, maar ook nog in de jaren rond 600. Bitten met een stang en 

een hartvormige beugel komen vooral voor in het gebied tussen de rivier de Neckar, 

de bovenloop van de Donau en Basel. Dit betekent dat het paardenbit uit graf 6 haar 

beste parallellen in Zuid-Duitsland heeft.

Hoofdstel
Graf 6 (21: vnr. 7015, 22: vnr. 7017, 23: vnr. 7016, 24: vnr. 7018, 25: vnr. 7019, 26: vnr. 

7020, 27: vnr. 7021, 28: vnr. 7022, 29: vnr. 7023, 30: vnr. 7024, 31: vnr. 7025, 32: vnr. 7026)

In graf 6 is een groot aantal ijzeren met zilver ingelegde beslagen alsmede enkele 

eenvoudige ijzeren gespen en ringen aangetroffen op dezelfde plaats als het 

paardenbit. Het mag worden aangenomen dat dit beslagen zijn van een hoofdstel 

dat met leren riemen met het bit was verbonden. De leren riemen, zoals de teugels 

en andere organische onderdelen zijn alle vergaan in de zandige bodem. De beslagen 

kunnen als sierelementen op de leren riemen zijn aangebracht, maar een aantal diende 

tevens om riemen met elkaar te verbinden met behulp van de er aan bevestigde 

klinknagels. Elders zijn enkele soortgelijke verzamelingen van beslagen van een 

hoofdstel gevonden. Er is discussie over de functie van de beslagen. De Udense 

beslagen kunnen bijdragen aan die discussie.84 

81  Oexle 1992.
82  Oexle 1992.
83  Oexle 1992, 35-47.
84  Karlijn Kersten bestudeerde de beslagen uit graf 6 op basis van röntgenfoto’s als onderdeel 

van haar Masterscriptie aan de Universiteit van Leiden onder begeleiding van F. Theuws (Ker-
sten 2016). Zij vergeleek de beslagen met die uit andere graven met soortgelijke beslagen. 
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Er zijn groepjes van twee of meer identieke beslagen te onderscheiden. Zij worden 

hieronder beschreven. 

a. een groep van drie rechthoekige riemtongen met aan een zijde drie nieten waarmee 

zij op een leren riem zijn bevestigd (Figuur 6.18, 21 -23). Aan de andere zijde hebben de 

beslagen waarschijnlijk een omgevouwen en afgeronde kant. Het ontbreken van nieten 

aan die zijde duidt erop dat die zijde niet meer aan een riem was bevestigd en dat de 

andere zijde met de nieten aan het uiteinde van een relatief brede riem was bevestigd. 

Deze beslagen zullen niet gediend hebben om twee riemen met elkaar te verbinden. 

Wellicht hingen deze beslagen als sierstuk aan een riem. De beslagen zijn met zilver 

ingelegd in een geometrisch patroon.

b. een groep van drie ovale beslagen met een niet aan ieder uiteinde waarmee zij op 

een riem waren bevestigd (Figuur 6.18, 27 – 28). De beslagen zijn met zilver ingelegd in 

een geometrisch patroon.

c. een groep van twee kleinere rechthoekige beslagen met nieten in ieder van de 

vier hoeken waarmee zij op een riem waren bevestigd (Figuur 6.18, 25 – 26). Beide 

beslagen zijn met zilver ingelegd in een geometrisch patroon.

Vervolgens is er een beslag dat maar één keer voorkomt:

d. een rechthoekig beslag met nieten in ieder van de hoeken waarmee het op een 

leren riem was bevestigd (Figuur 6.18, 24). Het beslag is groter en breder dan de beide 

hiervoor genoemde beslagen onder c.

Tot het hoofdstel behoren ook andere onderdelen zoals:

e. een eenvoudige gesp met een ovale beugel (Figuur 6.18, 30).

f. een ijzeren ring met een daaromheen omgeslagen ijzeren plaatje waaraan een riem 

zal zijn bevestigd (Figuur 6.18, 31).

g. een ijzeren gesp met een ovale beugel waaraan een beslagplaatje is bevestigd. Aan 

het beslagplaatje zal een riem bevestigd zijn geweest (Figuur 6.18, 32).

Een reeks soortgelijke beslagen is aangetroffen in graf 1972/24 op het grafveld van 

Lent-Azaleastraat, maar het aantal beslagen van dat hoofdstel is aanmerkelijk groter. 

Het paardentuig van dat graf is uitgebreid bestudeerd voor Van Es en Hulst, die ook 

vele soortgelijke beslagen in andere grafvelden hebben geïnventariseerd. De studie 

van paardenbitten en daarmee verwant beslag door Oexle is eveneens van belang 

voor een begrip van de beslagen en de functie daarvan.85 In Lent zijn ook andere 

typen beslagen aangetroffen. Bovendien zijn van sommige typen beslagen in dat graf 

grotere aantallen aangetroffen zoals van onze groep c, vergelijkbaar met groep d in 

Lent waarvan er acht zijn aangetroffen. In Duitsland zijn op een aantal grafvelden 

eveneens beslagen van paardentuig aangetroffen met een vergelijkbare geometrische 

decoratie. In de definitieve Engelstalige publicatie zal dieper op dit paardentuig 

worden ingegaan. Er bestaan verschillen van mening over de functie van verschillende 

beslagen, bovendien wijzen sommige auteurs bepaalde typen toe aan het hoofdstel 

waar anderen vermoedden dat zij tot het riemenstelsel behoren waarmee een zadel 

werd bevestigd. 

De datering van de beslagen die hier zijn beschreven moet vooral bepaald worden op 

basis van de versiering ervan. De geometrische versiering van ijzeren riembeslagen 

in uitsluitend zilver wordt geacht vooraf te gaan aan die met een dierstijl. Ament zag 

een chronologisch onderscheid tussen monochroom met zilver ingelegde beslagen en 

Nu de restauratie van de beslagen gereed is moeten er op enkele punten wijzigingen in de 
interpretatie worden aangebracht.

85  Van Es & Hulst 1991, 101-112; Oexle 1992.
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Figuur 6.18 
De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van een hoofdstel van een paard in graf 6. Schaal 1:1.
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bichroom met zilver en messing ingelegde beslagen.86 De eersten zouden typisch zijn 

voor zijn fase Jüngere Merowingerzeit 1 (JM 1, 600-630/640), de tweede voor de Jüngere 

Merowingerzeit 2 (JM 2, 630/640 – 670/680). Intussen blijkt het onderscheid mono-

chroom-bichroom niet zo eenduidig te zijn en wordt erop gewezen dat in zijn chro-

nologieschema een fase rond 600 ontbreekt waardoor de einddatum van de periode 

JM 1 wat later zou kunnen zijn.87 Belangrijker lijkt de stijl van versiering. Geometrisch 

versierde gordelgarnituren worden in het Rijnland nu door Siegmund aan fase 8B 

toegewezen, die tussen 625 en 640 wordt gedateerd.88 In het chronologiesysteem van 

de Franken AG worden dergelijke garnituren tot hun fase 7 gerekend die zij dateren in 

de jaren 610/620 – 640/650.89 Vooralsnog mogen de beslagen van het hoofdstel in graf 

6 globaal in het tweede kwart van de 7e eeuw worden gedateerd. Deze datering komt 

overeen met die welke Van Es en Hulst gaven aan graf 1972/24 van het grafveld in Lent. 

Zij dateren het graf in de eerste helft van de 7e eeuw.90 Recent onderzoek laat zien dat 

de geometrische versiering in zilver van ijzeren beslagen niet zo vroeg in de 7e eeuw 

gedateerd kan worden als het om gordelgarnituren gaat, zodat een datering in het 

eerste kwart van de 7e eeuw minder waarschijnlijk lijkt.91

Spoorgarnituur
Graf 6 (34: vnr. 1019, 35: vnr. 7027, 36: vnr. 7028, 37: vnr. 7029, 38: vnr. 7030), graf 16a/b 

(6 : 1506), graf 18 (27: vnrs. 1469, 1715, 1774, 30: vnr. 1718).

In het zuidelijke uiteinde van de houten container van graf 6, ver verwijderd dus van 

de hiervoor beschreven beslagen en het paardenbit zijn twee riemverdelers in de 

vorm van een ijzeren ring met daaraan bevestigt drie beslagen aangetroffen alsmede 

met zilver ingelegde ijzerfragmenten (Figuur 6.19). Een van de riemverdelers lijkt 

niet meer compleet te zijn. Aan ieder van die beslagen zal een leren riem bevestigd 

zijn geweest. Deze riemverdelers markeren dus een punt waar drie riemen bij elkaar 

kwamen. Tijdens de restauratie werd duidelijk dat het om een spoor moest gaan met 

bijbehorende riempjes. De aan de hand van de röntgenfoto’s moeilijk te determineren 

met zilver ingelegde ijzerfragmenten blijken fragmenten van een prikspoor te zijn. Er 

zijn slechts resten van één spoor aangetroffen. De riemverdelers moeten een functie 

hebben gehad bij het vastmaken van het spoor aan de schoen of laars. De ligging 

van het spoor rechts naast het hoofd is heel opvallend. Normaal worden sporen 

aangetroffen bij de voeten. In dit geval was het spoor dus niet aan de voet bevestigd.

Het paardentuig in graf 6 alsmede het spoor laten zien dat de man als een bereden 

man werd voorgesteld in de dood.

In graf 18 is een fragment van een prikspoor aanwezig (nr. 27). Het is het deel van de 

boog met de prikpunt. Twee andere fragmenten zijn minder goed determineerbaar. 

Misschien zijn de ring nr. 28, de gesp nr. 29 en beslag nr. 30 met het spoor verbonden. 

Alle vondsten zijn op de zeef gevonden bij het voeteneind.

In graf 16 is een gebogen ijzeren strip gevonden, die in twee delen is gebroken. Er zijn 

textielresten op aangetroffen. Hoewel het niet zeker is kan dit ijzerfragment haast niet 

anders geïnterpreteerd worden als een deel van een spoor. Wellicht is een roestuit-

stulping een deel van de prikpunt. Het fragment ligt wel op de juiste plaats voor een 

86  Ament 1976.
87  Giesler 1983, 527.
88  Siegmund 1998, 32.
89  Müssemeier, Nieveler, Plum, Pöppelmann 2003, 20-21.
90  Van Es & Hulst 1991, 109.
91  Hierbij moet wel vermeld worden dat een eenvoudige vorm van geometrische versiering al 

wel op het einde van de 6e eeuw wordt aangetroffen op schoengarnituren in vrouwengrav-
en. De vraag is of het paardentuig daarmee vergeleken mag worden. Om die reden wordt 
hier de wat jongere datering in het tweede kwart van de 7e eeuw aangehouden.
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spoor, indien het tot het jongere graf op die plaats (16b) wordt toegewezen, hetgeen 

op grond van de hoogte waarop het is aangetroffen aannemelijk is. In Geldrop is ook 

een graf aangetroffen met een spoor en zonder verder veel andere bijgiften, dat tot 

de jongste horizont van graven aldaar moet worden gerekend en zeker in de vroege 8e 

eeuw dateert. Wellicht dat het spoor in graf 16 dus tot het jongere bovenliggende graf 

behoort met een lans.

6.5.6 Sieraden en kleding accessoires

Sieraad, goud
Graf 21 (2: vnr. 1560)

In graf 21 is een rond sieraad van goudblik aangetroffen. In het goudblik is een gaatje 

aangebracht hetgeen erop duidt dat het plaatje secundair als hanger is gebruikt. Het 

plaatje is niet meer compleet. Het oorspronkelijke gebruik van het plaatje lijkt anders 

te zijn geweest. Aan de achterzijde is te zien hoe de rand omgebogen was. Dat duidt 

erop dat het plaatje oorspronkelijk een onderdeel was van een zogeheten ‘Pressblech’ 

fibula met een omgeslagen rand. Het goudplaatje werd daarbij op een grondplaat 

gelegd, waarschijnlijk van koperlegering, waarna de rand van het iets te grote plaatje 

om de grondplaat werd gevouwen. Aan de andere zijde van de grondplaat bevond 

zich een naald en naaldhouder. De voorstelling die in het goudblik is ingedrukt is 

een imitatie van een Romeinse munt. Te zien is een buste naar links met aanduiding 

van kleding in een halve cirkel onder het hoofd. Om het hoofd loopt een onleesbaar 

randschrift. Het geheel is afgezet met getordeerde gouddraden die de rand van het 

plaatje begeleiden. Pressblech fibulae zijn in groot detail bestudeerd door Klein-

Pfeuffer.92 Zij constateert dat Pressblech fibulae met een omgeslagen rand en goudblik 

(met een gering goudgehalte) zeldzaam zijn. In die zin is het Udense stuk dus bijzonder 

al is het incompleet. Het naar links gekeerde hoofd is ook uitzonderlijk, de meeste 

hoofden ‘en profil’ op Pressblech fibulae zijn naar rechts gekeerd.93 Klein-Pfeuffer 

meent in deze hoofden een aan het keizerportret ontleende Christusfiguur te zien. 

Pressblech fibulae met omgeslagen rand dateren volgens haar vanaf het midden van 

de Jüngere Merowingerzeit II (ca. 655) tot in de eerste decennia van de 8e eeuw.94 

92  Klein-Pfeuffer 1993.
93  Klein-Pfeuffer 1993, 208-211.
94  Klein Pfeuffer 1993, 48-50.

Figuur 6.19 
De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van 
een ruiterspoor uit graf 6. In het midden het 
deel met de prikpunt. Schaal 1:1.
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Een blik op de verspreidingskaart van dit type Pressblech fibulae, hoewel die kaart 

al van 1993 dateert, laat zien dat het Udense exemplaar het meest noordwestelijke 

exemplaar is dat is aangetroffen.95 De meeste exemplaren met omgevouwen rand 

worden in Zuid-Duitsland aangetroffen. Een drietal exemplaren in het Neuwieder 

bekken bij Koblenz, een exemplaar in Krefeld-Gellep aan de Rijn en opvallend tien 

exemplaren in het grafveld van Lembeck (37 km ten oosten van Xanten) vormen de 

meest noordelijke exemplaren van dit type.96 Het Udense exemplaar zal oorspronkelijk 

ook uit Zuid-Duitsland afkomstig zijn. Het is wel opvallend dat dergelijke Pressblech 

fibulae in het noorden aangetroffen worden in een gebied links en rechts van de Rijn bij 

Xanten waar ook de beste parallellen voor de hoge rode aardewerken beker uit graf 21 

worden gevonden.

Fibulae
Graf 6 (42: vnr. 1053/7071) en 19 (2: vnr. 2373, 3: vnr. 1759, 4: vnr. 2374, 5: vnr. 2375)

 

De gelijkarmige fibula in graf 6 heeft een gelijkmatige beugel en twee grote 

schildvormige uiteinden. Gelijkarmige fibulae zijn in detail bestudeerd door Thörle.97 

De Udense fibula behoort tot zijn type IA2 en wordt door hem op basis van een brede 

materiaalstudie gedateerd in de gehele 7e eeuw.

Deze fibula is in een graf aangetroffen met wapens en paardentuig hetgeen erop duidt 

dat de begravene een man is. Zoals Thörle vaststelt is het opvallend dat gelijkarmige 

fibulae aanvankelijk in de eerste helft van de 7e eeuw veelal door mannen wordt 

gedragen en later vooral door vrouwen. Gelijkarmige fibulae verwisselen dus van 

gender in de loop van de 7e eeuw. Op vallend is ook dat het Udense exemplaar het 

meest noordelijke exemplaar is. Het verspreidingsgebied van dit soort fibulae ligt 

vooral in Zuid-België en noordwest, midden en zuidwest Frankrijk. Ze ontbreken in het 

Rijngebied en zuidoost Frankrijk. Deze fibula is dus blijkbaar aan een heel ander gebied 

gerelateerd dan veel andere vondsten uit graf 6 die meer naar het Rijnland verwijzen

In graf 19 is een set van vier fibulae aangetroffen: twee verguld zilveren beugelfibulae 

(waarvan er slechts één behouden kon worden, de tweede was in de loop der tijd 

geheel verpulverd) en twee kleine stervormige met granaat ingelegde fibulae (Figuur 

6.20). Een dergelijke set fibulae wordt regelmatig in 6e-eeuwse vrouwengraven 

aangetroffen en staat in de Duitstalige literatuur bekend als ‘Vierfibeltracht’. 

Daarbinnen is nog de nodige variatie mogelijk wat betreft de uitvoering van de kleine 

fibulae en de hoogte waarop de beugelfibulae worden gedragen. Daar zal in de 

Engelstalige definitieve publicatie nader op worden ingegaan. Nu volstaat een korte 

discussie over de datering van de fibulae.

De beugelfibulae zijn van het zogenaamde Nordendorf/Maastricht type.98 Koch 

dateert deze fibulae in de Ältere Merowingerzeit II (520/530 – 560/570). Bijna identieke 

fibulae worden op enkele andere grafvelden in Noord-Gallië aangetroffen. Het is 

interessant na te gaan of er exemplaren zijn die uit eenzelfde gietmal kunnen komen of 

die van eenzelfde exemplaar afgevormd zijn.

De stervormige kleine fibulae zijn zeldzaam. Meestal zijn dergelijke fibulae of rond 

of hebben een gegolfde rand. Vielitz bestudeerde de met granaat ingelegde fibulae 

uit de 6e eeuw. In haar corpus van 1243 exemplaren zijn er ogenschijnlijk maar twee 

exemplaren met een vorm vergelijkbaar met de fibulae van Uden. De datering van 

95  Klein-Pfeuffer 1993, 51, Karte nr. 6.
96  Pressblech fibulae met een klemband ter bevestiging van het goudblik worden ook in Zuid-

Nederland aangetroffen zoals uit de vondst van vijf exemplaren in Dommelen laat zien 
(Theuws in voorbereiding).

97  Thörle 2001, 21-23, 31-32, 35-50, 208-242, Tafel 60, Karte 3.
98  Koch 1998, 279-281.
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beide door haar afgebeelde fibulae is niet te geven omdat het een losse vondst zonder 

bekende herkomst of een niet nader te dateren graf.99 Als we ze vergelijken met het 

dichtbijzijnde meer courante type (einzonige Rosettenfibeln, Gruppe B)(grote variant), 

dan geeft Vielitz een datering van dergelijke fibulae in haar Stufe 2 die zij van ca. 

530/540 tot 560/570.100

Kralen

Grote kraal ((Wirtelperle)
Graf 19 (7: vnr. 1564)

De grote kraal die dikwijls afhangend van de gordel werd gedragen dateert in de late 

vijfde, eerste helft en midden van de 6e eeuw (Figuur 6.21). In de typologie van de 

Franken AG is het S-Ggh1.2 dat zijn in hun fasen 3 en 4  (460/480 – 565) dateren. Ursula 

99  Vielitz 2003, 81, Abb. 107.
100  Vielitz 2003, 34-35, 71-72.

Figuur 6.20 
Twee met granaat ingelegde stervormige 
fibulae en een van de twee beugel fibulae 
uit graf 19. Schaal 1:1.
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Koch maakte een eerste inventarisatie van dergelijke Wirtelperlen die zeker voor 

Nederland/België aanvulling behoeft.101

Kraal-ensembles
Graven 11 (1: div. nummers), 14 (1: div. nummers), 15 (2: div. nummers), 17 (3-5: vnrs. 

7056, 1523, 2210), 18 (8a: div. nummers, 8b: div. nummers, 8c: div. nummers), 21 (3: div. 

nummers), 22 (1: div. nummers), 23 (3: vnr. 1584) en 29 (1: div. nummers).

101  Koch 2001, 206-207, Abb. 90, Liste 9. Koch kwalificeert deze objecten zonder verdere argu-
mentatie als ‘Handelsobjekt’ en verbindt dit met moeilijk na te trekken conclusies over de 
positie van vrouwen in wier graven deze grote kralen worden aangetroffen. 

Figuur 6.21 
De variatie aan polychrome 
kralen in de verschillende 
kraal-ensembles van Uden - 
Schepersweg. Schaal 1:1.
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In negen graven (8 inhumatiegraven en 1 crematiegraf) zijn ensembles van kralen 

aangetroffen met een variabele omvang. In graf 19 zijn twee aparte ensembles 

onderscheiden. Er is daar vermoedelijk sprake van een halsketting met kralen en 

mogelijk een armband of kralen die op kleding waren vastgezet. De functie van de 

kraal-ensembles is niet altijd eenduidig vast te stellen. In veel gevallen kan het gaan 

om een halsketting, maar het is niet uitgesloten dat kralen op de kleding zijn genaaid 

of dat ze de zomen van kleding versieren. 

Er wordt hier afgezien van een gedetailleerde analyse van de kraal-ensembles omdat 

de afronding daarvan nog te veel tijd zou kosten en de publicatie van het rapport te 

lang zou ophouden. De reden daarvoor is dat we de Udense ensembles niet alleen 

willen bestuderen aan de hand van bestaande typochronologieën en de gebruikelijke 

schema’s voor monochrome kralen zoals in publicaties van Zuid-Nederlandse 

Merovingische grafvelden, maar ook aan de hand van de nieuwe typochronologie 

van kralen opgesteld door Constantin Pion voor het grafveld van Bossut-Gottechain 

bij Brussel en enkele andere Belgische grafvelden.102  Figuur 6.21 laat de variatie aan 

polychrome kralen in Uden zien.

In het onderstaande zullen de verschillende ensembles kort worden besproken.

Het ensemble in graf 11 bestaat voor het grootste deel uit eenvoudige monochrome 

kralen in wit, groen en rood. Er is niet een bepaalde dominante kleur. Slechts een paar 

polychrome kralen zijn aanwezig. In het snoer ontbreken typische vroege vormen 

(eerste helft 6e eeuw) alsmede typische latere vormen (midden en latere 7e eeuw). Dit 

snoer kan vooralsnog niet veel nauwkeuriger worden gedateerd dan tweede helft 6e 

eeuw/eerste helft 7e eeuw waarbij het weinige voorkomen van de typisch 6e-eeuwse 

vorm 18 eerder nog op een datering in de late 6e en 7e eeuw duidt.

Het ensemble in graf 15 laat in tegenstelling tot dat uit graf 11 veel polychrome kralen 

zien, maar wel veel van hetzelfde type. Dominant zijn rode kralen met witte en gele 

vlechtbanden. Daarnaast zijn een paar grote witte kralen met blauwe vlechtbanden 

en rode punten aanwezig. Ook hier geldt dat de afwezigheid van uitgesproken vroege 

en late kraalvormen het waarschijnlijk maakt dat dit snoer globaal in de late 6e en 

vroege 7e eeuw gedateerd kan worden. In de snoeren uit de grafvelden van Bergeijk, 

Posterholt en Sittard die allen in de latere 6e eeuw beginnen vinden we onder de kralen 

relatief weinig van de polychrome kralen zoals aan dit snoer. Dat kan erop duiden dat 

het snoer eerder in de late 6e eeuw gedateerd moet worden.

Het ensemble uit graf 21 is relatief klein. En bestaat grotendeels uit één type kraal: 

de monochrome geribde kraal. Twee kralen zijn op de foto niet te zien omdat ze in de 

gaten van de grotere kralen zijn geschoven. De biconische oranje kraal is een relatief 

late vorm. De geribde kralen dateren over het algemeen in de 7e eeuw. Het snoer kan 

in het midden en de tweede helft van de 7e eeuw gedateerd worden.

Het ensemble uit graf 29 bevat een mix aan barnstenen en monochrome en 

polychrome kralen. Opvallend zijn de platte ‘Hängeperlen’. Deze hebben echter een 

ongebruikelijke versiering van rode slierten waar men normaal een kruisende slinger 

met punten daartussen aantreft. Koch heeft dit type kraal gekarteerd en vermoed 

dat ze in Maastricht gemaakt zijn, omdat er daar een aantal is aangetroffen hetgeen 

mogelijk is, maar niet een voldoende argument is.103 Koch wijst deze kralen aan de 

Zuid-Duitse fase 7 (580 – 600) toe. De overige kralen spreken een datering voor dit 

ensemble in de tweede helft van de 6e eeuw niet tegen.

102  Zie bijvoorbeeld De Haas & Theuws 2013, 96-107; Pion 2013-2014.
103  Koch 2007, 363-364.
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Het ensemble uit graf 14 is klein en de aanwezige kraalvormen en kleuren weinig 

chronologisch specifiek. Veel nauwkeuriger dan tweede helft 6e en eerste helft 7e eeuw 

is dit ensemble voorlopig niet te dateren. De beide door vuur verwrongen kralen uit 

crematiegraf 17 laten zich niet nader dateren.

Het eerste ensemble uit graf 19 dat als een halssnoer is geïnterpreteerd is het oudste 

snoer uit Uden. De talloze kleine zwarte kraaltjes dateren over het algemeen in de 

late 5e en eerste helft van de 6e eeuw. In latere snoeren treft men ze niet meer aan. 

De barnstenen kralen laten zich minder nauwkeurig dateren. Op grond van de zwarte 

kraaltjes mag men dit snoer in de eerste helft van de 6e eeuw dateren.

Het tweede ensemble uit graf 19 is een merkwaardig samenstel. Kraal 1 is 

een Romeinse meloenkraal. Kraal 12 een kraal van onbekend materiaal (kalk? 

meerschuim?). Verder zijn er barnstenen kralen, kleine monochrome kralen en twee 

grote polychrome kralen. Opvallend is een zogenaamde reticella kraal die bestaat uit 

een glazen kern waaromheen een laag met getordeerde glasdraden in gelegd. In het 

Rijnland behoren dergelijke reticellakralen tot ‘Kombinationsgruppe’ D uit fasen 3 

tot 6 (485 – 585).104 Het tweede ensemble uit graf 19 zal in het midden en de tweede 

helft van de 6e eeuw kunnen dateren. Het lijkt dus iets jonger te zijn dan het eerste 

ensemble, maar ze kunnen ook nog rond het midden van de 6e eeuw gelijktijdig zijn.

De drie kralen uit graf 22 kunnen niet goed gedateerd worden. Ook hier zal aan een 

brede datering tussen het midden van de 6e en het einde van de 7e eeuw gedacht 

moeten worden. Hetzelfde geldt voor de kraal uit graf 23.

6.5.7 Gebruiksvoorwerpen en overige voorwerpen

Beurs
Graf 18 (10: vnr. 1595, 11: vnr. 1597)

De beurs uit graf 18 is een in Zuid-Nederland zeldzaam verschijnsel. Een zeer 

vergelijkbaar exemplaar is aangetroffen in graf 96 van het grafveld van Dittenheim 

(Duitsland, Beieren).105 Het is van vergelijkbare grootte en aangetroffen in het graf 

van een kind, tesamen met een sax en pijlpunten. Graf 96 wordt door Haas aan haar 

Schicht 1 toegewezen die zij in de tweede helft van de 6e eeuw dateert.

Messen
Graven 1 (3: vnr. 7090), 4 (2: vnr. 336), 7 (1: vnr. 341), 8 (3: vnr. 1075), 9 (7: vnr. 7049), 10 

(1: vnr. 1074), 12 (1: vnr. 1247), 16a/b (13: vnr. 1555), 18 (15: vnr. 7061), 19 (11: vnr. 1585), 

21 (4: vnr. 1732, 5: vnr. 1566, 15: detector vondst), 23 (4: vnr. 7089), 26 (1: vnr. 1690), 

‘losse vondst bij graf 21, en ‘losse vondst’ in spoor 2001.

Messen zijn er in verschillende vormen. Zij kunnen nauwelijks chronologisch 

onderscheiden worden, met uitzondering van de messen met een knik in de rug, zoals 

het mes in graf 10, die door de Franken AG in hun fasen 7 tot 10 (ca. 630 – ca. 740) 

worden gedateerd.

104  Siegmund 1998, 66-67.
105  Haas 1998, 176, Tafel 46.
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Gevouwen stuk metaal
Graf 5 (3: vnr. 382)

Aanvankelijk werd gedacht dat dit object een knipmes was, die laat in de 7e eeuw 

dateren. In het gevouwen stuk metaal ontbreekt evenwel een mes, zodat deze 

interpretatie niet waarschijnlijk is.

Spinsteen
Graf 19 (9: vnr. 1583)

In graf 19 is een spinsteen aangetroffen. Zij kunnen niet op basis van eigen criteria 

gedateerd worden.

Vuurslag
Graf 18 (14: vnr. 7060)

In graf 18 is een vuurslag aangetroffen. Deze is moeilijk te dateren.

D-vormige ring, zilver
Graf 19 (6: vnr. 2376)

Van de D-vormige ring van zilver is de functie niet vast te stellen. Wellicht was het een 

gesp met een doorn van organisch materiaal. De ligging van de ring ter hoogte van de 

hals maakt het niet mogelijk een nadere interpretatie te geven.

Ringen koperlegering
Graven 1 (2: vnr. 305) en 2 (12: vnr. 325?)

Ringen van koperlegering treft men regelmatig in mannengraven aan. Graven 1 en 

twee bevatten wapens die met het gender ‘man’ zijn geassocieerd. Het kan in beide 

gevallen evenwel om kinderen gaan, hoewel dat voor graf 1 niet zeker is.

Ringen ijzer
Graven 18 (28: vnr. 1716) en 19 (10: vnr. 1575)

IJzeren ringen kunnen niet nader gedateerd worden.

Pincetten
Graven 6 (19: vr. 7014), 16a/b (19: vnr. 7062) en 18 (13: vnr. 7059?)

Pincetten komen in Uden (zoals gebruikelijk) alleen in mannengraven voor. De 

pincetten van Uden hebben een zo basale vorm dat ze moeilijk gedateerd kunnen 

worden.

Pinnen/naalden
Graf 16a/b (14: vnr. 7052, 15: vnr. 7054) en 18 (12: vnr. 7058, 20: vnr. 7093)

De pinnen en naalden in graven 16 en 18 maken deel uit van een set werktuigjes in een 

beurs.
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Priem
Graf 18 (21: vnr. 7097)

De priem in graf 18 maakt deel uit van een setje werktuigen in de beurs.

Nieten, ijzer
Graf 2 (13: vnr. 337), 16a/b (16: vnr. 7053?) en 18 (32: vnr. 7096)

Deze nieten kunnen allerlei functies hebben gehad.

Nieten, koperlegering?
Graf 26 (2: vnr. 1689)

Kleurstof?
Graf 18 (6: vnr. 7098)

In graf 18 is in de beurse een klein klompje blauw materiaal aangetroffen. Het is niet 

duidelijk met wat voor doel dit materiaal werd gebruikt.

Niet determineerbaar beslag van koperlegering
Graf 21 (7: vnr. 1586)

6.5.8 Glazen vaatwerk

Beker met ronde buik
Graf 6 (39: vnrs. 1020, 499)

In graf 6 zijn twee stuks vaatwerk van glas aangetroffen hetgeen in Merovingische 

graven relatief zeldzaam is. De beker met ronde buik is een zeldzaam stuk (Figuur 

6.22). De kleur van de beker is donkerbruin, het glas is nauwelijks transparant en is 

uitzonderlijk donker voor glazen uit de Merovingische tijd. De buik is versierd met 

glasdraden in de kleur van het glas van de beker. Afwisselend zijn gladde en ingedeukte 

draden aangebracht van de dikke glas draad op de scheiding van buik en hals tot onder 

op de bodem waar de verschillende glasdraden elkaar overlappen. De hals is versierd 

met vijf windingen van een gladde glasdraad in de kleur van het glas van de beker. Tot 

op heden zijn acht soortgelijke bekers bekend uit noordwest Europa.106 Een beker met 

een vergelijkbare versiering, maar een andere halsvorm is bekend uit het Belgische 

Avernas-le Bauduin. Er is een aanzienlijk verschil in grootte tussen de verschillende 

exemplaren, dat uit Uden lijkt relatief groot (hoogte 10,4 cm). Het onderzoek naar de 

datering van de bekers met een versiering als die in Uden liet zien dat dergelijke bekers 

nog niet nauwkeurig te dateren zijn op basis van de grafcontexten waarin zij gevonden 

zijn. De meest waarschijnlijke datering is late 6e en vroege 7e eeuw.107 Feyeux beeld 

twee vergelijkbare exemplaren af en classificeert ze als type 90.2fj.108 Het exemplaar 

van Charnay (Frankrijk, Saône-et-Loire) dateert hij tussen 590 en 630.

106  Theuws & Van Haperen 2012, 98-99 en fig. 6.33.
107  Theuws & Van Haperen 2012, 97-99.
108  Feyeux 2003, 182, planche 66.

Figuur 6.22 
Het glazen vaatwerk aangetroffen in graven 6 
en 4. Schaal 1:2.
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Conische beker
Graf 6 (40: vnr. 1034) en 4 (1: vnrs. 326, 335)

In graf 6 is een olijfkleurige conische beker aangetroffen (Tümmler) (Figuur 6.22). De 

beker heeft geen voet en kan in gevulde toestand niet rechtop staan. De rand wijkt 

iets naar buiten en is verdikt. Dergelijke conische bekers zijn veel minder zeldzaam als 

de hierboven besproken beker met ronde buik. Deze bekers worden door Siegmund 

geclassificeerd als Gla2.1 die hij aan zijn fase 7 (585-610) toeschrijft.109 In het chro-

nologiesysteem van de Franken AG worden dergelijke glazen bekers als S-Gla2.1 

gedetermineerd en aan hun fasen 6 en 7 (580/590-640/650) toegewezen. Feyeux 

classificeert deze bekers als type 55 en omdat het Udense exemplaar onversierd is, is 

het zijn type 55.0. Hij dateert deze bekers in de tweede helft van de 6e en het begin van 

de 7e eeuw.110

In graf 4 is een conische beker aangetroffen met een rond omgeslagen rand (Figuur 

6.22). De rand van deze beker is wat ongebruikelijk, de meeste bekers van dit type 

hebben een meer plat omgeslagen rand. Dergelijke bekers worden door Siegmund 

(type Gla 2.2) in zijn fase 9 (640 – 670) gedateerd. De Franken AG dateren deze bekers 

in hun fasen 7 en 8 (610/620 – 670/680). Vormen met een ronde rand vindt men echter 

wel in de typochronologische studie van Feyeux van het glazen vaatwerk in Noord-

Frankrijk. Deze beker behoort tot zijn type 60, waarin de bekers met plat omgeslagen 

rand ook het beeld domineren, maar waartoe hij ook een reeks bekers met een ronde 

omgeslagen rand rekent.111 Hij dateert deze bekers iets jonger dan men in het Rijnland 

doet: tweede helft van de 7e en begin van de 8e eeuw.

Indetermined vessel
Graf 17 (1: vnr. 1519, 2: vnr. 1524)

6.5.9 Keramiek (vaatwerk)

In tien graven zijn elf stuks vaatwerk van keramiek aangetroffen. Dat wil zeggen 

dat in ongeveer een derde van de graven aardewerk is aangetroffen. Men vraagt 

zich af waarom in andere graven een zo courant product als aarden vaatwerk niet 

is meegegeven. Vrijwel al het vaatwerk was oudtijds of recent gefragmenteerd. 

Verschillende potten waren ineengedrukt mogelijk als gevolg van instortende 

houten containers. Men zou verwachten dat in zulke gevallen alle scherven geborgen 

konden worden hetgeen niet altijd het geval bleek. Waarom er scherven ontbreken 

kan niet meer vastgesteld worden. Wellicht is door dierwerking materiaal verticaal 

verplaatst waardoor het niet geborgen werd. Het is niet uit te sluiten dat niet-compleet 

aardewerk in het graf werd geplaatst, doch op grond van de waarnemingen in Uden is 

dat niet met zekerheid vast te stellen. Sommige potten vertoonden ook meer recente 

schade, vooral in de graven waarvan nog maar minder dan 20 cm van de vulling 

resteerde. Diepere recente verstoringen kunnen het aardewerk hebben aangetast. Het 

aardewerk is gedetermineerd aan de hand van de typo-chronologieën van Siegmund 

en de zogenaamde Franken AG.112 

109  Siegmund 1998, 166.
110  Feyeux 2003, 21, 28, 130-133, planches 41-42.
111  Feyeux 2003, 21-22, 28, 151-158, planches 52-55.           
112  Siegmund 1998; Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003.
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Voor sommige stukken die niet precies in een van deze typo-chronologieën passen is 

een verdergaande studie van bijvoorbeeld de versieringsmotieven wenselijk om tot 

een betere datering te kunnen komen. Er zijn zeven dubbelconische potten van fijn 

aardewerk aangetroffen, twee schalen van fijn aardewerk, waarvan een mogelijk van 

‘rotgestrichene Ware’ is en twee tonpotten van ruwwandig aardewerk (Figuur 6.23, 

Figuur 6.24). De dubbelconische potten hebben een gemiddelde hoogte van 13,8 cm. 

Met 20,2 cm is de pot uit graf 6 relatief hoog en groot. 

Figuur 6.23 
Een selectie van vooral rood-bakkend 
aardewerk uit verschillende graven van 
Uden - Schepersweg. Schaal 1:4. Afbeelding 
oppervlak schaal 1:1.
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Figuur 6.24 
Een selectie van de knikwandpotten uit verschillende graven van 
Uden - Schepersweg. Schaal 1:4. Afbeelding oppervlak schaal 1:1.
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Fijn aardewerk: schaal van ‘rotgestrichene Ware’ (?), roodbruin
Graf 18 (16: vnr. 1577)

In graf 18 (Figuur 6.23, 18-16)is een vrij grote schaal aangetroffen waarvan het baksel 

evenwel van matige kwaliteit is en verbrokkeld. Bovendien staat zij scheef. De schaal 

heeft een conische wand en een rechtopstaande rand die duidelijk van de wand is 

afgezet. De bodem houdt het midden tussen een bodem met standring en een bodem 

met een massieve voet. Een groef in de bodem suggereert een standring maar de 

rest van de bodem is niet hol. Op bepaalde plekken op de rand en in de groeven lijkt 

zich een oranjeroze kleurstof te bevinden die doet vermoeden dat de schaal met een 

engobe van die kleur was bedekt. Dat is evenwel gezien de geringe resten niet geheel 

zeker. Het kan vermoed worden dat de schaal van zogenaamde ‘rotgestrichene Ware’ is. 

Deze keramieksoort is een voortzetting van de Romeinse terra sigillata productie, maar 

benadert niet de kwaliteit van het Romeinse aardewerk. Rotgestrichene Ware is vooral 

in Mayen geproduceerd.113 Het is een relatief zeldzame soort aardewerk in vergelijking 

met andere soorten zoals de fijne en ruwwandige waren. Schalen van ‘rotgestrichene 

Ware’ komen in tegenstelling tot zuidelijker gelegen streken in het Nederrijngebied 

tot in de 7e eeuw voor.114 De vorm van de schaal in graf 18 zou vergeleken kunnen 

worden met vorm B6 uit Mayen afhankelijk van hoe men de bodem interpreteert.115 

Redknap dateert deze vorm in Mayen Stufen 3 en 4 (laat 5e eeuw tot en met 7e eeuw). 

Deze datering staat niet toe een meer precieze datering in de Merovingische tijd 

te geven. Verder onderzoek is gewenst naar de vormontwikkeling van roodbruine 

schalen, die als een voortzetting van Romeinse keramiek kunnen worden beschouwd. 

Er is geen duidelijke typochronologie voor de roodbakkende schalen in het Maas/

Rijngebied.116 Een poging is gedaan voor het Maasland door Tilkin-Peters waaruit blijkt 

dat schalen met een rechtopstaande rand vooral in de tweede helft van de 6e en de 

7e eeuw dateren.117 Schalen geproduceerd in Maastricht en Huy laten net iets andere 

randvormen zien dan het exemplaar uit graf 18.118 Wellicht moet het exemplaar van 

graf 18 ook niet met de schalen van fijn roodbakkend aardewerk worden vergeleken. 

Nader onderzoek is gewenst. Op dit moment is de schaal niet nader te dateren dan 6e 

of 7e eeuw.

Fijn aardewerk: schaal, oranje/bruin
Graf 21 (9: vnr. 1588)

In graf 21 is een schaal van roodbruin aardewerk aangetroffen met een voet en een 

rechte iets naar buiten staande rand die niet versierd is en met een niet verdikte lip 

(Figuur 6.23, 21-9). Dergelijke schalen kunnen als Sha 2.21 volgens de typologie van 

Siegmund worden gedetermineerd. Siegmund dateert deze schalen in zijn fasen 5 tot 

en met 8 (555-640).

Fijn aardewerk: dubbelconische pot van het type Siegmund Kwt 2.22
Graf 6 (41: vnrs. 1014 en 1016)

113  Gross 2005; Redknap 1999.
114  Pirling 1977, 69; Redknap 1999, 73. Gross 2005.
115  Redknap 1999, 225, Abb 51.
116  De typologische ordening van schalen door Siegmund lijkt niet goed bruikbaar voor de 

producten uit zuid Nederland. Roodbruine schalen werden te Maastricht (Van Wersch 2006) 
en Huy (Willems 1973, 1986) geproduceerd, maar schalen met een randvorm zoals die van de 
schaal in graf 18 worden niet aangetroffen.

117  Tilkin-Peters 1986, 228 en figure 11. De randvormen verschillen van die van de schaal van 
Uden.

118  Maastricht: Van Wersch 2006. Huy: Willems 1973, 1986.
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In graf 6 is een grote dubbelconische pot aangetroffen waarvan de bovenzijde rijk is 

versierd met drie rijen individuele stempelindrukken (Figuur 6.24, 6-41). Twee rijen 

bestaan uit indrukken van een rozetstempel, een rij uit die van een verticaal recht-

hoekstempel bestaande uit acht kleine rechthoekjes. Volgens de op de vorm van de 

pot gebaseerde typologie van Siegmund dateert deze pot in zijn fase 8A (610-625). 

De pot is minder eenvoudig in de op de versiering gebaseerde typologie van de 

Franken AG te plaatsen.119 In hun type 2A zijn groeven gecombineerd met rozet- en 

rechthoekstempels. Als er rechthoekstempels aanwezig zijn dan ook rozetstempels. 

Het exemplaar van graf 6 heeft echter geen groeven. Type 2B heeft ook groeven, 

type 2C geen groeven, maar dan alleen met rechthoekstempels en geen rozetten. De 

versiering komt dus het meest overeen met type 2A (fasen 4-5, 510/525 – 580/590) 

maar dan zonder groeven, wat betreft vorm past de pot beter in hun type 2C (fasen 

7-8, 610/620 – 670/680). Een keuze voor type 2C komt overeen met de determinatie 

op basis van de typologie van Siegmund, maar dat hoeft geen argument te zijn. Er is 

een vrijwel identieke pot aangetroffen in het grafveld van Stein (graf 1).120 De grootte 

van beide potten verschilt wat hoogte en breedte betreft slechts enkele millimeters. 

De versiering is op dezelfde wijze aangebracht. Een vergelijking van stempels heeft 

nog niet plaatsgevonden. De tekening van de pot uit Stein suggereert dat het recht-

hoekstempel uit twee rijen van vijf rechthoekjes bestaat, de foto uit twee rijen van vier 

hetgeen met het stempel van Uden overeen zou komen.

Fijn aardewerk: dubbelconische pot van het type Siegmund Kwt 2.31 
Graf 16 (20: vnr. 1527), 19 (12: vnr. 1565) en 24 (1: vnr. 1737)

Er zijn drie dubbelconische potten versierd met groeven op de bovenwand 

aangetroffen (Figuur 6.24). Twee daarvan hebben de voor dubbelconische potten 

zeer gebruikelijke ‘Grundform’ 3 (iets breder dan hoog) en een ‘Grundform’ 1 (veel 

breder dan hoog). Siegmund dateert deze potten in zijn fase 5 (555-570).121 Het is type 

Kwt 3A in de typologie van de Franken AG dat dateert in hun fasen 4 en 5 (510/525 – 

580/590).122 Dit type pot wordt dus in de 6e eeuw gedateerd, meer waarschijnlijk in de 

tweede helft van de 6e eeuw.

Fijn aardewerk: dubbelconische pot van het type Siegmund Kwt 3.12 
Graf 15 (1: vnr. 1256)

De dubbelconische pot uit graf 15 is van een oranje baksel (Figuur 6.23, 15-1). Oranje 

knikwandpotten zijn relatief zeldzaam. Deze pot heeft bovendien een afgeronde 

knik hetgeen als een laat 7e-eeuws kenmerk wordt beschouwd. De versiering met 

een eenregelig radstempel van rechthoekige indrukken wordt als een vroeg kenmerk 

beschouwd. Siegmund dateert deze dubbelconische potten in zijn fase 6 soms ook in 7 

(570 – 585 (610). De Franken AG dateren dit type versiering (Kwt 5A) in hun fasen 5 en 

6 (ca. 565 – 610/620). De pot vertoont veel gelijkenis met een exemplaar in het grafveld 

van Bergeijk.123 Vergelijkbare potten zijn ook in Rosmeer en Maastricht gevonden. 

Het onversierde exemplaar uit Bergeijk werd op grond van de ronde wandknik als 

Siegmund Kwt 4.11 gedetermineerd (laat fase 7 en 8A, 600-625). Het exemplaar van 

Rosmeer was vergezeld met gordelbeslagen met ronde beslagplaten die in de decennia 

rond 600 worden gedateerd. Het type pot zoals in graf 15 aangetroffen kan dus op 

119  Müssemeier, Nieveler, Plum, Pöppelmann 2003, 58-59.
120  Kars, Theuws & De Haas 2016, 213
121  Siegmund 1998, 129.
122  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 59.
123  Theuws & Van Haperen 2012, 107.
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grond van externe gegevens en typologieën in fase 5 en 6 van de Franken AG worden 

gedateerd (globaal laatste kwart van de 6e en eerste kwart van de 7e eeuw). 

Fijn aardewerk: dubbelconische pot van het type Siegmund Kwt 3.23
Graf 9 (12: vnr. 1258)

In graf 9 is een relatief slanke dubbelconische pot met drie zones radstempelversiering 

en enige groeven op de bovenwand aangetroffen. Het radstempel bestond uit drie 

rijen van rechthoekjes die naar boven toe kleiner worden. Siegmund dateert dergelijke 

potten in zijn fase 8 (610-640).124 Het is type 5C in de typologie van de Franken AG. Zij 

dateren dit type in hun fasen 7 en 8 (610/620 – 670/680).125

Fijn aardewerk: biconische pot
Graf 21 (8: vnr. 1587)

In graf 21 zijn twee stuks keramiek aangetroffen. Een is een bekervormige pot 

van oranje baksel (Figuur 6.24, 21-8). De pot heeft een steile bovenwand en is dus 

nauwelijks dubbelconisch te noemen. Wel is er een knik in de wand ongeveer op halve 

hoogte. Boven de knik is de pot rijk versierd. De rijke versiering is een ongebruikelijk 

element in Zuid- en Midden-Nederland. De versiering is bovendien zeer zorgvuldig 

aangebracht. Het doorlopende radstempel is bovendien zorgvuldig gesneden. De 

bijzondere vorm, de kleur en de zorgvuldige versiering maken deze pot tot een 

bijzonder exemplaar dat dus ook niet eenvoudig te plaatsen is in de bestaande 

typologieën. De eerste gedachten gaan uit naar wijdmondige bekers en potten zoals 

die bijvoorbeeld in de grafvelden van Bergeijk, Westerhoven, Meerveldhoven  en 

Obbicht zijn aangetroffen.126 De pot uit Uden mist evenwel een voet. Op grond van de 

vorm kan deze pot als Siegmund Kwt 4.3 worden gedetermineerd. Die behoort tot zijn 

fase 8B en 9 (625-670).

Het versieringspatroon van een combinatie van een (vroeg?) radstempel en individuele 

stempels komt wel voor in het Rijnland. Het betreft evenwel hoofdzakelijk radstempels 

met kleine rechthoekjes, niet het gecompliceerde stempel van de pot uit graf 21. Een 

pot met vergelijkbare versiering is aangetroffen in graf 16 van het grafveld van Hülm bij 

Goch, hemelsbreed 37 km van Uden verwijderd.127 Op de bovenwand zijn vijf zones met 

versiering aangebracht waarvan twee bestaan uit een radstempel dat vrijwel identiek 

aan dat van Uden lijkt te zijn. Het stempel van Hülm heeft dezelfde breedte als dat van 

Uden (6 mm). Een vergelijking van radstempel is op basis van de foto niet mogelijk. De 

losse stempels verschillen van die van Uden. Het idee van de hele decoratie is evenwel 

gelijk aan de pot uit Hülm. In dat graf is ook een ijzeren gordelgarnituur ingelegd met 

zilver en een koperlegering aangetroffen. Siegmund dateert het beslag zin zijn fase 9 

(640 – 670). Die datering komt overeen met een datering op grond van de vorm. Een 

soortgelijk stempel is ook aangetroffen op een pot in graf 11 van het grafveld van Rill 

aan de Rijn ten zuiden van Xanten.128 Dit stempel mist evenwel de rij rechthoekjes aan 

een zijde.  Het stempel is overigens omgedraaid ten opzichte van dat van Uden. Het is 

niet uitgesloten dat de potten van Uden, Hülm en Rill door dezelfde hand versierd zijn. 

Op grond van bovenstaande discussie kan worden gesteld dat de pot tot Rijnland fasen 

8B en 9 (625-670) of Franken AG fasen 7-8 (610-620 – 670/680 behoort.

124  Siegmund 1998, 131.
125  Müssemeier, Nieveler, Plum & Pöppelmann 2003, 61.
126  Theuws & Van Haperen 2012, 101-103; Kars, Theuws & De Haas 2016, 171-172.
127  Siegmund 1998, 312, Tafel 85.
128  Siegmund 1998, 363, Tafel 142.
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Ruwwandig aardewerk: ‘Wölbwandtopf’ Siegmund Wwt 1.1
Graf 25 (1: vnr. 1771)

Ruwwandige potten worden over het algemeen veel minder als bijgift in een graf 

geplaatst dan fijn aardewerk. De ruwwandige waar wordt veelal als kookwaar geduid 

terwijl de fijne keramiek als tafelwaar wordt geïnterpreteerd.129 Koken lijkt geen thema 

te zijn in het grafritueel, samen eten en drinken wel. De pot in graf 25 is klein met 

een hoogte van 10 cm. Het determineren en dateren van ruwwandige potten is niet 

eenvoudig. De variatie daarin is groot. In feite kan men slechts een goed onderscheid 

tussen een vroege en een jongere horizont maken.130 Voor een groot deel van de 6e en 

een deel van de 7e eeuw lijkt het dateren van de ruwwandige potten natte-vingerwerk. 

De pot uit graf 25 kan in de typologie van Siegmund als Wwt 1.1 worden benoemd die 

hij dateert in zijn fase 4 (530-555). De Franken AG nemen deze typologische aanduiding 

over maar dateren de pot in hun fasen 3 tot 5 (460/480 – 580/590). De meeste dateren 

volgens hen evenwel in fase 4 (510/525 – 565). De pot zou dus in de 6e eeuw kunnen 

dateren. Voor deze ruwwandige potten geldt hetzelfde als voor de schalen: er is een 

beter onderzoek nodig naar hun vormen en datering in bijvoorbeeld het Maasland.

Ruwwandig aardewerk: ‘Wölbwandtopf’ Siegmund Wwt 1.3
Graf 2 (14: 327)

Het kleine ruwwandige potje uit graf 2 is moeilijk in een typologie onder te brengen 

(Figuur 6.23, 2-14). In de typologie van Siegmund komt het nog het dichtst bij type 

Wwt 1.3 die Siegmund in fasen 5 en 6 dateert (555-585). De datering lijkt evenwel 

onzeker en zou geen grote rol mogen spelen in het dateren van het graf als geheel. 

6.6 De datering van de individuele graven 

In deze paragraaf wordt geprobeerd de individuele graven te dateren op grond van 

de datering van de bijgiften. Graven worden in eerste instantie gedateerd door ze 

toe te wijzen aan een of meer fasen uit het chronologiesysteem van de Franken AG 

(Tabel 6.6). Het zal blijken dat graven slechts zelden aan één fase kunnen worden 

toegeschreven. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat objecten veelal geen hoge 

chronologische resolutie hebben, hoewel de soms korte duur van de verschillende 

fasen in de chronologiesystemen van Siegmund en de Franken AG wel de indruk 

wekken dat men objecten nauwkeurig kan dateren.131 Het is dus mogelijk dat graven 

die na elkaar zijn aangelegd niet duidelijk chronologisch van elkaar te scheiden zijn. 

In een later stadium is het verstandig graven die in chronologische zin dicht bij elkaar 

staan te groeperen in breder gedateerde chronologische horizonten waarbij enkele 

fasen uit het chronologiesysteem van de Franken AG bij elkaar worden getrokken.132 

Dat is evenwel het onderwerp van een volgend hoofdstuk waarin de chronologische 

en topografische ontwikkeling van het grafveld worden besproken waarbij ook andere 

gegevens worden betrokken zoals stratigrafische relaties tussen graven, relaties 

tussen naastgelegen graven en oriëntaties. Er moeten nog enkele problemen worden 

benoemd die bij het dateren van graven opdoemen. In sommige graven is slechts één 

object aangetroffen dat men kan dateren. In dat geval hangt de datering van het hele 

graf af van de datering van dat ene object. Als dat object bijvoorbeeld een antiek stuk 

129  Theuws & Van Haperen 2012, 167-175.
130  Zie de worsteling met ‘Wölbwandtöpfe’ bij Siegmund (1998, 135-143).
131  Zie de discussie hierover bij Kars 2011,  2012.
132  Zie voor deze werkwijze bv Kars, Theuws & De Haas 2016, 230-231; Kars in Theuws & Kars 

2017, 204-217.
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is bestaat het risico dat het graf verkeerd wordt gedateerd. Graven met slechts één 

daterend object moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Een 

ander probleem is dat dateringen van objecten soms gebaseerd zijn op geheel andere 

chronologiesystemen dan die welke in deze studie normaal zijn gebruikt bijvoorbeeld 

omdat het object niet courant is in het Rijn- of Maasland, maar wel in Zuid-Duitsland. 

In dat geval moet bekeken worden welke andere objecten deel uitmaken van de 

fase in het vreemde chronologiesysteem en vervolgens die objecten identificeren 

in het Franken AG systeem om te bepalen aan welke Franken AG fase het object 

moet worden toegewezen. Dat hoeft niet altijd vlekkeloos te verlopen. De hieronder 

besproken dateringen (zie ook Tabel 6.7) zijn ontleend aan het hoofdstuk over de 

grafvondsten. Er zal dus niet telkens naar literatuur worden verwezen.

Böhner 1958 Ament 1976 Siegmund 1998 Franken AG 2003 Legoux/Périn/Vallet 
2004/2016

Koch 1977

             

Fase Datering Fase Datering Fase Datering Fase Datering Fase Datering    

Stufe I ca. 350 - 
ca.450   1 400 - 440

1 - 2 400 - 
460/480

      

Stufe II ca. 450 - 
ca. 525 AM I 450/480 - 

520/530

2 440 - 485 PM ca. 440/450 - 
ca. 470/480    

3 485 - 530 3 460/480 - 
510/520 MA 1 ca. 470/480 - 

ca. 520/530    

Stufe III ca. 525 - 
600

AM II 520/530 - 
560/570

4 530 - 555 4 510/520 - 
ca. 565

MA 2 ca. 520/530 - 
ca. 560/570

Stufe 1 525-
545/550

5 555 - 570 5 ca. 565 - 
580/590 Stufe 2 545-

565/570

AM III 560/570 - 
600

6 570 - 585
6 580/590 - 

610/620 MA 3 ca. 560/570 - 
ca. 600/610

Stufe 3 565-
590/600

7 585 - 610
Stufe 4 590-

620/630

Stufe IV ca. 600 - 
ca. 700

JM I 600 - 
630/640 8 610 - 640 7 610/620 - 

640/650 MR 1 ca. 600/610 - 
ca. 630/640

JM II 630/640 - 
670/680 9 640 - 670 8 640/650 - 

670/680 MR 2 ca. 630/640 - 
ca. 660/670 Stufe 5 620-

650/660

JM III 670/680 - 
720

10 670 - 705 9 670/680 - 
ca. 710 MR 3 ca. 660/670 - 

ca. 700/710 Stufe 6 660-
680

Stufe V ca. 700 - 
ca. 800 11 705 - 740 10 ca. 710 - < 

750        

6.6.1 Graf 1

Graf 1 bevat slechts één dateerbare grafvondst. De enige dateerbare vondst is graf 1 is 

de sax die vooral aan Franken AG fasen 7 en 8 is toegewezen.

Datering graf 1: Franken AG fasen 7 en 8.

6.6.2 Graf 2

In graf 2 is een munt aangetroffen, een ‘imitatie’ van een Madelinus/Dorestat munt. 

Deze munt zal niet voor het midden van de 7e eeuw zijn geslagen. Daarmee verschaft 

de munt een t.p.q. van 650. Vermoedelijk eindigt de productie van deze munten ergens 

in de late 7e eeuw. Gezien het lage goudgehalte van deze munt (36%) moet aan een 

iets latere productiedatum dan ca. 650 worden gedacht. Een exacte t.p.q. valt niet 

vast te stellen maar dat die eerder rond 660/670 dan 650 zal liggen is waarschijnlijk. 

De schildknop kan aan Franken AG fasen  7 - 9 worden toegewezen. De lanspunt 

daarentegen wordt aan Franken AG fase 4 toegewezen. Het is duidelijk dat deze 

lanspunt een antiek stuk was toen het in de tweede helft van de 7e eeuw in het graf 

werd neergelegd. De pijlpunten worden vooral aan Franken AG fasen 6 en vroeg 7 

toegewezen, hetgeen ook een iets te vroege datering is voor pijlpunten in graven van 

na 650. De te vroege datering kan samenhangen met de omstandigheid dat pijlpunten 

Tabel 6.6 
Een vergelijking van verschillende chrono-
logiesystemen relevant voor de datering van 
de grafvondsten van Uden. 
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lastig typologisch onder te brengen zijn. De deponering in dit graf kan erop duiden 

dat pijlpunten met een gesloten schacht en smal ovaal blad in tegenstelling tot wat 

de Rijnlandse typochronologieën suggereren ook nog in de tweede helft van de 7e 

eeuw dateren. De pot in dit graf heeft een wat eigenzinnige vorm en is lastig in een 

bestaande typochronologie onder te brengen. Zonder de munt is men geneigd dit graf 

iets vroeger te dateren in fasen 6 en 7 van de Franken AG dan men op grond van de 

munt zou doen. Het is daarentegen ook mogelijk dat de absolute dateringen van de 

verschillende fasen in de Franken AG nog niet correct zijn. Het is evenwel niet mogelijk 

het graf zo vroeg te dateren vanwege de aanwezigheid van de munt.

Datering graf 2: Franken AG fasen 8 en 9.

6.6.3 Graf 3

Graf 3 kan niet op grond van grafgiften worden gedateerd.

6.6.4 Graf 4

In graf vier bevindt zich slechts één dateerbaar object. Dat maakt de datering van het 

graf onzeker. De glazen beker wordt door alle auteurs in de 7e eeuw gedateerd. De 

ene auteur geeft echter een wat vroegere begindatering dan de andere. De Franken 

AG dateren deze beker in hun fasen 7 en 8. Deze datering komt overeen met die welke 

Legoux, Périn en Vallet voor Noord-Frankrijk geven, hoewel Feyeux aan een iets latere 

datering vanaf ca. 650 denkt, hetgeen overeenkomt met de datering die Siegmund 

geeft voor de bekers in het noordelijke Rijnland. De beker dateert mogelijk al in fase 7 

van de Franken AG maar zeker in fase 8 en mogelijk nog in 9.

Datering graf 4: Franken AG (fase 7) 8 - 9.

6.6.5 Graf 5

In dit graf bevindt zich een lans die aan Franken AG fasen 4 tot 9 is toegewezen. De 

vroege datering in fasen 4 en 5 wordt bepaald door slechts een paar lansen die in een 

vroege fase van enkele Rijnlandse grafvelden voorkomen. De bulk van de lansen van 

dit type dateren later in de voorgestelde tijdshorizont. Siegmund beschouwt deze 

lansen als typisch voor de 7e eeuw. Hoewel de sax niet in het graf is gevonden maar op 

het stort, is vrijwel zeker dat deze tot dit graf behoort. De sax is een Breitsax die vooral 

tot Franken AG fasen 7 en 8 wordt gerekend. De overige vondsten in dit graf laten 

zich niet dateren. Het gevouwen stuk metaal leek op het eerste gezicht een knipmes 

te zijn, hetgeen het graf een datering later in de 7e eeuw zou verschaffen, maar dit is 

niet met zekerheid vast te stellen omdat in het gevouwen stuk metaal een mes lijkt te 

ontbreken.

Datering graf 5: Franken AG fasen 7 en 8.

6.6.6 Graf 6

Dit graf bevat een hele reeks aan gedateerde vondsten. De sax riem is bezet met 

ijzeren beslagen ingelegd met zilver in een geometrisch patroon. Er bestaat nu een 

zekere consensus dat deze tot Franken AG fase 7 moeten worden gerekend. Hetzelfde 

geldt voor de met zilver ingelegde ijzeren beslagen van het paardentuig. Geen van 

de overige vondsten staat een datering van het graf in deze fase in de weg hoewel zij 

dikwijls een ruimere datering hebben. De sax is een Breitsax die nauwelijks voor fase 

7 kan worden gedateerd. Zij kan wel ook nog in fase 8 worden gedateerd. Hetzelfde 
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geldt voor de nieten van de saxschede. De schildknop wordt ook niet voor fase 7 

gedateerd, maar kan ook nog in fasen 8 en 9 worden gedateerd. De zwaardriemgar-

nituren zijn een wat klungelig product en lijken een ander type zwaardgarnituur te 

imiteren. Dergelijke zwaardriemgarnituren zijn niet goed voor Franken AG fase 7 te 

dateren. Zij kunnen ook nog in fase 8 dateren. Het paardenbit daarentegen dateert 

vooral in de 6e eeuw en laat zich met moeite tot in Franken AG fase 7 dateren. Oexle 

legt evenwel uit dat in het Nederrijn gebied deze paardenbitten tot de jongste behoren 

in die categorie. Een datering tot in Franken AG fase 6 is dus mogelijk misschien zelfs 

tot in fase 7. De glazen beker nr. 39 moet in de late 6e en vroege 7e eeuw gedateerd 

worden. Gezien het zeldzame karakter van de beker is er weinig aan dergelijke bekers 

gerelateerd materiaal dat men eenvoudig aan een Franken AG fase kan toewijzen. De 

glazen beker nr. 40 kan tot Franken AG fasen 6 en 7 gerekend worden. De pot laat zich 

niet nauwkeurig dateren. 

Dit alles overziend moet men concluderen dat in graf 6 een aantal objecten aanwezig 

is dat zich niet veel later dan Franken AG fasen 6 en 7 laat dateren (glazen bekers, 

paardenbit), een aantal objecten (riembeslagen, paardentuig) dat zich tot fase 7 

beperkt en een aantal objecten dat zich niet vroeger dan fase 7 laat dateren, maar 

nog wel in fasen 8 en zelfs 9 in gebruik kan zijn geweest. Op grond hiervan kan met 

het graf niet vóór fase 7 dateren. Als men het graf later dan fase 7 wil dateren moet 

men veronderstellen dat een reeks objecten langer in gebruik bleef, bijvoorbeeld als 

erfstukken. Dat is mogelijk, maar in dit geval gaat het niet om een enkele stuk maar 

om verschillende objecten. Als het graf veel later dateert moeten ook de geometrisch 

ingelegde riembeslagen als antiek worden beschouwd omdat deze sierstijl in fase 8 

wordt afgelost door dierstijl 2. Alles duidt er dus op dat het graf het beste in fase 7 kan 

worden gedateerd.

Datering graf 6: Franken AG fase 7. 

6.6.7 Graf 7

Graf 7 kan niet op grond van de grafgiften worden gedateerd.

6.6.8 Graf 8

De belangrijkste daterende elementen in dit graf zijn de beslagen van de zwaardriem 

en de middelriem. De sax wordt door de Franken AG voornamelijk in fasen 7 en 8 

gedateerd. De lanspunt wordt door de Franken AG in fasen 4 tot 9 gedateerd. De 

vroege datering in fasen 4 en 5 wordt, zoals eerder ook al gemeld, bepaald door slechts 

een paar lansen die in een vroege fase van enkele Rijnlandse grafvelden voorkomen. 

De bulk van de lansen van dit type dateert later in de voorgestelde tijdshorizont. 

Siegmund beschouwt deze lansen als typisch 7e eeuw. Het paardenbit wordt door 

Oexle in de 6e eeuw, soms in de vroege 7e eeuw gedateerd. Aan de Nederrijn behoren 

ze tot de jongste in hun categorie, dus het is denkbaar dat zij nog in het begin van de 

7e eeuw voorkomen. De zwaardriem uit graf 8 is een in het Nederrijn gebied zeldzaam 

verschijnsel. In Zuid Duitsland worden vergelijkbare sets zwaardriem beslagen 

aangetroffen en daar als typische vormen voor bijvoorbeeld Stufe 5 (620 – 650/660) van 

het grafveld van Schretzheim beschouwd. De materiële cultuur van deze Stufe 5 volgt 

op die (Stufe 4) welke bepaald wordt door beslagen met halfronde gespplaten, gespen 

met grote onversierde gespplaten en gaat vooraf aan de Stufe (6) met veeldelige 

gordelgarnituren en gespplaten met geprofileerde rand. Stufe 5 van Schretzheim 

laat zich dan goed vergelijken met fase 7 van de Franken AG. De set beslagen van de 

middelgordel komt in Zuid-Nederland en het Rijngebied relatief weinig voor. Dergelijke 
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sets zijn dikwijls nogal variabel samengesteld en laten zich moeilijk eenduidig 

typologiseren. De beslagjes met twee rechthoekige gaten worden door de Franken AG 

in hun fasen 5 tot 7 gedateerd. Dergelijke riemgarnituren worden ruim gedateerd in 

de latere 6e en vroege 7e eeuw. Het is niet eenvoudig deze reeks objecten onder een 

gezamenlijke chronologische noemer te brengen. De zwaardriem dateert wat later dan 

het paardenbit en de set beslagen van de middelriem met de opengewerkte beslagjes 

kunnen tot in fase 7 dateren. De sax dateert men liever ook niet in de 6e eeuw. In feite 

blijft alleen Franken AG fase 7 over als een fase waarin alle objecten gedateerd zouden 

kunnen worden.

Datering graf 8: Franken AG fase 7.

6.6.9 Graf 9

In graf 9 is een Schmalsax aangetroffen die vooral in Franken AG fasen 4 en 5 

dateert. De pijlpunten daarentegen dateren in fasen 4 tot 9, maar dat komt omdat 

ze vergeleken worden met lanspunten van het type Lan2.4 waarvan er enkele vroege 

exemplaren voorhanden zijn, maar waarvan de bulk in de 7e eeuw dateert. De vraag 

blijft in hoeverre dergelijke vergelijkingen tussen pijl- en lanspunten een goed houvast 

bieden bij het dateren van pijlpunten. De met zilver ingelegde gordelgarnituren, die 

eigenlijk het formaat en wat versiering betreft het aanzien van schoengarnituren 

hebben, zou het mogelijk maken de geometrisch ingelegde beslagen, die normaal aan 

fase 7 worden toegewezen, ook nog in fase 6 te dateren. Dergelijke schoengarnituren 

dateren in Franken AG fase 6 en 7. Maar in dit geval gaat het om een riemgarnituur 

en het is niet duidelijk of de vroege datering voor schoengarnituren relevant is. De 

dubbelconische pot wordt door de Franken AG in fasen 7 en 8 gedateerd. De Schmalsax 

kan een antiek stuk zijn dat pas in de 7e eeuw in dit graf is gelegd. De dateringen van 

de sax, de pijlpunten en de riemgarnituren maken het mogelijk het graf aan fase 6 toe 

te kennen, maar de pot lijkt iets jonger. Een datering in Franken AG fasen 6 of 7 lijkt 

waarschijnlijk.

Datering graf 9: Franken AG 6 en 7.

6.6.10 Graf 10

In graf 10 bevindt zich slechts één dateerbaar object. Het is een mes met een geknikte 

rug. De Franken AG dateert het in fasen laat 7 tot 10. Siegmund suggereert dat zij over 

het algemeen pas later voorkomen (vanaf zijn fase 10, 670).

Datering graf 10: Franken AG fase (7) 8 – 10.

6.6.11 Graf 11

In graf 11 geven alleen de kralen een indicatie van de datering van het graf. Veel 

nauwkeuriger dan tweede helft 6e en eerste helft 7e eeuw kan men de kralen nu nog 

niet dateren.

Datering graf 11: Franken AG fasen 5 tot 7 (onder voorbehoud).

6.6.12 Graf 12

Graf 12 kan niet op grond van de grafgiften worden gedateerd.
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6.6.13 Graf 13

Graf 13 kan niet op grond van de grafgiften worden gedateerd.

6.6.14 Graf 14

In graf 14 kunnen alleen de aangetroffen kralen enigszins een datering van het graf 

geven. Dat is echter een zeer ruime datering in de tweede helft van de 6e en 7e eeuw.

Datering graf 14: Franken AG fasen 5 tot 9.

6.6.15 Graf 15

In graf 15 is een pot aangetroffen die aan Franken AG fasen 5 en 6 kan worden 

toegewezen. Het grote kralensnoer kan globaal laat 6e en vroege 7e eeuw worden 

gedateerd. Een datering van dit graf in fasen 5 en 6 lijkt voor de hand te liggen.

Datering graf 15: Franken AG fasen 5 en 6.

6.6.16 Graf 16a en b

Verschillende objecten in graf 16 kunnen gedateerd worden. De lanspunt behoort tot 

graf 16b en is wederom van het type Lan 2.4 waarover hierboven ook al is opgemerkt 

dat die tot Franken AG fasen 4 tot 9 wordt gedateerd. De vroege datering in fasen 4 

en 5 is gebaseerd op enkele exemplaren in vroege contexten, maar het gros van deze 

lansen dateert in de 7e eeuw (fasen 6 tot 9). Siegmund beschouwd deze lansen als 

typisch voor de 7e eeuw. Er is beredeneerd dat graf 16b jonger moet zijn dan 16 a en 

dat de lans tot graf 16b behoort. Aangezien graf 16a tot Franken AG fasen 5 en 6 wordt 

gerekend (zie onder) moet de lans later zijn gedeponeerd. De bijl kan aan Franken 

AG fasen 5 en 6 worden toegewezen. In alle typochronologieën wordt deze bijl niet 

veel later dan het eerste kwart van de 7e eeuw gedateerd. De vertinde gesp dateert 

in Siegmund’s fasen 5 tot 7 hetgeen overeenkomt met Franken AG fasen 5 en 6. Het 

schildvormig riembeslagje wordt aan Franken AG fase 4 toegewezen maar kan soms 

wat jonger gedateerd worden. De pot wordt aan Franken AG fasen 4 en 5 toegewezen 

en soms aan fase 6. Een klinknagel van een schild is met een folie van koperlegering 

overdekt. Dergelijke klinknagels worden aan Franken AG fasen 4 tot 6 toegewezen.

Dit alles overziend variëren de datering van de objecten in graf 16a  van fasen 4 tot en 

met 6. Als het graf uit fase 7 of jonger zou dateren moeten de gesp en beslagplaatje, 

de pot en de bijl antieke stukken zijn. Dat is mogelijk maar omdat het om meer dan 

één object gaat is het waarschijnlijk dat het graf 16a ouder is dan fase 7. Graf 16a 

dateert waarschijnlijk in fasen 5 of 6, graf 16b daarna, vermoedelijk in fasen 8 tot 10. Er 

zijn geen vondsten die op fase 7 wijzen.

Datering graf 16a: Franken AG fasen 5 of 6.; graf 16b: 8-10

6.6.17 Graf 17

De paar verbrande kralen staan niet toe het graf te dateren.

6.6.18 Graf 18

Verschillende objecten in graf 18 kunnen worden gedateerd. In het graf is een munt 

aangetroffen met moeilijk leesbaar randschrift. Het is een pseudo-imperiale munt die 

rond het midden van de 6e eeuw kan zijn geslagen. Deze munt verschaft aldus een 

t.p.q. van rond het midden van de 6e eeuw.
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Het zwaard kan helaas niet nader worden gedateerd. De sax is een Schmalsax 

toegewezen aan Franken AG fasen 3 tot 7, maar de dateren vooral uit fasen 4 en 5. De 

lanspunt is een in de regio uniek exemplaar. In Zuid-Duitsland dateren dergelijke lansen 

in de Zuid-Duitse fase SD 6 (555-580). De materiële cultuur van SD fase 6 laat zich niet 

direct vergelijken met een van de Franken AG fasen. Er lijkt een overlap te zijn met de 

samenstelling van Franken AG fasen 4 en 5. De bijl kent ook geen exacte parallellen 

in Zuid-Nederland en het Rijngebied. Zij is toegewezen aan de Noord-Franse 

chronologische fasen MA2 en MA3. De pijlpunten zijn toegewezen aan Franken AG 

fasen 5 en 6. De gesp is aan Franken AG fasen 3 en 4 toegewezen. De kleine gesp van 

de beurs aan Siegmund fase 5 die gelijk te stellen is aan Franken AG fase 5. De pot is 

toegewezen aan Franken AG fasen 3 tot 5. De schildvormige en ronde riembeslagjes 

zijn aan Franken AG fase 4 toegewezen.

Bij de datering van dit graf moet allereerst de t.p.q. die door de munt wordt gegeven 

betrokken worden. De munt maakt dat het graf eigenlijk niet goed voor het midden 

van de 6e eeuw gedateerd kan worden. De vraag is hoe ver daarná. Sommige objecten 

kunnen tot het einde van de 6e eeuw dateren of zelfs tot aan het midden van de 7e 

eeuw in het geval van de Schmalsax. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat het graf in 

de 7e eeuw (fase 7) dateert gezien de vroege datering van alle andere objecten. De 

kans dat het graf in fase 6 dateert lijkt ook niet erg groot, er zijn geen typische fase 6 

grafvondsten. Vondsten die aan fase 6 zijn toe te wijzen dateren ook in oudere fasen. 

Het is dus waarschijnlijk dat het graf of in Franken AG fase 4 of in fase 5 dateert. Een 

niet onbelangrijk deel van fase 4 wordt door de Franken AG in de eerste helft van de 6e 

eeuw gedateerd wat in dit geval niet kan. Het graf zou dus in de late fase 4 en fase 5 

kunnen dateren.

Datering graf 18: Franken AG laat fase 4 – 5.

6.6.19 Graf 19

Verschillende objecten in graf 19 kunnen gedateerd worden. In het graf is een munt 

aangetroffen. Het betreft een pseudo-imperiale munt aan de Franken toegewezen. 

Het is een imitatie van een door keizer Justinianus (527 – 565) geslagen munt. Strikt 

genomen levert dat een terminus post quem op van 527, maar de munt lijkt wat later 

rond het midden van de 6e eeuw te zijn geslagen. De verguld zilveren beugelfibulae 

worden door Koch aan de Ältere Merowingerzeit II (520/530 – 560/570) toegewezen. 

Dit komt overeen met de datering van deze fibulae met rechthoekige kopplaat in fase 

4 van de Franken AG. De kleine rozetten fibulae dateren in fase 4 van de Franken AG. 

De grote Wirtelperle dateert in Franken AG fasen 3 en 4. Het kralensnoer aan de nek 

behoort tot de vroegste in het grafveld en lijkt in de eerste helft en het derde kwart van 

de 6e eeuw te dateren. Hetzelfde geldt voor het kralensnoer dat als armband is geduid. 

De pot is aan Franken AG fasen 4 en 5 toegewezen.

Bij de datering van dit graf moet allereerst de terminus post quem van de munt 

betrokken worden. Strikt genomen is dat 527 maar het is waarschijnlijk dat de munt 

iets later is geslagen tegen of rond het midden van de 6e eeuw. Geen van de vondsten 

dateert in fase 6. De set fibulae dateert het meest waarschijnlijk in fase 4, de pot kan 

nog in fase 5 dateren. Zonder de munt zou men dit graf als eerste aan Franken AG fase 

4 toewijzen, maar omdat de Franken AG deze fase grotendeels aan de eerste helft van 

de 6e eeuw toewijzen en de munt een wat latere datum ook mogelijk maakt is het niet 

onverstandig er rekening mee te houden dat het graf ook nog in het eerste deel van 

fase 5 aangelegd kan zijn.

Datering graf 19: Franken AG fasen 4 – begin 5.



100 ScheperSweg

6.6.20 Graf 20

Graf 20 kan niet gedateerd worden op basis van grafgiften.

6.6.21 Graf 21

Verschillende objecten in graf 21 kunnen gedateerd worden. Er is een munt 

aangetroffen die niet eenduidig gedetermineerd kan worden. Het is een tremissis 

met een goudgehalte van 80%. Pol suggereert dat gezien het pseudokarakter van 

de munt deze niet voor 625 kan zijn geslagen. We kunnen deze datum als een t.p.q. 

hanteren.  Er is een gouden plaatje aangetroffen dat oorspronkelijk onderdeel was 

van een Pressblechfibula maar daarvan af is gehaald en opnieuw als een hanger is 

gebruikt gezien het gaatje dat er in aangebracht is. Het plaatje is dus secundair 

gebruikt. Klein-Pfeuffer dateert het oorspronkelijke type fibula vanaf het midden van 

de Jüngere Merowingerzeit II (ca. 655) tot in de eerste decennia van de 8e eeuw. Het 

is natuurlijk niet bekend hoeveel tijd er tussen het oorspronkelijke gebruik als fibula 

en het secundaire gebruik van het plaatje als sieraad is verstreken, maar men mag er 

wel van uit gaan dat de oorspronkelijke fibula niet meteen ontmanteld is. Het is dus 

waarschijnlijk dat het plaatje dus pas later in de 7e eeuw in het graf terecht is gekomen. 

Daarmee is graf 21 een van de jongste graven op het grafveld.

Datering graf 21: Franken AG fasen 8 of 9.

6.6.22 Graf 22

Graf 22 kan niet op basis van de grafgiften worden gedateerd.

6.6.23 Graf 23

In graf 23 is slechts een object aanwezig dat goed gedateerd kan worden. De sax is een 

lichte Breitsax die vooral aan Franken AG fasen laat 7 en 8 is toegewezen.

Datering graf 23: Franken AG laat fase 7 of 8.

6.6.24 Graf 24

In graf 24 is slechts één object dat goed gedateerd kan worden. De pot is aan Franken 

AG fasen 4 en 5 toegewezen. Soms komen deze potten in fase 6 voor.

Datering graf 24: Franken AG fase 4 of 5 (of 6).

6.6.25 Graf 25

In graf 25 is slechts één object dat goed gedateerd kan worden. De pot is aan Franken 

AG fasen 3 tot 5 toegewezen. Het meest komen deze potten in fase 4 voor.

Datering graf 24: Franken AG fase 3 tot 5.

6.6.26 Graf 26

Graf 26 kan niet op basis van de grafgiften worden gedateerd.

6.6.27 Graf 27

Graf 27 kan niet op basis van de grafgiften worden gedateerd.
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6.6.28 Graf 28

Graf 28 kan niet op basis van de grafgiften worden gedateerd.

6.6.29 Graf 29

In graf 29 is alleen een set kralen aangetroffen. De meest waarschijnlijk datering voor 

deze set kralen in tweede helft 6e eeuw.

Datering graf 29: Franken AG fasen 5 en 6.

6.7 De chronologische en topografische ontwikkeling van het 
grafveld

Met behulp van de gegevens en interpretaties in de voorgaande hoofdstukken is 

het mogelijk een chronologische en topografische ontwikkeling van het grafveld 

te schetsen. Het is dan tevens mogelijk uitspraken te doen over de depositie van 

bijgaven en het gender van de begraven personen. In Tabel 6.7 zijn de graven opnieuw 

geordend van oud naar jong. Vrijwel geen enkel graf kan aan slechts een fase worden 

toegeschreven. Het absoluut onderling chronologisch ordenen van graven is dan ook 

niet mogelijk. Dit is echter een gebruikelijk probleem bij Merovingische grafvelden. 

Graf 5 bijvoorbeeld dat aan fasen 7 en 8 is toegewezen lijkt nu ouder dan graf 2. Het 

is echter goed mogelijk dat beide graven min of meer gelijktijdig zijn aangelegd. Een 

dergelijke chronologische ordening van graven kan van belang zijn als een grafveld 

zich vanuit een kern verder ontwikkelt of van uit een punt in een bepaalde richting. 

In dat geval kan de globale chronologische ordening zoals aangeven  in tabel 6.8 een 

belangrijk hulpmiddel zijn bij het bepalen van welke zones in een bepaalde periode 

zijn aangelegd. In dat geval kan men eventueel ook de niet gedateerde graven aan die 

periode toewijzen. Dat lijkt in Uden niet het geval te zijn. Het grafveld lijkt zich tamelijk 

ongeordend te ontwikkelen.

Een ander probleem is dat we in veel gevallen wel het gender van de begravene 

kunnen vaststellen op basis van de grafvondsten maar niet de leeftijd en geslacht 

omdat het skeletmateriaal niet goed bewaard is gebleven. Met name de leeftijd is van 

belang om een beter beeld te krijgen van de groep begravenen op dit grafveld. Er kan 

namelijk een belangrijk verschil zijn tussen zogenaamde archeologische chronologie 

en sociale chronologie van de groep. Hoewel dat in Uden niet het geval lijkt te zijn 

hoeven de oudste begravenen  niet noodzakelijkerwijze ook de oudste personen 

zijn van de groep die haar doden daar begroef. Leden van de groep die zich op een 

bepaalde plaats vestigen hoeven niet te overlijden in de volgorde van anciënniteit. 

In de definitieve publicatie van het grafveld zal ik verder ingaan op dit probleem 

van het analyseren van koloniserende groepen. In het onderstaande is uiteengezet 

hoe het grafveld zich chronologisch ontwikkelt. Daarbij worden soms enkele fasen 

bijeengenomen. We definiëren dus archeologisch-chronologische groepen en beschrijven 

hun samenstelling. Die groepen krijgen niet de Franken AG fasen nummers maar (fase)

aanduidingen die de ontwikkeling in Uden aangeven. Ze zijn dus specifiek voor Uden 

en kunnen verschillen van die van andere grafvelden. Onderlinge vergelijking moet 

later duidelijk maken hoe verschillende grafvelden zich tot elkaar verhouden.

Een laatste opmerking vooraf geldt de groep niet dateerbare graven. Dat zijn er tien 

(Tabel 6.7 en Tabel 6.8). In die groep bevinden zich de twee crematiegraven, drie 

kinderen en waarschijnlijk vier volwassenen, waarvan twee vrouwen. De bespreking 

van de chronologische groepen hieronder is uiteraard alleen gebaseerd op de 

dateerbare graven. Het is dus mogelijk dat iedere groep iets groter is omdat een van 
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Eén 
enkel 
object

fase 4 fase 5 fase 6 fase 7 fase 8 fase 9 fase 10
510/20-
ca.565

ca.565-
580/90

580/90-
610/20

610/20-
640/50

640/50-
670/80

670/80-
710

ca. 710 -   
ca. 740

       
graf 1 X            
graf 2        
graf 3              
graf 4 X        
graf 5        
graf 6        
graf 7        
graf 8         
graf 9        
graf 10 X           
graf 11        
graf 12             
graf 13        
graf 14 X              
graf 15        
graf 16a        
graf 16b        
graf 17       
graf 18         
graf 19       
graf 20               
graf 21        
graf 22          
graf 23 X        
graf 24 X        
graf 25 X          
graf 26        
graf 27         
graf 28         
graf 29         
Langsax         

Tabel 6.7 
De datering van de individuele graven vol-
gens het systeem van de Franken AG. Een 
lichtere kleur geeft een mogelijke toewijzing 
aan die fase weer. De datering van graven met 
slechts een object zijn onzeker. Graven zonder 
kleur kunnen niet gedateerd worden.
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Een 
enkel 
object 

fase 4 fase 5 fase 6 fase 7 fase 8 fase 9 fase 10

510/20-
ca.565

ca.565-
580/90

580/90-
610/20

610/20-
640/50

640/50-
670/80

670/80-
710

ca. 710 -        
ca. 740

Uden fase A          
Uden fase B

Uden fase C1

Uden fase C2

Uden fase D

Uden fase E

graf 19 vrouw      
graf 18 man      
graf 24 X indet.      

graf 25 X indet.      
graf 15   vrouw      
graf 16a   man          

graf 29   vrouw       

graf 11   vrouw        
graf 9    man     
graf 6       man    
graf 8       man    
graf 5       man    
graf 1 X       man     

graf 23 X         man   

graf 2         man   

graf 4 X         indet.   

graf 21         vrouw   

graf 16b         man   

graf 10 X         indet.   

graf 14 X       vrouw    
Langsax       man  
graf 3             indet. kind

graf 7             indet. kind

graf 12             indet.

graf 13             indet.

graf 17           indet. crem.

graf 20              indet. kind

graf 22           vrouw

graf 26             vrouw

graf 27        indet. crem.

graf 28        indet.

Tabel 6.8
Een herschikking van de graven op 
basis van hun datering. Boven in 
de tabel zijn de fasen weergegeven 
gebruikt om de chronologische 
ontwikkeling van het grafveld Uden - 
Schepersweg uit te leggen.
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deze tien graven daartoe kan behoren. De crematiegraven lijken relatief jong te zijn 

dus kunnen die niet aan de oudste fasen worden toegeschreven. Het beeld van het 

aantal huishoudens zal ook niet veranderen door de toewijzing van de kinderen aan 

bepaalde chronologische groepen. Het beeld van de chronologische groep kan wel 

ingrijpend wijzigen als we de volwassenen, met name de vrouwen aan een bepaalde 

groep hadden kunnen toewijzen. Het zou des te interessanter zijn te weten tot welke 

groep ze behoorden om na te kunnen denken over waarom zij zonder bijgaven zijn 

begraven en de vrouwen waarom zij niet zo uitgebreid van sieraden voorzien in het 

graf zijn gelegd.

6.7.1 Fase A (Franken AG fasen 4-5: ca. 550 – 580/590) 

Graven 18, 19, 24 en 25 (Tabel 6.8;, Figuur 6.25)

De oudste graven lijken die van de man in graf 18 en de vrouw in graf 19. Het is echter 

niet uitgesloten dat de beide kindergraven 24 en 25 eerder zijn aangelegd. In het 

graf van de man is een zwaard, sax, lans, bijl en pijlpunten neergelegd. Dat is een 

relatief groot aantal wapens. Bovendien zijn er fragmenten van een spoor. De man 

is dus in de dood voorgesteld als een bereden man. Parallel aan zijn graf en dus met 

dezelfde oriëntatie, is een graf aangelegd waarin een vrouw is begraven: nr. 19. Zij 

was begraven met een reeks sieraden op het lichaam, zoals een kralenketting om 
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Figuur 6.25 
Plattegrond van het grafveld Uden - 
Schepersweg met aanduiding van de graven 
uit fase A. Schaal 1:250. Groen: man, rood: 
vrouw, blauw: kind.
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de nek, en mogelijk kralen om de pols, wellicht waren de laatste kralen ook op de 

kleding vastgenaaid. Verder droeg zij twee beugelfibulae ter hoogte van het bekken 

en twee kleine stervormige met granaat ingelegde fibulae ter hoogte van de hals/

borst. Deze zogenaamde Vierfibeltracht treffen we regelmatig aan in vrouwengraven 

uit het midden van de 6e eeuw. De man en de vrouw zijn dus rijkelijk van bijgaven 

voorzien. We mogen deze twee graven wel kwalificeren als ‘Gründergräber’ de oudste, 

rijk van bijgaven voorziene overledenen die mogelijk in de dood een speciale status 

als voorouders kregen. Zulke Gründergräber markeren dan een punt in het landschap 

dat de koloniserende groep als ankerpunt kan gebruiken bij het verwoorden van 

hun claims op een deel van het landschap. Mogelijk werden deze begravenen ook 

als beschermende (de man met wapens) en vruchtbaarheid (de rijk geklede vrouw) 

biedende voorouders gezien. Dat is een van de mogelijke verklaringen voor de 

aanwezigheid van zo veel wapens en fraaie sieraden en het daarmee sterk benadrukte 

onderscheid in het gender van beide personen. Het zou ook kunnen verklaren waarom 

sommige overledenen zonder bijgaven in het graf zijn gelegd. In plaats van hen als 

‘arm’ te betitelen kan men ook veronderstellen dat zij niet de status van voorouder 

toegedacht kregen die anderen wel kregen.

Lastiger te dateren zijn graven 24 en 25 die een andere oriëntatie hebben en enigszins 

verwijderd liggen van graven 18 en 19.  Het lijken twee kindergraven te zijn, hoewel 

van graf 24 maar een deel terug gevonden is. De potten in beide graven worden over 

het algemeen vroeg gedateerd, hetgeen de reden is dat ze aan Franken AG fasen 4 en 

5 zijn toegewezen. Het is natuurlijk mogelijk dat ze iets jonger zijn. Hun van graven 18 

en 19 afwijkende interpretatie kan daarvoor een argument zijn.

Wat benadrukt moet worden is dat deze oudste groep uit een zeer beperkt aantal 

graven bestaat. Het is in feite alleen een man en een vrouw en mogelijk kinderen. Er is 

een debat over hoe dergelijke (archeologisch vaststelbare) sociale kerngroepen in die 

tijd benoemd moeten worden: familie, gezin, huishouden of anderszins. Ik hanteer hier 

de term huishouden voor dergelijke kerngroepen. Op dit grafveld lijkt zich in de eerste 

fase dus één huishouden te zijn begraven.

6.7.2 Fase B (Franken AG fasen 5-6: ca. 565 – 610/620) 

Graven 15, 16a, 11 en 29 (Tabel 6.8; Figuur 6.26)

Fase B kan gedeeltelijk overlappen met de voorgaande fase maar ook met de 

daaropvolgende fase. Dit geldt overigens voor bijna alle fasen in de ontwikkeling 

van het grafveld. Aan fase B zijn wederom vier graven toegeschreven. Zij liggen 

nogal verspreid over het grafveld areaal. Twee graven (nrs. 16a en 15) lijken aan 

elkaar gerelateerd te zijn. Zij hebben dezelfde oriëntatie als graven 18 en 19 uit de 

voorgaande fase. Graf 16a is dat van een man. Het graf is heropend, waarschijnlijk 

bij de aanleg van graf 16b en de grafvondsten zijn toen door elkaar geraakt. Het is 

evenwel nog vast te stellen dat er tenminste een schild, een lans en een bijl aan de 

overleden man is meegegeven in het graf. Het is mogelijk dat andere wapens bij de 

heropening verwijderd zijn. Ook deze man had een spoor in zijn graf en hij is dus zoals 

de man in graf 18 in de dood als een bereden man voorgesteld. Ten zuiden van graf 16a 

ligt graf 15. In dat graf lag een groot aantal kralen dat van een halsketting afkomstig 

zal zijn. Het gender van de overledene is dus vrouw. Mogen we veronderstellen dat 

deze man en vrouw aan elkaar gerelateerd waren en de kern van een huishouden 

uitmaakten?

Een eindje naar het westen ligt graf 29 met gender-specifieke vrouwelijke bijgaven. 
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Gezien de ligging van de kralen in het graf gaat het om een halsketting. De datering 

van het graf is alleen op deze kralen gebaseerd. Het is ook mogelijk dat het graf 

tot fase C behoort. De oriëntatie van het graf valt nog binnen de west-oost graven. 

Waarom het graf zo afzijdig ligt van graven 18, 19, 15 en 16a is onduidelijk. Kan het 

ook een kind zijn dat in een zone begraven ligt waar ook andere kindergraven liggen? 

Het is niet vast te stellen omdat de grootte van het graf, ons enige criterium voor het 

vaststellen van kindergraven, niet toestaat het als kindergraf te kwalificeren.

Graf 11, dat zuid-noord georiënteerd is, is ook een kindergraf met bijgaven gerelateerd 

aan het gender vrouw.  Dit graf heeft dus een andere oriëntatie dan de tot nu toe 

besproken graven. Het graf kan alleen op basis van de kralen worden gedateerd en kan 

dus ook tot fase C behoren.

De graven van fase B zijn ook weer gering in aantal, misschien zelfs beperkt tot graven 

15 en 16a, een man en een vrouw. Ook in deze fase ziet het er naar uit dat de doden 

van slechts één huishouden hier begraven zijn. Wat de relatie tussen deze personen en 

die uit fase 1 was kan niet meer worden vastgesteld. De relatie tussen de personen in 

graven 11 en 19 met die uit graven 15 en 16a kan ook niet worden vastgesteld.

169 960169 940

169 960169 940

408320408320

vrouw

man

kind

spoor

† zwaard

sax

schild

lans

pijlpunt

bijl

1

23

5

6

7

8
9

10
11 

12

13

14

15

16a

16b

17

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

4

18

22

2002

2004

2001

5m0

Fase B

Figuur 6.26 
Plattegrond van het grafveld Uden - 
Schepersweg met aanduiding van de graven 
uit fase B. Schaal 1:250. Groen: man, rood: 
vrouw, blauw: kind.



ScheperSweg   107

6.7.3 Fase C1 (Franken AG fasen 6 en 7: 580/590 – 640/650) 

Graven 9 (en 11) en 2001 (Tabel 6.8; Figuur 6.27)

Fase C1 is onderscheiden van fase C2 (graven die tot Franken AG fase 7 behoren en 

niet tot 6) omdat zij mogelijk net iets ouder kunnen zijn dan die in fase 3b. Allereerst 

graf 11 dat al besproken is bij fase 2. Het graf kan ook tot fase C1 behoren. Het is het 

zuid-noord georiënteerde graf van een meisje.

Graf 9 is ook een zuid-noord georiënteerd kindergraf maar dan met grafgiften 

gerelateerd aan het gender man. Er was hem een sax en pijlpunten meegegeven. 

In hoeverre deze zuid-noord gerichte kindergraven gerelateerd zijn aan de 

mannengraven uit fase C1 is niet na te gaan.

Hoewel we het zwaardgraf uit het wegcunet (2001) niet kunnen dateren op grond van 

de grafgiften is er veel voor de zeggen dat graf aan deze fase toe te wijzen. Voor een 

toelichting op de argumenten is het noodzakelijk ook de situatie in fase C2 te kennen. 

Voor de argumentatie zie fase C2.
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6.7.4 Fase C2 (Franken AG fase  7: 610/620 – 640/650) 

Graven 6 en 8 (Tabel 6.8; Figuur 6.28)

Fase C2 wordt gevormd door twee graven die vrij nauwkeurig aan fase 7 van de 

Franken AG kunnen worden toegewezen. Het zijn twee graven rijkelijk voorzien 

van bijgaven gerelateerd aan het gender man. Beide zijn zuid-noord georiënteerd. 

Beide graven zijn voorzien van grote houten containers. Deze beide mannengraven 

onderscheiden zich duidelijk van die van de voorgaande fasen door hun grafbouw en 

oriëntatie. Zij lijken een trendbreuk aan te geven in het grafritueel op dit grafveld.

In graf 6  zijn met de overledene een zwaard, een sax, een lans en een schild 

meegegeven. Bovendien ligt er een hoofdstel van een paard in het graf, rijkelijk 

voorzien van met zilver ingelegde beslagen, alsmede een spoor. Ook deze man is in de 

dood dus als een bereden man voorgesteld. 

In graf 8 zijn een sax en een lans aan de dode meegegeven. In het graf ligt ook een 

zwaardgordel, maar een zwaard is niet aangetroffen. Kan het zijn dat dit zwaard niet 

is meegegeven of dat het later bij een heropening van het graf weg genomen is? 

Sporen van een heropening konden echter niet worden waargenomen. Ook in dit graf 

lag paardentuig in de vorm van een bit. Beslagen van een hoofdstel of een spoor zijn 

evenwel niet aangetroffen. In ieder geval is ook deze man in de dood weergegeven als 

een bereden man. Dat is dus de vierde en alle mannengraven van belang tot nu toe 
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zijn gerelateerd aan paarden. Er is evenwel een verschil in de wijze waarop die relatie 

wordt verwoord. In de eerste twee gevallen gaat het om sporen, in de laatste twee om 

paardentuig. Men zou kunnen zeggen dat de relatie in de laatste twee gevallen meer 

direct naar het paard zelf verwijst dan in de eerste twee.

Deze twee mannengraven lijken de kern te vormen van een concentratie graven die 

later om hun graven wordt aangelegd. Opvallend is dat het niet is gelukt ook vrouwen 

aan deze fase toe te schrijven. Het kan zijn dat graven 14 en 26 met aan vrouwen 

gerelateerde bijgaven tot deze fase behoren. Zeker is dat niet en wordt dus ook niet 

gesuggereerd. Het is ook mogelijk dat vrouwengraven die niet gedateerd kunnen 

worden aan deze fase moeten worden toegeschreven. In Tabel 6.8 is goed te zien 

dat vanaf graf 9 het beeld door mannengraven wordt gedomineerd. Vanaf graf 9 tot 

en met het Langsax-graf zijn er maar  twee vrouwen en twee niet determineerbare 

graven. Dit kan er op duiden dat het grafritueel ten aanzien van vrouwen in de eerste 

helft van de 7e eeuw aan een wijziging onderhevig was in die zin dat hun gender niet 

meer zo nadrukkelijk werd verwoord. Het gender van mannen daarentegen bleef tot 

aan het einde van de 7e eeuw benadrukt. Wat nu evenwel al gezegd kan worden is dat 

in de late 7e eeuw, en met name op de zogenaamde erfgrafvelden het gender vrouw 

weer wel benadrukt wordt.133

Het is opvallend dat ook in deze fase C2 weer mannen worden begraven met een 

uitgebreid wapenensemble én paardentuig. Opvallend is ook dat het er nu twee zijn 

daar waar we in de voorgaande fasen telkens één met wapens voorzien mannengraf 

hadden. Ook de duidelijke zuid-noord oriëntatie van deze beide grote en diep 

ingegraven graven is een breuk met de voorgaande mannengraven. 

De vraag rijst of er daadwerkelijk sprake is van een continue reeks graven op dit 

grafveld of dat er een periode (een generatie) is waaruit we geen graven hebben. Dat 

zou dan fase 6 (laat 6e/begin 7e eeuw) van de Franken AG kunnen zijn. In dat geval 

zijn de mannengraven 6 en 8 nieuwe graven van een ‘doorstart’ in het gebruik van 

het grafveld door een nieuwe groep. In dit geval misschien door twee huishoudens, 

waarvan we dan de vrouwen niet met zekerheid kunnen identificeren.

Een groot probleem bij deze afwegingen is natuurlijk dat we graven kunnen missen 

die onder de Schepersweg liggen. Een ander probleem is dat we een deel van de 

grafvondsten uit het wegcunet niet kunnen plaatsen. Wellicht hoort het graf met 

het zwaard (2001) in fase 6 van de Franken AG en is er tóch sprake van een continue 

begraving. Dat graf lijkt op basis van de foto’s die door de Heemkundekring Uden zijn 

gemaakt een west-oost oriëntatie te hebben. Dat zwaardgraf kan dus aansluiten bij de 

oudere west-oost gerichte graven en ouder zijn dan graven 6 en 8 uit fase C2. 

6.7.5 Fase D (Franken AG fase  7 - 8: 610/620 – 670/680) 

Graven 1, 5 en 23 (Tabel 6.8; Figuur 6.29)

Drie graven zijn aan deze fase toegewezen. De fase kan overlappen met fase C2, 

hoewel graf 5 stratigrafisch jonger is als graf 6 uit fase C2. Graf 1 ligt keurig parallel 

aan graf 5 en zal in dezelfde periode zijn aangelegd. In alle drie de graven zijn wapens 

aangetroffen gerelateerd aan het gender man. De hoeveelheid wapens per graf is 

evenwel aanzienlijk minder dan in voorgaande fasen. In ieder graf ligt een sax, in 

graf 5 ligt bovendien een lans. De sax is een moeilijk te kwalificeren object. Omdat 

133  Theuws 2000.
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het in wapengraven wordt aangetroffen en men er ook eenvoudig iemand mee kan 

verwonden en ombrengen geldt het dikwijls als wapen. Tegelijkertijd heeft het veel 

weg van een machete waarmee men ook allerlei andere activiteiten kan ontplooien 

in het agrarisch bedrijf. Wanneer alleen een sax wordt aangetroffen is de kwalificatie 

van de begraven persoon als krijger wellicht overtrokken, zelfs met een lans, een in de 

jacht veel gebruikt object, is dat wellicht nog niet correct. Alle graven uit deze fase zijn 

zuid-noord georiënteerd.

Opvallend is natuurlijk dat wederom, vooralsnog geen vrouwen met zekerheid aan 

deze fase kunnen worden toegeschreven. Het is mogelijk dat dat veroorzaakt wordt 

door de moeilijkheid vrouwengraven nu duidelijk te dateren.134 Het is ook mogelijk 

zoals boven beschreven dat vrouwen die aan deze fase toegeschreven zouden moeten 

worden zonder bijgaven zijn begraven en dus niet geïdentificeerd kunnen worden. In 

dat geval bevinden zij zich in de groep ‘niet-dateerbare graven’ (met grijs weergegeven 

op de plattegrond).

Opvallend is ook dat alle graven uit deze fase zich in het meest oostelijke deel van het 

grafveld bevinden.

134  Het is mogelijk nadat we de kralen gedetermineerd hebben volgens de systematiek van Pion 
aan de hand van het grafveld van Bossut-Gottechein dat de vrouwengraven iets scherper 
gedateerd kunnen worden.
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6.7.6 Fase E (Franken AG fase  8 – 9 - 10: 640/650 – ca. 740) 

Graven 2, 4, 10, 16b, (17), 21, 27, 2004 (Tabel 6.8; Figuur 6.30)

Een relatief groot aantal graven kan aan de laatste fase van het gebruik van het 

grafveld worden toegewezen. De meeste van deze graven dateren uit de tweede helft 

van de 7e en het begin van de 8e eeuw (waarschijnlijk dus twee generaties). Aan deze 

fase zijn twee crematiegraven toegewezen op grond van de stratigrafische relatie 

tussen crematiegraf 27, dat jonger is als inhumatiegraf 5, dat op zijn beurt jonger is 

dan inhumatiegraf 6. Van crematiegraf 17 weten we dat het stratigrafisch jonger is dan 

graven 18 en 19 uit de 6e eeuw. In principe kan het dus dateren vanaf de late 6e eeuw. 

Het is aan deze fase toegewezen op grond van de parallel met graf 27. Daar kan dus 

een toewijzingsfout optreden. Nu wordt een beeld gecreëerd dat het crematieritueel 

vooral een fenomeen uit de latere 7e eeuw is, zoals dat op andere grafvelden ook is 

geconstateerd, maar het is mogelijk dat graf 17 al in de eerste helft van de 7e eeuw 

dateert. Het geslacht van de beide gecremeerde personen kan niet vastgesteld 

worden.

In graf 10 en graf 2 zijn kinderen begraven. Het kind in graf 2 met aan mannen 

gerelateerde wapens, een schild, een lans en pijlen. Het geslacht/gender van de 

persoon in graf 4 met de fraaie glazen beker kan niet vastgesteld worden.

Bijzonder is het relatief rijke graf 21 met aan het gender ‘vrouw’ gerelateerde 
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bijgaven. Dit contrasteert met de vrouwengraven uit de voorgaande fasen die 

nauwelijks herkenbaar zijn na het vrouwengraf uit de 6e eeuw (nr. 19). Duidt dit op 

een tweede transitie in het bijgave ritueel van vrouwen? Is de vrouw in graf 21 lokaal 

of kwam zij toch van elders? We zullen het nooit weten omdat isotopenonderzoek op 

skeletmateriaal niet mogelijk is .

Opvallend is ook dat in deze fase weer een graf van een ‘man’ (gender) is aangelegd 

met een spoor. Ook deze man is in de dood als een bereden man voorgesteld. Dat 

was met de ‘mannen’ in de vorige fase niet het geval. Of de personen in graf 21 en 16b 

sociaal aan elkaar gerelateerd waren, valt niet te zeggen.

Iets jonger dan deze twee graven is waarschijnlijk het ‘graf’ 2004, dat in het wegcunet 

is aangetroffen. Helaas kon niet goed worden vastgesteld hoe dat graf er uit zag. Op 

grond van de vondst van een Langsax nemen we aan dat het om een graf gaat. De 

Langsax kan als een equivalent voor een zwaard gelden. Graven met Langsaxe worden 

veelal in de late 7e en 8e eeuw gedateerd. Dit ‘graf’ lijkt het jongste graf op het grafveld 

te zijn. Dat betekent dat het grafveld ergens in het eerste kwart van de 7e eeuw (of 

rond 725) buiten gebruik zal zijn geraakt. Waar de doden van deze lokale groep daarna 

zijn begraven is onduidelijk. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de lokale groep ophield 

te bestaan. Evenwel vrijwel alle Merovingische grafvelden in de regio raken buiten 

gebruik rond deze tijd. Het opgeven van het grafveld voor een nieuwe locatie om de 

doden te begraven (niet noodzakelijkerwijze een kerk) past dus in een algemene trend 

in die tijd.

6.7.7 Beschouwing en conclusies

Terugblikkend kunnen een paar opvallende momenten in de geschiedenis van deze 

begraafplaats worden benoemd. Allereerst natuurlijk het stichten van het grafveld 

door middel van het aanleggen van twee rijk van bijgaven voorziene graven van een 

man en een vrouw (graven 18 en 19). Ze zijn als ‘stichtersgraven’ te beschouwen. Met 

de aanleg van deze graven wordt niet alleen de begraafplaats gesticht en ingericht, 

maar ‘verankert’  een nieuwe lokale groep kolonisten zich ook in het landschap en 

legt claims op het omringende landschap dat zij in gebruik hebben genomen. De 

symbolische betekenis van zo’n grafveld en de wijze waarop het in imaginaire zin het 

landschap ordent, moet niet worden onderschat.

Een tweede opvallend moment is de aanleg van twee grote mannengraven (graven 

6 en 8), met een oriëntatie die afwijkt van die van de graven van de daaraan 

voorafgaande fasen en die in relatief grote houten containers (kamergraven) zijn 

begraven. Hun beider graven lijkt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling 

van de begraafplaats. Mogelijk is er wederom sprake is van ‘stichtersgraven’ in een 

nieuwe situatie. Dat beeld wordt ook versterkt omdat het moeilijk is graven aan 

de direct er aan voorafgaande fase toe te wijzen, maar dat kán het gevolg zijn van 

de aanwezigheid van zulke graven onder de Schepersweg, graven dus die we niet 

kennen. Wellicht dat ‘zwaardgraf’ 2001 tot die voorafgaande fase behoort.  De vraag is 

waarom deze twee rijk van wapens en paardentuig voorziene mannengraven werden 

aangelegd? Is er sprake van een nieuwe situatie, wellicht als gevolg van de toestroom 

van nieuwe bewoners? We zullen het nooit kunnen achterhalen als gevolg van de 

sterke degradatie van het botmateriaal wat indien het aanwezig was de mogelijkheid 

had geboden isotopen en oud DNA onderzoek te doen waarmee we de aan -of juist 

afwezigheid van verwantschapsrelaties en mogelijke herkomst van de overledenen 

hadden kunnen achterhalen. Het is ook opvallend dat het om twee min of meer 

gelijktijdige mannengraven gaat.
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Het derde opvallende moment is de aanleg van graf 21 met daarin een rijk van bijgaven 

voorziene vrouw. Dat beeld zou nog sterker zijn als we het gehele graf hadden kunnen 

opgraven. Wellicht is haar graf gerelateerd aan graf 16b waarin een als bereden man 

voorgestelde persoon is begraven of ‘graf’ 2004 met daarin een Langsax. Wat opvalt is 

dat er voor het eerst na de vrouw in graf 19 uit het midden van de 6e eeuw, dus meer 

dan 100 jaar daarvoor, weer een rijk aangeklede vrouw wordt begraven. Duidt ook dit 

op weer een nieuwe situatie of is het een verandering van het grafritueel ten aanzien 

van vrouwen, of beide? Het is mogelijk dat tussen de ‘rijke’ mannengraven 6 en 8 en 

het ‘rijke’ vrouwengraf 21 een generatie zonder rijke graven aanwezig is.

Alles overziend zijn er dus ‘transitiemomenten’ in de geschiedenis van de 

begraafplaats. Daaraan gerelateerd is de vraag of er wel continu op deze begraafplaats 

is begraven. Het kan zijn dat er een onderbrekingen is in de generatie na de eerste 

stichtersgraven en misschien ook nog wel in de generatie voor de aanleg van graf 

21 en het Langsaxgraf. De graven van fase C1 kunnen tot een jongere of oudere fase 

behoren. Dat geldt wellicht ook voor de graven uit fase D die wellicht tot fase E kunnen 

behoren. Het is evenwel ook mogelijk dat er graven nog niet zijn opgegraven in die 

perioden. Bovendien is de chronologische resolutie van de objecten in de graven 

en dus van de individuele graven niet zo groot dat we de chronologie nauwkeuriger 

kunnen vaststellen dan we hiervoor hebben gedaan.

Indien er continu is begraven op het grafveld moeten we vaststellen dar er ca. 35 

graven aanwezig zijn uit de periode 550 tot 725. Dat is een periode van 175 jaar. 

Als we voor iedere generatie ca. 25 jaar rekenen moeten er zeven generaties 

mensen begraven zijn. Dat betekent dat In Uden slechts vijf mensen per generatie 

zijn begraven. Dat is wel ongeveer het aantal mensen dat men in die tijd tot een 

kernfamilie of huishouden rekent. In zeer algemene termen kan men dus stellen dat 

deze begraafplaats slechts in gebruik was bij één huishouden. De bijzetting van twee 

mannen in dezelfde periode (graven 6 en 8) maakt dat dit ideaalbeeld niet altijd kan 

kloppen. Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde leden van een huishouden elders zijn 

begraven en dat het beeld dat de groep begravenen op dit grafveld ons verschaft geen 

compleet beeld is van een lokale groep.

Het grafveld Uden - Schepersweg blijft evenwel een opmerkelijk grafveld in 

Zuid-Nederland vanwege haar geringe omvang én langdurig gebruik alsmede door de 

aanwezigheid van relatief veel ‘rijke’ graven voor zo’n klein grafveld.
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De middeleeuwse nederzetting

7.1 Inleiding

S. Knippenberg

Nederzettingssporen uit de middeleeuwen vormen getalsmatig en ruimtelijk gezien 

het meest voorname aspect dat gedurende de opgravingen is aangetroffen. Binnen 

grote delen van het onderzochte areaal is een hoge tot zeer hoge dichtheid aan 

paalsporen en in mindere mate waterputten en waterkuilen aan het licht gekomen 

(Figuur 7.1). Binnen vrijwel het gehele onderzoeksgebied zijn nederzettingssporen 

aangetroffen, ze vertonen evenwel verschillende dichtheden. Hoogste dichtheden aan 

sporen zijn in het gehele noordelijk van het opgegraven areaal en het zuidoostelijk 
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deel, grenzend aan het vroegmiddeleeuwse grafveld. Duidelijk leger is het 

zuidwestelijk deel en ook binnen het uiterste noorden neemt het aantal sporen af.

Gezien de hoge dichtheid, waarbij in sommige gevallen meerdere over elkaar liggende 

sporen zijn waar te nemen is op basis van dit gegeven alleen al duidelijk dat deze 

nederzettingssporen meerdere fases van bewoning vertegenwoordigen. Op basis van 

de waarnemingen in het veld en latere meer gedetailleerde analyse achter het bureau 

kon een vijftigtal structuren onderscheiden worden (Bijlage II; Figuur 7.2). Bij deze 

sporenanalyse en toekenning van structuren zijn recente gepubliceerde overzichten 

over plattegronden uit de vroege en late middeleeuwen in de zuidelijke Nederlanden 

als uitgangspunt genomen.135 

Ondanks dit hoge aantal bestaat er nog steeds een grote groep sporen die niet aan 

een structuur is toegekend. De meeste van deze zullen ongetwijfeld aan plattegronden 

hebben toebehoord, maar het bleek niet mogelijk om zelfs na het weglaten van de 

reeds aan gebouwen toegekende sporen, zekere structuren te herkennen. Daarbij 

135  Voor vroege middeleeuwen zie: Theuws 2014; voor volle middeleeuwen zie Huijbers 2007, 
2014.
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is wel een zekere ondergrens aangehouden. Door het grote aantal sporen bleek het 

namelijk wel mogelijk om vooral veel rechthoekige spoorconfiguraties te herkennen. 

Configuraties met veel onregelmatigheden en veel missende sporen zijn niet als 

plattegrond toegekend. 

Op basis van gebouwtypologische gronden en ingesloten aardewerk is het duidelijk dat 

er zowel gebouwen uit de Karolingische (725 – 850/900), Ottoonse (850/900 – 1050) en 

de volmiddeleeuwse periode (1050 – 1250) met uitlopers tot begin 13e eeuw binnen het 

onderzochte areaal hebben gestaan. In hoeverre de Merovingische periode hierbij lijkt 

te ontbreken blijft vooralsnog onduidelijk. Op basis van gebouwtypologische gronden 

zouden mogelijk drie plattegronden aan deze periode kunnen worden toegekend. 

Het gaat om een groot rechthoekig gebouw als huis geclassificeerd (Huis 24) en 

twee kleinere en minder zwaar gefundeerde rechthoekige gebouwen als bijgebouw 

geclassificeerd (Bijgebouw 4 en 7). Huis 24 is de enige met ingesloten aardewerk en 

dat dateert Karolingisch. Bijgebouw 4 heeft geen aardewerk opgeleverd, maar de 

enige Merovingische scherf die in de nederzetting gevonden is komt uit een spoor dat 

weliswaar niet tot de plattegrond behoort, maar er wel binnen is gelegen. Het zou 

hierbij om een scherf kunnen gaan die met het gebruik van Bijgebouw 4 geassocieerd 

zou kunnen worden en als opspit in het latere spoor terecht is gekomen.

Een bijkomend probleem bij de identificatie van vroegmiddeleeuwse bewoning is de 

hoge dichtheid aan latere sporen, die een goed zicht op de oudere fases van bewoning 

ontneemt, gedurende welke gebouwen minder zwaar gefundeerd en overeenkomstig 

paalsporen geringer in omvang waren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de 

meeste aanwijzingen voor bewoning gedurende de vroege middeleeuwen juist in de 

minder sporenrijke gedeeltes van het onderzochte terrein liggen. Het zwaartepunt 

van de bewoning heeft gedurende de Ottoonse periode en nog meer tijdens de volle 

middeleeuwen gelegen, het overgrote deel aan gebouwplattegronden is aan de 

periode tussen 900 en 1200 n. Chr. toe te kennen. 

Eenzelfde probleem met een goede identificatie geldt ook voor de laatste fase van 

bewoning binnen het terrein. Enkele structuren kunnen op basis  van typologische 

gronden na 1200 gedateerd worden. Het ontbreken van vondstmateriaal uit deze 

structuren staat een nadere detaillering echter in de weg.

In volgende paragrafen zullen de gebouwen plattegronden per periode besproken 

worden en aan het eind zal een veronderstelde fasering van de nederzetting 

gegeven worden. Deze fasering is voor een belangrijk deel gebaseerd op basis van de 

stratigrafie van de sporen aangevuld informatie over oriëntatie en over dateerbare 

vondsten uit de vullingen van de paalsporen.  

7.2 Structuren uit de Karolingische en Merovingische periode

S. Knippenberg

Zoals hierboven reeds aangehaald is het lastig gebleken een goede grip te krijgen 

op de vroegmiddeleeuwse bewoning. Op basis van gebouwtypologie zijn slechts vijf 

plattegronden aan de vroege middeleeuwen toegekend. Dit geringe aantal sluit aan 

bij het aangetroffen aardewerk, dat ook maar geringe component vroegmiddeleeuws 

materiaal omvat. Dit alles suggereert dat bewoning gedurende vroege middeleeuwen 

kleinschalig moet zijn geweest. Wel dient de kanttekening geplaatst te worden dat 

door de intensievere en langdurige latere bewoning ons beeld naar beneden vertekend 

zal zijn en dit dus het minimale is geweest.
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In totaal gaat het om vijf structuren: twee huisplattegronden en een bijgebouw, die de 

meeste overeenkomsten vertonen met Merovingische plattegronden, maar waarvan 

één Karolingisch aardewerk heeft opgeleverd; een bijgebouw dat op basis van mogelijk 

geassocieerd aardewerk Merovingisch is en een mogelijke huisplattegrond met 

Karolingische affiniteit. 

Plattegronden uit deze periodes kenmerken zich door een rechthoekige vormen en 

zijn over het algemeen vierbeukig. De kern wordt veelal gevormd door een grote 

tweebeukige ruimte die rondom zowel aan de korte als aan de lange zijdes op korte 

afstand wordt omgeven door wandstijlen. Deze wandstijlen zijn gemiddeld minder 

diep ingegraven en worden daarom niet altijd aangetroffen. 

De twee veronderstelde Merovingische huisplattegronden zijn op onderling 

aanzienlijke afstand van elkaar aangetroffen. Huis 24 is binnen een relatief sporenarme 

zone in het zuidelijk deel van het onderzochte areaal opgetekend en Huis 25 is binnen 

een dicht cluster aan sporencluster in het noordoostelijk deel aan het licht gekomen 

(Figuur 7.3). Deze laatste structuur is slechts gedeeltelijk blootgelegd. De sporen van 

het noordoostelijk gedeelte zijn door een jongere afgraving verdwenen. Het gaat bij 

beide plattegronden om rechthoekige structuren met een (veronderstelde) vierbeukige 

indeling. Huis 24 vertoont sterke overeenkomsten in omvang en paalconfiguratie met 

Merovingische huisplattegronden van de nabij gelegen middeleeuwse nederzetting 

Nistelrode – Zwarte Molen.136

De kern van beide plattegronden wordt gevormd door twee rechte rijen relatief diep 

ingegraven staanders, waarbij de staanders binnen één rij steeds een tegenhanger 

heeft binnen de andere rij. De afstand tussen de deze rijen is bij Huis 24 gemiddeld 4,9 

m en bij Huis 25 gemiddeld 5,7 m. Tussen deze rijen staanders liggen op de middenas 

ook enkele kleinere paalsporen van middenstaanders. Bij Huis 24 zijn slechts twee 

van dergelijke sporen aangetroffen, alleen in het noordelijk deel. Bij Huis 25 zijn deze 

sporen meer verspreid over de middenas aangetroffen. Aan buitenzijde van de kern 

zijn bij beide plattegronden ook sporen van de wandstijlen opgetekend. Bij Huis 

24 is dit alleen voor een deel van de westelijke lange wand gebeurd, bij Huis 25 zijn 

zowel aan de noordelijke als zuidelijke lange zijde dergelijke sporen aangetroffen. De 

grootste breedte van de zijbeuk bedraagt bij Huis 24 en 25 respectievelijk 1,8 en 1,7 m. 

Bij Huis 25 ligt het meest westelijke wandspoor iets verder dan de binnenstaanders, 

hetgeen suggereert dat ook aan de kopse kant deze wandstijlen vermoedelijk hebben 

gelegen.137 

Qua ligging van de wandstijlen ten opzichte van de binnenstaanders is geen eenduidig 

patroon te herkennen. Bij Huis 24 liggen de wandstijlen over het algemeen steeds 

naast een binnenstijl, voor het meest zuidelijk waargenomen exemplaar gaat dat 

echter niet op. Bij Huis 25 is de variatie groter, waarbij de wandstijlen over het 

algemeen niet naast de binnenstaanders hebben gelegen. 

Beide huisplattegronden zijn op basis van gebouwtypologische gronden in de 

Merovingische tijd gedateerd. Deze datering wordt niet door het ingesloten aardewerk 

ondersteund aangezien Huis 24 alleen Karolingisch materiaal heeft opgeleverd. Op 

basis hiervan en gezien het feit dat deze plattegrond in een relatief sporenarm deel 

ligt, mag ervan uit worden gegaan dat deze structuur (deels) jonger dateert. Het 

meest voor de hand ligt dan om te veronderstellen dat het bij dit gebouw gaat om een 

gebruik aan het begin van de Karolingische tijd, met mogelijk al een aanvang aan het 

eind van de Merovingische periode. 

Het ingesloten aardewerk bij Huis 25 bestaat voornamelijk uit niet nader te dateren 

kogelpot aardewerk. Eén spoor, dat zich onder een jongere waterkuil bevond bezat ook 

136  Hensen & Janssens 2016, bijv. fig. 7.3: ST 1 en ST 13.
137  Zie ook Theuws 2014, 324-7.
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Figuur 7.3 
Plattegronden van Huis 24 (boven) en Huis 25 
(onder).
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Figuur 7.4 
Bijgebouwen 4 (boven) en 7 (onder).
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jonger materiaal in de bovenste vulling, mogelijk moet dit materiaal met het jongere 

spoor geassocieerd en als intrusie gezien worden. In de omgeving is wel Karolingisch 

materiaal in sporen behorende tot latere structuren aangetroffen. Wanneer we dit als 

opspit zien dan zou ook Huis 25 in de Karolingische tijd te plaatsen zijn. 

  

Naast deze twee relatief omvangrijke gebouwen zijn ook twee rechthoekige 

plattegronden van mindere omvang aangetroffen. De geringere paalsporen en 

kleinere dieptes suggereren dat ze ook minder zwaar gefundeerd waren. Op basis van 

deze gronden zijn beide plattegronden als bijgebouw geclassificeerd. Het gaat om 

Bijgebouw 4 in het noordoostelijk en Bijgebouw 7 in het zuidelijk deel (Figuur 7.4). Bij 

beide plattegronden gaat het om tweebeukige gebouwen, bestaande uit twee rijen 

met staanders met op de as van het gebouw een variërend aantal middenstaanders. 

Bij Bijgebouw 7 bevinden de middenstaanders zich aan beide kopse kanten, iets naar 

binnen geplaatst, bij het andere gebouw zijn vier middenstaanders in de westelijke 

helft steeds tussen de buitenstaanders geplaatst. Gebouw 7 is met zijn afmetingen van 

8,0 bij 4,8 m iets korter maar breder dan gebouw 4 met afmetingen van 8,6 bij 3,3 m. 

Gezien zijn nabijheid tot en gelijke oriëntatie aan Huis 24 is het aannemelijk om 

te veronderstellen dat plattegrond 7 als bijgebouw voor dit huis heeft gefungeerd. 

Een dergelijke relatie werd ook in het veld gesuggereerd op basis van gelijkende 

spoorvullingen. Een relatie tussen Bijgebouw 4 en Huis 25 ligt op het eerste oog minder 

voor de hand, gezien hun onderlinge veel grotere afstand van ca. 19 m. Toch kan het op 

basis van gelijke oriëntatie niet helemaal uitgesloten worden. Onderzoek elders heeft 

ook uitgewezen dat erven gedurende deze periode mogelijk een verspreider karakter 

had dan in de volle middeleeuwen. Zoals hierboven vermeld is in een spoor niet 

behorend maar wel binnen Bijgebouw 4 gelegen het enige Merovingische aardewerk 

aangetroffen. Dit ondersteunt weliswaar een vroege datering van de plattegrond, maar 

bevestigt niet de gelijktijdigheid met Huis 25.    

 

Slechts één plattegrond is op basis van globale gelijkenissen in de vroege 

middeleeuwen geplaatst. Het gaat om een korte tweebeukige structuur, die ondanks 

4m0 

Figuur 7.5 
Huis 27.
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zijn geringe lengte van 10,1 m toch als huis is geïnterpreteerd (Figuur 7.5). Deze 

structuur heeft namelijk zelfs voor huizen een aanzienlijke breedte met 9,0 m. De 

plattegrond bestaat uit twee rechte rijen van ieder drie staander waartussen kleinere 

stijlen zijn geplaatst. Op de middenas bevinden zich twee middenstaanders op 

onderlinge afstand van 5,2 m.

Op basis van stratigrafische gronden vertegenwoordigt dit veronderstelde huis de 

oudste structuur binnen deze zone van overlappende plattegronden en dit weerspreekt 

deze vroege datering niet. Ook in deze zone is Karolingisch materiaal in omliggende 

sporen aangetroffen en mogelijk is dit als opspit te interpreteren behorende tot dit 

huis. Plattegronden met vergelijkbare paalconfiguratie zijn bij mijn weten niet bekend.  

7.3 Plattegronden uit de Ottoonse en volle middeleeuwen

S. Knippenberg

7.3.1 Inleiding

Het zwaartepunt van de bewoning bevindt zich in de periode 900 tot 1250, hetgeen 

overeenkomt met de Ottoonse (VMED) en volle middeleeuwen (LMEA). Daarbij zijn er 

aanwijzingen op basis van de frequentie van het aardewerk dat binnen deze periode de 

meeste plattegronden tussen 1000 en 1200 dateren. Voor zowel de periode van 900 en 

1000 als na 1200 is het aantal structuren duidelijk geringer in aantal. 

Vanaf 850 zet zich door de introductie van het ankergebint een ontwikkeling in gang 

waarbij plattegronden een driebeukige grondvorm krijgen en binnen de centrale 

ruimte op de middenas geen staanders meer aanwezig zijn. Door de tijd heen zien 

we dat de lange zijde van de kern zich ontwikkelt van recht naar gebogen, uiteindelijk 

resulterend ellipsvormige of bootvormige plattegronden met een omvangrijke centrale 

ruimte.138 

Net als bij de structuren uit de vroege middeleeuwen zijn de plattegronden eerst op 

basis van typologische gronden ingedeeld. Zoals aan het begin aangegeven is hiervoor 

de Maas-Schemer-Schelde typologie voor de periode 900 – 1250 gebruikt zoals deze 

door Antoinette Huijbers in haar proefschrift is opgesteld en recentelijk is aangevuld 

en verfijnd.139 Anders dan bij de veelal hiervoor gehanteerde Dommelen typologie140 

gaat zij niet uit van het aantal stijlen binnen de kern, dat een dakdragende functie 

heeft, maar kijkt zij in hoeverre deze gebintstijlen op een recht dan wel (licht) gebogen 

lijn liggen. Mede gelet op het feit in hoeverre de wanden deze rechte of gebogen 

constructie volgen heeft zij vijf hoofdtypen (H0-H4) plattegronden gedefinieerd. 

Binnen deze hoofdtypen heeft zij op basis van verschillen in paalconfiguraties aan de 

kopse kant en aard van de ingangspartijen in sommige gevallen subtypen (H0a-H0c) 

onderscheiden. Een overzicht van typen staat in Figuur 7.6 aangegeven. Sommige 

afwijkende plattegronden ziet zij als overgangstypen, waarbij die tussen H2 en H4 het 

meest voorkomt. 

In haar meest recente overzicht heeft zij op basis van een groot sample aan 

opgegraven plattegronden in de zuidelijke Nederlanden en noordelijk België gekeken 

hoe deze hoofdtypen zich door de tijd heen verhouden.141 Daarbij komt duidelijk naar 

voren dat de typen van H0 naar H4 een chronologische ontwikkeling vertegenwoordi-

138  Knippenberg & Jansen 2007; Huijbers 2014.
139  Huijbers 2007, 2014.
140  Theuws 1988, 1992.
141  Huijbers 2014.
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gen. Daarbij bestaat wel enige variatie over de lengte van de periode waarbinnen het 

desbetreffende plattegrondtype gangbaar was en de mate waarin een periode van een 

bepaald type overlapte met die van een ander type. Op basis van deze gegevens is het 

duidelijk dat type H1 en H2 over een relatief lange periode gangbaar waren, terwijl H0 

en H4 juist maar gedurende een korte tijd gebouwd zijn. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat van het H4 type slechts weinig voorbeelden bekend zijn.

Binnen de nederzetting van Uden - Schepersweg zijn buiten wellicht type H1 alle 

typen vertegenwoordigd. Daarbij is een duidelijke variatie in aantal aanwezig. Type 

H2 is verreweg het meest gangbaar met 19 plattegronden. De overige typen komen 

slechts 2 tot 3 keer voor. Er is één plattegrond van het overgangstype tussen H2 en 

H4 herkend. Door het veelal ontbreken van wandstijlen bij de Uden – Schepersweg 

plattegronden bleek het in sommige gevallen lastig te zijn om een type te bepalen. Dit 

gold in enkele gevallen waarbij een onderscheid tussen H0 en H1 (N=2) of tussen H2 en 

H3 (N=2) niet te maken was. 

Figuur 7.6 
Ottoonse en vol middeleeuwse huistypologie 
volgens Huijbers (2014). 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de volgende beschrijvingen huizen en 

bijgebouwen samen zijn genomen. Weliswaar is in veel gevallen op basis van omvang 

van de plattegrond en omvang van de paalsporen een onderscheid tussen beide te 

maken, echter er zijn ook enkele plattegronden aanwezig waar dit minder eenvoudig 

te doen is. Bij grootschalig onderzoek in Nistelrode – Zwarte Molen is gebleken dat een 

goed onderscheid tussen beiden mede tot stand is gekomen op basis van de ruimtelijke 

associatie tussen vaak  grotere huizen en kleinere bijgebouwen. Door het sterke 

palimpsest karakter van de vindplaats Uden – Schepersweg, waarbij verschillende 

huisfases en verschillende erven ruimtelijk met elkaar overlappen, is een goed inzicht 

in de opbouw en ligging van de erven nauwelijks te krijgen en derhalve ontbreekt deze 

extra bron van informatie. 

7.3.2 H0 plattegronden

Dit type plattegrond wordt gekenmerkt door een combinatie van rechte rij 

middenstaanders geflankeerd door een rechte, dan wel deels gebogen rij wandstijlen. 

Afhankelijk van de paalconfiguratie aan de kops kant en ingang zijn drie subtypes 

gedefinieerd. Binnen Uden – Schepersweg zijn twee plattegronden tot type H0 

gerekend. Het gaat om huis 18 en 19 (Figuur 7.7). Beide zijn slechts deels blootgelegd, 

maar op basis daarvan is het duidelijk dat het in beide gevallen gaat om plattegronden 

met zowel rechte rijen gebintstijlen en rechte rijen wandstijlen, ieder bestaande uit vijf 

exemplaren. Op basis van het ontbreken van een kopse ingangspartij en flankerende 

palen zijn beide plattegronden tot het subtype H0a gerekend. 

Qua maatvoering zijn beide plattegronden sterk gelijkend, huis 18 meet 10,4 bij 8,0 m 

en huis 19 meet 10,5 bij 8,5 m. Bij beide is de breedte van de kern 4,4 m en die van de 

zijbeuk varieert van 1,6 m (H18) tot 1,9 m (H19) Beide plattegrondenoverlappen elkaar 

voor het grootste deel, dus het gaat waarschijnlijk om elkaars opvolgers. Welke ouder 

dan wel jonger is kan niet worden vastgesteld, nergens oversnijden sporen van beide 

plattegronden elkaar. De oriëntatie verschilt iets, bij huis 18 is deze vrijwel O-W, bij huis 

19 is deze iets gekanteld naar NO-ZW. 

Huijbers geeft voor dit gebouw type een ruime dateringsrange van 700 tot 1000. Kijken 

we echter naar het tijdsvak waarbinnen de meeste plattegronden vallen dan ligt een 

datering tussen 850 – 950 meer voor de hand. De sporen van de plattegronden van 

Uden – Schepersweg hebben slechts zeer weinig dateerbaar aardewerk opgeleverd 

die dit verder kunnen onderbouwen. Uit huis 18 is slechts één scherf afkomstig die 

niet nader dan middeleeuws gedateerd kan worden. Huis 19 heeft naast kogelpot 

aardewerk een scherf Badorf opgeleverd die tussen 850 en 950 dateert. In een van 

de sporen van Huis 18 is alleen een scherf niet nader te dateren kogelpot afkomstig. 

Gekoppeld aan de gebouwtypologische gegevens ligt een datering tussen 850 en 950 

het meest voor de hand.  

7.3.3 H2 plattegronden

Dit type gebouwplattegrond bestaat uit een combinatie van gebogen staanderrijen 

en gebogen wanden met aan de kopse kanten de aanwezigheid van ingangspartijen. 

Het H2-type kan als een echte bootvormige plattegrond gezien worden. Gebouwen 

van dit type zijn verreweg het meest frequent binnen Uden – Schepersweg. In totaal 

zijn 19 plattegronden tot dit type gerekend. Bij 17 gaat het om eenfasige structuren, 

twee plattegronden (Huis 8 en 20) hebben twee fasen gekend. Dertien plattegronden 

zijn vrijwel compleet tijdens de opgravingen blootgelegd, bij zes is slechts een deel 

opgegraven. Bij de meeste plattegronden, elf in getal, zijn sporen van de wandpartij 
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Figuur 7.7 
Huis 18 en 19 van het type H0.
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niet aangetroffen, bij de overige vijf structuren met sporen van de wandconstructie, is 

de conservering sterk wisselend. 

Zoals verwacht mag worden binnen een dergelijk groot aantal plattegronden 

bestaat er variatie in omvang van de gebouwen en daarmee samenhangend het 

aantal gebintstijlen en de wijze waarop de wandconstructie en de kopse kant zijn 

vormgegeven (Figuur 7.8). In totale lengte variëren de plattegronden aanzienlijk 

van 10,4 tot 24,8 m. Qua totale breedte zijn we door de slechtere conservering van 

de wandconstructie minder goed geïnformeerd. Bij de zes plattegronden waar dit 

vastgesteld kon worden varieert de breedte van 9,9 tot 12,9 m. In het geval van de kern 

zijn we beter geïnformeerd, de lengte varieert van 6,2 m bij drie gebinten tot 20,9 m bij 

zes gebinten, en de breedte van 6,8 tot 9,0 m.

Qua gebinten is de variatie ook aanzienlijk. De kortste gebouwen bestaan uit drie 

gebinten, terwijl het langste gebouw er zeven heeft gehad (zie Figuur 7.8). Meeste 

gebouwen (N=7) hebben evenwel vijf gebinten. Sporen van de wandconstructie 

bestaan in de meeste van de ons overgeleverde gevallen uit wandstijlen die op 

regelmatige tussenafstand de gebintstijlen flankeren. In één geval, huis 10, is aan één 

lange zijde een smal greppeltje met daarbinnen dicht op elkaar staande staaksporen 

aangetroffen. Vergelijkbare dicht op elkaar staande staaksporen zijn ook bij huis 3 

aangetroffen, een duidelijk greppelspoor ontbreekt. De ruimte tussen wand en de kern 

varieert van 1,8 tot 2,1 m.

Op basis van het uitvoerige sample aan huisplattegronden binnen de Maas-Demer-

Schelde regio heeft Huijbers vastgesteld dat H2-typen plattegronden tussen 950 

en 1225 dateren, waarbij het zwaartepunt van gebruik lijkt te liggen tussen 1100 en 

1175.142 Voor zover dit vast te stellen is op basis van ingesloten vondstmateriaal vallen 

de H2 plattegronden van Uden – Schepersweg binnen de brede range van 950 en 1225 

en lijken ook hier de meeste plattegronden na 1000 te dateren. 

7.3.4 H3 plattegronden

Het H3-type gebouwplattegrond wordt gevormd door een combinatie van een licht 

gebogen en een rechte rij gebintstijlen, geflankeerd door gebogen lange wanden. Dit 

type kan als een soort overgangsvorm van H2 naar H4 gezien worden, hetgeen ook 

onderbouwd wordt door gedateerde H3 plattegronden binnen het MSD gebied.143 

Deze dateren vanaf 1075 tot aan 1200 en overlappen dus voor het grootste deel met de 

jongere exemplaren van het H2-type.

Binnen de Uden – Schepersweg opgraving kunnen slechts drie plattegronden tot dit 

type gerekend worden. Het gaat om Huis 2, 13 en 15, waarvan Huis 13 twee fases 

heeft gekend. Alleen bij Huis 2 zijn sporen van wandpartij aangetroffen. Wandpalen 

flankeren steeds op regelmatige afstand de middenstaander. Huis 2 en 15 zijn beide 

omvangrijke plattegronden met respectievelijke lengtes van 19,9 en 19,3 m en een 

kernbreedtes van 7,6 en 7,9 m. De lengte van Huis 13 varieerde van 11,9 m voor de 

jongste tot 13,8 m voor de oudste fase, terwijl de kernbreedte voor de jonge fase juiste 

breder (7,2 m) is dan die van de oudste fase (6,0 m). Mogelijk dat het hierbij gaat om 

een bijgebouw. 

De beide omvangrijke huizen hebben aan beide kopse kanten een ingangspartij 

bestaande uit een paar palen. Bij de tweefasige kleine plattegrond is alleen aan de 

westelijke kopse kant een ingangspartij bestaande uit twee paalsporen aangetroffen. 

142  Huijbers 2014, tabel 8.
143  Huibers 2014.

Figuur 7.8 
Verschillende H2 plattegronden:  Huis 5 (str. 
32), Huis 7 (str. 62), Huis 6 (str. 59).
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Deze is gedurende de jongste fase iets naar oosten verlegd. Aan de oostelijke kopse 

kant is geen  ingangspartij aangetroffen en is juist op deze plek een kopse paal 

aanwezig. Deze kopse paal heeft gedurende de oudste en jongste fase op dezelfde 

plaats gestaan. Net als bij de H2 plattegronden zijn geen aanwijzingen voor een 

binnenindeling aangetroffen.

Aangezien het ons overgeleverde aardewerk vooralsnog te weinig specifiek is, zijn 

we voor de datering van deze plattegronden in hoge mate aangewezen op gebouw 

typologische parallellen met andere nederzettingen en relatieve stratigrafie binnen 

de nederzetting van Uden – Schepersweg zelf. Huijbers dateert in haar overzicht het 

H3 type plattegrond tussen 1075 en 1200. Deze datering komt in grote lijnen overeen 

met het aardewerk dat uit huizen 2 en 15 afkomstig is en Elmpt, Zuid-Limburgse, en 

late Pingsdorfbaksels bevat. In de stratigrafische sequentie zijn de zuidelijk gelegen 

structuren (Huis 13 en 15) jonger dan het grote Huis 16 en een ouder cluster hooimijten 

dat binnen huis 16 ligt. Dit veronderstelt dat beide huizen reeds in een gevorderd 

stadium van de geclusterde bewoning gedurende de Ottoonse en volle middeleeuwen 

vallen. Huis 2 in het noorden van het onderzocht terrein oversnijdt alleen een 

vroegmiddeleeuwse structuur en wordt op zijn beurt oversneden door meerdere 

bootvormige plattegronden en lijkt dus eerder in de fasering aanwezig te zijn. Deze 

gegevens combinerend dateert Huis 2 waarschijnlijk aan het begin van de periode 1075 

– 1200, en liggen Huis 13 en 15 eerder later in dit tijdvak. 

7.3.5 H4 plattegronden

Het H4-type gebouwplattegrond wordt gevormd door rechte rij gebintstijlen met aan 

weerszijden een rechte rij wandstijlen. Hiermee is duidelijk van de bootvorm afgestapt. 

Binnen Uden – Schepersweg zijn drie plattegronden tot dit type gerekend (Huizen 

11, 17 en 26; Figuur 7.9). Slechts een van deze, Huis 11, kon in zijn geheel blootgelegd 

en onderzocht worden. Bij de andere twee, Huizen 17 en 26, lag een aanzienlijk 

deel buiten de open gelegde putten. Deze laatste twee bezitten restanten van de 

wandstijlen, bij Huis 11 zijn geen wandsporen aangetroffen. In lengte variëren de 

plattegronden van 13,8 tot 17,6 m. Anders dan bij de H2 plattegronden is het verband 

tussen het aantal gebinten en lengte minder eenduidig. Het langste gebouw (H17) 

heeft vier gebinten gekend en het vermoedelijk kortste vijf. De afstand tussen de rijen 

met gebintstijlen varieert tussen van 7,5 tot 8,1 m en komt goed overeen met die van 

de H2 en H3 plattegronden.

De ingangspartij bevindt zich net als bij de H2 en H3 plattegronden aan de kopse 

kant en bestond uit twee palen. Bij huis 17 is een dergelijke partij aan beide kanten 

aangetroffen, in het geval van huis 11 is alleen aan de oostelijke kant een dergelijk 

palenpaar aangelegd. Voor het derde huis is het niet duidelijk of het om twee of slechts 

één ingangspartij gaat. Opvallend is dat de palen van de partij relatief ver uit elkaar 

staan. Daarin onderscheidt dit type zich ook van de H2 en H3 plattegronden binnen 

Uden – Schepersweg. 

De constructie-elementen van de wand bestonden in beide gevallen uit stijlen die op 

regelmatige afstand van elkaar geplaatst waren. Bij huis 17 is steeds op regelmatige 

afstand van de gebintstijl een wandstijl geplaatst, bij huis 26 is deze koppeling minder 

goed te maken en zijn er meer wand- dan gebintstijlen geplaatst. Bij deze plattegrond 

lopen de wandstijlen aan weerszijden verder door dan de gebintstijlen en zijn ook langs 

de kopse kant wandstijlen aangelegd.

Figuur 7.8 (vervolg)
Verschillende H2 plattegronden:  Huis 10 
(str. 60), Huis 9 (str. 74), Huis 3 (str. 51) en 
Bijgebouw 1 (str. 33).
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Tot nu toe is gebleken dat plattegronden van H4-type relatief zeldzaam zijn in het 

MSD gebied.144 Toch is duidelijk dat het bij dit gebouwtype om een relatief jong 

fenomeen gaat. De gebouwen, die onderzocht zijn vallen allen tussen 1200 en 1225. 

De plattegronden van Uden – Schepersweg kunnen niet zo nauwkeurig gedateerd 

worden, maar het voorkomen van Zuid-Limburgs, laat Pingsdorf en Elmpt aardewerk 

weerspreekt deze datering niet. Daarnaast is op basis van spooroversnijdingen 

duidelijk dat de H4 plattegronden jonger zijn dan de Ho-plattegronden. Tenslotte zijn 

de H4 plattegronden steeds op een andere en vaak nog niet benutte locatie aangelegd 

dan waar de H2 plattegronden liggen en lijken ze hiermee dus een verplaatsing van de 

bewoning aan te geven naar niet gebruikte arealen. Dit impliceert ook een verschil in 

datering met de H2 plattegronden.

7.3.6 Overgangstype H2/H4

Er is één plattegrond binnen Uden – Schepersweg als een overgangstype tussen een 

H2 en H4 plattegrond geclassificeerd. Het gaat om het omvangrijke Huis 16. Deze 

plattegrond heeft licht gebogen rijen middenstaanders, terwijl de wandstijlen meer 

op een rechte lijn liggen. Huijbers onderscheidt vier groepen H2-H4 overgangsvormen 

en deze behoort tot groep 1. Met zijn omvang van 24,1 bij 13,2 m is het een van 

de grootste plattegronden binnen het onderzochte deel van de middeleeuwse 

nederzetting. De plattegrond heeft zeven middenstaanderparen. Een bijzonder 

element binnen de plattegrond vormt een afwijkend gebintpaar aan de oostelijke kant. 

De afstand tussen de gebintstijlen is korter, en de palen zijn kleiner en minder diep 

gefundeerd geweest dan de bij de overige zes gebinten. 

Aan beide kopse kanten zijn ingangspartijen aanwezig, aan de oostelijke kant bestaat 

deze uit de palenparen van kleine weinig diep gegraven paalsporen, aan de westelijke 

kopse is één palenpaar aanwezig waar dieper gefundeerde en vermoedelijk grotere 

palen hebben gestaan. 

Huijbers plaatst de datering van het overgangstype tussen 1150 en 1225. Het 

voorkomen van Elmpt aardewerk in meerdere sporen kan dit niet nader specificeren 

maar past goed bij deze veronderstelde periode.

7.3.7 Overige structuren

Naast huisplattegronden en aanverwante bijgebouwen hebben de opgravingen aan de 

Schepersweg een aantal structuren van kleiner formaat opgeleverd. Het gaat hierbij 

waarschijnlijk om structuren die dienden als opslag van hooi en andere gewassen. 

Opvallend is dat het totale aantal enigszins schril afsteekt bij het aantal huisplat-

tegronden en grote bijgebouwen, dat is aangetroffen. Waarschijnlijk is dit geringe 

aantal enigszins vertekenend. De hoge sporendichtheid binnen het onderzoeksgebied 

bemoeilijkt met name het herkennen van kleinere structuren.

Hooimijten in verschillende formaten en configuraties zijn het meest talrijk. In totaal 

zijn zeven exemplaren herkend. Daarbinnen kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen twee hoofdvormen, de zogenaamde pentagon of vijfpalige en de hexagon of 

zespalige hooimijt (Figuur 7.10). Bij beide types komen exemplaren voor die naast deze 

vijf of zes palen ook nog een centrale paal bezitten.

Naast deze hooimijten is een rechthoekige zespalige spieker aangetroffen met een 

omvang van 4,2 bij 3,8 m. Opvallend aan deze structuur is dat hij een afwijkende 

oriëntatie heeft en dit impliceert mogelijk dat het om een plattegrond gaat die niet 

144  Huijbers 2014.

Figuur 7.9 
H4 type plattegronden: Huis 11 (boven), 17 
(midden) en 26 (onder).
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Figuur 7.10 
Enkele voorbeelden van aangetroffen hooi-
mijten: hexagon (Str. 41) en pentagon (Str. 12 
en 40). 
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met de middeleeuwse nederzetting geassocieerd kan worden en ouder dateert. Dit 

kan evenwel niet gestaafd worden aan de hand van ingesloten vondstmateriaal of 

oversnijdingen met andere plattegronden.

Een ander unieke structuur wordt gevormd door een kleine plattegrond bestaande uit 

zes palen. Vijf palen liggen min of meer als een pentagon en de zesde paal ligt daar ten 

zuiden van, precies in het verlengde van de kopse paal. 

Tenslotte zijn in sommige gevallen aan de randen van het onderzochte areaal 

sporen op basis van regelmatige configuratie en vergelijkbare spooromvang, -diepte 

en –vulling tot een structuur gerekend. In twee gevallen lijkt het daarbij om een 

plattegrond van een bijgebouw te gaan gezien de rechthoekige vorm. In geval van 

structuur zou dat een spieker van tenminste vier palen kunnen zijn geweest. Bij 

structuur 77 suggereren de forsere paalsporen dat het mogelijk een groter bijgebouw 

betreft, wellicht een schuur.

7.3.8 Een cirkelvormige omheining

Centraal in het onderzochte terrein aan de oostkant is een cirkelvormige configuratie 

aan paalsporen aangetroffen (Figuur 7.11). Vermoedelijk is dit een omheining geweest 

gebruikt als veekraal voor schapen. De omheining heeft een diameter van ca. 13 m 

en de meeste palen binnen de cirkel staan op vrij regelmatige afstand van elkaar, 

variërend van zo’n 2,2 à 2,7 m. Alleen aan de zuidwestelijke kant is een grotere opening 

van 6,2 m aanwezig. Hierdoor werd het vee waarschijnlijk naar binnen geleid.

Op basis van de spooroversnijdingen dateert deze omheining jonger dan Huis 11 

van het H4-type en ouder dan enkele langwerpige sporen van vermoedelijk (sub)

recente ouderdom. Deze laatste sporen hebben een oriëntatie die evenwijdig loopt 

aan de huidige percelering. Enkele paalsporen van de omheining hebben aardewerk 
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Figuur 7.11 
Cirkelvormige omheining.
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opgeleverd, dit materiaal dateert niet ouder dan 1250. Het is dus goed mogelijk dat de 

omheining net na Huis 11 dateert en dat hij onderdeel heeft uitgemaakt van het erf van 

Huis 17.

 

7.4 Kuilen en overige sporen

S. Knippenberg

7.4.1 Waterputten en waterkuilen

Sterk verspreid binnen het onderzoeksgebied zijn een negental waterputten 

aangetroffen. Daarnaast bevonden zich nog twee diepe kuilen binnen het terrein 

waarbij de gelaagde opvulling doet vermoeden dat op enig moment water in de sporen 

heeft gestaan. Bij afwezigheid van aanwijzingen voor een houten beschoeiing zijn deze 

kuilen als waterkuil geïnterpreteerd. 

De als waterputten geclassificeerde sporen bezaten alle nog resten van een houten 

beschoeiing of hadden een centrale cirkelvormige sterk horizontaal gelaagde 

opvulling, die duidelijk de plaats aangaf waar de houten beschoeiing moet hebben 

gezeten. De waterputten varieerden sterk in omvang van de insteekkuil en diepte van 

het spoor (Figuur 7.12). Het meest omvangrijke en diepst ingegraven spoor betreft 

waterput 5197, gelegen in het zuidoosten en hoogst gelegen deel van het onderzochte 

areaal op de rand van het vroegmiddeleeuwse grafveld. Het gaat om een waterput die 

zeven herstelfases heeft gekend. Mede hierom is de breedte van het spoor in het vlak 

4,6 m. De breedte van de insteekkuil van de laatste gebruiksfase daarentegen is slechts 

1,2 m. Met zijn 2,12 m diepte (gerekend vanaf het sporenvlak)  is het verreweg de 

diepst ingegraven waterput. Deze diepe aanleg is waarschijnlijk deels ingegeven door 

de relatief hoge ligging. Dit neemt niet weg dat wanneer we de NAP waarden van de 

onderkant van de verschillende putten met elkaar vergelijken deze verreweg het laagst 

ligt, op 13,45 m +NAP. Dit betekent dat ook andere factoren een rol hebben gespeeld 

bij de keuze voor deze diepe aanleg.

De andere waterputten zijn allen beduidend minder diep ingegraven, variërend van 

1,02 tot 1,62 m beneden het sporenvlak. De hoogtes van de onderkant variëren iets 

meer van 14,29 tot 13,66 m +NAP. Bij de meeste waterputten (N=5), echter, ligt 

onderkant tussen 14,02 en 14,16 m +NAP. Eveneens vijf exemplaren hebben slechts 

één kern, hetgeen erop duidt dat ze niet hersteld zijn. Bij twee zijn twee en bij één drie 

kernen aangetroffen. Deze drie laatste behoren samen met de hierboven besproken 

zevenfasige waterput tot de meest omvangrijke sporen in vlak. 

Wat de kern en beschoeiing betreft vertonen de putten beduidend minder variatie. 

De diameter van de kern ligt tussen 0,54 en 0,70 m. Dit laat duidelijk zien dat men 

specifieke beschoeiingen op het oog had. 

Over de aard van de beschoeiing en de wijze van constructie zijn we slechts zeer 

summier geïnformeerd. Bij de meeste waterputten was niets meer over van het 

hout of was het hout dermate vergaan dat dit geen informatieve resten opleverden. 

Alleen bij de diepe put S5197 (waterput 28) resteerde grotere delen van de houten 

beschoeiingen. Op basis daarvan is het duidelijk dat om een boomstamput gaat. 

Daarbij zijn boomstammen gekliefd, uitgehold en waarschijnlijk door een gat pen 

verbinding aan elkaar verbonden. Dit laatste kon echter niet worden vastgesteld. 

De twee als waterkuil geïnterpreteerde sporen betreffen twee omvangrijke kuilen 

met beide een doorsnede van 2,4 m. De kuilen zijn minder diep ingegraven dan de 

waterputten, slechts 0,8 m onder het sporenvlak en de onderkant reikt dan ook niet 
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verder dan 14,4 m +NAP. Een van de kuilen (S598) leverde een grote hoeveelheid 

aardewerk op. Daarnaast bleek het spoor ook relatief meer rolsteenmateriaal te 

bevatten dan op basis van de natuurlijke omgeving verwacht mag worden. Dit 

materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele werktuigen, 

maar die bleken er maar zeer mondjesmaat tussen te zitten.

De evenredige spreiding van de waterputten binnen het vrijwel het gehele opgegraven 

areaal en de duidelijke samenhang met de overige nederzettingssporen maken het 

duidelijk dat de waterputten met de middeleeuwse bewoning geassocieerd moeten 

worden. Elders heeft onderzoek aangetoond dat met name volmiddeleeuwse 

boerenerven een meer vast omlijnde indeling kregen, waarbij op ieder erf meestal een 

waterput aanwezig was.   

Voor Uden – Schepersweg is moeilijk te achterhalen in hoeverre dit laatste ook het 

geval was. Veel erven zijn slechts deels blootgelegd en de opeenvolging van de vele 

fases van bewoning maakt het lastig de waterputten specifiek met bepaalde huizen 

te associëren. Het geringe aantal waterputten afgezet tegen de vele plattegronden 

die zijn aangetroffen lijkt te suggereren dat niet bij iedere fase van bewoning op een 

nieuwe locatie een nieuwe waterput is aangelegd. Dit wordt ook ondersteund door de 

vele malen dat waterput S5197 ter plaatse is vernieuwd.     

Figuur 7.12 
Enkele voorbeelden van aangetroffen water-
putten. A: S6782; B: S5197 in profiel; C: S5197 
op dieper vlak; D: S710; E: S6640; F: 5645.



136 ScheperSweg

Op basis van het ingesloten aardewerk, en dan met name Elmpt materiaal, dateren 

de meeste waterputten met vondstmateriaal (S816, 5711 en 6640)  en waterkuil 

S598 relatief laat, na 1150. Dit sluit goed aan bij de hiervoor genoemde aspect van 

het vernieuwen van de waterput op dezelfde locatie. S9379 heeft alleen een scherf 

Zuid-Limburgs aardewerk opgeleverd, dat nader te dateren is tussen 1100 en 1200. 

Waterkuil S710 en waterput S6511 heeft niet nader te specificeren kogelpotaardewerk 

opgeleverd.

7.4.2 Overige Kuilen

Het aantal als kuil geclassificeerde sporen is gering te noemen, zeker wanneer we het 

grote aantal huizen en bijgebouwen in ogenschouw nemen. Wat betreft vorm kunnen 

globaal twee types onderscheiden worden met een derde restcategorie. Meeste 

kuilen zijn min of meer rond in bovenaanzicht en hebben een komvormige doorsnede. 

Daarnaast is een groep van meer langwerpige sporen herkend. De overige kuilen, 

zeer klein in aantal, variëren sterk in omvang en dwarsdoorsnede en zijn moeilijk te 

groeperen. 

Qua datering valt het overgrote deel van de kuilen, voor zover dat valt te bepalen op 

basis van ingesloten vondstmateriaal en oversnijdingen met andere sporen, binnen de 

volle middeleeuwen (1050-1250). Slechts een klein aantal dateert ouder, in de Ottoonse 

periode, tussen 900 en 1050. Kuilen uit de Karolingische en Merovingische tijd zijn niet 

herkend. 

  

Vroege middeleeuwen D (Ottoonse periode)
S5591: 24 cm diepe kuil (in veld als paalspoor beschreven, is echter breed en heeft 

ronde onderkant) in het noorden van opgraving; kan bij huis 25 en bijgebouw 4 horen.

Volle middeleeuwen

Kuilen met veel metaalslak
Een opvallend aspect binnen de middeleeuwse nederzetting te Schepersweg vormt 

de relatief grote hoeveelheid metaalslak die tijdens vlakaanleg en vooral binnen 

enkele kuilen is aangetroffen. Deze metaalslakrijke kuilen concentreren zich allemaal 

binnen de zuidwestelijke zone van het opgegraven areaal. Met name een langwerpig 

greppelachtig spoor (S6927), dat ook door sleuf 103 van de Heemkundekring is 

aangesneden heeft een zeer grote hoeveelheid metaalslak opgeleverd (Figuur 7.13). 

Het oostelijk uiteinde van het spoor ligt in put 15. Naar het westen kon het spoor niet 

begrensd worden. Het gaat om een iets meer dan één meter breed spoor met een 

maximale diepte van 40 cm. Het diepste segment bevindt zich in het meest oostelijke 

deel van het spoor naar het westen toe is het ondieper, ca. 18 cm.

De jongste vulling bleek een grote hoeveelheid veelal klein metaalslak te bevatten. Om 

een goed inzicht te krijgen in de variatiebreedte van het materiaal zijn twee 10 liter 

monsters uit deze vulling gezeefd. In totaal zijn meer dan 2300 fragmenten metaalslak 

uit dit spoor geborgen, met een totaal gewicht van ca. 29 kg. Daarvan komen 200 

fragmenten uit de gezeefde monsters.

Direct naast dit greppelachtige spoor zijn drie kuilen met eveneens veel materiaal 

aangetroffen. Het gaat om twee smalle en korte kuilen en rond kuil met komvormige 

doorsnede. Binnen een straal van 15 bevinden zich zowel ten noorden als ten zuiden 

nog enkele metaalslakrijke sporen. 

Van alle metaalslakrijke sporen heeft alleen het langwerpige spoor S6927 aardewerk 

opgeleverd. Het gaat om een scherf met een blauwgrijs baksel dat niet nader dan 

middeleeuws gespecificeerd kan worden. 
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7.4.3 Een karrenpad 

Een van de meest in het oog springende sporen vormt een oost-west georiënteerd 

karrenpad, dat het centrale deel van het opgegraven terrein doorsnijdt als een soort 

brede ondiep ingegraven greppel. Binnen deze greppel waren kwamen tijdens het 

verdiepen vele dunnere parallelle banen aan het licht, de ingesneden karrensporen. In 

het oosten van het terrein buigt het grote spoor iets naar het zuiden af. In het westen 

volgt dit pad de oudere middeleeuwse greppel die het noordelijk deel van de vol 

middeleeuwse nederzetting begrensd. Naast de greppel oversnijdt dit pad ook enkele 

middeleeuwse nederzettingssporen, op zijn beurt wordt het pad oversneden door de rij 

met puin opgevulde poerkuilen en enkele (sub)recente zandwinningskuilen.

Het gedocumenteerde profiel dwars over het spoor aan de uiterste westkant van het 

onderzoekgebied heeft uitgewezen dat daar de oudere middeleeuwse greppel centraal 

onder het karrenpad gelegen heeft. Dit suggereert dat het karrenpad daar mogelijk op 

de greppel is georiënteerd. Dit zou betekenen dat het pad waarschijnlijk niet lang na 

demping van de greppel is aangelegd, op het moment dat de greppel nog als ondiep 

relict in het terrein aanwezig is. 

Het eerste gebruik van het pad zou dus kunnen samenhangen met de herinrichting 

van de nederzetting rond ca. 1200, wanneer we zien dat de lay-out van de vol 

middeleeuwse bewoning wordt verlaten en de boerderijen op andere locaties worden 

gebouwd. Het pad respecteert de huisplattegronden van deze jonge fase en ook de 

oriëntatie is er haaks op of evenwijdig aan de hoofdrichting van de gebouwen. Een 

startdatering rond ca. 1200 kan dan ook niet uitgesloten worden. Ook het feit dat 

een evenwijdig aan het karrenpad lopende greppel in put 15 (S6838) aardewerk uit de 

periode 1050 – 1250 heeft opgeleverd houdt de mogelijkheid open dat het karrenpad al 

vanaf ca. 1200 in gebruik is genomen. 

Tot hoelang het gebruik van dit pad heeft doorgelopen is moeilijk te bepalen. In een 

latere fase is een rij met bouwpuin opgevulde kuilen gegraven, die mogelijk als poeren 

gediend hebben. Deze poeren liggen stratigrafisch direct onder de (sub)recente 

bouwvoor. Waartoe deze poeren precies dienden is niet geheel duidelijk. Het feit dat ze 

het pad volgen en naar boven toe verbreden zou erop kunnen dat ze te maken hadden 

met het funderen of verstevigen van een latere fase van het pad. 

Figuur 7.13 
Coupe foto van greppelachtig spoor (S6927). 
Foto richting het noordwesten.
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7.5 Het aardewerk uit de nederzetting

F.  Van Spelde

7.5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandeld het middeleeuwse aardewerk dat is aangetroffen in de sporen 

van de middeleeuwse  nederzetting. Het Merovingische aardewerk geassocieerd met 

het grafveld is reeds besproken in hoofdstuk 6. 

Uit de sporen die gerelateerd kunnen worden aan de middeleeuwse bewoning is een 

grote hoeveelheid aardewerkfragmenten geborgen die gedetermineerd zijn met het 

doel een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden:

· Wat is de datering van de nederzetting als geheel en zijn er verschillende fases te 

onderscheiden?

· Wat is het vormenspectrum van het aangetroffen aardewerk en hoe hangt dit samen 

met de functie van de objecten in de nederzetting?

· Wat is het aandeel niet-lokaal vervaardigde bakselsoorten en hoe reflecteert dit de 

plaats die de nederzetting inneemt in het middeleeuwse uitwisselingsnetwerk?

Bij de determinatie van het complex is gekozen voor een enigszins globale aanpak 

zonder zeer gedetailleerd in te gaan op bepaalde aspecten van de baksels, vormen 

of versiering. Zo zijn bijvoorbeeld alle lokale kogelpotbaksels onder één categorie 

geschaard zonder een verder onderscheid te maken. Daarnaast zijn in de categorie 

blauwgrijs aardewerk alleen fragmenten gedetermineerd op sub-baksel als ze de 

klassieke kenmerken van Paffrath- en/of Elmpt aardewerk bezitten.145 De gegevens 

die gegeneerd zijn uit de determinatie van het aardewerk zijn ingevoerd in een 

Access-database die dezelfde opbouw heeft als degene die is gebruikt bij de uitwerking 

van het inventariserend veldonderzoek.146 De gegevens die per fragment in de 

database zijn verzameld zijn:

·	 Vondstnummer, sub-vondstnummer, put-, vlak-, en spoornummer

·	 Soort: het gaat hierbij om de bakselgroep, bv. Pingsdorf, blauwgrijs, kogelpot etc.

·	 Type: vormtype, bv. Kan, schaal, pot etc.

·	 Telling van rand-, wand-, en bodemfragmenten

·	 Baksel: hierbij gaat het om subbaksel, bv. Elmpt, Paffrath, Maasvallei rood etc.

·	 Versiering: bv. Radstempel, beschildering etc.

·	 Additieven: bv. Oor, tuit, pootjes etc.

·	 Conditie: ingevuld bij sterk verweerde scherven

·	 Datering: Ingevuld wanneer een scherpere datering voorhanden is dan die van het 

baksel als geheel

·	 Opmerkingen

Het totale aantal gedetermineerde fragment is 1840, waarvan 46 fragmenten te klein 

of te verweerd waren om op baksel te worden gedetermineerd. Daarnaast waren 34 

fragmenten niet met zekerheid aan een baksel toe te schrijven, omdat ze bijvoorbeeld 

afwijkende kenmerken bezaten (Tabel 7.1; Figuur 7.14).

7.5.2 Bakselsoorten

Hieronder zullen de verschillende bakselsoorten worden besproken die bij de opgraving 

zijn aangetroffen. De term bakselsoorten is echter misleidend, omdat voor deze 

145  In Duitsland is het doorgaans normaal om geen onderscheid te maken binnen de categorie 
‘blaugraue ware’. 

146  Zie: Knippenberg et al. 2014.
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periode de indeling in ‘soorten’ tot stand is gekomen volgens verscheidene criteria 

die niet altijd primair op het type baksel betrekking hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de 

categorieën Hunneschans aardewerk en (Vlaams) hoogversierd gedefinieerd en te 

onderscheiden op basis van bepaalde versieringspatronen. Tevens kan de traditionele 

benaming van soortgroepen tot verwarring leiden. Deze zijn namelijk in veel gevallen 

afgeleid van de plaats waar voor het eerst productiesites zijn geïdentificeerd, terwijl 

bij later onderzoek bleek dat het aardewerk ook in andere plaatsen werd gemaakt. 

Doorgaans worden daarom tegenwoordig verzamelgroepen gebruikt, waarvan 

Maasvallei- en blauwgrijs aardewerk voorbeelden zijn. 

Bakselsoort code N %

Blauwgrijs bg 772 43.8

Laat Badorf - begin Pingsdorf ba-pi 2 0.1

Badorf ba 29 1.7

Grijsbakkend (LME) g 1 0.1

Handgevormd overig hv 2 0.1

Kogelpotaardewerk kog 482 27.3

Mayen may 16 0.9

Pingsdorf pi 265 15.1

Roodbakkend (LME) r 6 0.3

Maasvallei rood rm 39 2.2

Steengoed met oppervlaktebehandeling s2 4 0.2

Proto-steengoed en bijna-steengoed met oppervlaktebehandeling s5 5 0.3

Merovingisch ruwwandig vr 1 0.1

Walberberg wal 13 0.7

Maasvallei wit wm 29 1.7

Zuid-Limburgs (Schinveld-Brunssum) zl 38 2.2

Drie-laagjes kogelpotaardewerk 3l-kog 56 3.2

Totaal 1760 100

Tabel 7.1  
Totalen van de met zekerheid te determineren 
aardewerkfragmenten.

Figuur 7.14 
Diagram met de relatieve verdeling van de 
bakselgroepen binnen het assemblage van 
Uden-Schepersweg. 
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7.5.3 Karolingische baksels

In de Karolingische periode zijn in een aantal productieplaatsen in het Duitse Rijnland 

aardewerkproducten gemaakt die, vooral via de waterwegen, naar de Nederlandse 

streken zijn verhandeld. De dominante productieplaatsen in deze periode zijn Mayen, 

Badorf en Walberberg.147 Voor het enorme aantal aardewerkfragmenten gevonden 

te Dorestad is in de jaren '80 van de vorige eeuw een determinatiesysteem met 

macroscopisch te onderscheiden bakselgroepen opgesteld die bij later onderzoek 

grotendeels te relateren waren aan de afzonderlijke productieplaatsen.148 Het Dorestad 

determinatiesysteem is gebruikt voor het in kleine aantallen aanwezige Karolingische 

materiaal in Uden. De bakselsoorten worden hier niet verder besproken, en voor 

meer informatie kan de geïnteresseerde lezer zich wenden tot de hier aangehaalde 

literatuur.149 

Het totale percentage van het aardewerk van de Schepersweg dat aan de 

Karolingische tijd is toe te wijzen bedraagt 2,6% (Tabel 7.1), waarbij vooral Badorf 

met 29 scherven (1,7%) de boventoon voert. Hoewel Walberberg vertegenwoordigd 

is met 13 scherven moet hierbij worden opgemerkt dat 12 scherven van één individu 

afkomstig zijn. Ook aardewerk uit Mayen is met bescheiden aantallen (16 stuks) ver-

tegenwoordigd. Van een aantal randscherven kon worden vastgesteld van wat voor 

voorwerp zij waarschijnlijk afkomstig zijn, waarbij het uitsluitend gaat om kookpotten 

en zogenaamde ‘Badorfpotten’, waarvan het laatste type vermoedelijk vooral voor 

opslag of presentatie bedoeld is geweest. De aangetroffen kookpotfragmenten zijn 

allen onversierd. Zes fragmenten (allen Badorf aardewerk) bevatte versiering met 

simpele blokvormige radstempels, waarvan twee op randen van ‘Badorfpotten’. De 

datering van de kook- en ‘Badorfpotten’ wordt op basis van het materiaal uit Dorestad 

geplaatst in de periode 750-900, maar vooral voor de Badorfse producten is een uitloop 

in de 10e eeuw zeer waarschijnlijk.150 

Bij de uitwerking van de grondsporen zijn twee gebouwstructuren (Huis 24 en 

Bijgebouw 4) herkend die op basis van de configuratie in de vroegmiddeleeuwse en/

of de Ottoonse periode zijn te plaatsen. Slechts drie paalkuilen uit deze plattegronden 

bevatte determineerbare aardewerkfragmenten, waarbij het in alle drie de gevallen 

ging om Karolingisch aardewerk. Als we kijken naar de verspreiding van het 

Karolingische aardewerk over het hele onderzoeksgebied (Figuur 7.15), valt op dat 

het lage aantal fragmenten over een groot aantal sporen is verspreid, en, vooral in de 

noordelijke helft, over een groot oppervlak. In de zuidelijke helft van het onderzoeks-

gebied is het aardewerk vooral in en om de Karolingische structuur aangetroffen. 

Mogelijk is de spreiding in de noordelijke helft veroorzaakt doordat de fragmenten op 

een akker rondom de Karolingische site zijn verspreid en in de volle middeleeuwen als 

opspit in sporen terecht zijn gekomen.  

7.5.4 Blauwgrijs aardewerk

De categorie blauwgrijs aardewerk, afgeleid van de Duitse term ‘blaugraue Ware’ 

omvat een aantal handgevormde grijswitte tot blauwgrijze baksels uit verschillende 

productiecentra, zoals Elmpt, Oosterbeek, Paffrath en Wildenrath. Het relatief hard 

147  De Koning 2012.
148  Bardet 1991; Verwers & van Es 1980.
149  Bardet 1991; Bartels 2006; De Koning 2012; Redknap 1999; Verwers & van Es 1980.
150  Waarna het vloeiend overgaat in producten die als Pingsdorf worden aangeduid. In Kerk-

Avezaath maakte Badorf aardewerk nog een aanzienlijk deel uit van de 10e eeuwse contex-
ten (Kleij 2000, 109).
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gebakken aardewerk met een magering van zandkorrels tot 1,2 mm151 heeft in veel 

gevallen aan de buitenzijde een metalige glans. De datering van deze verzamelgroep 

loopt van de 11e tot de 14e eeuw.152 Veruit het grootste deel van het aardewerkas-

semblage van de Schepersweg bestaat uit blauwgrijs aardewerk met in totaal 772 

stuks, ofwel 43,9% van het totaal. Van de groep blauwgrijs aardewerk kon 24,2% 

worden bestempeld als ‘klassiek’ Paffrath of Elmpt(achtig) baksel. Het overige deel 

bestaat voornamelijk uit Paffrath-achtige baksels, waarbij het geïdentificeerde 

vormenspectrum is beperkt tot enkel kogelpotten. 

151  Hiermee onderscheid het zich van het veel fijner gemagerde grijsbakkend gedraaid 
aardewerk.

152  http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/verhalen/voorwerpen/blauwgrijs-aardewerk.
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Figuur 7.15 
Overzichtskaart van de verspreiding van 
Karolingisch aardewerk binnen de neder-
zettingssporen.
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Elmpter aardewerk
Elmpter aardewerk is in verschillende productiecentra gemaakt en daardoor zijn 

verschillende Elmpt-achtige baksels bekend die vaak apart worden beschreven.153 

Bij de determinatie van het aardewerk uit dit complex zijn twee verschillende Elmpt 

baksels onderscheiden, naast een derde categorie ‘Elmpt-achtige’ baksels. Het 

klassieke Elmpt baksel (in de database aangegeven als Elmpt1), kenmerkt zich door 

een licht baksel dat aan de buitenzijde donker is. Van de relatief gladde buitenzijde zijn 

meestal schilfers afgebroken waardoor het lichte baksel zichtbaar wordt te midden van 

de donkere buitenzijde. 

Evenals Paffrath(achtig) aardewerk heeft Elmpt soms een metalige glans.154 Het 

baksel is gemagerd met zand en/of steengruis en laat in de doorsnede vaak golvende 

grijswitte tot donkergrijze lagen zien, waartussen geregeld luchtblaasjes zijn te 

onderscheiden.155 Het tweede onderscheidde Elmpt baksel (Elmpt2) heeft een 

identieke magering en breuk, maar is meer homogeen van kleur, waarbij zowel de 

oppervlaktes als de breuk grijs zijn. Het oppervlak voelt daarnaast ruwer aan dan 

het klassieke Elmpt baksel en het lijkt harder gebakken, waardoor de breukranden 

scherper aanvoelen. De datering van het Elmpt aardewerk is 1175 tot 1350, waarbij 

de begindatum niet geheel zeker is en mogelijk nog verder terug gaat.156 Typerende 

vormen zijn grote voorraadpoten die gelijkenis vertonen met Romeinse dolia, maar ook 

kannen, grote schalen en (kogel)potten zijn gemaakt in dit baksel.

153  Zie bv. Schabbink & Hendriks 2016.
154  Van Genabeek 2003.
155  Kleij 2000.
156  Van Genabeek 2002.

Figuur 7.16 
Complete Elmpter dolium uit de collectie 
van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
(inventarisnummer k 1947/4.1). Een randfrag-
ment van een dergelijke pot is aangetroffen 
aan de Schepersweg in Uden.
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Binnen het assemblage konden 188 fragmenten als Elmpt- of Elmptachtig baksel 

worden gedetermineerd, onder te verdelen in 44 stuks Elmpt1 en 88 stuks Elmpt2. 

Een groot deel van de wandfragmenten bestaat uit dikwandig aardewerk met 

weinig ronding, en het is zeer waarschijnlijk dat deze fragmenten van grote dolia 

(voorraadvaten) afkomstig zijn. Van dergelijke dolia zijn drie randfragmenten 

aangetroffen van drie verschillende exemplaren.157 Twee hoge randfragmenten 

moeten op basis van de vorm waarschijnlijk in de 12e eeuw geplaatst worden, terwijl 

het derde exemplaar, die een kraagrand heeft, in de 13e eeuw thuishoort (Figuur 

7.16).158 Hoewel het aantal Elmpt fragmenten dus vrij omvangrijk lijkt, kan een groot 

deel al afkomstig zijn van deze drie voorraadpotten. Er zijn echter ook andere vormen 

aangetroffen uitgevoerd in dit baksel. Negen randfragmenten waren toe te schrijven 

aan kogelpotten, waarvan vijf een driehoekige rand hadden die veel op de type 

Paffrath randen lijken. Eén halsfragment, een bodemfragment en een randfragment 

zijn waarschijnlijk afkomstig van kannen. Daarnaast is er een bodemfragment met een 

pootje gevonden, waarschijnlijk afkomstig van een grape waarvan een vergelijkend 

exemplaar is aangetroffen in Den Bosch.159 Grote kommen of teilen, een ander typisch 

Elmpts product naast de dolia, zijn niet aangetroffen binnen het hier onderzochte 

assemblage. 

Paffrath(achtig) aardewerk
Het klassieke Paffrath baksel is goed te herkennen, hoewel gelijkende Paffrath-achtige 

baksels ook voorkomen. Het aardewerk uit Paffrath is meestal donkergrijs, blauwgrijs 

of soms wit van kleur en vertoont op de breuk een sterk gelaagde, bladerdeegach-

tige/schilferige structuur. De buitenzijde vertoont vaak een metalige glans. De vrij 

fijne zandmagering is niet groter dan 0,3 mm en doet het oppervlak van het baksel 

bobbelen, maar steekt er niet doorheen.160 De Paffrath-achtige baksels wijken op veel 

kleine punten af van het klassieke baksel. Zo is de kleur olijfgroen tot zwart met een 

minder duidelijke glans, is de breuk minder gelaagd en is het wat harder gebakken. 

Ook is de magering kleiner (tot 0,1 mm), zeer gelijkmatig verdeeld en zichtbaar aan 

het oppervlak.161 Net als voor het Elmpt aardewerk zijn alleen de klassieke Paffrath 

fragmenten als zodanig beschreven in de database, de rest is ondergebracht in de 

categorie blauwgrijs aardewerk.

In totaal zijn 99 fragmenten toegewezen aan het klassieke Paffrath baksel, maar 

door de soms sterke verwering van scherven, wat de determinatie soms bemoeilijkte, 

zal het werkelijke aantal een stuk hoger liggen. De randfragmenten (alle afkomstig 

van kogelpotten) hebben een typenummer gekregen aan de hand van de typologie 

opgezet door Verhoeven.162 De verschillende randtypes kennen geen sterke variatie en 

zijn mede daardoor voor dateringsdoeleinden beperkt bruikbaar. Toch zijn er globale 

trends te herkennen die interessante informatie kunnen opleveren. Zo stelt Ostkamp163 

dat de driehoekig verdikte rand (type 3 en daaraan verwante types) vanaf de 11e eeuw 

voorkomt maar vooral gangbaar was in de 12e eeuw, terwijl daarvoor meer afgeronde 

randen voorkwamen met soms een groef aan de binnenzijde (type 1 en 2). Van de 

determineerbare Paffrath(achtige) randen zijn de driehoekige exemplaren duidelijk 

dominant, en de vroege vormen, maken met 7,9% slechts een kleine minderheid 

uit (Tabel 7.2). Dit suggereert dat vooral in de 12e eeuw Paffrath aardewerk werd 

157  De vormen hebben een typenummer gekregen die gebaseerd is op gepubliceerd materiaal 
uit Den Bosch, te vinden in Janssen 1983. De nummers verwijzen naar de afbeelding in deze 
publicatie (4 of 5) met daarna het volgnummer in die afbeelding (bv. 4.6 of 5.3).

158  Ostkamp 2012, 247.
159  Janssen 1983, 196 (afb. 4.9).
160  Kleij 2000; Van Genabeek 2003.
161  Kleij 2000.
162  Verhoeven 1998, 72.
163  Ostkamp 2012.
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geïmporteerd naar de nederzetting in Uden. Het betekent echter niet dat voor de 12e 

eeuw de nederzetting niet in gebruik was. Het kan namelijk zijn dat de bewoners in die 

tijd voorkeur hadden voor lokaal vervaardigd kogelpotaardewerk, iets wat mogelijk 

naar voren komt als gekeken wordt naar de verhoudingen van beide baksels binnen 

specifieke contexten of structuren (zie ook onder).

Randtype Verhoeven* N %

2 3 7,9

3 21 55,3

4 5 13,2

5 8 21,1

7 1 2,6

7.5.5 Maasvallei aardewerk

De term ‘Maasvallei aardewerk’ is voor het eerst in het leven geroepen door Kleij164 om 

de verzamelgroep aan te duiden van baksels uit de Belgische Maasstreek tussen Luik 

en Namen, die zijn geproduceerd van de 10e tot de 13e eeuw.165 Bekende productie-

plaatsen zijn bijvoorbeeld Andenne en Hoei, waarvan de eerstgenoemde vrij uitgebreid 

is behandeld in de publicatie van Borremans en Warginaire.166 Productieovens voor dit 

soort aardewerk zijn echter ook aangetroffen in andere plaatsen (Luik, Namen, Wierde) 

waardoor het passender werd bevonden om te spreken van Maasvallei aardewerk.167 

Het baksel van Maasvallei aardewerk is over het algemeen fijn met in de beginperiode 

(10e eeuw) een magering van 0,1 tot 0,3 mm, wat in de periode daarna afneemt tot 

een nauwelijks zichtbare magering tot 0,1 mm. Door de zeer fijne magering voelt 

het oppervlak van de scherf glad aan. De meest voorkomende kleuren van het baksel 

zijn wit, lichtgeel, rossig tot oranjerood, maar kan ook grijs zijn. De kleur hangt deels 

samen met de baktemperatuur, waarbij een hogere temperatuur een donkerdere kleur 

betekent. Hierin zit tevens een chronologisch aspect, de meer donkere kleuren zoals 

oranjerood zijn later te dateren.168 De vormontwikkeling van de producten uit Andenne 

kent een redelijke uitgesproken ontwikkeling in de tot 13e eeuw die als volgt kan 

worden omschreven:169

·	 Periode Ia (1075-1125): vooral (tuit)potten met lintoor en sikkelvormige randen

·	 Periode Ib (1125-1175): vooral (tuit)potten met lintoor en manchetranden

·	 Periode II (1175-1225): kannen met worstoor en driehoekig verzwaarde randen

·	 Periode III (1225-ca. 1250): kannen met een dun worstoor, concave hals en een naar 

binnen afgeschuinde randlip

Een laatste chronologische ontwikkeling binnen deze bakselgroep is de hoeveelheid 

loodglazuur die wordt aangebracht. In de beginperiode wordt vrijwel de hele pot 

bedekt met groene of gele glazuurlaag, waarin vaak bruine spikkels te zien zijn. Daarna 

wordt slecht alleen een deel geglazuurd, meestal alleen een band op de schouder of 

bovenkant van de buik (Figuur 7.17).170

Het aardewerk uit de Maasvallei was waarschijnlijk een luxeproduct, afgeleid van 

de vormen die voorkomen (vooral drinkgerei), het veel voorkomen van versiering 

(glazuur en radstempels) en de relatief kleine aantallen die op nederzettingen worden 

164  Kleij 2000.
165  Kleij 2000; Van Genabeek 2002.
166  Borremans & Warginaire 1966.
167  Niet te verwarren met Maaslands wit, een bakselsoort uit de 14e-16e eeuw.
168  Bult 2012.
169  Overgenomen uit Bult 2012, 251. De productie in andere plaatsen zoals Hoei ving al eerder 

aan, mogelijk rond het begin van de 10e eeuw (Van Genabeek 2002).
170  Kleij 2000.

Tabel 7.2 
Het voorkomen van verschillende Paffrath 
randtypes in het aardewerkassemblage.
*  Verhoeven 1998, 72.
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aangetroffen.171 Uden - Schepersweg vormt qua aantal hierop geen uitzondering: 68 

fragmenten waren met zekerheid als Maasvallei te determineren. De rode variant heeft 

in dit geheel de overhand (39 om 29 fragmenten). Zestien fragmenten waren aan de 

buitenzijde voorzien van loodglazuur en een enkel fragment was gedecoreerd met een 

radstempel. Onder de 68 fragmenten bevonden zich twee randen en één worstoor. De 

randen bestaan uit een sikkelrand en een aan de buitenkant ronde rand met dekselgeul 

aan de binnenzijde, die respectievelijk te dateren zijn in de periode 1075-1125 en 

1150-1250. Het worstoor was op basis van de publicatie van Borremans & Warginaire172 

te plaatsen in Andenne periode II (1175-1225), hoewel een slag om de arm moet worden 

gehouden daar het oor waarschijnlijk niet in Andenne zelf is vervaardigd.

7.5.6 Pingsdorf aardewerk

Pingsdorf aardwerk is o.a. vervaardigd in de Duitse plaats Brühl-Pingsdorf, waar 

ovens en grote hoeveelheden productieafval zijn opgegraven. Het afval is uitvoerig 

bestudeerd en gepubliceerd door Sanke.173 Het van tertiaire klei vervaardigde aardwerk 

is middelhard tot hard gebakken en gemagerd met fijn afgerond zand met een 

gemiddelde korrelgrootte tussen de 0,3 en 0,5 mm, met uitschieters tot 0,8 mm.174 

Door de afwerking en fijne magering voelt het oppervlak van de scherf aan als fijn 

tot middelgrof schuurpapier.175 De hardheid van het baksel neemt in de loop van de 

12e eeuw toe tot het punt dat in het begin van de 13e eeuw het baksel de hardheid 

van (proto-) steengoed nadert.176 De kleur van het baksel hangt deels samen met 

de hardheid (en dus ook met de datering) en varieert van wit en geel tot groen en 

171  Zie bijvoorbeeld SomerenWaterdael III (Ostkamp 2012, 237-239).
172  Borremans & Warginaire 1966.
173  Sanke 2002.
174  Bult 2012.
175  Kleij 2000.
176  Bult 2012.

Figuur 7.17 
Een typische tuitpot van wit aardewerk 
uit de Maasvallei, uit de collectie van het 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (inven-
tarisnummer g 1932/1.115).
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bruin. In de productieplaats Brühl-Pingsdorf hebben de witte baksels in de 10e eeuw 

de overhand, terwijl vanaf het einde van deze eeuw de gele baksels de meerderheid 

vormen. De donkere baksels komen het meest voor in de eindperiode, rond de 13e 

eeuw.177 In de beginperiode vertoont het Pingsdorf aardewerk veel verwantschap 

met het late Badorf, en kleine fragmenten van beide types kunnen daarom lastig 

van elkaar te onderscheiden zijn.178 Het vormenspectrum bestaat voornamelijk uit 

tuit- en kogelpotten, bekers en kannen. De typochronologie van de producten uit 

Brühl-Pingsdorf is vrij uitgebreid behandeld door Sanke, zei het op een enigszins 

onoverzichtelijke manier.179 Een artikel die deze typochronologie meer verduidelijkt is 

daarom een aantal jaar geleden gepubliceerd door Bult.180

Pingsdorfaardewerk maakt met 15,1% een aanzienlijk deel uit van het aardewerkas-

semblage. Dit is exclusief de fragmenten (slechts 38 stuks) uit de Zuid-Limburgse 

centra, die in de volgende paragraaf besproken zullen worden. Het grote aantal 

Pingsdorfscherven in vergelijking met het Zuid-Limburgs materiaal geeft duidelijk aan 

dat de producten uit Pingsdorf niet verdrongen worden door de Limburgse producten, 

zoals bijvoorbeeld wel het geval is in de meest zuidelijke delen van ons land.181 Omdat 

er over het algemeen gesteld kan worden dat de latere Pingsdorfproducten harder 

gebakken zijn en daardoor donkerder van kleur, is de kleur van de Pingsdorfscherven 

genoteerd. Grofweg kan worden aangehouden dat de lichte kleuren (wit, geel, geelwit 

177  Ibidem.
178  Van Genabeek 2002.
179  Sanke 2002.
180  Bult 2011.
181  Ostkamp 2012, 240.

Figuur 7.18 
Tuitpot van Pingsdorfaardewerk met licht 
baksel uit de collectie van het Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden (inventarisnummer a 
1912/2.1).
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etc., zie bv. Figuur 7.18) algemener voorkomen in de eerste helft van de productiepe-

riode, ca. 900-1100, terwijl de donkere kleuren (grijs, bruin, grijsbruin, oranje) meer 

algemeen zijn in de tweede helft, ca. 1100-1300. De lichte baksels nemen in Uden 69% 

in, en de donkere baksels 31%. Er lijkt dus een grotere import van Pingsdorfproducten 

te zijn geweest in de eerste periode. Interessant hierbij is dat bij het Paffrath 

aardewerk juist vanaf de 12e eeuw meer wordt geïmporteerd, en het kan dus zijn dat 

deze producten deels die uit Pingsdorf vervangen in deze nederzetting. De dateringen 

die naar voren komen op basis van de vormtypes (13 stuks), zijn vrij breed. Vijf 

dateringen vallen in de beginperiode, terwijl vier in de eindperiode vallen, en de rest 

omvat bijna de hele productieperiode van Pingsdorf. Twee fragmenten zijn ingedeeld 

in de bakselgroep ‘ ba-pi’, waarbij het gaat om laat Badorf-vroeg Pingsdorf producten 

die macroscopisch niet val elkaar kon worden onderscheiden. De datering van deze 

fragmenten is hier gesteld op 850-950. Van de geïdentificeerde Pingsdorfscherven 

waren 52 stuks versierd met de verfversiering die karakteristiek is voor deze 

bakselgroep. Verschillende versieringspatronen konden worden onderscheiden, zoals 

strepen, komma’s (zie Figuur 7.18), zigzagjes, golfjes en kringels. 

7.5.7 Zuid-Limburgs aardewerk

Een bakselsoort dat veel verwantschap vertoond met de producten uit Pingsdorf 

en omgeving is geproduceerd in Zuid-Limburg, in een aantal plaatsen waaronder 

Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen. Het aardewerk is vervaardigd vanaf het einde 

van de 11e eeuw tot ruim in de 14e eeuw. De rode verfversiering (engobe) die te vinden 

is op Pingsdorf aardewerk werd ook toegepast op de Zuid-Limburgse producten.182 Het 

baksel onderscheid zich echter door een grover, zandig baksel waarbij de magering-

deeltjes 0,3-1,0 mm groot zijn, met uitschieters tot 2,5 mm.183 Daarnaast zijn de korrels 

scherper dan die van Pingsdorf, waarin afgerond zand als magering is gebruikt.184 De 

kleur van het baksel zijn wit tot geel, maar vroege baksels kunnen soms meer rood 

zijn.185 Veel van de producten zijn handgevormd en het vormenspectrum bestaat o.a. 

uit tuit- en kogelpotten, schalen en reliëfbandamforen. Vanaf de 12e eeuw neemt het 

aantal gedraaide producten echter sterk in aantal toe.186 Het aandeel van dit type 

aardewerk kan per vindplaats sterk verschillen. In de Brabantse Kempen verdringen 

bijvoorbeeld de producten uit Zuid-Limburg de producten uit Pingsdorf volledig vanaf 

de tweede helft van de 11e eeuw187, terwijl ze in nederzettingen in het westen van het 

land niet of nauwelijks voorkomen.188

De producten uit Zuid-Limburg nemen een zeer bescheiden deel in met 2,2%, en 

het lijkt erop dat de importen uit deze centra nauwelijks een rol hebben gespeeld 

in deze nederzetting. Dit is niet heel ongewoon, in het naburige Nistelrode vormde 

bij een vergelijkbare opgraving Zuid-Limburgs aardewerk 1,3% van het totale 

volmiddeleeuwse assemblage.189 Twee randfragmenten en een worstoor konden 

worden gedateerd aan de hand van de typochronologie die is opgezet door Bruijn.190 

De randen konden respectievelijk worden gedateerd in de periode 1100-1200 en 

1150-1200, en het worstoor moet worden geplaatst in de 13e eeuw. Het worstoor 

bevatte resten van een verfversiering, en naast dit fragment bevatte slecht één ander 

wandfragment verfversiering. 

182  Ibidem.
183  Bult 2012; Van Genabeek 2002.
184  Bult 2012.
185  Schabbink en Hendriks 2106.
186  Ibidem.
187  Van Genabeek 2002.
188  Zie bijvoorbeeld: Bult 2012.
189  Van de Venne & van Genabeek 2007.
190  Bruijn 1962/1963; 1965.
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7.5.8 Kogelpotaardewerk

Onder kogelpotaardewerk worden alle lokale, of eventueel regionale, handgevormde 

baksels gerekend. Dit type aardewerk komt op grote schaal in Nederland voor vanaf 

de Karolingische periode tot ver in de late middeleeuwen, soms tot in de 14e eeuw. 

In sommige delen van het land verdwijnt het lokale kogelpotaardewerk echter al veel 

eerder, zoals in de 11e eeuw in de Kempen.191 De typerende vorm die wordt gemaakt 

van kogelpotaardewerk is uiteraard de bolronde kogelpot, maar in mindere mate 

komen ook andere vormen voor zoals bakpannen met holle steel. Doordat de potten 

op lokale schaal worden gemaakt zijn er veel kleine variaties binnen deze bakselgroep 

aan te wijzen, maar de hoofdlijnen blijven vrij gelijk. Er is daarom gekozen om voor 

deze rapportage al het lokale/regionale kogelpotaardewerk onder één categorie te 

scharen, met uitzondering van de zogenaamde 3-laagjes kogelpotten. De magering 

van het baksel varieert van fijn tot middelgrof zand en de hardheid van zacht tot 

middelhard. De kleur van de buitenkant is meestal grijs, zwart of bruinrood, en op de 

breuk donkerder. Oxiderend afgestookte potten komen echter ook voor, waarbij de 

buitenkant dan rossig-beige of rood is. 

Na het blauwgrijze aardewerk is de categorie kogelpotaardewerk de grootste groep 

binnen het assemblage met 538 stuks (30,6%). Deze groep is verder onderverdeeld 

in twee subgroepen, het gewone kogelpotaardewerk (482 stuks) en het 3-laagjes 

kogelpotaardewerk (56 stuks), dat doorgaans wat zachter is gebakken en op de breuk 

een karakteristieke gelaagdheid laat zien van lichte buitenkanten en donkere kern.192 

Deze laatste groep wordt doorgaans geplaatst in de 10e en begin 11e eeuw193, maar 

het is zeer de vraag of de exemplaren van de Schepersweg in deze periode te plaatsen 

zijn. Ze komen namelijk in sporen geregeld voor in combinatie met bakselgroepen 

met een latere datering, zoals blauwgrijs (o.a. Elmpt) en donkere Pingsdorf baksels. 

Het kan echter ook dat de 3-laagjes kogelpotfragmenten zijn vermengd in jongere 

sporen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat dit type aardewerk al vroeg voorkomt. Zo 

bevat paalkuil 769 bijvoorbeeld vijf scherven uit de (laat-) Karolingische tijd, tezamen 

met één scherf 3-laagjes kogelpot. Een andere vroeg kogelpotbaksel is de groep die 

gemagerd is met vrij grove steengruis (kwarts), die te plaatsen is in de Karolingische 

periode. Hiervan is één fragment aangetroffen, in combinatie met een Badorf 

fragment. 

Het vormenspectrum van het kogelpotaardewerk van de Schepersweg is beperkt tot 

kogelpotten, en er zijn geen fragmenten aangetroffen van andere vormen die werden 

vervaardigd in het kogelpotbaksel, zoals bakpannen. De randen van de kogelpotten 

uit de volle middeleeuwen zijn simpel en in veel gevallen gaat het om onverdikte en 

afgeronde randen (Tabel 7.3). Ook komen enigszins verdikte en wat driehoekige randen 

voor, dit zijn waarschijnlijk vormen die geïmiteerd zijn van de Paffrath producten. 

Kleij heeft voor het aardewerk van Huis Malburg te Kerk-Avezaath een typologie 

opgezet voor de kogelpotranden die hier is gebruikt. Hij benadrukt dat de verschillende 

randtypes waarschijnlijk geen chronologische significantie hebben.194

Randtype Kleij* Aantal Percentage %

1 24 57,1

2 6 14,3

3 7 16,7

4 3 7,1

5 2 4,8

191  Van Genabeek 2002, 92.
192  Het uiterlijk van de breuk wordt vaak vergeleken met de vierkante Engelse dropjes.
193  Bult 2012, 255.
194  Kleij 2000, 119-122.

Tabel 7.3 
Voorkomen van verschillende randtypes 
binnen de groep kogelpotaardewerk.
*  Ibidem.
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7.5.9 Duisburg aardewerk

Dit type aardwerk is zeldzaam en is waarschijnlijk op zeer beperkte schaal 

geproduceerd. Het is echter een zeer bruikbare bakselgroep voor dateringsdoeleinden 

doordat het in een beperkte periode is geproduceerd, in het midden van de  10e eeuw 

tot aan de eerste kwart van de 11e eeuw. Zoals vele (vol-) middeleeuwse bakselgroepen 

is het vernoemd naar de productieplaats waar het voor het eerst is aangetroffen, maar 

inmiddels is bekend dat ook deze groep in andere plaatsen werd geproduceerd (zoals 

het Belgische Merelbeke).195 Het vormenspectrum van het in Nederland aangetroffen 

Duisburg aardewerk is zeer beperkt en bestaat uit een tweetal soorten potten, grote 

voorraadpotten met een randdiameter van meer dan 18 cm en kleinere bolle (kook-) 

potten met een randdiameter onder de 15 cm. Het ijzerhoudende baksel is doorgaans 

reducerend gebakken waardoor het grijs aan de buitenkant is en vaak wat lichter grijs 

op de breuk. Een enkele keer komt een rossig of rood baksel voor. De hardheid van 

het baksel kan enigszins variëren maar is  doorgaans middelhard. Daar de gebruikte 

grondstoffen geen temperaturen boven de 900°C verdragen, is het aardewerk 

nooit zeer hard gebakken.196 De magering in het baksel is van nature aanwezig fijn 

tot iets grover afgerond opaak-wit kwartszand, en in een deel van de potten (in 

Tiel bv. twee derde) is fijn rood potgruis te herkennen als opzettelijk toegevoegde 

magering. De potten zijn opgebouwd uit kleirollen die zorgvuldig zijn gladgestreken, 

waarbij de mageringdeeltjes krassen kunnen achterlaten (waardoor het kan worden 

onderscheiden van het sterk gelijkende kogelpotaardewerk). De onderste helft van de 

pot is vaak bijgesneden en de bodem is doorgaans plat. Karakteristieke versiering op 

de bovenhelft van de pot bestaat uit een enkelvoudig blokvormig radstempel, die bijna 

horizontaal, maar wel in een spiraal, op de pot is aangebracht.197

Binnen het assemblage zijn geen fragmenten die met zekerheid als Duisburgs konden 

worden gedetermineerd. Een enkel wandfragment voldeed aan de bakselbeschrij-

ving, maar was onversierd en is daardoor niet met zekerheid toegekend aan deze 

bakselsoort. 

7.5.10 Grijs- en roodbakkend gedraaid aardewerk

Rond de 13e eeuw vindt er in de nog jonge stedelijke centra een overgang plaats naar 

een samenleving waarin een aanzienlijk deel wordt gevormd door gespecialiseerde 

ambachtslieden. Eén van die (deeltijd)specialisaties is het vervaardigen van aardewerk, 

een product wat op grote schaal wordt ‘geconsumeerd’ in de groeiende steden maar 

ook op het omringende platteland. Lokale productie op huishoudniveau verdwijnt, 

waarmee het ‘kogelpot-tijdperk’ ten einde komt.198 Vanaf deze periode wordt er in 

verschillende steden op grote schaal grijs- en roodbakkend aardewerk geproduceerd 

voor de lokale en regionale markt. Deze aardewerksoorten worden gemaakt van 

kwartaire klei, vervaardigd op de draaischijf en middelhard gebakken. De scheiding 

tussen beide bakselsoorten is arbitrair en is gebaseerd op de kleur, die logischerwijs 

ontstaat door een verschil in ovenatmosfeer (d.w.z. reducerend versus oxiderend).199 

Hoewel de grondstof voor beide baksels identiek is, bestaan er wel degelijk 

typologische, functionele en chronologische verschillen tussen beiden, waardoor 

195  Bult 2012, 243.
196  Bartels et al. 1997.
197  Bartels et al. 1997; Bult 2012.
198  In het meest zuidelijke deel van Nederland, zoals de Brabantse Kempen, worden lokale 

baksels als reeds gedurende de 11e eeuw verdrongen door importen uit Zuid-Limburg en de 
Maasvallei (Van Genabeek 2002, 92).

199  Bartels 1999.
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het terecht is om te spreken van twee bakselgroepen.200 Zo werd bijvoorbeeld 

grijsbakkend aardewerk geproduceerd van de 13e tot begin 16e eeuw, terwijl 

roodbakkend vanaf het einde van de 12e tot aan de 20e eeuw werd geproduceerd. 

Een ander verschil is dat grijsbakkend nooit (opzettelijk) werd geglazuurd, terwijl 

dit bij roodbakkend op grote schaal is toegepast. De vormen die in de beginperiode 

werden geproduceerd zijn geïnspireerd op vormen die al veel voorkomen in andere 

volmiddeleeuwse baksels en bestaan uit kannen, bakpannen, kookpotten en schalen.201 

Hoewel kleine fragmenten van roodbakkend aardewerk lastig te dateren zijn, doordat 

het zo lang is geproduceerd kan wel worden gesteld dat de baksels uit de beginperiode 

over het algemeen bleker zijn (meer oranje dan rood) en niet of nauwelijks zijn 

geglazuurd (vaak zijn alleen spetters te zien), terwijl de latere baksels donkerder zijn en 

uitbundiger zijn geglazuurd, in veel gevallen het gehele oppervlak.  

Binnen het assemblage zijn zes fragmenten roodbakkend aardewerk aangetroffen 

(waarvan twee op de stort zijn gevonden), en één fragment grijsbakkend. Op zes 

fragmenten roodbakkend kwam loodglazuur voor. De aantallen die zijn aangetroffen 

zijn een goede indicatie voor de sluitdatum van het assemblage. Deze aardewerksoor-

ten komen namelijk vanaf 1300 op grote schaal voor in heel Nederland, en worden 

vanaf die tijd (en veel gevallen nog eerder) in steeds grotere aantallen op vindplaatsen 

gedepositioneerd. Er kan dus worden gesteld dat de nederzetting aan de Schepersweg 

hoogstwaarschijnlijk al voor 1300 is verlaten.

7.5.11 Proto-steengoed

Naast grijs- en roodbakkend aardewerk is proto-steengoed een typische 

bakselcategorie die het aanbreken van de late middeleeuwen inluidt, en het 

valt hoofdzakelijk te dateren in de 13e eeuw (1200-1280).202 In de Rijnlandse en 

Zuid-Limburgse productiecentra ging men in de 13e eeuw experimenteren met het 

opvoeren van de baktemperatuur van het aardewerk, waardoor de klei en de magering 

versinterde en het baksel minder poreus werd. Bij proto-steengoed is er echter 

sprake van een nog niet geheel versinterd, maar al wel veel harder baksel.203 Het 

minder poreuze baksel was uitermate geschikt voor vloeibare producten, en de meest 

gangbare vormen zijn daarom kannen, bekers en voorraadkruiken.204 

Hoewel proto-steengoed in meerdere centra, die al reeds lang aardewerk 

produceerden (Pingsdorf, Mayen, Schinveld etc.), werd vervaardigd, is het vrij goed te 

onderscheiden van de eerdere baksels uit deze centra omdat er verschillen zijn in kleur, 

dikte van de scherf, de vorm, additieven en decoratie. Zo overheersen donkerbruine 

en paarse kleuren en is de scherf enkele millimeters dikker dan de Pingsdorf-achtige 

baksels, met een ruwer oppervlak en stevigere draairingen. De oren laten een overgang 

zien van korte brede bandoren naar langere stevige lintoren, en ook de randen zijn 

over het algemeen steviger. De standring is dikker en minder geprononceerd en de 

tuiten van de Pingsdorfpotten maken plaats voor schenklippen.205 Door de zeer hoge 

baktemperatuur is het beschilderen van het oppervlak niet meer mogelijk, maar wel 

worden geregeld engobes aangebracht. Daarnaast komen soms op de rand rad- of 

chevronstempels voor als versiering. 

200  Ibidem.
201  Baart 1994.
202  Bartels 1999, 44.
203  Van Genabeek 2002, 95.
204  Bult 2012, 258.
205  Bartels 1999, 44-45.
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Er zijn vier fragmenten proto-steengoed aangetroffen en één fragment bijna 

steengoed, waarvan drie fragmenten afkomstig waren van kannen, wat de meest 

voorkomende vorm is in dit baksel. Ook zijn drie fragmenten voorzien van een engobe. 

Zoals al eerder aangegeven komen naast het echte proto-steengoed ook zeer harde 

baksels voor uit Pingsdorf, wat gezien kan worden als de directe voorloper. Het lage 

aantal proto-steengoed fragmenten en het ontbreken van echt steengoed bevestigen 

dat de vindplaats reeds in de 13e eeuw is verlaten, en waarschijnlijk in de eerste helft 

van deze eeuw. 

7.5.12 Beschouwing en conclusies

Het aardewerk uit nederzettingscontext biedt de mogelijkheid om de nederzetting 

en de fasen daarbinnen globaal te dateren. De begindatering van de nederzetting 

is enigszins lastig vast te pinnen. Het is zeker dat Merovingisch materiaal nagenoeg 

ontbreekt, één laat-Merovingisch randfragment vormt de uitzondering. Voorts kan 

worden geconcludeerd dat er geen relatie lijkt te bestaan tussen de nederzetting 

en het ernaast gelegen Merovingische grafveld. De nederzetting die behoort bij het 

grafveld zal dus buiten het huidige onderzoeksgebied hebben gelegen. 

Karolingisch aardewerk is wel in kleine aantallen aangetroffen, en deze zijn 

waarschijnlijk afkomstig van twee huisplaatsen die zich binnen het onderzoeksge-

bied bevinden. Het is de vraag of de Karolingische bewoning direct overloopt in de 

volmiddeleeuwse, of dat er een kort hiaat is tussen beide fasen. Ottoons (ca. 900-1050) 

aardewerk is namelijk weinig vertegenwoordigd, en typische vormen uit de 10e eeuw 

zoals Hunneschans- en Duisburgs aardewerk zijn niet aangetroffen. Deze vormen zijn 

echter vrij zeldzaam, en hun afwezigheid betekent dus niet zonder meer dat er geen 

bewoning is in de 10e eeuw. Een handvol overgangsvormen tussen Badorf en Pingsdorf 

zijn wel aangetroffen en dit geldt ook voor 3-laagjes kogelpot aardewerk, wat een 

indicatie kan zijn dat de bewoning wel op kleine schaal doorliep in de Ottoonse 

periode. 

Afgaande op de samenstelling van de omvangrijke bakselgroepen Pingsdorf en 

blauwgrijs aardewerk kan worden geconcludeerd dat het zwaartepunt van de 

nederzetting lag in de 11e en 12e eeuw. Dit is goed te zien aan de verspreiding van 

baksels uit deze periode over de gehele nederzetting (Figuur 7.19). Daarna werd 

de nederzetting vrijwel zeker verlaten in de eerste helft van de 13e eeuw. Wanneer 

de vroege volmiddeleeuwse baksels (lichte Pingsdorf) wordt afgezet tegen late 

volmiddeleeuwse baksels (Elmpt), wordt er duidelijk dat in ieder geval twee gebou-

wenplattegronden in de vroege fase moeten worden geplaatst, en twee andere in 

de late fase (Huizen 11 en 26; Figuur 7.20). Nader onderzoek kan mogelijk nog meer 

structuren aan bepaalde fasen toewijzen, maar het is duidelijk dat ook veel contexten 

gemengd materiaal bevatten. Dit is niet verwonderlijk gezien de hoge sporendichtheid 

wat zal hebben gezorgd voor veel opspit en vermenging van fragmenten uit meerdere 

periodes. 

Kijken we naar het vormenspectrum van het aardewerk en daaraan eventueel 

gelieerde functies, dan kan gesteld worden dat het merendeel van het assemblage 

uit blauwgrijze kogelpotten, dan wel lokaal vervaardigde kogelpotten bestaat. 

Deze werden hoofdzakelijk gebruikt voor het koken en bewaren van etenswaren 

op huishoudelijk niveau. Naast het kookaardewerk kwamen in kleine aantallen 

andere vormen voor die waarschijnlijk een redelijk specifieke functie vervulde in de 

nederzetting. Elmpter dolia, waarvan zeker drie exemplaren aanwezig waren, werden 

gebruikt voor de opslag van goederen en zijn vergelijkbaar met de Karolingische 
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Badorfamforen en de Romeinse amforen en dolia. De gereduceerde en hard gebakken 

baksel waren geschikt voor de opslag van vloeistoffen, maar of dit daadwerkelijk is 

gebeurt is tot op heden niet bekend. 

Het bewaren, serveren en presenteren van vloeistoffen werd in ieder geval wel gedaan 

in tuitpotten, kannen en bekers. Deze zijn aangetroffen in de bakselgroepen Pingsdorf, 

Elmpt en Maasvallei. Het betreft vooral fijnere aardewerksoorten waarvan een deel 

versierd is, waaruit kan worden afgeleid dat de presentatie bij het serveren en nuttigen 

van dranken een grotere rol speelde dan bij het bereiden van etenswaar. Binnen het 

assemblage is een enkel voorwerp aangetroffen dat duidelijk niet in verband stond 

met eten of drinken. Het gaat om een spinklosje vervaardigd uit rood handgevormd 

aardewerk, wat mogelijk lokaal is gemaakt. Het spinklosje diende als verzwaring van 

het spinrok, die werd gebruikt om draden te spinnen van wol. Spinklosjes worden 

op vrijwel elke nederzetting uit de late prehistorie en historische tijd gevonden wat 

aangeeft dat het spinnen van wol een veelvoorkomende huishoudelijke bezigheid was. 
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Figuur 7.19 
Overzichtskaart van de verspreiding van 
Pingsdorf aardewerk binnen de nederzet-
tingssporen.
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Alle bakselsoorten, met uitzondering van kogelpotaardewerk, zijn te beschouwen als 

niet-lokaal en werden geïmporteerd van buiten de regio. De hoeveelheden waar het 

om ging zijn echter bescheiden, en de bewoners zullen de producten hebben verkregen 

op een lokale of regionale markt, of via een verkoper die de nederzettingen afging. 

Er zijn, vanuit het aardewerk-perspectief, geen aanwijzingen dat de bewoners actief 

handel dreven in een interregionaal netwerk. Aardewerk dat veel voorkomt in handels-

nederzettingen uit de Karolingische en Ottoonse tijd, zoals Badorf amforen, ontbreken 

volledig op de nederzetting Uden - Schepersweg. 

Het assemblage bestaat uitsluitend uit aardewerk voor gebruik op huishoudelijk 

niveau. Het importaardewerk is echter wel een indicatie dat de bewoners toegang 

hadden tot de producten die circuleerden in het interregionale handelsnetwerk, en 

dat ze tot op zekere hoogte een keuze hadden welke producten zij verkregen uit 

deze circulatie. De keuze voor een bepaald soort kogelpot lijkt hier een voorbeeld 

van te zijn. Kogelpotten werden gemaakt in lokaal kogelpotaardewerk, maar ook uit 
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Figuur 7.20 
Overzichtskaart van de verspreiding van Elmpt 
aardewerk binnen de nederzettingssporen.
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niet-lokaal blauwgrijs aardewerk. Of er potten van het ene of het andere baksel werden 

gebruikt zal af hebben gehangen van de beschikbaarheid en prijs van niet-lokaal 

aardewerk, in combinatie met voorkeuren op basis van functionele of esthetische 

eigenschappen. Zo kan het zijn dat de blauwgrijze potten door het hardere en meer 

homogene baksel  bijvoorbeeld een betere hittegeleiding bezaten, beter bestand 

waren tegen hittestress, minder poreus waren en langer meegingen. Vanwege 

dergelijke eigenschappen zal het aardewerk geregeld geprefereerd zijn ondanks de te 

verwachten hogere prijs. 

Wanneer een aantal sporen worden geselecteerd met relatief grote aantallen 

aardewerk, wordt duidelijk dat binnen het kookaardewerk er meestal een zeer 

ongelijke verdeling is tussen de lokale en de niet-lokale kogelpotten (Tabel 7.4), 

waarbij de meerderheid door een van beide categorieën kan worden ingenomen. Welk 

baksel de overhand heeft hoeft niet alleen bepaald te zijn door de bewoners van de 

nederzetting, maar zal ook hebben gelegen aan het aanbod vanuit de productiecentra. 

Als er immers geen of weinig aanbod is, dan zullen de bewoners vanzelf over gaan op 

het zelf vervaardigen van kookaardewerk waar zij in het dagelijks leven van afhankelijk 

zijn voor de bereiding van voedsel. Hoewel er ongetwijfeld fluctuaties hebben 

bestaan in het aandeel kogelpotaardewerk door de jaren heen, is het duidelijk dat de 

bakselsoort in alle periodes voorkomt. De geïmporteerde producten hebben dus nooit 

de lokale producties volledig verdrongen.

Spoor N en %
blauwgrijs

N en %
kogelpot

6428 34 (79%) 9 (21%)

9156 46 (98%) 1 (2%)

10058 44 (92%) 4 (8%)

6069 30 (86%) 5 (14%)

598 36 (92%) 3 (8%)

804 17 (100%) 0 (0%)

6640 31 (78%) 9 (22%)

768 1 (2%) 51 (98%)

874 3 (17%) 15 (83%)

5412 2 (17%) 10 (83%)

915 1 (13%) 7 (87%)

6151 0 (0%) 19 (100%)

9214 0 (0%) 9 (100%)

6865 0 (0%) 55 (100%)

7.6 Het natuursteen uit de nederzetting

S. Knippenberg

7.6.1 Inleiding

Hoewel de steentijd al lang voorbij is, blijft natuursteen als grondstof voor werktuigen 

nog steeds een rol spelen gedurende de middeleeuwen. Vooral bij het vermalen 

van voedselgewassen, alsmede het slijpen van het metalen gereedschap werden 

stenen werktuigen nog veelvuldig gebruikt. Een groot verschil met de prehistorie is 

het benutten van steen als bouwmateriaal. Deze traditie werd met de komst van de 

Romeinen geïntroduceerd en gedurende de middeleeuwen vooral in stedelijke context 

voortgezet. 

De verschillende fases van het veldwerk te Uden - Schepersweg hebben gezien 

de enorme dichtheid aan sporen en structuren relatief in aantal een bescheiden 

hoeveelheid steen opgeleverd. In totaal zijn meer dan 750 stenen en fragmenten 

Tabel 7.4 
Sporen met redelijk grote aantallen kogelpot 
en blauwgrijs, en de onderlinge verhouding.
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verzameld met een aanzienlijk gewicht van 199,1 kg. 

Vrijwel al het materiaal is afkomstig uit een van grondsporen die geassocieerd zijn 

met de middeleeuwse nederzetting. Een zeer gering aantal vondsten komt uit jongere 

sporen. Daarnaast heeft het machinaal verdiepen van de afdekkende bodemlagen ook 

een reeks vondsten opgeleverd. Een deel daarvan past qua steensoort en artefacttype 

goed bij het middeleeuwse assemblage, twee vondsten zijn echter jonger te dateren. 

Deze stenen zijn bij de beschrijving van het middeleeuws assemblage buiten 

beschouwing gelaten.

Aangezien rolstenen van allerhande omvang zich binnen de grindrijke afzettingen 

bevinden waarop de vindplaats gelegen is en veel natuurlijk materiaal bij het dicht 

geraken van paalkuilen en waterputten in de sporen terecht kan zijn gekomen, zijn 

gedurende het veldwerk selectiecriteria gehanteerd op basis waarvan materiaal is 

verzameld. Al het materiaal dat duidelijke sporen van bewerking, gebruik, verhitting of 

niet natuurlijke breuk vertoont is verzameld.206 Bij complete rolstenen zonder sporen 

van bewerking, gebruik dan verhitting kan niet onderscheiden worden of ze natuurlijke 

achtergrondruis vormen dan wel benut zijn door de middeleeuwse bewoners. Deze 

stenen zijn daarom niet verzameld. Bij twijfel is materiaal wel verzameld. 

Gedurende de analyse bleek dat er nog een groot aandeel natuurlijk materiaal onder 

de verzamelde stenen bevond. Met name rolstenen met een oud natuurlijk breukvlak 

zijn moeilijk van door menselijk toedoen gebroken stenen te onderscheiden.  Deze 

stenen zijn niet beschreven. Uiteindelijk is het aantal tijdens de analyse teruggebracht 

tot 182 items, waarbij onder ‘ item’ alle fragmenten zijn gegroepeerd, die aan elkaar 

passen of die op het oog vrijwel zeker tot hetzelfde stuk hebben behoord. De breuk 

heeft in beide gevallen een post-depositionele en geen intentionele oorzaak. 

  

Bij de bestudering is getracht de volgende vragen te beantwoorden:

· Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

· Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

· Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats?

· Hoe verhouden de uitkomsten zich tot gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving en de 

omliggende regio?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende methode 

bestudeerd. 

Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de volgende variabelen gecodeerd: 

(a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) de grootteklasse, 

(e) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingssporen, (f) de aard van het 

uitgangsmateriaal en (g) eventuele sporen van verbranding of verhitting. Van al het 

niet natuurlijk – dat wil zeggen al het bewerkt en gebruikt – vuursteenmateriaal, 

zijn daarnaast de lengte, breedte en dikte bepaald, alsmede de aard en hoeveelheid 

cortex. Van het natuursteen zijn slechts in het geval van complete werktuigen de 

maten genomen.207 De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, 

aangevuld met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op basis 

hiervan is het werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn 

in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals aangegeven in 

Tabel 7.5.

206  Daarbij is het materiaal van het Inventariserend Onderzoek, het veldwerk van de Heem-
kundekring Uden en de twee campagnes van de opgraving bij elkaar gebracht.

207  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van de zijdes die compleet zijn. 
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het klop-
pen tegen een hard voorwerp.

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig als 
gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van 
een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende beweging 
afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor maalsteenliggers of plat tot 
licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen doordat 
het nog enigszins ruw aanvoelt als gevolg van bouchaderen of de onregelmatige aard 
van de gebruikte steen.

Slijpsteen (pas-
sief )

Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking 
is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteenvlak doordat het 
glad tot zeer glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen 
bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.*

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij de slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende beweging 
is ontstaan. De steen vertoont vaak evenwijdige krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door een 
schurende beweging is afgesleten. 

7.6.2 Steensoorten en hun herkomst

Onder het steenmateriaal bevindt zich een breed palet aan steensoorten. Sterk 

de overhand heeft tefriet, gevolgd door kwartsiet, zandsteen, en kwartsitische 

zandsteen (Tabel 7.6). De overige materialen, waaronder kwarts, vuursteen,208 jaspis, 

lydiet, schist, siltsteen, conglomeraat en graniet zijn slechts in geringe aantallen 

aangetroffen, waarbij kwarts en conglomeraat er qua gewicht door enkele grote 

stenen wel uitspringen. 

Voor zover vast te stellen gaat het bij vrijwel alle materialen om secundaire gesteentes. 

Alleen tefriet en mogelijk een variëteit van kwartsiet vormen hierop een uitzondering. 

Alle secundaire stenen behoren tot steensoorten die veel voorkomen in de 

grindhoudende afzettingen van de Rijn en de Maas. Onder de materialen zijn de voor 

de Maas afzettingen gidsgesteentes Revinien kwartsiet, Burnot conglomeraat en lydiet 

herkend, terwijl de aanwezigheid van jaspis erop duidt dat ook een Rijncomponent 

aanwezig is. 209

Dergelijke afzettingen, onderdeel uitmakend van de Formatie van Beegden (Be4), 

dagzomen in het onderzoeksgebied210 en het meeste van dit materiaal zal dan ook 

lokaal voorhanden zijn geweest. Het gebruik van enkele zeer omvangrijke (>30cm) 

soms onregelmatig gevormde rolstenen moet toegeschreven worden aan deze lokale 

aanwezigheid, die het relatief eenvoudig maakte om dit soort materiaal te vergaren. 

Het veelvuldig aantreffen van grote rolstenen in het natuurlijk zand bij het couperen 

van de grondsporen gaf dit ook al aan. 

Dit soort omvangrijk materiaal vindt men doorgaans niet binnen nederzettingen 

uit vergelijkbare periodes op de Brabantse dekzanden, waar steenmateriaal in de 

208  Vuursteen wordt hier niet apart beschreven aangezien het materiaal hetzelfde is behan-
deld als de overige steensoorten. Er is geen prehistorische bewerkt kling- of afslagmateriaal 
aangetroffen.

209  Van der Heide & Hellinga 1974, 118.
210  Mulder et al. 2003.

Tabel 7.5 
Werktuigtypen van natuursteen.
*  E. Kars 2000.
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directe omgeving vaak niet voorhanden was.211 Wel zijn ze bekend van bijvoorbeeld 

nederzettingen uit de late bronstijd en ijzertijd in Bennekom en Elst (Utrecht), waar 

de directe nabijheid van stuwwallen zorgde voor de mogelijkheid om omvangrijk 

terrasgrind en moreen materiaal te verzamelen.212

Steensoort N G

Vuursteen 4 68.1

Lydiet 2 19.0

Jaspis 1 13.4

Kiezelgesteente 1 35.9

Kwarts 4 5915.1

Zandsteen 22 30205.9

Conglomeraat 4 6022.6

Kwartsitische zandsteen 13 5686.6

Kwartsiet 39 16545.8

Schist 2 29.8

Leisteen 5 90.9

Tefriet 83 46579.1

Graniet 1 44.0

Kristallijn gesteente (onbepaald) 1 8.9

Totaal 182 111265.1

Naast deze secundaire gesteentes bevat het assemblage van Uden - Schepersweg ook 

enkele steensoorten die vermoedelijk vanuit hun primaire context zijn gemijnd en via 

ruilhandel als (voor)bewerkte artefacten binnen de nederzetting zijn terechtgekomen. 

Dit geldt in ieder geval voor het poreuze vulkanische tefriet, vroeger ook wel 

basaltlava genoemd. Dit zeer karakteristieke uitvloeiingsgesteente is afkomstig uit 

de regio rond Mayen (Midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen 

werd als grondstof voor maalstenen.213 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en 

middeleeuwen is het een gewild en veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse 

nederzettingen.214 Ondanks zijn exotische herkomst is tefriet in aantal en gewicht het 

belangrijkste materiaal in Uden - Schepersweg. 

Naast het tefriet, zijn twee wetstenen vervaardigd van fijne kristallijne gesteentes. 

Vermoedelijk gaat het hierbij om twee verschillende variëteiten van schist, een 

donker gekleurde variant met fijne glimmers en donkere mineralen, vermoedelijk 

amfibool, en een grijsgroene steen met eveneens een kleine glimmerfractie. Dergelijk 

metamorf gesteente komt niet in de terrasgrinden van de Formatie van Beegden voor 

en wanneer we ook in ogenschouw nemen dat ze zijn benut voor het vervaardigen 

van wetstenen, gaat het vermoedelijk om gemijnde steensoorten. Gedurende de 

middeleeuwen bestonden namelijk verschillende wetsteenproductiecentra, met 

name in Duistland, Engeland en Scandinavië, van waaruit men deze slijpwerktuigen 

verhandelden.215 Waar de in Uden – Schepersweg aangetroffen wetstenen precies 

vandaan komen, valt zonder petrografisch onderzoek niet met zekerheid te zeggen.  

211  Knippenberg 2008a, 2011.
212  Knippenberg 2008b, 2010.
213  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
214  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; E. Kars 2000, 2001; Knippenberg 2008b.
215  Zie bv. H. Kars 1983b; Resi 1990.

Tabel 7.6 
Aantal en gewichten onderverdeeld naar 
steensoort.
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7.6.3 Natuursteen

Binnen het natuursteenmateriaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie 

grote groepen: (1) de werktuigen en fragmenten daarvan, (2) de door verbranding 

gemodificeerde en vaak gebroken stenen en (3) het overige moeilijk te duiden 

materiaal. Binnen de eerste groep zijn verschillende soorten werktuigen herkend. 

Het gaat om maalstenen, slijpstenen, wetstenen,  klopstenen, een mortier en een 

polijststeen (Tabel 7.7). Daarbij kan tevens ook een onderscheid gemaakt kan worden 

tussen enerzijds werktuigen, die eerst een bewerkingsproces hebben ondergaan 

voordat ze gebruikt zijn, en anderzijds de ad-hoc gebruikte rolstenen. Kort zullen de 

verschillende werktuigen en groepen besproken worden.
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Maalsteenschijf: ligger - - - - - - - - - - - 3 - - 3

Maalsteenschijf: loper - - - - - - - - - - - 14 - - 14

Maalsteenschijffragment - - - - - - - - - - - 39 - - 39

Maalsteenfragment - - - - - - - - - - - 13 - - 13

Vijzel - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Wetsteen - - - - - 1 - - 2 - - - - - 3

Passieve slijpsteen - - - - - 2 - - - - - - - - 2

Slijpsteenfragment - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Maal/slijpsteenfragment - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Klopsteen - - - - - 2 - - - - - - - - 2

Polijststeen - - - 1 - - - - - - - - - - 1

Bekpate rolsteen - - - - - 2 - - 3 - - - - - 5

Afslag - 1 - - - - - 1 - - - - - - 2

Afval 1 - - - - - - 1 - - - - - - 2

Potlid 1 - - - - - - - - - - - - - 1

Gepolijste rolsteen - - - - - - - 1 - - - - - - 1

Fragm. van dakbeddekingstegel - - - - - - - - - - 1 - - - 1

Plaatvormig fragment - - - - - - - - 2 2 3 - - - 7

Rolsteen 1 1 - - - 1 - 1 3 - - - - 1 8

Rolsteenfragment 1 - 1 - 3 10 4 9 26 - 1 - 1 - 56

Brok - - - - 1 1 - - 3 - - 14 - - 19

Totaal 4 2 1 1 4 22 4 13 39 2 5 83 1 1 182

% 2.2 1.1 0.5 0.5 2.2 12.1 2.2 7.1 21.4 1.1 2.7 45.6 0.5 0.5 100.0

7.6.4 Maalstenen
Maalstenen representeren de meest voorkomende werktuigtype binnen de 

middeleeuwse nederzetting van Uden – Schepersweg. Uitsluitend het vulkanische 

tefriet is met dit werktuigtype geassocieerd. Ondanks dat er geen complete 

werktuigen zijn aangetroffen, kan toch gesteld worden dat dit poreuze materiaal 

relatief goed geconserveerd is. In meer dan de helft van de gevallen zijn de geborgen 

fragmenten tijdens het verzamelen of daarna niet verder uit elkaar gevallen. Bij een 

recentelijk opgegraven Romeinse nederzetting in Uden–Noord bleek dat laatste voor 

Tabel 7.7 
Aantal artefacten onderverdeeld 
naar artefacttype en steensoort.
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bijna alle vondstnummers niet op te gaan en waren de meeste grote stukken in kleine 

fragmenten en gruis uiteen gevallen.216 De hogere ouderdom van deze noordelijk 

gelegen nederzetting zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Het kan echter 

niet uitgesloten worden dat verschillen in kwaliteit van de tefriet ook hieraan debet zijn 

geweest. Met het verloop van de tijd zijn in de regio rond Mayen namelijk verschillende 

zones gemijnd, die onderling verschilden in kwaliteit.

Voor zover vast te stellen is het tefriet binnen Uden – Schepersweg alleen benut in de 

vorm van maalsteenschijven behorende tot een handmolen. Dit type maalwerktuig 

verschijnt vanaf de late ijzertijd in Nederland, maar wordt vooral gangbaar vanaf 

de Romeinse tijd.217 Gedurende de Romeinse tijd gaat het nog om een eenvoudige 

handmolen, waarbij de bovenste loperschijf via een lap of houten handvat handmatig 

werd rondgedraaid ten opzichte van de onderste liggerschijf. Tijdens de middeleeuwen 

komen de twee schijven binnen een houtenconstructie te liggen, waarbinnen 

ook het aandrijfmechanisme is verankerd (Figuur 7.21).218 In associatie met deze 

technologische vernieuwing nemen de schijven in diameter toe en in dikte af ten 

opzichte van de Romeinse tijd.219 

Bij 56 items bleek zowel een deel van het maalvlak als de tegenoverliggende zijde 

bewaard en kon worden vastgesteld dat ze aan schijven hebben toebehoord. Bij 14 

bleek het mogelijk ze als loper schijven te classificeren, dat is de bovenste schijf die 

tegen de onderliggende ligger schijf wordt rondgedraaid. Dit laatste type kon in drie 

gevallen worden vastgesteld. De overige stukken zijn dermate gefragmenteerd dat 

niet meer gezegd kon worden dan dat het om een maalsteen (N=14) ging op basis van 

de aanwezigheid van een deel van het maalvlak of om een niet verder te definiëren 

brok (N=13).

216  Knippenberg 2013, 2018.
217  Van den Broeke 1987; Harsema 1979.
218  Harsema 1979.
219  E. Kars 2001; Knippenberg 2008a.

Figuur 7.21 
Reconstructie van de wijze waarop mid-
deleeuwse handmolens zijn gebruikt (geba-
seerd op onderzoek in Gasselte, uit Harsema 
1979, fig. 11, p.32).
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Zoals hierboven reeds vermeld zijn de middeleeuwse handmolenschijven gemiddeld 

dunner en in diameter groter dan hun Romeinse voorgangers. Het materiaal van 

Uden – Schepersweg sluit hierbij goed aan. De dikte varieert van 2,0 tot 6,0 cm, met 

een gemiddelde van 3,3 cm. De dikte van de meeste schijven ligt tussen de 2,3 en 

3,7 cm. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een enkel fragment van nog dikkere 

schijf tussen het materiaal zitten. Het mist de tegenoverliggende zijde, maar de dikte 

bedraagt minstens 8,2 cm. Helaas is het stuk te gering van omvang om verder iets 

over de scherf te zeggen. De bepaling van de diameter was slechts in enkele gevallen 

mogelijk en deze ligt tussen 41 en 61 cm.

Paalkuil S6070 van Huis 2 leverde een bijzondere vondst op van twee grote schijf-

fragmenten van een ligger en loper behorende tot dezelfde handmolenschijf (Figuur 

7.22 en Figuur 7.23). De ligger was meer dan voor de helft bewaard gebleven en bezit 

nog het complete centrale gat met een diameter van 4,5 cm. De diameter van beide 

schijven is 61 cm. De loper is iets minder compleet bewaard gebleven. Daarvan resteert 

niet meer het centrale gat, wel is het gat waarin de aandrijfstok was gestoken. Dit gat 

doorboort zoals gebruikelijk de schijf niet. Dat de bepaling van maximale dikte van de 

schijven op basis van kleine fragmenten aan fouten onderhevig is, laten de variatie aan 

dikte binnen beide schijven duidelijk zien. Bij de ligger is de geringste dikte centraal op 

de schijf en bedraagt 2,3 cm, terwijl aan de randen de dikte varieert tussen 3,3 en 3,7 

mm. Bij de loper zijn deze waarden respectievelijk 2,6 cm en van 4,0 tot 4,9 cm. 

Het maalvlak van de ligger is iets meer afgesleten dan dat van de loper. Een opvallende 

kenmerk van de laatste is de afwerking van de tegenoverliggende zijde. Deze bezit 

sterk geprononceerde dellen/holtes. Dat deze afwerking sterk verschillend kan zijn, 

is op basis van een reeks andere lopers vastgesteld. De meeste bezitten parallelle 

inkepingen die gevolg zijn van afwerking met een puntige beitel. Enkele bezitten 

in vorm vergelijkbare maar in omvang veel kleinere holtes. Ook het gat voor de 

aandrijfstok verschilt sterk in omvang.

Bij enkele lopers is vastgesteld dat rondom het centrale gat aan de buitenzijde een 

opstaande rand was aangebracht (Figuur 7.24). Dit gat varieert in diameter van 6 tot 8 

cm. Vermoedelijk werd het graan via deze opening toegevoerd, aangezien nergens op 

de loperschijven een extra gat is aangetroffen, die de schijf geheel doorboort.220

Een opvallend aspect van de maalsteenschijven uit Uden-Noord is de variatie in 

afwerking van de bovenzijde van loperschijven. Een groot deel bezit parallelle 

inkepingen die waarschijnlijk de overblijfselen vormen van het afwerkingproces met 

een puntige beitel. Daarnaast zijn bij enkele schijven de gehele buitenkant bedekt met 

in omvang en diepte variërende holtes. Het grote loperfragment uit paalkuil S6070 

heeft opmerkelijk grote ovale holtes met een maximale diameter van ca. 4,0 cm (zie 

Figuur 7.22). Bij de meeste schijven, echter, zijn deze holtes een stuk kleiner (ca. 2,5 

cm) en minder geprononceerd. 

 

220  Cf. H. Kars 1983.
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Figuur 7.22 
Groot fragment van de maalstenen loper- 
(boven) en liggerschijf (onder) (vnr.1430) 
met op de buitenkant duidelijk het gat 
waarin de aandrijfstok was gestoken. 
Schaal 1:6.
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Figuur 7.23 
Beide schijven van vnr.1430 zoals ze op 
elkaar gelegen hebben. Schaal 1:4.

Figuur 7.24 
Fragment van een maalstenen loperschijf 
(vnr.700) met nog een deel van het centrale 
gat met opstaande rand aanwezig. Schaal 1:4.
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7.6.5 Slijpgereedschap 

Onder het slijpgereedschap vallen slijpstenen en wetstenen. Dit gereedschap vormt 

slechts een gering deel van het werktuigenarsenaal van de bewoners te Uden - 

Schepersweg. In totaal zijn er drie passieve slijpstenen, drie wetstenen en een 

fragment van een onbepaalde slijpsteen herkend. Gezien het grote aantal huizen en de 

lange bewoningsduur van het terrein is dit een magere opbrengst. 

Bij de passief gebruikte slijpstenen is net als bij het onbepaalde fragment in alle 

gevallen zandstenen rolstenen als grondstof benut (Figuur 7.25). In twee gevallen zijn 

deze rolstenen niet ad-hoc als slijpsteen gebruikt, maar is eerst het beoogde slijpvlak 

in de juiste vorm opgeklopt. Dit zorgde er gelijk ook voor dat het slijpvlak verruwd 

werd. Deze stenen bezitten nog restanten van de bouchadeerproces in de vorm van 

iets ruwer aanvoelende diepere delen. Bij ieder geval één slijpsteen is dit proces niet 

toegepast en is deze steen wel ad-hoc benut.

Figuur 7.25 
Twee passieve slijpstenen van 
zandsteen (vnr.695 (boven) en 
vnr.1288 (onder)). Bij exemplaar 
vnr.1288 zijn nog duidelijk de 
sporen van het bouchadeerproces 
zichtbaar. Schaal 1:4.
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De drie wetstenen bestaan uit twee artificiële staafvormige exemplaren en één ad-hoc 

gebruikte rolsteen. De twee staafvormige wetstenen zijn van verschillende variëteiten 

fijnkorrelige schist met minuscule glimmers gemaakt (Figuur 7.26). De rolsteen is van 

kwartsiet met eveneens een glimmerfractie. 

Bij de staafvormige exemplaren gaat het om één met een vierkante en één met een 

plat ovale doorsnede. Beiden zijn oorspronkelijk langer geweest, maar zijn ook nog 

gebruikt in hun huidige gefragmenteerde vorm. Het vierkante exemplaar bezit aan één 

uiteinde een biconische doorboring, hetgeen wel vaker voorkomt bij middeleeuwse 

wetstenen.221 Dit stelde de gebruiker in staat om het werktuig om zijn hals te 

dragen en wanneer nodig te gebruiken.  Van het ovale exemplaar resteert alleen het 

middengedeelte en is het eventueel doorboorde deel verdwenen.

De natuurlijk gevormde wetsteen is in dikte omvangrijker. Dit laatste exemplaar is 

vermoedelijk ter plaatse verzameld en zonder voorbewerkingproces gebruikt. Of een 

lokale herkomst voor de andere twee wetstenen ook opgaat, kan zonder aanvullend 

petrografisch onderzoek niet vastgesteld worden. Het is heel goed mogelijk dat het 

hier geïmporteerde werktuigen betreft, aangezien gedurende de middeleeuwen er 

namelijk verschillende wetsteenproductiecentra bestonden, met name in Duistland, 

Engeland en Scandinavië, van waaruit men deze slijpwerktuigen verhandelden.222 

7.6.6 Overige werktuigen

Buiten het maal- en slijpgereedschap is slechts een gering aantal overige werktuigen 

herkend. Het gaat om twee klopstenen, een vijzel en een polijststeen. De vijzel en 

beide klopstenen zijn geassocieerd met zandsteen, terwijl de polijststeen van een niet 

nader bepaald kiezelgesteente is vervaardigd. Bij de mortier gaat het om een grote 

incomplete rolsteen, die op beide plattere zijdes reeds natuurlijk gevormde dellen/

holtes bezit (Figuur 7.27). De meest holle zijde is benut als mortier getuige het feit dat 

deze holte vol oneffenheden zit, die het gevolg zijn van een kloppende beweging. 

De twee klopstenen zijn langwerpige min of meer eivormige rolstenen met meerdere 

als klopsteen gebruikte vlakken. Bij één bevinden (Figuur 7.28; vnr.752; 10,6 x 8,9 x 5,5 

cm) de sporen zich rondom de steen, bij de ander (vnr.922; 12,5 x 7,3 x 5,1 cm) zijn de 

zijdes meer willekeurig benut. 

221  Kars 1983b.
222  Zie bv. Kars 1983b; Resi 1990.

Figuur 7.26 
Twee wetstenen van vermoede-
lijk een fijne schist (vnr.760 (links) 
en vnr.1112 (rechts)). 



ScheperSweg    165

Figuur 7.27 
Vijzel van zandsteen 
(vnr.808). Schaal 1:4.

Figuur 7.28 
Klopsteen van kwartsiet (vnr.752).
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Tenslotte bevindt zich één kleine rolsteen onder het materiaal met een zeer gepolijst 

oppervlak. Het bezit tevens een gering aantal minuscule krasjes, die deels parallel 

lopen. Dit duidt erop dat het gebruikt is om iets te polijsten dat harde insluitsels bevat. 

Het meest voor de hand ligt dat om het polijsten van aardewerk gaat.

7.6.7 Overig materiaal

Buiten de werktuigen en fragmenten daarvan, bestaat een aanzienlijk deel van het 

assemblage uit rolstenen en rolsteenfragmenten. Ca. 55% daarvan vertoont sporen 

van verhitting dan wel verbranding. Dit percentage is hoger onder de fragmenten 

(~66%) dan onder de complete rolstenen (~33%), hiermee aangevend dat een deel 

van de fragmentatie te wijten is aan de verbranding dan wel verhitting. Veel van dit 

materiaal is omvangrijk en een voor de hand liggende interpretatie is dat het hier gaat 

om haardstenen. Kleinere rolstenen, mogelijk gebruikt als kooksteen komen ook voor, 

maar zijn in de minderheid.

Naast deze door verbranding gefragmenteerde rolstenen bezitten vier rolstenen 

aanwijzingen dat ze intentioneel gebroken zijn. Een vijftal rolstenen daarbovenop 

is bekapt. Deze stenen bezitten duidelijke afslagnegatieven. Bij al deze stenen gaat 

om een gering aantal negatieven, niet meer dan drie. Het blijft dan ook onduidelijk 

waartoe de bewerking heeft gediend.

7.6.8 Beschouwing en conclusies

Het middeleeuwse steenassemblage overziend past het goed binnen de huishoudelijke 

context van het boerenbedrijf. Binnen het materiaal zijn de typische stenen werktuigen 

aanwezig, die men elders ook aantreft en die geassocieerd kunnen worden met 

alledaagse huishoudelijke taken zoals de bereiding van voedsel (maalstenen en 

kookstenen) en slijpen van metalen gereedschap (wetstenen en slijpstenen). Wel 

opvallend is dat slijpgereedschap schril afsteekt tegen het aantal aan maalsteen 

gerelateerde werktuigen dat is aangetroffen. Dit suggereert een minder groot 

belang aan metalen gereedschappen binnen de nederzetting. Mogelijk vertekenend 

in deze vergelijking is een andere manier van afdanking tussen maalgereedschap 

enerzijds en wetstenen anderzijds. Elders is het meerdere malen waargenomen dat 

maalstenen veelal terecht kwamen in waterputten of afvalkuilen, terwijl wetstenen 

veel meer verspreid voorkomen en over het algemeen niet in grondsporen worden 

aangetroffen.223 Kennelijk werden deze kleine gereedschappen rondom het huis of 

op het erf afgedankt, terwijl voor de grotere maalstenen specifieke afvallocaties in de 

vorm van (hergebruikte) kuilen of waterputten werden benut. Dit verschil neemt echter 

niet weg dat ook passieve slijpstenen net als maalgereedschap vaak in omvangrijke 

kuilen werden afgedankt en dat ook dit werktuigtype slecht vertegenwoordigd is 

binnen Uden - Schepersweg.

Een ander opvallend aspect, dat mogelijk hiermee samenhangt, is het geringe aantal 

steenvondsten dat is gedaan. Dit valt temeer op wanneer we de vele aangetroffen 

huisplattegronden en lange bewoningsduur van de nederzetting in ogenschouw 

nemen. 000…

Deels zal dit te wijten zijn aan de gemiddelde conservering van de vindplaats, 

waarbij oude vondstlagen geheel zijn opgenomen in latere akkerdekken. Daarnaast 

duidt het er ook op dat steenmateriaal langdurig is gebruikt en waarschijnlijk veelal 

223  Knippenberg 2016, 2018.
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werd hergebruikt na inrichting van een nieuw erf. Binnen deze gedacht past het 

ook dat tefriet veelvuldiger wordt teruggevonden, aangezien dit relatief het snelst 

slijtbare (zachter en poreuzer) gesteente is van alle benutte steensoorten binnen de 

nederzetting.

7.7 Het metaal uit de nederzetting

C. Nooijen

7.7.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek van de nederzetting zijn 126 metalen voorwerpen aangetroffen 

De vondsten komen met name uit de afdekkende bodemlagen en van het stort. In 

de evaluatiefase is een selectie gemaakt van 41 vondsten voor verdere uitwerking. 

Deze paragraaf behandelt de meest interessante van deze vondsten.224 In de eerste 

plaats worden de vondsten behandeld die uit de periode van de nederzetting (kunnen) 

stammen. Dan volgen respectievelijk de oudere en de jongere vondsten.

7.7.2 Vondsten uit de nederzetting (circa 900-1250)

Een sleutel
De meest bijzondere vondst is een sleutel, gemaakt van een koperlegering (Figuur 

7.29).225 In Nederland is geen tweede sleutel van deze vorm bekend. Opvallend is het 

dikke handvat of greep, dat is opengewerkt aan vier zijden. Op de voor- en achterzijde 

is een kruisvormig vlechtwerkmotief te zien. De zijkanten hebben onregelmatig 

gevormde openingen. Op de overgang van de steel naar de greep bevindt zich een 

dubbele ribbel.  

De greep is voorzien van een draagoog, dat sporen van slijtage vertoont.226 Ook 

op andere delen zijn sporen van gebruik te zien. Op de openingen in de zijkanten 

bijvoorbeeld. De zijkanten zijn voorzien van onregelmatige openingen, drie aan elke 

zijde en één aan de bovenkant, onder het draagoog. Eén van de onderste openingen is 

rond. De onderste opening aan de andere zijde, alsmede de twee middelste openingen 

zijn alleen rond aan de onderzijde. Het lijkt erop dat al deze openingen oorspronkelijk 

rond waren en naar boven toe uitgesleten zijn. De bovenste twee openingen zijn 

langwerpig en lijken juist naar onder toe te zijn uitgesleten. Dit doet vermoeden dat er 

iets als een smal koord was gespannen door de openingen. 

Ook de voor- en achterzijde van de greep zijn licht beschadigd. Enkele tussenschotten 

van het kruispatroon zijn niet langer aanwezig. Of dit ook veroorzaakt is door 

langdurige wrijving, is moeilijk vast te stellen. Van de onderzijde van de steel is een 

stukje afgebroken; de breukranden zijn afgerond, wat betekent dat de sleutel na de 

breuk nog is gebruikt. De baard heeft minder duidelijke sporen die wijzen op slijtage en 

dus op veelvuldig gebruik. De functie van deze sleutel was mogelijk meer formeel dan 

praktisch.

Zoals reeds gezegd is van deze bijzondere sleutel geen parallel bekend. Het is dus 

lastig om de sleutel nader te duiden. Ook de vondstlocatie, het stort, biedt geen aan-

knopingspunten. Duidelijk is dat de sleutel afwijkt van de bekende druppelvormige 

Karolingische sleutels. Ronde opengewerkte grepen kwamen zeker voor in de 

224  Voor een volledig overzicht van de selectie, zie bijlage V.
225  Vnr. 7079, gevonden in het stort.
226  Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen microscopisch gebruikssporen onderzoek heeft 

plaatsgevonden. De bevindingen zijn op basis van kenmerken die zijn waargenomen met 
het blote oog..
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Karolingische periode, en ook kennen we Karolingische driedimensionale grepen.227 

Deze sleutel wijkt echter af in versiering en in de vorm van de baard. Het lijkt erop 

dat deze sleutel wat jonger is, 10e of 11e-eeuws, hetgeen beter overeenkomt met de 

datering van de nederzetting.228 De baard heeft een vorm die vooral voorkomt bij 

Franse sleutels uit deze periode en mogelijk moet daar de herkomst van deze sleutel 

gezocht worden.229

Dit soort rijk bewerkte sleutels komen we vaker tegen in kerkelijke context, als 

sleutel voor een kapel van een heilige, bijvoorbeeld.230 Uit schriftelijke bronnen is ook 

bekend dat sleutels als pelgrimsaandenken werden meegegeven aan hooggeplaatste 

bezoekers aan de apostelgraven of heiligengraven in Rome.231 Mogelijk heeft ook dit 

exemplaar een kerkelijke oorsprong, hetzij direct van een kerk in de nabijheid, hetzij 

als aandenken van een pelgrimstocht. In Uden stond reeds vanaf 750-800 een houten 

kerk.232

De sleutel heeft een holle schacht, die paste op een slot met een extra pin. Dit 

betekent dat het slot slechts van één zijde kon worden geopend en gesloten. Een 

deur lijkt daarom minder aannemelijk dan bijvoorbeeld een kist. De inhoud van de kist 

moet zeer waardevol geweest zijn. Reliekschrijnen, huisvormige kisten met resten 

van heiligen, kennen we vanaf de 12e eeuw, maar relieken werden al eerder bewaard 

en vereerd.233 Wellicht komt deze sleutel van een kist met een reliek of een andere 

kerkelijke schat. Of deze kostbaarheid in de kerk van Uden stond, of dat deze sleutel 

verwijst naar een reliek elders, is niet te achterhalen.

Paardenbeslag 
Een beslagstuk, gemaakt van een koperlegering, heeft een opengewerkte versiering.234 

De zijkanten hebben de vorm van gestileerde staande dieren met een opengesperde 

bek, naar binnen gericht (Figuur 7.30). Het stuk is niet geheel plat, maar heeft een 

lichte curve. Aan de bovenzijde bevindt zich een oog ter bevestiging. De onderzijde 

heeft één of twee nagelgaatjes, deze zijn niet zichtbaar. 

227  Kessler 1932; in de typen I tot en met V komen zowel druppelvormige als ronde greep 
varianten voor.

228  Mondelinge mededeling dhr. A. Keizer (amateur archeoloog met sleutels als specialisatie) en 
dhr. J. Langelaar (Archeocare).

229  Idem. 
230  Kessler 1932, 101. Een beroemd voorbeeld is de karolingische sleutel van Servatius in de St. 

Servatius basiliek te Maastricht.
231  Kessler 1932, 101.
232  https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/uden-in-jaartallen (Brabants Historisch Informatie 

Centrum).
233  Van Cauteren 1991, 191-3.
234  Vnr. 2089, gevonden in put 105, spoor 10081.

Figuur 7.29 
Bronzen sleutel (vnr. 7079).
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Het voorwerpje is afkomstig van het paardentuig. Het zat aan de onderkant van de 

stijgbeugelriem om de stijgbeugel aan de riem te bevestigen en te fixeren. Er zijn vele 

Engelse voorbeelden van de beslagstukken bekend, met name dankzij een uitgebreide 

inventarisatie van David Williams waarin ook losse vondsten zijn opgenomen.235 In 

Nederland is een dergelijke inventarisatie nog niet gemaakt, dus we hebben op dit 

moment geen goed overzicht van de verspreiding in deze streken. Desalniettemin wijst 

de stijl van de versiering van dit stuk op een Engelse herkomst. De versiering is er veel 

toegepast, geïnspireerd door Viking stijlen waarmee de Engelsen in contact kwamen 

door de Deense bezetting in de 11e eeuw.236 De beslagstukken worden dan ook in de 

11e eeuw gedateerd.237

Gespen
Gespen zijn over het algemeen goed te dateren, maar eenvoudige modellen kwamen 

gedurende een lange tijd voor. De hieronder beschreven gespen kunnen afkomstig zijn 

uit de periode van de nederzetting, maar een aantal kan ook jonger zijn.

Een ijzeren gesp is, gezien zijn vorm en afmetingen, zeer waarschijnlijk afkomstig 

van paardentuig (Figuur 7.31).238 De rechthoekige beugel heeft een losse as, die het 

doorvoeren van de lederen riem vergemakkelijkt. Een extra staaf over de breedte 

houdt de riem op zijn plaats. De gesp heeft geen angel, mogelijk is deze er nooit 

geweest, vanwege de extra dwarsstaaf. Hij is gevonden in een paalkuil (put 101, 

S1084). Een tweede ijzeren gesp heeft een rechthoekige beugel.239 De angel is niet 

langer aanwezig. De gesp komt uit het stort van put 16.

Soms zijn gespen gemaakt van verschillende materialen, zoals een klein ovalen gespje 

dat gevonden is op het stort.240  De gesp is van een koperlegering, maar de angel is 

van ijzer. Waarschijnlijk deed men dit omdat het ijzer minder snel brak. Aan de as van 

de gesp bevindt zich een rechthoekige beslagplaat die aan het uiteinde versierd is met 

driehoekige inkepingen. Dit soort gespen komt voor tussen ca. 1150 en 1400.241 

235  Williams 1997. Dit soort voorwerpen is, ook in Nederland, beperkt aangetroffen bij archeolo-
gisch onderzoek, maar wordt vaker los gevonden door amateur archeologen.

236  Voor Nederlandse exemplaren afkomstig van archeologisch onderzoek zie Williams 107-8. 
Tussen de Engelse vondsten zitten geen directe parallellen van dit stuk. De vorm valt onder 
klasse B (trapeziumvormig en rechthoekig), en de dieren aan de zijkanten vertonen overeen-
komsten met type 2.1 (p.88), unclassified mounts, p.103 (nrs.494-6); zie ook Adams 2005. Voor 
de Deense bezetting zie Morgan 1984, 93.

237  Williams 1997, 8.
238  Vnr. 284. De gesp heeft een binnenbreedte van 46 mm. Dit is aan de kleine kant: voor 

paardentuig wordt een binnenbreedte van tenminste 50 mm aangehouden, zie Clark 1995, 
55. 

239  Vnr. 1816.
240  Vnr. 7078.1.
241  Egan & Pritchard 1991, 74-5.

Figuur 7.30 
Beslagstuk met kruisversiering (vnr. 2089) 
(Foto: Restaura).
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In het akkerdek (S5010) van put 12 is een klein gespje gevonden met een D-vormige 

beugel.242 De gesp is gemaakt van een koperlegering. Dit soort gespjes komt voor 

vanaf de 13e tot en met de 15e eeuw.

Pijlpunt
Een ijzeren pijlpunt is afkomstig van een kruisboogpijl (Figuur 7.32).243  Hij is 

gevonden in S10059 van de westelijke smalle leidingssleuf 105, die begeleid is 

door Heemkundekring Uden. Pijlen van deze vorm komen voor vanaf de 12e eeuw, 

tot en met de 15e eeuw.244 Deze pijlen waren zeer geschikt om het harnas van de 

tegenstander te doorboren en de kruisboog is vooral gebruikt als wapen. Echter niet 

uitsluitend, zoals blijkt uit verschillende middeleeuwse jachttaferelen.245 Opvallend is 

de groef die dwars op de punt is aangebracht. Dit komt doorgaans op deze pijlen niet 

voor en is na het smeden gebeurd. Het is niet bekend welke functie de groef heeft 

gehad.

Messen
Bij opgravingen worden messen zelden compleet teruggevonden. Het heft, doorgaans 

gemaakt van hout, been of gewei, is vaak verloren gegaan. Wat overblijft is het lemmet 

en de angel, die het heft en lemmet aan elkaar bevestigde. Dit zorgt ervoor dat messen 

nauwelijks te dateren zijn, want de vorm van het lemmet bleef eeuwenlang nagenoeg 

hetzelfde. 

Op het terrein zijn verschillende messen aangetroffen. Vier messen hebben een 

zogenaamde versmalde angel, een aangesmede spitse staaf die in het heft gestoken 

was.246 Van slechts één exemplaar is het lemmet vrijwel compleet (Figuur 7.33).247 

242  Vnr. 709; put 3, spoor 456.
243  Vnr. 2014.
244  Jessop, 194, type M10; Gabriel 1991, 232, nr. 9 (vanaf 13e eeuw); voor Nederlandse voor-

beelden: Hendriksen 2004, 64ff, m.n. afb. 100 (XIIb-c).
245  Gross 2005, 229, afb. 7 en 8 (beide XIV).
246  Vnr. 286 (gevonden in een kuil: put 101, S1070); vnr. 685 (paalspoor S833 van Huis 20A); vnr. 

1342 (put 14, laag S5010) en vnr. 2201 (put 101, S1070).
247  Vnr. 286.

Figuur 7.31 
IJzeren gesp (vnr. 284).

Figuur 7.32 
Pijlpunt van een kruisboog (vnr. 2014).
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Dit lemmet bezit een rechte snede en een rechte rug die met een knik naar de punt 

toeloopt. Op de roestkorst van dit mes zijn resten leder van de schede aangetroffen 

alsmede houtresten van het heft. Dit is niet het enige mes met resten van de schede: 

ook op een lemmetfragment bevond zich leder in de corrosie korst.248 

Van een mogelijk vijfde mes is slechts een stukje lemmet bewaard gebleven.249 Dit 

is een vrij breed stuk, wel 3 cm. Dan is er nog een voorwerp dat mogelijk een mes 

is, maar dat misschien ook een hele andere functie heeft gehad (Figuur 7.34).250 Het 

betreft een lemmet met een versmalde angel, als een gewoon mes. Het afwijkende 

aan dit voorwerp is dat het snijblad op twee plaatsen 90 graden gebogen is. Het is niet 

zeker of dit met opzet is gebeurd. Het voorwerp bevond zich in een kuil S456, die niet 

nader gedateerd kan worden dan volmiddeleeuws.

Een armband
Een gebogen platte staaf met een halfronde doorsnede is waarschijnlijk een fragment 

van een armband (Figuur 7.35).251 Het is gemaakt van een koperlegering en vervolgens 

verguld. Op het oppervlak zijn nog enkele resten goud aanwezig. Het uiteinde is breder 

en dikker. Mogelijk wordt hiermee een gestileerde slangenkop uitgebeeld.

248  Vnr. 2201.
249  Vnr. 601 (put 10, laag S5010).
250  Vnr. 60.
251  Vnr. 79, gevonden op het stort van put 7.

Figuur 7.33 
Mes (vnr. 286).

Figuur 7.34 
Onbekend voorwerp (vnr. 60).
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Overig
Een buisje is gemaakt van een opgerolde plaat van een koperlegering.252 Aan één zijde 

is het buisje afgebroken; het andere uiteinde dichtgemaakt door deel wand om te 

slaan; op die plek is het buisje D-vormig van doorsnede, verder is het min of meer rond. 

Op het stort is een randfragment van een stuk vaatwerk aangetroffen.253 Het is een 

uitstaande, verdikte rand.

7.7.3 De periode voorafgaand aan de nederzetting

Onderin een van de paalkuilen aangetroffen tijdens de begeleiding van het wegcunet 

door de leden van de Heemkundekring Uden bevond zich een Romeinse munt.254 Het 

is een Sestertius van Marcus Aurelius, 121-180. 

Een ijzeren gesp met ovalen beugel is te dateren in de Merovingische Periode (Figuur 

7.36).255 Deze is zeer waarschijnlijk afkomstig uit één van de Merovingische graven. De 

gesp is gevonden in S1070 in een van de wegcunetputten 101, die zijn onderzocht door 

de Heemkundekring Uden. De angel is langer dan de beugel, en omgesmeed zodat het 

uiteinde om de rand van de beugel valt.

7.7.4 De periode na de nederzetting 

Behalve de reeds genoemde messen is er een mes gevonden die waarschijnlijk uit de 

periode na de nederzetting dateert.256 Dit exemplaar lijkt een zogenaamde plaatangel 

te hebben, een platte plaat die aan het lemmet is gesmeed, even breed als het lemmet 

zelf. Aan beide zijden wordt op deze plaat een beslagplaat geklonken, om het handvat 

te vormen. De plaatangel komt voor vanaf de 14e eeuw, en beleeft grote populariteit 

in de 15e en 16e eeuw. De beslagplaten kunnen van hout zijn gemaakt, maar ook 

van been of een ander materiaal. Tijdens de conservering zijn in de roestkorst resten 

van parelmoer aangetroffen. Wellicht was het handvat hiervan gemaakt of hiermee 

ingelegd. Op de korst zijn opvallend genoeg geen lederresten maar textielindrukken 

gevonden. Dit mes bevond zich dus waarschijnlijk niet in een lederen schede, maar lag 

tegen textiel in de grond (kleding?).  

Op het stort is een zogenaamde riemverdeler aangetroffen, gemaakt van een 

koperlegering.257 Het heeft drie openingen; een grote centrale opening en twee 

252  Vnr. 47 (put 3, kuil S450).
253  Vnr. 273.
254  Put 101, S1069, vnr. 152.
255  Vnr. 2200.
256  Vnr. 1776, gevonden in het stort van put 101. De monsters van parelmoer en roest met 

textielindrukken hebben resp. vnr. 7065 en 7064.
257  Vnr. 7078.2.

Figuur 7.35 
Vergulde armband (vnr. 79) (Foto: Restaura).

Figuur 7.36 
Gesp (vnr. 2200).
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kleinere erboven. Dit soort voorwerpen diende om kleine voorwerpen aan de gordel 

te kunnen hangen. De twee kleine openingen bevestigden de verdeler aan de gordel; 

aan het grote oog kon men met een koord of een ketting de belangrijke zaken hangen 

die men mee wilde nemen, een beursje, een mes, een schaar of klein toiletgerei. Deze 

verdelers zijn gebruikt vanaf de 15e eeuw tot en halverwege de 17e eeuw.258

Eveneens van het stort komt een gesp.259 Het heeft een rechthoekige beugel met 

afgeronde hoeken. De losse middenas is niet meer aanwezig, evenmin als de angel. De 

beugel is versierd met schuin aangebrachte groeven. Dit soort gespen werd gedragen 

op de schoen in de late 17e en de 18e eeuw.260

In het akkerdek (S5010) van put 10 bevond zich een ijzeren beursbeugel.261 De beugel is 

rechthoekig en aan weerszijden voorzien van een scharnier. Het dateert op zijn vroegst 

258  Zie bijv. Janssen 2007, 135, nr. 48.5 voor een 15e -eeuws voorbeeld en Baart e.a. 1977, 160-1 
voor 16e en 17e -eeuwse exemplaren.

259  Vnr. 679.1.
260  Hasselt e.a. 1993, 412, ff.
261  Vnr. 635.

Figuur 7.37 
Beugel van een beurs (vnr. 635).

Figuur 7.38 
Vuurslag (vnr. 1428).
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uit de 17e eeuw.262 Van de ketting waaraan de beurs gedragen werd, zijn enkele scha-

kelfragmenten bewaard gebleven. De schakels zijn gemaakt van een koperlegering. 

Op röntgenfoto’s zijn nog resten te zien van de koperen spijkertjes of haakjes die de 

beurs aan de beugel bevestigden (Figuur 7.37). De beurs zelf, gemaakt van stof of van 

leder, is geheel verdwenen. De beugel was versierd met enkele ronde knoppen en een 

hartvormige knop op de voorzijde. 

Uit put 16, S6738, is een vuurslag afkomstig (Figuur 7.38).263 In combinatie met een 

stukje vuursteen en tondel of houtsnippers werd de vuurslag gebruikt om vuur te 

maken. Ze komen al heel lang voor en ze veranderen nauwelijks van vorm. Deze 

vorm zien we echter niet zozeer in de middeleeuwen, maar in de Nieuwe tijd. Ze zijn 

bijvoorbeeld teruggevonden in een aantal gezonken schepen uit de 16e en 17e eeuw.264

Lakenloodjes zijn keurmerken die informatie geven over de kwaliteit van de stof 

en over de verschillende bewerkingen die het heeft ondergaan. Ze werden aan het 

uiteinde van de stof geklemd en voorzien van een stempel die betrekking heeft op de 

bewerking, de werkplaats of de kwaliteit. Een klein lakenloodje, afkomstig van het 

stort, is waarschijnlijk een zogenaamd deelbewerkingsloodje, dat na een bewerking 

(bijvoorbeeld het verven) werd aangebracht.265 Opvallend is dat dit loodje niet is 

voorzien van een stempel. 

Tenslotte is er een Hollandse duit te noemen, gevonden in put 10, S556.266 De munt is 

geslagen tussen 1590 en 1627.

7.7.5 Beschouwing en conclusies

Het onderzoek leverde een klein aantal vondsten op en dat maakt het reconstrueren 

van het leven in de nederzetting lastig. Er zijn geen aanwijzingen voor bepaalde 

ambachtelijke activiteiten. Ook van landbouw zijn geen gereedschappen en dergelijke 

overgeleverd. Er zijn relatief veel messen aanwezig. Dit komt vaak voor bij landelijke 

nederzettingen in deze periode. Vaak zijn er ook één of meer scharen aanwezig; die 

ontbreken hier. 

Het vaststellen van de sociale status van de bewoners is lastig. Voorwerpen als 

pijlpunten (de jacht was immers niet voor iedereen toegankelijk) en uitrustingen 

voor ruiters vinden we ook op eenvoudige landelijke nederzettingen. Goud zien we 

er zelden, en de vergulde armband is mogelijk een aanwijzing voor enige welvaart. 

Het Engelse beslagstuk en de Franse sleutel wijzen op ‘internationale’ contacten. De 

sleutel is ook de belangrijkste aanwijzing voor een bijzondere status van deze plaats. 

Hij heeft toebehoord aan een hooggeplaatst persoon of aan een bijzonder reliek in de 

kerk van Uden. Uden was daarom waarschijnlijk meer dan een eenvoudige landelijke 

nederzetting.  

262  Hasselt e.a. 1993, 435-6.
263  Vnr. 1428.
264  Zie http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com; objectnummer [MA]OK84II-36 (XVIA); in mindere 

mate [MA]M11-280 (XVIA); [MA]K45-246 (XVIIB).    
265  Vnr. 679.2.
266  Vnr. 600.
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7.8 Het metaalslak

A. Koster

7.8.1 Inleiding

De opgravingen hebben een grote hoeveelheid slakmateriaal opgeleverd. In aantal 

gaat om bijna 5200 slakfragmenten met een gezamenlijk gewicht van iets meer dan 

200 kg. Het meeste slak is afkomstig uit een langwerpige greppelachtige kuil (S6929) 

in het zuidwesten van het onderzocht terrein. Binnen deze kuil zijn segmenten gezeefd 

om zo een beter inzicht te krijgen in de variatie van het materiaal. Gezien het beperkte 

budget is het slakmateriaal aan een scan onderworpen met als voornaamste doel om 

te achterhalen welke processtappen van metaalproductie en/of -bewerking binnen 

de vindplaats hebben plaatsgevonden. Daarnaast is gekeken of deze processtappen 

te dateren waren en tenslotte zijn de resultaten kort vergeleken met die van het 

nabijgelegen onderzoek in het tracé van de A50.267 

Het materiaal is met het blote oog en met een loep onderzocht. Omdat het slechts een 

scan betrof zijn de stukken slak niet afzonderlijk gewogen en gemeten.

Het proces van de productie van metaal kan als volgt worden beschreven. De erts 

wordt eerst gedolven en geroost. Dit is het vooraf verhitten van de erts, om het 

geschikt te maken voor het branden in de oven. De oer die geroost is, is te herkennen 

aan de donkerrode vlekken. In de schacht van de oven worden gelijke hoeveelheden 

erts en brandstof gedaan. In het geval van Uden gaat het waarschijnlijk om houtskool. 

Ook wordt fluxmateriaal toegevoegd. De massa zakt langzaam naar beneden en 

passeert daarbij verschillende temperatuurzones (Figuur 7.39). De koolstof uit de 

brandstof reduceert de ijzeroxides tot metallisch ijzer, dat zich in het heetste gedeelte 

van de oven, onder de luchtinlaat, verzamelt. Een deel van de haardslak verzamelt 

zich onder in de oven, de rest stroomt uit de aftapoven. Deze slak wordt vloeislak 

genoemd.

Na een aantal ertsgangen laat men het geheel afkoelen. Vervolgens wordt de oven 

gedemonteerd om de wolf van de haardslak los te breken. Hierbij ontstaan brokken 

haardslak, ovenwand, grump en wolf. De laatste bevat 30 tot 40% ijzer, de rest is 

slak.268

Figuur 7.40 toont een foto van een geslepen stuk haardslak. Het kleurverloop van de 

slak maakt duidelijk dat de slak zelf verloopt van slak (weinig ijzer) naar wolf (slak 

met veel ijzer). De wolf wordt van de slak afgeslagen met een hamer. Hierbij wordt de 

slak in kleinere brokken gebroken. Er blijven kleinere stukken slak en grump achter. 

Grump is haardslak dat dicht bij de wolf ontstaan is, zodat er meer ijzer in zit, maar niet 

genoeg om verder bewerkt te worden.

In Figuur 7.41 is ook het verdere productieproces in beeld gebracht: de erts wordt in de 

haard verhit totdat er wolf is ontstaan. De wolf wordt na het afkoelen van de haardslak 

afgeslagen.

De wolf wordt vervolgens met behulp van houtskool en/of steenkool opnieuw verhit in 

de smeedhaard. Hierbij ontstaat de op het oog moeilijk herkenbare herverhittingsslak. 

Het smeden om de wolf te comprimeren gebeurt zeer voorzichtig,269 om niet teveel 

stukjes van de wolf af te slaan. Thijs van de Manakker, voorheen als smid werkzaam bij 

het experimenteel centrum Eindhoven, plet de wolf in deze fase met een zware hamer. 

267  Van Hoof & Koster 2002.
268  Joosten 2004, 50.
269  De Rijk 2008, 402.
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Hierbij comprimeert hij het flexibele ijzer, terwijl de stukjes slak er tussenuit breken. 

De gecomprimeerde wolf wordt vervolgens tot een baar gesmeed. Hierbij wordt 

welzand gebruikt om de oxidelagen aan de buitenzijde te reduceren, om zo een 

betere hechting van het materiaal te bewerkstelligen. Bij deze handeling ontstaan 

smeedhaardslak en hamerslag. De smeedhaardslak blijft achter in de smeedhaard, de 

hamerslag springt weg als kleine druppels of brokjes bij het smeden van het gloeiend 

hete ijzer. Van de baar worden voorwerpen gesmeed. Bij een experiment met een 

aftapoven, uitgevoerd in Lejre, is het resultaat van 60 ertsgangen van 1,5 kg erts met 

1,5 kg houtskool 27 kg ruwe wolf en ongeveer 45 kg slak.270

270  Boonstra 1997.

Figuur 7.39 
Belangrijkste zones in een ijzeroven. 1. eerste 
reductiezone, 2. Reoxidatiezone, 3. Definitieve 
reductiezone, 4. Luchtinlaat. (uit: Heidinga en 
van Nie, 1993, fig. 8.2 naar Pleiner 1958).

Figuur 7.40 
Doorsnede van een haardslak. Van links naar 
rechts verloop van slak naar wolf (Foto: A.A. 
Koster).
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7.8.2 Aard van het materiaal in Uden 

Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit productieslak, wat oerbrokken en vijf 

smeedhaardslakken. De rest is oven/wandmateriaal, twee ijzeren voorwerpjes (een 

plaatje en een brokje) en wat stukjes natuursteen.

In Tabel 7.8 wordt duidelijk dat het overgrote deel van de stukken gedetermineerd is als 

productieslak, dat wil zeggen resten van het winnen van metaal. Veel van deze produc-

tieslakken zijn in mindere of meerdere mate magnetisch, waarmee duidelijk wordt dat 

het ijzerwinning betreft. Ook de brokken oermateriaal, zowel geroost als niet geroost, 

wijzen daarop.

Het materiaal bevat geen leisteenstukjes, zodat het waarschijnlijk is dat houtskool de 

belangrijkste brandstof is geweest.

    N G (g)

    bij benadering bij benadering

oer en gerooste erts 16

resten van ijzerproductie:

haardslak, vloeislak en grump 5200 200.000

resten van het smeden:

smeedhaardslakken 5 4000

niet in te delen:

schuim/flux 5 50

oven/haardmateriaal, gesinterd 3 50

baksteen met slak aangekoekt 2 200

leisteen 1 20

indet. 7

  ijzer vondsten 2 90

Figuur 7.41 
De verschillende fasen bij de bewerking van 
ijzererts tot gesmeed voorwerp. De erts wordt 
in de oven verhit. Hierbij ontstaan haardslak, 
vloeislak en wolf. De wolf wordt herverhit 
en gecomprimeerd, waarbij restanten slak 
uit de wolf gedrukt worden. Hierbij ontstaan 
ruw ijzer, herverhittingsslak en hamerslag, 
dat wegspringt. Het ruwe ijzer wordt verhit 
in de smeedhaard en uitgesmeed tot voor-
werpen. Hierbij ontstaan smeedhaardslak en 
hamerslag. De slak bevat resten leem, erts, 
brandstof en welzand, afkomstig van het 
productieproces  (tekening A. A. Koster 2010; 
naar De Rijk 2008, fig. 20.1).

Tabel 7.8 
Aantal en gewicht van het slakmateriaal naar 
aard (bij benadering).



178 ScheperSweg

7.8.3 Datering

Het meeste slakmateriaal is aangetroffen in enkele sporen in het zuidwesten van 

het opgegraven areaal. Daarbij kwam het meeste materiaal uit een langwerpige kuil 

(S6927), die in westelijke richting buiten de opgraving doorloopt. Deze is ook bij de 

begeleiding door de Heemkundekring Uden van de sleuf voor het aanleggen van 

een leiding aangesneden. Daar vlakbij liggen twee korte langwerpige kuilen (S6928 

en 6929) en een ronde kuil (S6930), die ook ieder enkele honderden slakfragmenten 

hebben opgeleverd. 

S6927, een kuil uit de late middeleeuwen A (1050 – 1250), bevat ongeveer 2150 stukjes 

productieslak (haardslak en vloeislak), met een totaalgewicht van ongeveer 20 kg. 

S6928 bevat 650 stuks productieslak (vloeislak en haardslak) met een gewicht van 

5,2 kg. S6930 bevat ongeveer 450 stukjes productieslak (vloeislak en haardslak) 

met een totaalgewicht van ongeveer 4000 gram. In dit laatste spoor is ook een slak 

aangetroffen dat mogelijk een smeedhaardslak is. Verder is er een slak aangetroffen 

waaraan een fragment van  een natuurstenen tegel vastzit. Mogelijk is deze laatste slak 

en de tegel in dezelfde kuil gedeponeerd als de resten van het winnen van het ijzer.

De datering van het slakmateriaal uit structuren valt in de periode tussen 1050 en 1250 

n. Chr. (late middeleeuwen A).

De aardewerk-dateringen van het slakmateriaal uit structuren en losse sporen valt in 

de middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Slakmateriaal met ovenwand- of bodemmateriaal komen uit werkputten 1, 16, 101, 102 

en 103.

Er zijn kleine stukjes slakmateriaal aangetroffen in graf 1, 5,8 en 9. Dit zijn inhumaties 

uit de vroege middeleeuwen, 525 – 725 n. Chr. 

Figuur 7.42 
Een stuk vloeislak aangetroffen tijdens de 
begeleiding van de Heemkundekring Uden.
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7.8.4 Conclusies 

De grote hoeveelheid aan productieslak maakt duidelijk dat er in ieder geval ijzer is 

gewonnen uit oer. De zone in het zuidwesten van het onderzochte areaal is met name 

met deze ijzerwinning geassocieerd. Dit geldt in het bijzonder voor een langwerpige 

greppelachtige kuil S6927 die het meeste materiaal heeft opgeleverd, hetgeen slechts 

een deel is van het in dit spoor aanwezige slak. In de directe omgevingen liggen nog 

enkele kuilen met veel metaalslak. Hoewel deze zone niet goed te dateren is op basis 

van ingesloten vondstmateriaal, zijn er aanwijzingen binnen de overige delen van de 

nederzetting dat deze ijzerwinning in ieder geval in de periode tussen 1050 en 1250 

geplaatst kan worden. Verder zijn er aanwijzingen voor het smeden van ijzer in de vorm 

van een paar smeedhaardslakken. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over de 

functie van de metaalbewerking binnen de site.

Het slakmateriaal van Uden - Schepersweg lijkt in grote lijnen op dat uit het wegtracé 

van de A50, bij allebei gaat voornamelijk om resten van het winnen van ijzer. Er 

is echter wel een verschil in datering. In het A50 tracé is het materiaal met de 

Karolingische bewoning geassocieerd, terwijl het in de Schepersweg voornamelijk in de 

volle middeleeuwen ergens tussen 1050 -120 lijkt te dateren is. 

7.9 Hout

Y. Van Amerongen en E.E. Van Hees

7.9.1 Inleiding

De opgraving te Uden - Schepersweg heeft hout opgeleverd uit de waterputten uit de 

volle middeleeuwen en de graven uit de Merovingische periode. De aanleiding voor de 

analyse van de houtvondsten is om meer te weten te komen over het gebruik van het 

hout (houtsoort, bewerking, etc.) in deze contexten.

7.9.2 Materiaal en methoden 

Er zijn 27 houtvondsten uit waterputten en drie houtvondsten uit graven in hun geheel 

bestudeerd, gedocumenteerd en beschreven. Een overzicht van de onderzochte 

vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 7.9 weergegeven. 

Vondst-nr. Spoor Structuur Context Datering

566 816 43 waterput volle middeleeuwen

1111 5645 20 waterput volle middeleeuwen

1367 6782 46 waterput volle middeleeuwen

1385 6782 46 waterput volle middeleeuwen

1674 6640 44 waterput volle middeleeuwen

1796 5197 28 boomstamput volle middeleeuwen

1797 5197 28 boomstamput volle middeleeuwen

1798 5197 28 boomstamput volle middeleeuwen

2125 10053 48 waterput volle middeleeuwen

1015 5113 graf vroege middeleeuwen

1238 5144 graf vroege middeleeuwen

7008 5113 graf vroege middeleeuwen

Tabel 7.9 
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers en de bijbehorende contextinformatie.
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Allereerst zijn alle houtvondsten schoongemaakt om eventueel aanwezige bewerkings- 

en gebruikssporen beter zichtbaar te maken. Hierbij zijn foto’s gemaakt van elke 

vondst en ook van specifieke opvallende details. Bij de macroscopische beschrijving 

van het hout zijn de afmetingen gedocumenteerd en sporen van bewerking en 

(her)gebruik beschreven. Sporen op het hout kunnen inzicht geven in het gebruik 

van bepaalde onderdelen van de boom of de manieren van bewerking. De bewer-

kingssporen kunnen inzicht geven in de technologische kennis en de tradities van 

de houtbewerker, terwijl de aanwezigheid van kenmerken van het hout zelf meer 

informatie kunnen geven over de kwaliteit, de import/handel en het eventuele 

hergebruik van het hout.

Voor de houtsoortbepaling van eik kan door de opvallende soort-specifieke kenmerken 

vaak worden volstaan met een determinatie met het blote oog. Voor de overige 

boomsoorten is een microscopische beschrijving vereist. Hiervoor zijn subsamples van 

de vondsten genomen voor determinatie271 onder de microscoop. Van de subsamples 

zijn met de hand secties gemaakt in drie richtingen (dwars, radiaal en tangentiaal). 

Deze coupes zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop op soortspecifieke kenmerken 

onderzocht met vergrotingen tot 400x.

7.9.3 Resultaten
De resultaten van de houtanalyse zijn weergegeven in bijlage III. 

Waterputvondsten

Vnr. 566
In vondstnummer 566, afkomstig uit waterput 43, zijn 6 stukken hout aanwezig. Het 

gaat in alle gevallen om bewerkt eikenhout (Quercus spec.). De houtvondsten zijn 

gekliefd, mogelijk zijn het spaanders (restafval van houtbewerking). 

Vnr. 1111
In waterput 20 betreft de houtvondst een paal of punt van eikenhout. Het hout was 

erg doorworteld waardoor de kapsporen niet meer goed zichtbaar waren en niet kon 

worden vastgesteld met welk soort gereedschap het hout bewerkt is geweest. 

Vnr. 1367 en 1385
Vondstnummer 1367 uit waterput 46 bestaat uit tien kleine stukken eikenhout, 

waarvan het onbekend is of het een functie heeft gehad, of dat het houtbewerkings-

afval betreft. Vondstnummer 1385 (uit dezelfde waterput) is een mogelijke plank 

vervaardigd van gekliefd eikenhout. De conservering van het object is matig en er zijn 

dan ook acht stukken van de plank afgebroken aangetroffen.

Vnr. 1674
Waterput 44 heeft ook eikenhout opgeleverd, maar het is onduidelijk welke functie het 

heeft gehad. De stukken hout lijken op delen van een uitgeholde boomstam. Mogelijk 

dat zij onderdeel van de beschoeiing hebben uitgemaakt.

Vnr. 1796, 1797 en 1798
De vondstnummers 1796, 1797 en 1798 zijn afkomstig uit waterput 28. Vondstnummer 

1796 bestaat uit 9 stukken eikenhout, die allen bewerkt zijn. In alle gevallen gaat 

het waarschijnlijk in ieder geval om klieven van het hout, maar in een geval lijken 

271  Schweingruber 1982.
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er ook sporen van zagen zichtbaar (vnr. 1796a) en in weer een ander geval sporen 

van bekapping (vnr. 1796i). Er zijn drie mogelijke paaltjes aanwezig (vnrs. 1796b-d) 

en een mogelijke plank (vnr. 1796i). De plank is 49 cm lang en 6 cm dik en is maar 

deels bewaard gebleven. De boom waaruit het hout gewonnen is, had oorspronkelijk 

tenminste een dikte van 64 cm dik. Desondanks is het aantal jaarringen beperkt, 

wat het aannemelijk maakt dat het om lokaal gewonnen hout gaat.272 Dit geldt 

waarschijnlijk ook voor het hout uit vnr. 1797. Vondstnummer 1797 bestaat uit bewerkte 

stukken hout die mogelijk palen of planken zijn geweest. De stukken zijn bewerkt 

met een ijzeren bijl (klieven) en er is een gat met een doorsnede van 4 cm in een 

van de houtvondsten aanwezig. Vnr. 1798 tenslotte, betreft een mogelijke plank van 

eikenhouten. Het stuk hout is bewerkt, maar er kon niet meer met zekerheid worden 

vastgesteld met welk soort gereedschap dit is gebeurd.

Vnr. 2125
In waterput 48 zijn vijf stuks hout gevonden. Het betreft opnieuw gekliefd eikenhout, 

vermoedelijk met behulp van een ijzeren bijl. De vondsten omvatten een mogelijke 

plank, een paal/punt, een mogelijke spaander en een mogelijke plank/punt.

Grafvondsten
Bij meerdere graven daterend tot de Merovingische perioden zijn resten van hout 

aangetroffen. De conservering van het hout varieert erg en dit is met name het gevolg 

van de locatie waar ze zijn aangetroffen in het graf en van het moment waarop de 

specialist de analyse heeft kunnen uitvoeren. Meerdere houtvondsten zijn pas aan het 

licht gekomen bij het uitprepareren van de en bloc gelichte graven, waardoor zij sterk 

verdroogd zijn geraakt en veel elementen van de houtstructuur vervormd zijn geraakt. 

Verder is er hout bewaard gebleven bij metaalvondsten, waardoor er in het hout 

chemische veranderingen zijn opgetreden (vervanging van het hout door mineralen) 

die de houtsoortdeterminatie bemoeilijken. Ten slotte is er hout geïmpregneerd 

geraakt met Paraloidhars tijdens de behandeling van de graven. Impregnatie met 

dergelijke hars infiltreert de houtvaten en vult de interne structuur van het hout   

waardoor determinatie bijna onmogelijk is. 

Met deze aspecten in het achterhoofd is er toch getracht een houtsoortdeterminatie 

uit te voeren. In drie van de ca. 30 houtvondsten uit de graven was een determinatie 

een optie.273 Helaas was er in geen van deze gevallen een zekere determinatie tot op 

soortniveau mogelijk, waardoor de houtsoort niet meer dan een mogelijkheid blijft.

Vnr. 1015
Vondstnummer 1015 bestaat uit houtresten op een schede bij het gevest van een 

spatha uit graf 6. De mogelijke houtsoort lijkt het meest op eik (cf. Quercus sp.).

Vnr. 1238
In graf 8 zijn resten van hout tegen een gesp aangetroffen. Ook hier gaat het mogelijk 

om eikenhout (cf. Quercus spec.).

Vnr. 7008
Vondstnummer 7008, uit graf 6 maakte deel uit van een metalen beslag van een 

zwaardriem. Ook dit bestond mogelijk uit eikenhout (cf. Quercus spec.).

272  Eikenhout van hoge kwaliteit is vaak afkomstig uit gebieden waar bomen vele smalle jaar-
ringen en daarmee veel sterker hout produceren zoals Duitsland, Zweden of Noorwegen.

273  In aanvulling op de drie gedetermineerde vondsten leek vnr. 7, hout afkomstig van bij een 
angel van een sax, te bestaan uit verspreidporig hout, waar eik niet onder valt. Helaas was het 
genus en daarmee ook de soort niet meer vast te stellen.
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7.9.4 Discussie en conclusie

De houtvondsten te Uden - Schepersweg waren alle van eikenhout. De vondsten uit 

de waterputten bestonden uit palen, planken en spaanders, welke mogelijk onderdeel 

hebben uitgemaakt van de constructie/beschoeiing. De vondsten uit de graven 

besloegen allerlei voorwerpen (bijv. onderdelen van gespen en schedes) maar in veel 

gevallen was niet meer mogelijk te reconstrueren waar het hout onderdeel van heeft 

uitgemaakt. 

De conservering van het hout was zeer variabel. In de waterputten was het hout matig 

tot goed bewaard waardoor in een aantal gevallen de bewerkingssporen konden 

worden beschreven. Hierdoor is duidelijk geworden dat er gebruik is gemaakt van 

ijzeren bijlen om het hout te klieven en bekappen, en mogelijk ook van zagen om 

het hout op een andere manier onder te verdelen. In de graven was de conservering 

erbarmelijk door de in paragraaf 7.9.3 genoemde redenen. De enige vondsten die nog 

wel enigszins konden worden gedetermineerd waren mogelijk van eikenhout. Andere 

houtsoorten, die moeilijker zichtbare onderscheidende kenmerken bevatten, zijn niet 

aangetroffen/herkend. Het blijft onduidelijk of de aanwezigheid van alleen eikenhout in 

de graven het resultaat is van de conserveringsgraad en eigenschappen van het hout, 

of dat er daadwerkelijk geen andere houtsoorten zijn benut. 

Het verdient daarom de aanbeveling om bij toekomstig vergelijkbaar onderzoek van 

graven en andere kwetsbare contexten een houtspecialist te raadplegen in het veld of 

anders tenminste vóór de verdere behandeling van het hout voor conservering.

7.10 Het dierlijk botmateriaal

J. Aal

7.10.1 Inleiding

De opgraving Uden - Schepersweg leverde verassend genoeg een relatief hoog aantal 

dierlijke resten op. In totaal zijn er 801 fragmenten dierlijk bot en tand gevonden. 

Uit de zoölogische analyse is gebleken dat deze 801 fragmenten gelijk staan aan 199 

skeletelementen (Tabel 7.10). Ondanks de gevonden hoeveelheid van deze materiaal-

categorie is dit alsnog te beperkt om vernieuwende inzichten in de bestaanseconomie 

van middeleeuwse gemeenschappen op de Brabantse zandgronden geven. Aangezien 

er weinig bekend is over de rol van dieren binnen deze gemeenschappen, is ervoor 

gekozen om de dierlijke resten alsnog te onderzoeken. 

De dierlijke resten zijn afkomstig uit 58 grondsporen en één grondlaag. Verder zijn 

er enkele botfragmenten uit de stort verzameld. De opgraving is verdeeld in twee 

vindplaatsen: de middeleeuwse nederzetting (vindplaats 1) en het grafveld (vindplaats 

2). Nagenoeg al het dierlijk materiaal komt uit de middeleeuwse nederzettingssporen. 

Klasse Soort Latijnse naam N N Gewicht MNI %

skeletelem. fragm. (g) gedomestic.

Zoogdier Paard Equus caballus 12 133 965,1 2 28,6

Rund Bos taurus 71 399 1195,9 3 42,9

Schaap / geit Ovis aries / Capra hircus 1 1 4,9 1 14,3

Varken Sus domesticus 3 6 37 1 14,3

Groot zoogdier 34 129 259,5

Middelgroot zoogdier 9 11 26,9

Zoogdier 69 122 138,8

Totaal     199 801 2628,1 7 100

Tabel 7.10 
Aantal aangetroffen dierlijk botfrag-
menten opgedeeld naar diersoort.



ScheperSweg    183

Er is maar één dierlijk skeletelement aangetroffen op het grafveld. Dit betreft een 

wervelfragment van een groot zoogdier (vermoedelijk paard of rund). 

Over het algemeen zijn de dierlijke resten van Uden - Schepersweg zeer 

gefragmenteerd (Tabel 7.11) en slecht geconserveerd.274 De dierlijke resten vielen 

al grotendeels uit elkaar wanneer men ze hanteerde om schoon te maken en 

onderzoeken. Ten dele wordt hierdoor ook het grote verschil tussen het aantal 

fragmenten en het aantal skeletelementen veroorzaakt; tijdens de zoölogische analyse 

was het mogelijk om veel fragmenten opnieuw aan elkaar te passen (voornamelijk 

van gebitselementen). In enkele gevallen zijn de vele fragmenten door ijzerconcreties 

aan elkaar gekit, waardoor het skeletelement nog herkenbaar is. De hoge aantallen 

tandfragmenten zijn tevens kenmerkend voor de slechte conserveringsomstandighe-

den, aangezien deze skeletelementen beter bewaard blijven dan bot.

Fragmentatieklasse N %

0-10% 115 57,8

10-25% 16 8

25-50% 32 16,1

50-75% 21 10,6

75-100% 15 7,5

Totaal 199 100

7.10.2 Onderzoeksmethodiek

Tijdens het determinatieproces is gebruik gemaakt van het databasebestand van 

Archeoplan Eco. De gegevens van elk skeletelement zijn geregistreerd conform 

het Laboratoriumprotocol Archeozoölogie van de voormalige Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.275 Tot de gedocumenteerde 

gegevens behoren – indien mogelijk – de dierklasse, diersoort (of diergrootte), het 

skeletelement, fragmentgrootte, gewicht en de gerelateerde zone(s) en het geslacht. 

Wanneer een skeletelement van zoogdier niet op soort gebracht kon worden, is het 

ingedeeld in een grootteklasse. Deze zijn ‘groot zoogdier’, ‘middelgroot zoogdier’ en 

‘klein zoogdier’. Grote zoogdieren zijn paard en rund, onder de categorie middelgrote 

zoogdieren vallen schaap, geit, varken en hond, en de groep kleine zoogdieren betreft 

onder andere kat en haasachtigen. Diersoorten behorend tot deze laatste groep zijn 

echter binnen dit project niet aangetroffen. 

Tevens is informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. Deze informatie is gewonnen 

door het noteren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de ver-

groeiingstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van de 

(slacht)leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op de methodiek ontwikkeld 

door Grant.276 De door haar gestelde leeftijdscategorieën voor rund en varken zijn 

afgeleid van onderzoek uitgevoerd door Halstead.277 Er zijn geen gebitselementen 

van schaap/geit gevonden die geschikt zijn voor het bepalen van de (slacht)leeftijd. 

De (slacht)leeftijd van paard is onderzocht door middel van het meten van de 

kroonhoogtes van de kiezen. Deze maten kunnen gerelateerd worden aan de leeftijds-

indicaties zoals vastgesteld door Levine.278  

Een andere methode voor het bepaling van de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de 

mate van vergroeiing van de botten – en dan met name de vergroeiing van de schacht 

274  De degradatieklasse van het bot kan worden bestempeld als 3 (Stichting Infrastructuur en 
Kwaliteitsborging Bodembeheer 2014, 37).

275  Lauwerier 1997.
276  Grant 1982.
277  Halstead 1985.
278  Levine 1982.

Tabel 7.11 
Fragmentatiegraad van dierlijk botmateriaal.
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(diafyse) met de uiteinden (epifysen) van pijpbeenderen. Habermehl279 heeft voor 

verscheidene diersoorten onderzocht op welke leeftijden deze botdelen fuseren 

en welke kenmerken zichtbaar zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia. De 

hieronder weergegeven resultaten zijn gebaseerd op Habermehl’s conclusies.

Bijzondere kenmerken op de dierlijke resten, zoals vraatsporen, pathologieën en 

sporen van verhitting zijn ook beschreven. De coderingen die zijn gebruikt voor het 

identificeren van specifieke slachtsporen zijn identiek aan degene die Lauwerier280 

beschrijft in zijn promotieonderzoek. Er zijn geen complete skeletelementen 

aangetroffen waarvan maten genomen konden worden. 

Voor het bepalen van het minimum aantal individuen (MNI) zijn grondsporen met 

contemporaine dateringen (vroege, midden en late middeleeuwen) gegroepeerd; 

dateringen van het aardewerk dat samen met dierlijke resten gevonden is, duidt 

(in sommige gevallen) aan tot welke dateringsgroep de grondsporen behoren. Voor 

elke groep is apart het MNI bepaalt, waarbij onder andere rekening gehouden is met 

verschillen in fragmentzone(s), vergroeiingstadia en oriëntatie in het lichaam van de 

skeletelementen. Deze aantallen zijn vervolgens opgeteld, waardoor het MNI van het 

complete botassemblage is bereikt.

Vraagstellingen

· Welke diersoorten zijn aanwezig binnen het assemblage?

· Op welke leeftijd(en) zijn de dieren geslacht?

· Welke dieren zijn geconsumeerd en welke niet?

· Welke diersoorten vormden de hoofdcomponent van de lokale bestaanseconomie en 

welke diersoorten hadden slechts een geringe bijdrage?

· Wat valt er te zeggen over de aard van de dierlijke resten die in de menselijke graven 

zijn gevonden?

7.10.3 Voedseleconomie

Onderzoeksvragen die betrekking hebben op de bijdrage van dierlijke producten zijn 

slechts zeer oppervlakkig te beantwoorden. Van rund zijn veruit de meeste bot- en 

tandfragmenten aangetroffen. Twaalf skeletelementen van paard, drie van varken 

en slechts één van schaap/geit zijn daarnaast gevonden (Tabel 7.12). Aangezien 

schaap en geit nauwelijks op morfologisch niveau te onderscheiden zijn, worden deze 

soorten beschouwd als één diersoort. Hoewel geen enkel skeletelement slachtsporen 

vertoont, is het aannemelijk dat rund, schaap/geit en varken tot het dieet van de 

middeleeuwse bewoners behoorden. Of dit ook het geval was voor paard is aan de 

hand van de botten niet te zien. Historische bronnen bieden echter meer informatie 

over dit onderwerp: In de eerste helft van de 8e eeuw ging een pauselijk verbod op 

het consumeren van paardenvlees van kracht. Hierdoor werden paarden – tenzij uit 

noodzaak – niet gegeten in de middeleeuwen. Dit taboe op paardenvlees zwakte pas 

gedurende de 18e eeuw af.281 Afgezien van een deel van een paardenschedel, zijn er 

enkel kiesfragmenten van deze diersoort aangetroffen (zie Tabel 7.12).

Het was slechts voor een handvol skeletelementen mogelijk om een leeftijdsindicatie 

te geven. De vergroeiingstadia en gebitsslijtage tonen aan dat de runderen een leeftijd 

van minimaal 3 jaar bereikten. Slijtage op gebitselementen uit een varkenskaak laten 

zien dat dit individu tussen zijn tweede en derde levensjaar gestorven is. De deels 

complete paardenschedel bevatte nog haast alle kiezen, waardoor het mogelijk is een 

279  Habermehl 1975.
280  Lauwerier 1988.
281  De Jong 2001, 16-7.
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leeftijdsindicatie te geven. De kroonhoogtes van de kiezen geven aan dat het dier rond 

zijn 9e/10e levensjaar gestorven is. De andere, losse gebitselementen van de opgraving 

zijn helaas te gefragmenteerd om de kroonhoogte te meten.

7.10.4 Kenmerken

Deels door de hoge fragmentatiegraad zijn sporen van vraat en slacht niet meer 

zichtbaar op de botten. Er is slechts één skeletelement (het opperarmbeen van schaap/

geit) aanwezig dat vraatsporen van hond vertoont. Hoewel er geen skeletelementen 

van hond zijn geïdentificeerd tijdens de zoölogische analyse, geven deze sporen toch 

bewijs voor de aanwezigheid van dit diersoort in de nederzetting.

Verder zijn er twaalf fragmenten van skeletelementen die sporen van verhitting 

vertonen. Alle twaalf zijn ze deels of volledig gecalcineerd. Dit stadium van verhitting 

toont aan dat de resten in aanraking zijn geweest met temperaturen van ongeveer 

600-700 ᵒC.282 Aangezien voedsel wordt bereid op veel lagere temperaturen, zijn 

deze verhitte resten vermoedelijk de overblijfselen van het verbranden van afval. 

Hoewel verhitte botten brozer zijn en daardoor sneller fragmenteren, blijven ze beter 

geconserveerd dan niet verhit botmateriaal. Het lage aantal verhitte fragmenten en 

hun brede horizontale verspreiding doet vermoeden dat botresten slechts incidenteel 

verbrand of in het vuur werden gegooid. Er was dus waarschijnlijk geen sprake was van 

consistente, grootschalige afvalverbranding.

282  Lyman 1994, 386 e.a.

Skeletelement Paard Rund Schaap / Varken Middelgroot Groot Zoogdier Totaal  

      Geit   zoogdier zoogdier      

Kop

Cranium 1 2 2 1 6 Schedel

(pre)maxilla(re) 5 5 Bovenkaak

dentes superior 4 15 19 Gebitselement bovenkaak

Mandibula 6 1 2 9 Onderkaak

Dentes inferior 4 25 1 30 Gebitselement onderkaak

Dentes, indet. 3 11 1 2 2 19 Gebitselement, onbekend

Romp

Vertebra cervicales 1 1 Halswervel

Vertebra, indet. 1 2 3 Wervel, onbekend

Voorpoot

Scapula 1 1 Schouderblad

Humerus 2 1 3 Opperarmbeen

Radius 2 2 Spaakbeen

Achterpoot

Femur 1 1 Dijbeen

Tibia 1 1 Scheenbeen

Overig

Pijpbeen, indet. 6 26 15 47 Pijpbeen, onbekend

Indet. 1 51 52 Niet te determineren

Totaal 12 71 1 3 9 34 69 199  

Tabel 7.12 
Aantal skeletelementen per type voor iedere 
diersoort.
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7.10.5 Conclusies

Ondanks het verassend hoge aantal dierlijke resten is het nog steeds te min om de 

gestelde onderzoeksvragen grondig te kunnen beantwoorden. Het soortenspectrum 

duidt aan dat rund, schaap/geit en varken zijn geconsumeerd. Het verbod op de 

consumptie van paardenvlees doet vermoeden dat deze dieren geen bijdrage leverden 

aan het dieet. Het hoge aantal resten van rund doet vermoeden dat dit diersoort de 

hoofdcomponent van de veestapel vormde. Het is goed mogelijk dat zowel runderen 

als paarden tevens als lastdier zijn gebruikt, maar door het geringe aantal leeftijds-

bepalingen is niet met zekerheid te zeggen. Hoewel er geen skeletelementen van 

hond zijn gevonden, laten hun vraatsporen zien dat ook zij aanwezig waren in de 

middeleeuwse nederzetting. 

De (deels) gecalcineerd botresten zijn vermoedelijk bewijs voor het sporadisch 

verbranden van dierlijk afval. De fragmenten zijn afkomstig uit (paal)kuilen en 

waterputten, waarbij er telkens slecht één of enkele in elk spoor zijn gevonden. Deze 

lage aantallen zijn niet indicatief voor plekken waar afvalverbranding op grotere schaal 

voorkomt. 

Over de aard van de dierlijke resten uit de menselijke begravingen valt door het lage 

aantal resten vrijwel niets te concluderen. Het enige aangetroffen fragment betreft 

een deel van een grote zoogdierwervel. Vermoedelijk zijn er wel dierlijke resten als 

grafgiften bijgelegd, maar deze zijn door de slechte conserveringsomstandigheden 

niet bewaard gebleven.

7.11 Botanische resten

Y. van Amerongen en W. Kuijper

7.11.1 Inleiding

Het doel van de macrobotanische analyse is om meer te weten te komen over 

productie en consumptie van voedsel in de volle middeleeuwen te Uden. Ten behoeve 

van deze analyse is eerst een twaalftal grondmonsters gewaardeerd. Vier monsters 

zijn na dit waarderend onderzoek geschikt gebleken voor analyse. Het gaat om drie 

monsters uit twee waterputten en één monster uit een paalgatkuil behorende tot Huis 

12 (Tabel 7.13; Bijlage IV). 

Vondstnummer Spoor Context Datering

Macrobotanie

1135 5772 paalgatkuil volle middeleeuwen

1622 6640 waterput, vull. 3 volle middeleeuwen

1623 6640 waterput, vull. 5 volle middeleeuwen

1791 5197 waterput, vull .11 volle middeleeuwen

Voor de analyse is 1-2 liter materiaal geanalyseerd door W.J. Kuijper van de Universiteit 

Leiden.283 De afgemeten grond is met kraanwater gespoeld op een serie zeven 

met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 0.5 en 0.25 mm. Vervolgens zijn de 

zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische macroresten (zaden, 

vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische indicatoren voor landschap en menselijke 

aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, insecten, foraminiferen, etc.). Alle botanische 

283  Alle fracties zijn bekeken, maar in sommige gevallen is slechts een deel bekeken van de 
kleinste fractie(s). De gevonden resten uit deze fracties zijn geëxtrapoleerd naar het totale 
volume dat bekeken is voor de overige fracties per monster.

Tabel 7.13 
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers met: spoor, laag, omschrijving van het 
spoor en bemonsterd volume.
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macroresten zijn zo specifiek mogelijk op naam gebracht284 met naamgeving volgens 

de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora van Nederland;285 van de aangetroffen 

zoölogische resten is getracht een algemene beschrijving van het leefmilieu te geven. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het archeobotanisch 

laboratorium van de Universiteit Leiden.

Voor zowel het bepalen van de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als voor het bepalen van het natuurlijk voorkomen van planten en 

het gebruik daarvan, is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten en wilde 

planten. Onder de gebruiksplanten vallen onder andere granen, vruchten en kruiden; 

onder de wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, 

tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten 

van vochtige locaties, waterkantplanten, waterplanten en planten van diverse 

standplaatsen) te onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de 

vegetatiestructuur en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de 

standplaatsen is gebruik gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen286 en 

de Nederlandse Oecologische Flora287. Ten slotte is informatie ingewonnen over de 

voorkeur van planten voor lokale abiotische factoren welke belangrijk zijn voor de groei 

(bijv. licht, warmte, stikstof).288

7.11.2 Consumptie en productie van gewassen

Alle aangetroffen resten zijn verkoold bewaard gebleven. De waterputmonsters 

hebben slechts weinig resten opgeleverd met in waterput S6640 alleen verkoolde 

graankorrels. In één vulling van deze waterput, vulling 5, was een graankorrel 

specifieker te determineren als emmertarwe (Triticum dicoccum). In waterput S5197 

is de enige macrorest een zaad van haver (Avena spec.). Helaas is niet duidelijk of 

het om gekweekte of wilde haver gaat, omdat het onderdeel van de plant waarop dit 

onderscheid te maken is (de bloembasis) niet aanwezig is in het monster. Er kan echter 

gezien de tijdsperiode wel van worden uitgegaan dat het om de gecultiveerde variant 

gaat, welke in de middeleeuwen werd verbouwd als ingrediënt voor bierproductie en/

of als diervoeder.289

De meeste macroresten zijn afkomstig uit de paalgatkuil (S5772) van Huis 12. In dit 

monster zijn onder andere granen aanwezig (zoals gerst (Hordeum vulgare), tarwe 

(Triticum spec.) en wilde/gecultiveerde haver (Avena spec.), maar ook enkele zaden 

van verschillende wilde planten uit de categorieën akkeronkruiden, ruderale vegetatie, 

grasland en oevers en waterkanten. Het enige aangetroffen akkeronkruid, knopherik 

(Raphanus raphanistrum), duidt op de verbouw van wintergraan, waarschijnlijk op 

zure onbemeste gronden. Het is echter maar één akkeronkruidsoort, dus enige 

voorzichtigheid in interpretatie van de omstandigheden op de akker is geboden. 

Veel van de gevonden planten uit de categorieën ruderale vegetatie, grasland en 

oevers en waterkanten zouden echter ook goed op de akker hebben kunnen groeien 

tussen het graan, ook al zijn ze niet specifiek als akkeronkruid ingedeeld. De verkoolde 

bewaartoestand van de wilde plantenzaden in combinatie met graankorrels zou een 

indicatie kunnen zijn dat zij samen met het graan van de akker op de nederzetting 

terecht zijn gekomen en samen zijn verwerkt. Een andere mogelijkheid is dat een 

aantal van deze planten ook onderdeel uitmaakten van het dieet. Zo zijn er wilde 

284  Volgens Cappers et al. 2006.
285  Van der Meijden et al. 2003.
286  Volgens Tamis et al. 2004.
287  Weeda et al. 2003.
288  Ellenberg et al. 1991.
289  Doorman 1955; Van Winter 1981.
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planten zoals beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), schapenzuring (Rumex 

acetosella) en melganzenvoet (Chenopodium album) die al vanaf de prehistorie tot aan 

de moderne tijd door heel Europa verzameld en gegeten zijn.290 

Het is op basis van de gevonden resten niet met zekerheid vast te stellen of al het 

gevonden graan ook lokaal verbouwd is geweest. Echter, lokaal verbouwd of niet, het 

is wel duidelijk dat verwerking van het graan op de nederzetting plaatsvond gezien de 

vondst van een verkoolde kafrest in de paalgatkuil.

7.11.3 Conclusie

Te Uden - Schepersweg werd in de volle middeleeuwen graan verwerkt en mogelijk 

ook lokaal verbouwd. De granen bestonden uit emmertarwe, gerst en haver, waarbij 

de laatste waarschijnlijk diende voor het maken van bier of het voeren van vee. Naast 

granen zijn wellicht ook wilde planten verzameld en gegeten, getuige de zaden van 

soorten die als sinds de prehistorie voor dit doel worden gebruikt.

7.12 Fasering van de middeleeuwse bewoning

S. Knippenberg

Ondanks de hoge dichtheid aan sporen en het feit dat binnen grote delen van het 

onderzochte areaal meerdere fases van bewoning aanwezig zijn geweest, is toch 

getracht de mate en aard van de bewoning en de opeenvolging van bewoningsfases 

te reconstrueren. Gezien het weinig onderscheidende vermogen van de meeste 

aardewerkvondsten en het feit dat opspit van ouder materiaal een goede datering 

bemoeilijkt is bij deze reconstructie een hoofdrol weggelegd voor de onderlinge 

stratigrafie van de sporen. Tijdens de sporenanalyse bleek dat binnen drie grote en één 

kleine zone met overlappende plattegronden een onderlinge stratigrafie van de aldaar 

aanwezige gebouwen gereconstrueerd kon worden. Deze zones  konden niet onderling 

aan elkaar gekoppeld worden, echter het aantal huisfases dat binnen de drie grote 

zones kon worden geëxtraheerd komt in grote lijnen overeen, dus dit lijkt een parallelle 

fasering tussen de zones te ondersteunen. 

Daarnaast stelde de relatief korte periode waarbinnen H0 en H4 huizen in gebruik 

waren ons in staat om een begin- en eindpunt van de periode van de meest geclusterde 

bewoning vast te stellen. Dit laat onverlet dat een goede datering van de vroegste 

huizen voorafgaande aan de Ottoonse bewoning lastig blijft vast te stellen door 

gebrek aan specifiek daterende elementen. Behoudens één randscherf Merovingisch 

aardewerk, is het vroegste meer voorkomende materiaal niet ouder dan Karolingisch.  

Op basis van het geringe aantal plattegronden die tot de Merovingische en daarop 

volgende Karolingische tijd gerekend kunnen worden, is het duidelijk dat bewoning 

te Uden – Schepersweg gedurende deze periode een verspreid karakter heeft gehad, 

van één misschien twee op enige afstand van elkaar gelegen erven. De erven waren 

eenvoudig van opbouw met wellicht één bijgebouw. Dit is ook vastgesteld voor 

het omvangrijke nederzettingsterrein te Nistelrode – Zwarte Molen.291 In hoeverre 

waterputten met deze periode zijn geassocieerd is onduidelijk. Bij alle sporen die 

aardewerk hebben opgeleverd dateerde het materiaal jonger. Van de waterputten 

zonder dateerbaar vondstmateriaal komt er wellicht één in aanmerking op basis ligging 

als mogelijk vroegmiddeleeuws spoor. Het gaat om de waterput S5645, dat gezien 

290  Behre 2008; Ertuğ 2000, 2004; Kalle & Sõukand 2012.
291  Knippenberg 2008.
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zijn nabije locatie ten westen van het vroege Karolingische Huis 18 goed bij dit huis 

behoord zou kunnen hebben. Qua ligging past dit spoor echter misschien wel iets 

beter bij de latere Ottoonse huizen 18 of 19 of bij het late Huis 26 (1200-1250) aan de 

westrand van het onderzochte terrein. 

Een intern coherente fasering van de oudste bewoningsfasen wordt bemoeilijkt 

door twee aspecten. Ten eerste liggen de plattegronden over het algemeen dermate 

verspreid dat hun onderlinge stratigrafische relatie op basis van oversnijdende 

sporen nergens bepaald kon worden. Er is slechts één locatie waar de ligging van 

twee Ottoonse plattegronden van hetzelfde type overlappen, dat in ieder geval 

geconcludeerd kan worden dat het op twee opeenvolgende fasen van bewoning 

betreft. Ook hier kon echter niet bepaald worden welke plattegrond de oudste van 

twee was. 

Ten tweede hebben de oudste plattegronden zeer weinig tot geen dateerbaar 

vondstmateriaal opgeleverd. In het geval van daterende vondsten aanwezig zijn, 

kan de ouderdom niet nader gespecificeerd worden dan hetzij Karolingisch, hetzij 

Merovingisch. 

Figuur 7.43 
De oudste herkende veronderstelde 
bewoningsfase: de Merovingische tijd.
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Om toch tot een fasering te komen is daarnaast gekeken naar het type plattegrond, 

de ligging en hun oriëntatie. Dit heeft wel tot gevolg dat voor deze oudste periode 

de fasering een zeker hypothetisch karakter heeft. De oudste structuur vormt 

waarschijnlijk gebouw 25 in het noorden van het onderzochte terrein (Figuur 7.43). 

Deze heeft gedurende de Merovingische tijd hier gestaan. De globaal gelijke oriëntatie 

van eveneens in het noorden gelegen Huis 25 zou een onderbouwing kunnen zijn dat 

deze structuur gelijktijdig is. Echter dit kan niet door het vondstmateriaal ondersteund 

worden. Uit deze zone komt alleen Karolingisch materiaal en dit pleit er eerder voor 

dat deze plattegrond toch jonger dateert. 

Bewoning in de volgende 2e fase verplaatst zich mogelijk naar het zuiden waar een 

het rechthoekige Huis 24 met ernaast gelegen Bijgebouw 4 gesitueerd zijn (Figuur 

7.44). De combinatie van een Merovingisch aandoende plattegrond met Karolingisch 

vondstmateriaal suggereert een datering op de overgang van de Merovingische 

naar de Karolingische tijd, dan wel het begin van de Karolingische tijd. Gedurende 

Figuur 7.44 
Tweede bewoningsfase: gedurende (einde 
Merovingische?) en begin Karolingische tijd.
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vermoedelijk een volgende fase, is in het noorden Huis 27 opgetrokken (Figuur 7.45). 

Dat het hierbij om een ander type huis gaat met een iets andere oriëntering, is de basis 

geweest voor het veronderstellen van een volgende fase. 

In een daarop volgende bewoningsfase is in het noorden Huis 25 gebouwd met een 

bijna haakse oriëntatie ten opzichte van Huis 27 (Figuur 7.46). In het zuiden heeft Huis 

19 een eenzelfde haakse oriëntatie en dit suggereert gelijktijdigheid. Daarentegen is 

het H0 gebouwtype iets anders en dit zou kunnen betekenen dat Huis 19 later dan 25 

is gebouwd.  In de volgende fase is op de plaats van Huis 18 een nieuw gebouw van 

hetzelfde H0 type neergezet met wederom een andere, zij het gering verschillende 

oriëntatie (Figuur 7.47). Aangezien deze oriëntatie sterk overeenkomt met de 

oriëntatie van de latere huizen binnen de nederzetting is Huis 18 als jonger dan Huis 19 

geïnterpreteerd. 

Figuur 7.45 
Derde veronderstelde bewoningsfase: 
gedurende Karolingische tijd.
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Hoe we de hiervoor besproken fasering precies moeten dateren blijft een lastig aspect 

door de geringe hoeveelheid en het weinig specifieke karakter van het dateerbare 

materiaal. In samenhang hiermee wordt het ook moeilijk om te vraag te beantwoorden 

in hoeverre de nederzetting gedurende deze oudste periode continu bewoond is 

geweest.  Gaan we uit van een lange chronologie met een aanvang van de bewoning 

in de Merovingische tijd en een omschakeling zo rond 950 - 1000, als de H0 huizen 

minder gangbaar worden, dan lijkt het aantal aangetroffen huizen aan de geringe 

kant voor continue bewoning. Nemen we het verspreide karakter van de bewoning in 

ogenschouw en het feit dat slechts een deel van het oorspronkelijke nederzettings-

areaal is opgegraven, dan is het goed mogelijk dat binnen een groter areaal bewoning 

wel continue is geweest. De opgravingen van het A50 tracé op zo’n 250 m ten westen 

van het huidige onderzoeksgebied hebben plattegronden uit de Merovingische en 

Karolingische tijd opgeleverd.292 Ook tijdens het kleinschalige onderzoek van BAAC 

292  Van Hoof & Jansen 2002.

Figuur 7.46 
Vierde bewoningsfase: aan het eind van de 
Karolingische, begin Ottoonse tijd.
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direct ten zuidoosten van het huidige onderzoeksgebied zijn Karolingische resten aan 

het licht gekomen.293 

Na deze fase vindt er een structurele verandering binnen de nederzetting plaats. De 

bewoning neemt qua intensiteit toe en verplaatst zich naar tenminste drie globale 

zones, die vanaf dat moment min of meer continu bewoond worden. Het precieze 

moment van deze omslag is chronologisch moeilijk vast te pinnen, daarvoor is het 

aardewerk te weinig specifiek en daarnaast bemoeilijkt het palimpsest karakter van 

de vindplaats gedurende met name deze periode een goed zicht op de aanvang. Op 

basis van het vele voorkomen van H2-huizen en bijgebouwen zou 950 een plausibele 

begindatum kunnen zijn. 

293  Veenstra 2009.

Figuur 7.47 
Vijfde bewoningsfase: gedurende de 
Ottoonse tijd.
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Zoals al aangegeven continueert de vol middeleeuwse bewoning zich na deze 

eerste periode tenminste binnen drie zones van het onderzochte terrein. Dat is (1) 

in het zuidoosten, naast het Merovingische grafveld, (2) iets ten noorden van het 

centrale deel en (3) daar direct op aansluitend in het noordelijk deel van het onder-

zoeksgebied. De hoge dichtheid aan sporen en het feit dat de ligging van jongere 

structuren binnen deze zones sterk overlapt met die van oudere plattegronden 

suggereert dat ze als plaatsvaste locaties fungeerden waar huizen en omliggende 

erven steeds opnieuw werden ingericht. Voor deze zones wordt het opstellen van 

een fasering vergemakkelijkt doordat voor veel herkende structuren een onderlinge 

stratigrafie te reconstrueren is op basis van spooroversnijdingen en overlapping 

van de plattegronden. Het behoeft geen nadere toelichting dat de hoge dichtheid 

aan sporen een goede identificatie van plattegronden heeft bemoeilijkt en dat 

alle hier gepresenteerde structuren een minimum aantal vertegenwoordigen van 

de daadwerkelijk aangelegde gebouwen hierbinnen. Dit geldt met name voor de 

zuidoostelijke zone, waar namelijk nog een grote hoeveelheid aan goede paalsporen 

niet aan een structuur zijn toegekend.        

Figuur 7.48 
Zesde bewoningsfase: aan het begin van de 
volle middeleeuwen.
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Van de drie zones bleek bij de meest centraal gelegen zone op basis van oversnijdingen 

de meeste opeenvolgende gebouwfases van grote gebouwen te reconstrueren, zes in 

getal. Gezien het feit dat deze zone vermoedelijk het meest compleet is opgegraven, 

komt dit niet als een verrassing. Bij de noordelijke zone (put 10 en noordelijk deel put 

14) kunnen tenminste vijf huisfases onderscheiden worden, bij de zuidoostelijke (put 

17, 100 en 105) zijn dat vier huisfases. Nemen we bij die laatste zone de aanwezige 

hooimijten mee in beschouwing dan komen we op zeven verschillende fases 

van gebruik en bewoning. Op basis van deze gegevens is het aannemelijk om te 

veronderstellen dat gedurende de periode vanaf 950 tot 1200 voor grote delen binnen 

alle drie de zones huizen hebben gestaan. Als geheel zal het terrein waarschijnlijk 

continu bewoond zijn geweest.

De aanwezigheid van de aardewerk uit de periode 900 -1050 in meerdere sporen 

binnen deze zone naast het meer frequente materiaal uit het tijdvak 1050 -1250 

ondersteunt deze vaststelling. Met de verschijnen van een H4-type plattegrond kunnen 

we de bewoning in deze zone goed afbakenen rond 1200 of iets daarna.

Figuur 7.49 
Zevende bewoningsfase: volle 
middeleeuwen.
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Figuren Figuur 7.48 tot en met Figuur 7.56 laten de opeenvolgende fasering zien voor 

het onderzoeksgebied gedurende de volle middeleeuwen. Deze fasering is met name 

gebaseerd op onderlinge stratigrafie. Alleen bij de jongste twee fases, gedurende 

welke de H4 plattegronden verschijnen bleek dit niet mogelijk te zijn. Daar zijn twee 

fases verondersteld op basis van het feit dat een cirkelvormige omheining bij de 

centraal gelegen zuidelijke huis hoorde (Figuur 7.55 Figuur 7.56). Dit is een veronder-

stelling. De drie H4 plattegronden zouden ook gelijktijdig kunnen zijn bewoond en dat 

de omheinding van na de bewoning dateert.

Figuur 7.50 
Achtste bewoningsfase: de volle 
middeleeuwen.
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Figuur 7.51 
Negende bewoningsfase: de volle 
middeleeuwen
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Figuur 7.52 
Tiende bewoningsfase: de volle 
middeleeuwen.
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Figuur 7.53 
Elfde bewoningsfase: de volle 
middeleeuwen.
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Figuur 7.54 
Twaalfde bewoningsfase: de volle 
middeleeuwen
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Figuur 7.55 
Dertiende bewoningsfase: aan het eind van de 
volle middeleeuwen.
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7.13 Latere ontginning

S. Knippenberg

De H4-plattegronden die vermoedelijk ergens tussen 1200 en 1250 dateren verte-

genwoordigen de jongste huisplattegronden binnen het onderzoeksgebied. Dit zijn 

evenwel niet de jongste resten die zijn opgegraven. Het terrein heeft verschillende 

typen sporen die op basis van oversnijdingen, ingesloten aardewerk en aard van de 

vulling gekoppeld met een scherpe spoorbegrenzing in de tweede helft van de late 

middeleeuwen of Nieuwe tijd te dateren zijn. De meest belangrijke sporen betreffen 

het reeds besproken karrenpad, waarvan gebruik lijkt door te lopen, verschillende 

ondiepe greppelsporen, vermoedelijke ploegsporen, en enkele configuraties aan 

ondiepe paalsporen. Daarnaast is er een rij met puin opgevulde kuilen, geïnterpreteerd 

als poeren aangetroffen en komen sterk verspreid allerlei (sub)recente ontgravingen, 

sterk variërend in omvang, voor. Deze laatsten zullen voor een groot deel met grond-

verbetering of zandwinning te maken hebben en blijven verder buiten beschouwing.

Figuur 7.56 
Mogelijk viertiende bewoningsfase: aan het 
eind van de volle middeleeuwen.
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Greppels
Sterk verspreid binnen het opgegraven terrein zijn enkele smalle ondiepe 

greppelsporen aangetroffen. In het zuiden hebben deze een oriëntatie die evenwijdig 

aan het karrenpad loopt (Figuur 7.57). Dit suggereert dat zij onderdeel van dezelfde 

ontginning hebben uitgemaakt en waarschijnlijk deels gelijktijdig dateren. Een van de 

greppels doorsnijdt wel de locatie van het jonge Huis 17 en is jonger. Dit betekent dat 

(een deel van) deze greppels in ieder geval van na de bewoning dateren. 

Ten noorden van het pad zijn enkele greppels en greppelsegmenten opgetekend met 

een iets afwijkende oriëntatie. Hun oriëntatie komt meer overeen met die van de 

huidige perceelindeling. Dit systeem heeft derhalve een sub-recente datering.
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Figuur 7.57 
Sporen van na de bewoning, geprojecteerd 
op de kadastrale minuut uit 1811-1832.
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Ploegsporen
Naast deze smalle greppels zijn tijdens het veldwerk vooral in het zuiden clusters van 

dunne evenwijdige banen aangetroffen die het beste als ploegsporen te interpreteren 

zijn. De meeste van de sporen gingen niet diep en waren dan ook bij de documentatie 

van het sporenvlak niet meer als spoor aanwezig. Enkele zijn wel in het sporenvlak 

opgetekend.

De oriëntatie van deze ploegsporen wijkt ten opzichte van de aanwezige ontgin-

ningsgreppels iets af. Ook lijkt er geen verband te bestaan met de middeleeuwse 

nederzetting

Paalsporen
Op meerdere plaatsen zijn paalsporen aangetroffen die op basis van vulling karakteris-

tieken en stratigrafie met andere sporen als jonger dan de nederzetting gezien kunnen 

worden. Ten zuiden van het pad is een 40 m lange rij van paalsporen opgetekend met 

onderlinge zeer regelmatige paalafstand van ca. 1,4 à 1,5 m. De paalsporen oversnijden 

een ontginningsgreppel die daar evenwijdig ten opzichte van het karrenpad loopt 

en die gedurende de latere fase van het gebruik van het pad gegraven moet zijn. Dit 

plaatst de palenrij nog jonger. 

Ten noorden van het pad in het oostelijk deel is een aantal paalsporen opgetekend die 

waarschijnlijk tot een relatief jong gebouw behoord hebben, aangezien ze al op een 

hoog niveau net onder de recente bouwvoor, in de akkerlaag S5010 zichtbaar waren. 

Derhalve zijn ze op dit hoge niveau niet opgetekend. In het sporenvlak waren slechts 

enkele diep genoeg ingegraven dat ze nog als spoor in het vlak te herkennen waren. 
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Synthese

S. Knippenberg

8.1 Biografie van de vindplaats

De oudste resten binnen het onderzochte areaal worden gevormd door het grafveld 

uit de Merovingische tijd. Op basis van een gedetailleerde analyse van de aangetroffen 

bijgiften binnen de graven moet de oorsprong van het grafveld in de periode 510/520 

– 565 worden geplaatst. Deze aanvangsdatum binnen de 6e eeuw past goed bij 

het beeld dat we hebben van bewoning in de Peelhorst. Elders is ook vastgesteld 

dat men gedurende de 6e eeuw de aan het eind van de Romeinse tijd grotendeels 

ontvolkte regio langzaam maar zeker gaat ontginnen.135 Bewoning gedurende deze 

ontginningsfase had een overwegend verspreid karakter. Nederzettingen bestonden 

uit geïsoleerde boerderijen, die na verlating elders weer werden opgetrokken. Op deze 

wijze breidde men het cultuur gebrachte landschap gaandeweg uit. De doden werden 

in grafvelden bijgezet, die een meer plaats vast karakter hadden en enigszins aan de 

rand of buiten de in cultuur gebrachte arealen lagen.136

De bevindingen van de opgravingen langs de Schepersweg te Uden lijken dit patroon 

in grote lijnen te volgen. Het grafveld is ca. 200 jaar in gebruik geweest, gedurende 

welke men zeven generaties aan personen van vermoedelijk hetzelfde huishouden 

heeft begraven. Tegen deze lange gebruiksduur steken de in de nabijheid aangetroffen 

nederzettingsresten schril af. Op basis van één scherf Merovingisch aardewerk kan 

vermoedelijk slechts één gebouw, waarschijnlijk een bijgebouw, gelijktijdig met het 

gebruik van het grafveld geassocieerd worden. Met enig oprekken is daar voor de 

laatste fase van het grafveld nog een boerderijplattegrond en naastgelegen bijgebouw 

aan toe te voegen, hoewel gelijktijdigheid hier op basis van gebouwtypologische 

gronden is gesuggereerd en niet op grond van ingesloten aardewerk. Op basis van deze 

gegevens is het echter duidelijk dat we met de opgravingen langs de Schepersweg 

slechts een fractie van de nederzettingsresten hebben aangetroffen, die destijds door 

de met het grafveld geassocieerde gemeenschap is aangelegd. 

Gezien het veronderstelde gespreide karakter van deze vroeg middeleeuwse 

bewoning137 en het beperkte areaal dat langs de Schepersweg is onderzocht, is het 

lastig om precies aan te geven waar we de overige woonhuizen zouden kunnen 

aantreffen. De nabij gelegen opgravingen die in 2002 in het kader van de verbreding 

van de A50 zijn uitgevoerd bieden echter een aanknopingspunt. Daar zijn in het 

noordelijk deel tenminste twee en mogelijk zelfs drie Merovingische huisplattegron-

den aangetroffen, die dateren tussen 600 en 750, en daarmee zeker overlappen met 

gebruik van het grafveld. De afstand tot het grafveld bedraagt iets meer dan 260 m, 

hetgeen ruim binnen de range valt voor nederzettingen rondom grafvelden. Ook daar 

is het onderzochte areaal sterk beperkt door de contouren van de aan te leggen A50. 

Tussen beide opgravingen ligt nog is ca. een 140 m breed terrein, dat niet onderzocht 

is, dus het is heel goed mogelijk dat hierbinnen ook nog huisplattegronden liggen. 

Ook ten westen van de A50 zou vroeg middeleeuwse bewoning nog kunnen hebben 

gelegen aangezien de noordelijke rug binnen het A50 tracé waar de nederzettingsres-

ten zich bevonden nog ca. 200 m doorloopt. 

135  Theuws 1988; Jansen 2008.
136  Theuws et al. 2011.
137  Theuws et al. 2011.
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Landschappelijk pas dit ook in de lijn van verwachtingen. Zowel het onderzochte 

areaal van de A50 als van Uden – Schepersweg bevinden zich op een plateau aan de 

oostelijke, hoge kant van de Peelrandbreuk, de Peelhorst. Dit plateau maakt onderdeel 

uit van het middenterras en loopt in oostelijke richting geleidelijk aan omhoog. Aan de 

oostkant van Uden is een relatief sterke stijging in hoogte aanwezig en bevinden we 

ons op het hoogteterras. 

Kijken we meer naar het micro-reliëf binnen het onderzochte terreinen, dan ligt het 

grafveld op het hoogste punt binnen het opgegraven terrein van de Schepersweg, 

terwijl de nederzettingsresten allemaal lager liggen. Een vergelijking van de hoogte 

van de A50 en Uden – Schepersweg leert dat de nederzettingsresten zich op 

vergelijkbare hoogten bevinden. Aan het aanleggen van het grafveld op het hoogste 

punt lijkt daarom een bewuste keuze ten grondslag te liggen. 

Aan het eind van de Merovingische en begin Karolingische tijd stopt men met het 

begraven van de leden van de lokale gemeenschap binnen het grafveld. Dat dit 

tijdstip niet toevallig is geweest laat onderzoek elders zien, ook daar raken vroeg 

middeleeuwse grafvelden aan het begin van de Karolingische tijd in onbruik.138 Waar 

men precies zijn doden bijzet is voor deze periode grotendeels nog onduidelijk, 

waarschijnlijk gebeurde dat (ver) buiten de woon/akkerarealen.139 

Deze omslag is niet gerelateerd aan het wegtrekken van de gemeenschap naar een 

andere bewoningslocatie. 

Bewoning langs de Schepersweg gaat gewoon door. In tegenstelling tot de 

Merovingische periode, lijkt op basis van het aangetroffen aardewerk binnen de 

nederzetting de bewoningsintensiteit binnen het onderzochte gedeelte toe te nemen. 

De bewoning van de reeds aangehaalde zuidelijke huisplattegrond en geassocieerde 

bijgebouw kan (voor het grootste deel) binnen de Karolingische tijd geplaatst worden. 

Ook meer in het noorden van het onderzochte terrein zijn twee plattegronden aan 

het licht gekomen die vermoedelijk in de Karolingische tijd geplaatst moeten worden. 

Net als gedurende de Merovingische tijd zal de bewoning een verspreid karakter 

hebben gehad. Ten hoogste één boerderij heeft zich binnen het onderzochte areaal 

van de Uden – Schepersweg bevonden. Dat Uden – Schepersweg terrein niet de enige 

bewoningslocatie vormde laat wederom het reeds aangehaalde onderzoek langs de 

A50 zien.140 Daar is op dezelfde noordelijke rug één Karolingische huisplattegrond 

aangetroffen. Een opmerkelijk gegeven voor deze periode is de aanwezigheid van een 

cluster kuilen met een grote hoeveelheid metaalslak, die met deze bewoningsfase 

wordt geassocieerd. Onderzoek naar het slak heeft uitgewezen dat men lokaal ijzer uit 

ijzeroer heeft gewonnen en verder verwerkt.141

Naast deze westelijk bewoningslocatie, zijn er ook aanwijzingen dat men direct 

ten zuiden op nog geen 40 m van het Schepersweg onderzoeksgebied gedurende 

Karolingische tijd gewoond heeft. Een kleinschalig archeologisch onderzoek 

uitgevoerd door BAAC heeft enkele paalsporen uit de Karolingische tijd aan het licht 

gebracht. Daar het onderzoek beperkt bleef tot het graven van één sleuf kan niet 

worden vastgesteld tot wat voor gebouwplattegrond deze sporen behoord hebben.142

De bewoning aan het einde van de Karolingische en begin van Ottoonse tijd heeft 

zich waarschijnlijk centraal in het onderzoeksgebied aan de Schepersweg bevonden. 

Daar zijn twee overlappende plattegronden van een H0-type huis aangetroffen. Met 

138  Theuws et al. 2011.
139  Theuws et al. 2011.
140  Van Hoof & Jansen 2002.
141  Van Hoof & Koster 2002, 64-69.
142  Veenstra 2015.
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deze plattegronden kunnen op basis van ruimtelijke associatie een vijfpalige hooimijt 

geassocieerd worden en mogelijk ook waterput S5645.

Na het verlaten van dit erf krijgt de nederzetting een andere en meer blijvende 

inrichting. Mogelijk dat met deze overgang een hiaat in de bewoning binnen het 

onderzochte terrein samengaat. Gezien het verspreide karakter en het feit dat 

bewoning gedurende de volle middeleeuwen zich over een veel groter areaal heeft 

afgespeeld, is het waarschijnlijk dat men de nederzetting niet verlaten heeft, maar dat 

bewoning zich ergens bevond buiten de tot nu toe onderzochte delen. 

Zo rond 950 verplaatst de bewoning zich naar drie globale zones, waarbinnen erven 

steeds opnieuw aangelegd worden. Huizen worden niet altijd op dezelfde plaats 

herbouwd. Voor de nederzetting in zijn geheel kan gesteld worden dat bewoning 

waarschijnlijk continu is geweest. Of continue bewoning ook geldt binnen iedere zone 

blijft de vraag, aangezien het aantal onderscheiden fases verschillend is voor elke 

zone. Toch zullen gedurende bepaalde fases alle drie de zones gelijktijdig bewoond zijn 

geweest.  

In vergelijking met de vroege middeleeuwen vindt er gedurende deze periode (950 

– 1200) een duidelijke clustering plaats. Ook de aanzienlijke hoeveelheid aardewerk 

die met de periode 1050 – 1200 geassocieerd kan worden duidt erop dat gedurende 

deze periode het zwaartepunt van de bewoning gelegen moet hebben. Een min of 

meer vergelijkbare ontwikkeling is ook vastgesteld voor het nabij gelegen Nistelrode 

– Zwarte Molen, waar de bewoning vanaf 950/1000 ook aan intensiteit toeneemt en 

waar erven vanaf dan gedurende verschillende bewoningsfases plaatsvast zijn.143

Dat het onderzochte terrein binnen Uden – Schepersweg maar een uitsnede vormt 

van een oorspronkelijk veel grotere nederzetting wordt wederom door de bevindingen 

van zowel het A50-onderzoek als de kleinschalige opgraving aan de Aalstweg 

aangetoond.144 Binnen het A50 areaal is dan niet alleen de noordelijke maar vooral 

de zuidelijke rug bewoond geweest getuige de vondst van twee aanzienlijke huisplat-

tegronden met bijgebouwen uit de periode 1050 – 1200. Op de noordelijke rug kunnen 

alleen twee kleinere bootvormige plattegronden met deze periode geassocieerd 

worden. 

In de sleuf langs de Aalstweg zijn de middeleeuwse sporen net als binnen het terrein 

van de Schepersweg overwegend in de periode 900 – 1300 te plaatsen. De hoge 

dichtheid aan sporen binnen de onderzochte sleuf duidt ook op een meerfasige 

bewoning in dit deel van het terrein. Ook ten noorden van het onderhavige 

terrein lopen de middeleeuwse bewoningsresten nog door. De HKKU heeft daar 

archeologische waarnemingen gedaan tijdens de aanleg van een huis en garage op de 

percelen van Schepersweg 11 en 13 en troffen daar nederzettingssporen en vondsten 

uit de middeleeuwen aan, waaronder de resten van vermoedelijk een oven.145 

Vermoedelijk zo rond 1200 treedt er weer een verandering op in de inrichting van de 

nederzetting. De ligging van de huizen wordt verplaatst naar locaties waar tot dan toe 

weinig gewoond is, of op plaatsen waar veel oudere bewoning zat. Een van de huizen 

komt namelijk te liggen op de locatie waar gedurende het eind van Karolingische 

en begin van de Ottoonse tijd gedurende twee fasen een boerderij heeft gestaan. 

De andere twee aan deze late bewoningsfase toegekende gebouwen liggen in meer 

lege delen. Het is niet duidelijk of alle drie de gebouwen gelijktijdig hebben bestaan, 

143  Knippenberg 2008.
144  Van Hoof & Jansen 2002; Veenstra 2015.
145  Hanneke van Alphen persoonlijke mededeling 2018.
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ruimtelijk is het mogelijk en ook gezien de veronderstelde korte duur van bewoning 

op basis van het aardewerk moet dit als een reële optie gezien worden. Nemen we 

echter de ligging van cirkelvormige palenconfiguratie in ogenschouw dan is het best 

goed mogelijk dat deze omheining hoorde bij de zuidelijker gelegen Huis 17 en dit zou 

betekenen dat Huis 11 van een fase ervoor dateert.

Op basis van het aardewerk, met name de afwezigheid van steengoed en lage 

aantallen proto-steengoed heeft het einde van de bewoning ergens aan het begin 

van de 13e eeuw gelegen. Op basis van huistypologie van de H4 plattegronden zou 

bewoning hoogstens tot 1250 kunnen zijn doorgelopen. Latere gebouwplattegronden 

zijn niet opgetekend binnen het plangebied. Het kan zijn dat latere bewoning naar de 

Mark of rond de oude St. Petruskerk zijn verplaatst. 

Net als bij het onderzoek binnen het tracé van de A50 hebben ook de opgravingen 

binnen het Schepersweg plangebied aanwijzingen opgeleverd voor de verwerking 

van lokaal verkregen ijzeroer tot ijzer. Met name een langwerpig greppelachtige 

spoor in het uiterste zuidwesten met daar in de buurt enkele kuilen hebben grote 

hoeveelheden metaalslak opgeleverd. Helaas is het lastig gebleken deze activiteiten 

te dateren, aangezien de sporen geen aardewerk hebben opgeleverd. Ook een 

ruimtelijke associatie is moeilijk te maken als we ons realiseren dat deze metaal 

gerelateerde activiteiten waarschijnlijk op enige afstand van de bewoonde erven zijn 

uitgevoerd.146 Kijken we meer globaal in de nederzetting naar sporen en structuren die 

metaalslak hebben opgeleverd en hun geassocieerde aardewerk, dan zijn de meeste 

metaalslakken uit de nederzettingssporen met de volle middeleeuwen geassocieerd 

(950 – 1200).  De paar slakken die met vroegere structuren geassocieerd zijn, kunnen 

allemaal worden toegeschreven aan structuren die in zones liggen met veel latere 

sporen. Het zou hierbij om intrusies kunnen gaan in de nazak van deze vroegere 

sporen. Voor de latere gebouwen die aan het begin van de 13e eeuw dateren, heeft het 

gebouw het meest in de buurt van de metaalslakrijke greppel het meeste materiaal 

opgeleverd en hierbij zou het heel goed om opspit kunnen gaan. Dus vooralsnog lijkt 

de metaalproductie met de volle middeleeuwen te associëren te zijn.

Deze metaalproductie zal in ieder geval voor een deel gedaan zijn voor het lokaal 

vervaardigen van metalen gereedschap en andere objecten. De scope van de 

uitwerking stond een nadere analyse in hoeverre de aangetroffen metalen lokaal 

geproduceerd zijn niet toe. 

Dat er naast vermoedelijk lokaal vervaardigde metalen ook objecten zijn geïmporteerd 

is voortgekomen uit de bestudering van de metalen objecten die met de nederzetting 

zijn geassocieerd. Aan een paardenbeslag  is op basis van typologie een Engelse 

herkomst toegekend. De meest opvallende vondst is een koperen sleutel te dateren 

in de 10e  en 11e die mogelijk te associëren is met het gebruik van een kist waar 

kostbaarheden in gezeten hebben. De sleutel betreft een voor Nederland uniek 

exemplaar en is gezien het gebruik van koper waarschijnlijk niet lokaal vervaardigd. 

Helaas is het een stortvondst en dit maakt een koppeling met de archeologische 

sporen lastig. Op basis van de ouderdom van de sleutel ligt een gebruik binnen de 

vol middeleeuwse nederzetting echter wel voor de hand.  Ook een fragment van een 

vergulde armband met een breder uitlopend uiteinde is bijzonder te noemen. Ook hier 

gaat het om een stortvondst. Mogelijk stelde de lokale ijzerproductie de gemeenschap 

in staat om deze bijzondere metalen objecten te verkrijgen. 

146  Zie ook van Hoof & Koster 2002.
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Wat de overige materiële cultuur betreft, hebben de opgravingen over het algemeen 

geen opzienbarende resultaten opgeleverd. Het aardewerk is weliswaar voor een groot 

deel geïmporteerd, dit is echter niet uitzonderlijk voor Brabantse nederzettingen. 

Het percentage geïmporteerd materiaal ligt echter wel iets hoger dan in bijvoorbeeld 

de nabij gelegen middeleeuwse nederzetting van Nistelrode – Zwarte Molen.147 Het 

gebruik van het meeste aardewerk past goed binnen een alledaagse huishoudelijke 

context zonder grote luxe. 

Ook het steen bevat een grote component aan geïmporteerd materiaal in de 

vorm van maalsteenschijven van tefriet. Ook enkele staafvormige wetstenen zijn 

vermoedelijk door ruilhandel verkregen. Met name tefriet is een gangbare grondstof 

voor maalstenen binnen middeleeuwse nederzettingscontext, maar geïmporteerde 

staafvormige wetstenen komen vaak ook in kleine aantallen voor en dit hoeft niet 

persé te duiden op een rijkere status. 

Net als bij het aardewerk duiden de karakteristieken van het natuursteenassem-

blage eveneens op gebruik binnen een huishoudelijke context. Opvallend is dat de 

hoeveelheid aangetroffen slijpgereedschap gering is. Voor wetstenen is gesuggereerd 

dat de wijze van afdanking, waarbij de werktuigen niet zoals maalstenen in kuilen of 

gedempte waterputten werden afgedankt, maar gewoon binnen afvalzones aan het 

oppervlak terecht kwamen, dit aantal naar beneden vertekend heeft. Toch moet het 

gezien de aanwezigheid van ijzerproductie en veronderstelde verdere verwerking 

tot werktuigen als laag geacht worden. Dit impliceert ten eerste dat de locaties waar 

metalen werktuigen werden gefabriceerd buiten de opgegraven arealen lagen, ten 

tweede suggereert dit dat mogelijk een deel van de lokaal vervaardigde metalen 

werktuigen niet binnen de nederzetting zijn gebruikt maar wellicht door ruilhandel 

elders terecht zijn gekomen.

De metaalvondsten van paardentuig zijn mooi te koppelen aan de botresten, die 

ondanks de zandige ondergrond sporadisch zijn aangetroffen. Onder het materiaal 

maken paardenbotten een niet te verwaarlozen component uit. Het feit dat deze 

paarden niet voor consumptie werden gehouden maar als lastdier wordt door de 

vondst van paardentuig onderschreven.

Door de vondst van de botresten is ons ook enige informatie opgeleverd over de 

veestapel. Daarin domineert rund, maar daarnaast zijn varken en de niet van elkaar te 

onderscheiden soorten schaap/geit ook aanwezig.  

De beperkte analyse van de macro-botanische resten heeft in ieder geval aangetoond 

dat in de volle middeleeuwen graan is verwerkt en mogelijk ook lokaal verbouwd. De 

granen bestonden uit emmertarwe, gerst en haver, waarbij de laatste waarschijnlijk 

diende voor het maken van bier of het voeren van vee. Naast granen zijn wellicht ook 

wilde planten verzameld en gegeten, getuige de zaden van soorten die als sinds de 

prehistorie voor dit doel worden gebruikt.

8.2 Toekomstig onderzoek

Zoals in de inleiding van dit rapport ter sprake komt was het onderzoeksterrein aan 

de Schepersweg voorafgaand aan de opgraving eigenlijk al archeologisch vrijgegeven. 

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek was geconcludeerd dat het terrein tot 

in de C-horizont verstoord zou zijn en de kans op het aantreffen van archeologische 

147  Van de Venne & Genabeek 2008.
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resten klein was. De opgraving heeft het tegendeel bewezen, het heeft zowel een rijk 

Merovingisch grafveld als een eeuwenlang bewoond nederzettingsareaal opgeleverd. 

De verkeerde conclusie van het booronderzoek wijst daarmee uit dat booronderzoek 

niet altijd een geschikte methode is om de aan- of afwezigheid van archeologische 

vindplaatsen vast te stellen. Dit wordt bevestigd door het feit dat eenzelfde situatie 

zich ook heeft voorgedaan bij de nabijgelegen vindplaats Nistelrode – Zwarte 

Molen. Ook dit terrein werd op basis van booronderzoek vrijgegeven, waarna hier 

bewoningssporen uit verschillende perioden zijn aangetroffen en opgegraven.148 Ook 

uit andere regio’s in het Zuid-Nederlandse zandgebied zijn er voorbeelden bekend van 

terreinen met, met name middeleeuwse, vindplaatsen die op basis van booronderzoek 

ten onrechte zijn vrijgegeven. Bij het interpreteren van de boorgegevens lijken 

telkens twee dingen verkeerd te gaan. Ten eerst wordt ten onrechte verondersteld 

dat archeologische resten niet meer aanwezig zullen zijn als de oorspronkelijke 

bodem tot in de BC- of C-horizont verstoord is en ten tweede worden spoorvullingen 

per abuis voor recente verstoringen aangezien. Het feit dat dit met name gebeurd 

bij middeleeuwse nederzettingsterreinen is inherent aan het karakter van deze 

vindplaatsen: een hoge dichtheid aan sporen en relatief scherpe begrenzingen van de 

sporen en donkere spoorvullingen.

Het geniet de aanbeveling om bij toekomstig onderzoek voorzichtiger om te springen 

met archeologisch booronderzoek in het Zuid-Nederlandse zandgebied en de 

conclusies die op basis van dergelijk onderzoek worden getrokken. Een verstoring 

tot in de top van de C-horizont is geen reden om aan te nemen dat in de bodem geen 

archeologische resten meer bewaard kunnen zijn. Daarnaast moet men er bij het 

aantreffen van  ‘verstoringen’ op bedacht zijn dat ook archeologische sporen in een 

boring verstoord kunnen tonen.

Buiten deze methodische kanttekening is het voor de direct omliggende terreinen 

van het onderhavige plangebied duidelijk dat men daar extra bedacht dient te zijn 

op de aanwezigheid van archeologische resten uit met name de middeleeuwen. 

Het archeologisch onderzoek aan de Schepersweg heeft aangetoond dat nergens 

de vindplaats goed begrensd kon worden. Dat archeologische resten buiten de 

onderzochte terreinen doorlopen wordt verder nog bevestigd door reeds eerder 

uitgevoerde onderzoeken van de A50 ten westen en aan de Aalstweg ten zuidwesten 

van het plangebied, en de recenter uitgevoerde archeologische begeleiding van 

de Heemkundekring op percelen ten noorden van het opgegraven terrein. Deze 

onderzoeken toonden aan dat vooral de middeleeuwse nederzetting een veel 

uitgestrekter karakter heeft dan wat binnen onderhavig plangebied is onderzocht. Dit 

past ook in het beeld van middeleeuwse bewoning op de zandgronden, dat we hebben. 

In de vroege fase heeft het een sterk verspreid kleinschalig karakter, terwijl gedurende 

de volle middeleeuwen een meer geclusterde en ook grootschaliger nederzetting 

ontstaat.

Dit alles geldt niet zozeer voor het Merovingische grafveld. Daarvan zijn de contouren 

aardig bekend en is het nog niet bebouwde deel gedurende het huidige onderzoek 

geheel onderzocht. Een niet onderzocht deel ligt onder de Schepersweg en vooralsnog 

wijst niets erop dat ten oosten van de Schepersweg het grafveld nog doorloopt.

148  Jansen 2007.
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A50 te Uden.

Figuur 5.4 Allesporenkaart van het inventariserend onderzoek inclusief opgraving van 

het kavel en begeleiding van de Heemkundekring Uden.

Figuur 6.1 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg. Schaal 1:250.

Figuur 6.2 Uden in het midden van de 19e eeuw. In lichtbruin met een zwarte rand 

is het oude akkergebied van Uden aangegeven. Dit is het woon-/akkergebied in de 

vroege middeleeuwen. Verder is de ligging van het grafveld en de nabij gelegen 

nederzetting aangegeven. De locatie van de middeleeuwse kerk is met een zwart kruis 

gemarkeerd.

Figuur 6.3 Kindergraf 11 met kralen. De omvang van de grafkuil tekent zich duidelijk af 

in het gele zand.

Figuur 6.4 Grafiek met de lengte en breedte van de grafkuilen. Ter vergelijking zijn 

soortgelijke grafieken van de grafvelden van Posterholt en Bergeijk afgebeeld.

Figuur 6.5 Grafiek met de resterende diepte van ieder graf.

Figuur 6.6 Grafiek met de lengte en breedte van de grafkuilen en de aanduiding van 

het gender van de begravenen.

Figuur 6.7 Grafiek met de lengte en breedte van de houten containers.

Figuur 6.8 Graven 6 en 8 en hun houten containers en de beide graven 16a en 16b. 

Schaal 1:40.

Figuur 6.9 Grafiek met de verschillende oriëntaties van de graven. Het centrum van 

de roos geeft de ligging van het hoofd weer. De verschillende kleuren geven groepen 

oriëntaties weer.
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Figuur 6.10 Plattegrond van het grafveld van Uden-Schepersweg met de verdeling van 

de verschillende groepen oriëntaties. Schaal 1:250.

Figuur 6.11 De munten die op het grafveld Uden-Schepersweg zijn aangetroffen. 

Schaal 2:1.

Figuur 6.12 De metalen beslagen (koperlegering) van een zwaardriem uit graf 8. Schaal 

1:2.

Figuur 6.13 De metalen beslagen van een riem (saxgordel) uit graf 8. Schaal 1:1.

Figuur 6.14 De metalen beslagen (koperlegering) van een zwaardriem uit graf 6. Schaal 

1:1.

Figuur 6.15 De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van een riem (saxgordel) uit graf 

6. Schaal 1:1.

Figuur 6.16 Schematische weergave van de ligging van de lansen in het graf.

Figuur 6.17 De exotische met indrukken versierde lans uit graf 18. Schaal 1:4.

Figuur 6.18 De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van een hoofdstel van een paard 

in graf 6. Schaal 1:1.

Figuur 6.19 De met zilver ingelegde ijzeren beslagen van een ruiterspoor. In het midden 

het deel met de prikpunt. Schaal 1:1.

Figuur 6.20 Twee met granaat ingelegde stervormige fibulae en een van de twee 

beugel fibulae uit graf 19. Schaal 1:1.

Figuur 6.21 De variatie aan polychrome kralen in de verschillende kraal-ensembles van 

Uden-Schepersweg. Schaal 1:1.

Figuur 6.22 Het glazen vaatwerk aangetroffen in graven 6 en 4. Schaal 1:2.

Figuur 6.23 Een selectie van vooral rood-bakkend aardewerk uit verschillende graven 

van Uden-Schepersweg. Schaal 1:4. Afbeelding oppervlak schaal 1:1.

Figuur 6.24 Een selectie van de knikwandpotten uit verschillende graven van Uden-

Schepersweg. Schaal 1:4. Afbeelding oppervlak schaal 1:1.

Figuur 6.25 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase A. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 6.26 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase B. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 6.27 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase C1. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 6.28 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase C2. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 6.29 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase D. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 6.30 Plattegrond van het grafveld Uden-Schepersweg met aanduiding van de 

graven uit fase E. Schaal 1:250. Groen: man, rood: vrouw, blauw: kind.

Figuur 7.1 Alle sporenkaart van het onderzoeksgebied.

Figuur 7.2 Sporenkaart met de ligging van de aangetroffen structuren.

Figuur 7.3 Plattegronden van Huis 24 en Huis 25.

Figuur 7.4 Bijgebouwen 4 en 7.

Figuur 7.5 Huis 27.

Figuur 7.6 Ottoonse en vol middeleeuwse huistypologie volgens Huijbers (2014).

Figuur 7.7 Huis 18 en 19 van het type H0.

Figuur 7.8  Verschillende H2 plattegronden:  Huis 5 (str. 32), Huis 7 (str. 62), Huis 6 (str. 

59), Huis 10 (str. 60), Huis 9 (str. 74), Huis 3 (str. 51) en Bijgebouw 1 (str. 33).

Figuur 7.9 H4 type plattegronden: Huis 11 (boven), 17 (midden) en 26 (onder).

Figuur 7.10 Enkele voorbeelden van aangetroffen hooi-mijten: hexagon (Str. 41) en 

pentagon (Str. 12 en 40). 

Figuur 7.11 Cirkelvormige omheining.
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Figuur 7.12 Enkele voorbeelden van aangetroffen waterputten. A: S6782; B: S5197 in 

profiel; C: S5197 op dieper vlak; D: S710; E: S6640; F: 5645.

Figuur 7.13 Coupe foto van greppelachtig spoor.

Figuur 7.14 Diagram met de relatieve verdeling van de bakselgroepen binnen het 

assemblage van Uden-Schepersweg. 

Figuur 7.15 Overzichtskaart van de verspreiding van Karlingisch aardewerk binnen de 

nederzettingssporen.

Figuur 7.16 Complete Elmpter dolium uit de collectie van het Rijksmuseum van 

Oudheden, Leiden. Een randfragment van een dergelijke pot is aangetroffen aan de 

Schepersweg in Uden.

Figuur 7.17 Een typische tuitpot van wit aardewerk uit de Maasvallei, uit de collectie 

van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Figuur 7.18 Tuitpot van Pingsdorfaardewerk met licht baksel uit de collectie van het 

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Figuur 7.19 Overzichtskaart van de verspreiding van Pingsdorf aardewerk binnen de 

nederzettingssporen.

Figuur 7.20 Overzichtskaart van de verspreiding van  aardewerk binnen de nederzet-

tingssporen.

Figuur 7.21 Reconstructie van de wijze waarop middeleeuwse handmolens zijn gebruikt 

(gebaseerd op onderzoek in Gasselte, uit Harsema 1979, fig. 11, p.32).

Figuur 7.22 Groot fragment van de maalstenen loper- (boven) en liggerschijf (onder) 

(v.1430) met op de buitenkant duidelijk het gat waarin de aandrijfstok was gestoken.

Figuur 7.23 Beide schijven van v.1430 zoals ze op elkaar gelegen hebben.

Figuur 7.24 Fragment van een maalstenen loperschijf (v.700) met nog een deel van het 

centrale gat met opstaande rand aanwezig.

Figuur 7.25 Twee passieve slijpstenen van zandsteen (v.695 (boven) en v.1288 (onder)). 

Bij exemplaar v.1288 zijn nog duidelijk de sporen van het bouchadeerproces zichtbaar.

Figuur 7.26 Twee wetstenen van vermoedelijk een fijne schist (v.760 (onder) en v.1112 

(boven)).

Figuur 7.27 Vijzel van zandsteen (v.808).

Figuur 7.28 Klopsteen van kwartsiet (v.752).

Figuur 7.29 Bronzen sleutel (vnr. 7079).   

Figuur 7.39 Belangrijkste zones in een ijzeroven. 1. eerste reductiezone, 2. 

Reoxidatiezone, 3. Definitieve reductiezone, 4. Luchtinlaat. (uit: Heidinga en van Nie, 

1993, fig. 8.2 naar Pleiner 1958).

Figuur 7.40 Doorsnede van een haardslak. Van links naar rechts verloop van slak naar 

wolf (Foto: A.A. Kosters).

Figuur 7.41 De verschillende fasen bij de bewerking van ijzererts tot gesmeed 

voorwerp. De erts wordt in de oven verhit. Hierbij ontstaan haardslak, vloeislak en wolf. 

De wolf wordt herverhit en gecomprimeerd, waarbij restanten slak uit de wolf gedrukt 

worden. Hierbij ontstaan ruw ijzer, herverhittingsslak en hamerslag, dat wegspringt. 

Het ruwe ijzer wordt verhit in de smeedhaard en uitgesmeed tot voorwerpen. Hierbij 

ontstaan smeedhaardslak en hamerslag. De slak bevat resten leem, erts, brandstof en 

welzand, afkomstig van het productieproces  (tek A. A. Koster 2010; naar De Rijk 2008, 

fig. 20.1).

Figuur 7.42 Een stuk vloeislak aangetroffen tijdens de begeleiding van de 

Heemkundekring Uden.

Figuur 7.43 De oudste herkende veronderstelde bewoningsfase uit de Merovingische 

tijd.

Figuur 7.44 Tweede bewoningsfase gedurende (einde Merovingische?) en begin 

Karolingische tijd.
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Figuur 7.45 Derde veronderstelde bewoningsfase gedurende Karolingische tijd.

Figuur 7.46 Vierde bewoningsfase aan het eind van de Karolingische, begin Ottoonse 

tijd.

Figuur 7.47 Vijfde bewoningsfase gedurende de Ottoonse tijd.

Figuur 7.48 Zesde bewoningsfase aan het begin van de volle middeleeuwen.

Figuur 7.49 Zevende bewoningsfase: volle middeleeuwen.

Figuur 7.50 Achtste bewoningsfase: de volle middeleeuwen.

Figuur 7.51 Negende bewoningsfase: de volle middeleeuwen.

Figuur 7.52 Tiende bewoningsfase: de volle middeleeuwen.

Figuur 7.53 Elfde bewoningsfase: de volle middeleeuwen.

Figuur 7.54 Twaalfde bewoningsfase: de volle middeleeuwen.

Figuur 7.55 Dertiende bewoningsfase aan het eind van de volle middeleeuwen.

Figuur 7.56 Mogelijk viertiende bewoningsfase aan het eind van de volle 

middeleeuwen.
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Bijlage I Catalogus middeleeuwse graven/Catalogue medieval graves 

All grave illustrations are scale 1:40 (tabel en fotos op USB-kaart).

Grave 1

Trench  100

Feature number 5109

Grave type inhumation grave

Grave structure coffin grave?

Grave pit length 2.33 m

Grave pit width 1.17 m

Top level  15.64 +NAP

Grave pit bottom 15.49 +NAP

Remaining depth 0.15 m

Orientation angle 71

Reopening no

Description

Not much remained of this grave. The outline of a grave pit could be observed but no 

traces of a coffin. Some differences in the colour of the fill of the pit might indicate the 

outline of a coffin. A large stone was present near the supposed position of the feet. 

Its function is not clear, its presence might not be intentional. It is supposed that the 

grave was oriented south - north. The grave does not seem to have been reopened, no 

indications for this could be observed.

Physical anthropology

Probably an inhumation grave, but no skeletal remains were uncovered or preserved.

Date grave

Franken AG phase 7/8

4

5

1 2

6

3

10/11/12/13

1
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Finds

1 Seax, iron

Find number: 308

Find depth: 15.49+ NAP

Iron seax. The seax itself is hardly visible because the blade and the hilt are covered 

with mineralized remains of the wood of the hilt and mineralized remains of the 

leather scabbard. On one side one can observe organic remains that are probably plant 

remains, possibly straw. On the other side fairly large patches of mineralized textile are 

visible. Near the point is a fragment of a narrow strip, probably iron or a copper alloy 

that may have reinforced the scabbard at that point.

Condition: broken, restored.

Length: 55.5 cm

Length blade: 44.8 cm

Width blade: c. 4.3 - 5.0 cm

Type: Siegmund Sax 2.2 (because of length) or possibly 2.1 (Leichter Breitsax) (because 

of width below 5 cm)

Rhineland phase 9 – early 10 (640 - c. 680).

Alternative type: FAG Sax2.2

Phases 6 to 9 (580/590 - 710), but mainly 7 and 8 (610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Ring, copper alloy 

Find number: 305

Find depth: 15.49+ NAP

Copper alloy ring. The X - ray photograph shows that the ring is not entirely closed. 

Mineralized organic remains and textile remains are attached to the ring.

Condition: complete, restored.

Diameter external: 3.5 cm

Thickness: 0.6/0.7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Knife, iron

Find number: 7090

Find depth: 15.49+ NAP

Iron knife with a straight cutting edge and bent back. On the blade are mineralized 

leather remains of the scabbard, on the hilt faint traces of mineralized wood of the hilt. 

Before restoration mineralized organic remains were visible (straw?).

Condition: complete, corroded, restored.

Length: 18.1 cm

Grave 1

Find nr Description Length in cm Original comments Provisional 
date

305 Ring, copper alloy 3,5

306 Pottery fragment?

307 Charcoal

308 Seax, iron 57,5 fragment

310 Stone

Not indicated on the field drawing (found on sieve or otherwise)

300 association with grave unsure

301 association with grave unsure
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Length of the blade: 12.7 cm

Width of the blade: c. 2.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Fragment, pottery

Find number: 306

Find depth: 15.64+ NAP

Pottery fragment, indeterminate.

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Fragment, charcoal

Find number: 307

Find depth: 15.64+ NAP

Charcoal fragment

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Stone, natural

Find number: 310

Find depth: 15.49+ NAP

Natural stone in the fill of the grave.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Indeterminate objects, iron

Find number: 308 (related to seax nr 1)

Find depth: 15.49+ NAP

Indeterminate objects mostly of iron oxide (corrosion). On the larger fragment there 

might be mineralized textile remains. The smaller fragment seems to be a narrow iron 

strip with a length of 2.5 cm and a width of 0.7 cm.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Indeterminate fragmented objects, organic

Find number: 308 (related to seax nr 1)

Find depth: 15.49+ NAP

Fragmented organic remains related to the seax.

9 Indeterminate fragmented objects, organic

Find number: 308 (related to seax nr 1)

Find depth: 15.49+ NAP

Fragmented organic remains related to the seax.

10 Bracket, iron

Find number: 7069

Find depth: unknown

Small iron bracket with two rounded off ends in which a rivet is present. Found in 

section C, which might be next to the left foot. Such brackets are often associated with 

the suspension of a seax. As a seax is present in this grave this bracket might also be 

related to the suspension of the seax.

Condition: corroded, restored.

Length: 6.8 cm

Maximum width: 1.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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11 Buckle, iron

Find number: 7091

Find depth: unknown

Simple iron buckle with a wide oval loop and simple tongue. Found in section C, which 

might be next to the left foot. Possibly related to nr 10 and related to the belt or 

suspension of the seax. Mineralized leather remains attached.

Condition: corroded, restored.

Outer width loop: 2.8 cm

Inner width loop: 2.2 cm

Type: Siegmund Gür6.1

Date: entire Merovingian period.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Buckle, iron

Find number: 7070

Find depth: unknown

Simple iron buckle with a more or less rectangular loop and simple tongue. Found in 

section C, which might be next to the left foot. Possibly related to nr 10 and related to 

the belt or suspension of the seax. 

Condition: corroded, restored.

Outer width loop: 2.2 cm

Inner width loop: 1.6 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

13 Rivet, iron

Find number: 7068

Find depth: unknown

Small iron nail probably from the seax scabbard. Found in section C.

Length: 8 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

14 Mineralized textile remains

Find number: 305 (identical to the copper alloy ring)
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Grave 2

Trench  100 

Feature number 5104

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container

Grave pit length 2.25 m

Grave pit width 1.59 m

Container length 1.60 m

Container width 1.05 m

Top level  15.59+ NAP (level 1 at 15.54+ NAP)

Grave pit depth unknown

Orientation angle 85

Stratigraphy possibly older than grave 6, relation not recorded in the field

Reopening no 

Description

Grave with a relatively wide pit. The wooden container was already visible at the first 

excavation level. It is only 1.60 m long but more than one meter wide. This points 

to the presence of a built - in chamber rather than a coffin in which the corpse was 

313?

2
15

16

12

1

14
4-11
17-19

2

Grave 2

Find nr Description Length in cm Original comments Provisional 
date

309 Pottery sherd?

314 Shield boss, iron

315 Corrosion iron, not an object

324 Coin, gold, tremissis tremissisexcavating 
level 2 to 3

325 Loop of a buckle, copper alloy

327 Vessel, ceramic, beaker of cooking pot type 8.6

328 Lance head, iron, open socket 30

329 Arrow head, iron, open socket 10.2

7000 Arrow head, iron, open socket 11.8

7001 Arrow head, iron, open socket

7002 Arrow head, iron, open socket

7003 Arrow head, iron, open socket

7004 Arrow head, iron, open socket

7005 Arrow head, iron, open socket

7006 Arrow head, iron, open socket  

337 Rivet, iron, heavily corroded
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brought to the grave. At the second excavation level a partition in the fill of the 

container was visible. It might have indicated a partition wall in the container. At the 

lowest level the traces of two beams became visible that must have supported the 

vertical planks of the container. The exact size of the container is difficult to establish. 

In the north the outline of the container at level 1 seems to be a bit shorter than that 

at level 2. Finds 327 and 329 are situated outside the outline of the container at level 

2. However, in the south the outline at level 2 is somewhat longer than that at level 1. 

Thus, at both levels the length of the container is c. 1.6 m. It is supposed that the grave 

was oriented south - north and that the corpse was situated in the western part were 

the few objects related to the body were found. In the eastern part was an ensemble of 

weapons. The grave does not seem to have been reopened.

Physical anthropology

Probably an inhumation grave, but no skeletal remains were uncovered or preserved. 

It might have been a child in view of the short length of the container. In view of the 

weaponry it is suggested that it was a boy.

Date grave

Franken AG phases 8-9

Finds

1 Coin, gold [no photograph]

Find number: 324 (Database A. Pol CMM 12578)

Find depth: not recorded

Tremissis

obv.: bust looking right, DORESTATFT

rev.: cross on globe, HADELINUSH (the D is between two pellets)

Condition: complete, part of the edge slightly damaged.

Diameter: 14 mm

Weight: 1.192 gr

Gold content: 36%

Type: pseudo - Madelinus Dorestat

Date: 650 - 660

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Shield boss, iron

Find number: 314

Find depth: not recorded

Iron shield boss. On the flat rim are five flat iron rivets with a diameter of 2.0 - 2.1 cm. 

On the back of the rim are clear traces of wood of the shield running in one direction.

Condition: broken, restored.

Diameter: 17.1 cm

Height: 7.5 cm

Type: this shield boss holds a bit the middle between Siegmund Sbu6 and Sbu7. It is 

not very low but neither extremely high.

Rhineland phase Sbu6: phases 9 and 10 (640 - 705); Sbu 7: phase 11 (705 - 740)

Alternative type: FAG S - Sbu 6/7

Phases 7 - 9 (610/620 - 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 80

MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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3 Lance head, iron

Find number: 328

Find depth: not recorded

Iron lance head with split socket and long narrow blade.

Condition: edges corroded, restored

Length: 29.1 cm

Length blade: 21.5 cm

Width blade: 2.3 cm

Type: Siegmund Lan 1.5

Rhineland phase 3 (485 – 530)

Alternative type: FAG S - Lan1.5

Phases 2 until early 4 (c. 450 – c. 535)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 32

MA1 – MA3 (470/480 - 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Arrow head, iron

Find number: 329

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded

Length: 9.7 cm

Length blade: 5.0 cm

Width blade: 1.3 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Arrow head, iron

Find number: 7000

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade. In the shaft a nail is visible 

as well as faint traces of wood.

Condition: edges corroded, restored

Length: 9.5 cm

Length blade: 5.5 cm

Width blade: c.1.4 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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6 Arrow head, iron

Find number: 7001

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade

Condition: edges corroded, restored.

Length: 11.8 cm

Length blade: 6.8 cm

Width blade: c.1.4 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Arrow head, iron

Find number: 7002

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded, restored

Length: 9.0 cm

Length blade: 4.5 cm

Width blade: c.1.4 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Arrow head, iron

Find number: 7003

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded. Restored.

Length: 9.3 cm

Length blade: c. 4.2 cm (not clearly visible)

Width blade: not visible

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Arrow head, iron

Find number: 7004

Find depth: not recorded
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Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded, restored

Length: 9.8 cm

Length blade: 5.9 cm

Width blade: c.1.6 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Arrow head, iron

Find number: 7005

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded, restored

Length: 9.9 cm

Length blade: 6.4 cm

Width blade: not visible

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Arrow head, iron

Find number: 7006

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade.

Condition: edges corroded

Length: 10.1 cm

Length blade: 5.9 cm

Width blade: not visible

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Ring, copper alloy

Find number: 325

Find depth: not recorded

Copper alloy ring, it is not possible to determine whether the ring was entirely closed. 

The ring has a triangular section.

Condition: broken in 5 - 6 pieces, restored.
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Outer diameter: 3.35 cm

Inner diameter: 2.3 cm

Thickness: 6 - 7 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

13 Rivet, iron

Find number: 337

Find depth: not recorded

Iron rivet.

Condition: corroded

Diameter: 0.9 cm

Height: 1.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Vessel, pottery

Find number: 327 (7079 ceramic sample)

Find depth: not recorded

Small ‘egg - shaped’ course ware beaker (Wölbwandtopf). The pot was not complete 

when recovered from the grave. C. 50% of the rim is missing. Surface brown colour 

with black/grey areas. The surface of the interior is weathered, small parts of the 

original smooth surface are preserved. The transition of wall and base seems to have 

been cut in some places to remove excessive clay.

Condition: not complete, restored and completed. 

Height: 8.15 cm

Rim diameter: 7.9 cm

Belly diameter: 8.0

Base diameter: 5.7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

15 Indeterminate item, iron (not an object)

Find number: 315

Find depth: not recorded

Probably a fragment of corrosion

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 Fragment, pottery, clay pipe

Find number: 309

Find depth: not recorded

Fragment of a (early) modern clay pipe.

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

17  Arrow head, iron

Find number: 7800

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and pointed blade that may have had a rectangular 

section. The arrow was heavily restored. Maybe originally there was an oval blade that 

was reduced by corrosion to a pointed blade. 

Condition: edges corroded, restored.

Length: 9.7 cm
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Length blade: c. 4.7 cm

Width blade: 0.5 cm

Type: The type does not really fit the types of arrow heads and lances in Siegmund 

1998, Legoux/Périn/Vallet 2004, FAG.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

18  * Arrow head, iron

Find number: 7801

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and oval narrow blade.

Condition: edges corroded, restored.

Length: 10.8 cm

Length blade: 5.9 cm

Width blade: 1.6 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

19 Arrow head, iron

Find number: 7802

Find depth: not recorded

Iron arrow head with closed socket and oval narrow blade.

Condition: edges corroded, restored.

Length: 10.6 cm

Length blade: 5.9 cm

Width blade: c. 1.8 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 2.2

Rhineland phase late 7 – 8A (c. 600 – 625)

Alternative type: FAG SLan2.2

Phases 5 to 7 (mainly 6 and early 7) (c. 565 - 640/650; 580/590 – c. 630)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 26

MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 3

Trench  100 

Feature number 5108

Grave type possible inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.54 m

Grave pit width 0.94 m

Top level  15.65+ NAP

Grave pit bottom 15.62+ NAP 

Remaining depth 0.03 m

Orientation angle 66 (if the grave was oriented south - north)

Reopening unknown, no evidence

Description

Not much remained of this grave. The last remains of a grave pit could be observed 

but no traces of a coffin or skeletal remains. It could not be established whether the 

grave was reopened or not. At level 1 a rectangular feature was observed. Its size was 

relatively small.

Physical anthropology

Probably an inhumation grave, but no skeletal remains were uncovered or preserved. 

In view of the small size of the grave at level 1 this is probably the grave of a child.

Date grave

This grave cannot be dated.

Finds

No finds

3
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Grave 4

Trench  100 

Feature number 5120

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 2.22 m

Grave pit width 1.24 m

Grave pit depth unknown

Orientation angle 73 (if the grave was oriented south - north)

Reopening no 

Description

Not much remained of this grave. The outline of a grave pit could be observed but no 

traces of a coffin or skeletal remains. The grave does not seem to be reopened. It is 

supposed that the grave was oriented south - north

Physical anthropology

Probably an inhumation grave, but no skeletal remains were uncovered or preserved.

Date grave

Franken AG phases (7) 8 - 9

Finds

1 Vessel, glass

Find numbers: 326, 335

Find depth: just below 15.61+ NAP

Very heavy palm cup of green glass with countless small round air bubbles in most of 

the matrix and a few larger round air bubbles up to 6.5 mm in the lower part of the 

1

2

4

Grave 4

Find nr Description Length in cm Original comments Provisional 
date

326 Vessel, glass ø 12

335 Vessel, glass, fragment segment D

336 Knife, iron 14.2 segment E
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vessel. The wall is relatively thick. Rounded off bottom with pontil, which is slightly 

pressed inwards. Hollow rim, which is folded outward. Not decorated.

Condition: broken, restored. Part of the rim was lost and has been restored.

Height: 6.4 cm

Width rim outer: 11.8 cm 

Type: Siegmund Gla 2.2 

Rhineland phase 9 (640 - 670)

Alternative type: FAG S - Gla2.2

Phases 7 and 8 (610/620 - 670/680)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 453

MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Feyeux forme 60 (bols hémisheriques à ouverture ourlée)

Date: second half seventh century/beginning eighth century

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Knife, iron

Find number: 336

Find depth: not far below 15.61+ NAP

Small iron knife with mineralized wood and leather remains attached to the hilt and 

the blade.

Condition: corroded, restored.

Length: 13.8 cm

Length blade: c. 9.9 cm

Width blade: c. 1.4 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 5

Trench  100  

Feature number 5114

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 2.12 m

Grave pit width 1.36 m

Top level  15.62+ NAP

Grave pit bottom 15.48+ NAP

Remaining depth 0.14 m

Orientation angle 71

Stratigraphy younger than grave 6, older than grave 27

Reopening unknown, no evidence

Description

Not much remained of this grave. The outline of a grave pit could be observed but no 

traces of a container. The pit cuts the pit of grave 6, but not the container of that grave. 

Grave 5

Find nr Description Length/Width 
in cm

Original comments Provisional 
date

373 Lance head, iron, with open socket 25.7 segment F

382 Rectangular object, iron, possebly a clasp knife 9.8  x  2.2 segment B

434 Iron fragment, part of a buckle? 3.0 segment C

435 Buckle, iron, wide rectangular 3.6 segment B

436 Buckle, iron, D-shaped 2.0 segment B

440 Iron fragment, part of a buckle? 1.5 (1.8) segment D

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

437 No object, lumps of dark soil segment E

441 Charcoal segment F

442 Charcoal segment F

6

7

3

422

5

4

1 

5

6

27358
359
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So, grave 5 is younger than grave 6. The pit of cremation grave 27 was cut into the fill 

of the pit of this grave and is thus younger. It is supposed that the grave was oriented 

south - north. In view of the position of the objects related to the body it is expected 

that the corpse was laid down in the western part of the grave. The weapons point to 

the burial of a man. It is likely that a seax found by metal detection in the spoil heap of 

the excavation belonged to this grave. The seax must have been removed with the top 

spoil when the excavation trench was made with a mechanical digger. It is likely that 

it belongs to a grave that was not deep. The find number and the date it was found 

relate it to graves 5, 6 and 7. In grave 6 a seax was found and grave 7 is too deep. Finds 

in grave 7 cannot have been removed while opening the trench. So the only grave to 

which this seax can be assigned is grave 5. Of this grave only 14 cm remained. It is thus 

very well possible that the seax was immediately below the black ploughed topsoil. We 

assigned this seax to grave 5.

Physical anthropology

Probably an inhumation grave, but no skeletal remains were uncovered or preserved. 

Some cremation remains were recovered (find number 430), probably relating to grave 

27.

Date grave

Franken AG phases 7-8

Finds

1 Lance head, iron

Find number: 373

Find depth: 15.48+ NAP

Iron lance head with closed socket and oval and or slightly angled blade. 

Condition: complete, restored

Length: 26 cm

Length blade: 17 cm

Width blade: 3.4 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG S-Lan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Seax, iron [no photograph]

Find number: stray find

Find depth: on spoil heap

Iron seax, studied in an unrestored condition.

Condition: bend, edges heavily corroded. 

Length: 51.0 cm

Length blade: C. 38.0 cm

Width blade: 5.0 cm

Type: Siegmund Sax 2.2

Rhineland phase 9/early 10 (640 - 680)

Alternative type: FAG Sax2.2
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Phases 6 to 9, mainly 7 and 8 (580/590 - 710) (mainly 610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Folded piece of iron

Find number: 382

Find depth: 15.50+ NAP

Oblong rectangular folded piece of iron. The first impression is that it is a folded knife 

but there is no trace of a knife inside the folded iron. Mineralized leather remains 

preserved.

Condition: complete, restored.

Length: 9.6 cm

Width: 2.2 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Buckle, iron

Find number: 435

Find depth: 15.54+ NAP

Simple iron buckle with rectangular loop. Mineralized leather remains or textile 

remains (according to Restaura) attached.

Condition: complete, restored.

Inner width loop: 3.4 cm

Outer width loop: 2.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Buckle, iron

Find number: 436

Find depth: 15.54+ NAP

Simple iron buckle with rectangular loop.

Condition: complete, restored.

Inner width loop: 1.5 cm

Outer width loop: 2.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Indeterminate fragments, iron

Find number: 434

Find depth: 15.49+ NAP

Two iron fragments which cannot be identified

Condition: broken

Length: 3.2 cm and 1.4 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Indeterminate fragment, iron

Find number: 440

Find depth: 15.49+ NAP

Iron fragment with round section of 4 mm

Length: 2.3 cm

Condition: broken, fragmented.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated in the grave plan: find numbers 441 and 442 (charcoal fragments) and 

437 which turned out not to be an object but only sand.
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Grave 6

Trench  100 

Feature number 5113

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container

Grave pit length 2.94 m

Grave pit width 1.88 m

Top level  15.61+ NAP

Grave pit bottom 14.97+ NAP

Remaining depth 0.64 m

Container length 2.48 m

Container width 1.40 m

Orientation angle 82

Stratigraphy possibly younger than grave 2, however relation not recorded in the  

   field, older than graves 5, 27, 28 

Reopening no

Description

Relatively large grave with a rectangular pit and a large wooden, built in container. The 

long sides of the container protrude beyond the short sides. No partition wall in the 

container was observed. The western wall of the container seems to have been slightly 

pressed inwards. At levels 6 and 7 it was observed in different positions. The bottom 

of the container could have been lined with planks. Wood remains of such planks were 

preserved under the glass vessels. At the location of the upper body and the pelvis soil 

discolorations might indicate the presence of a wooden coffin, but these could also 

relate to planks of the bottom. A long line of soil discoloration along the eastern wall 

might indicate the presence of a lance shaft. This however is uncertain. The body was 

deposited in the western part of the container. The grave was oriented south - north. 

The grave does not seem to have been reopened. 

21-32
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Grave 6

Find nr Description Length/Width 
in cm

Original comments Provisional 
date

499 identical to 1020 segment C

1012 indeterminate strip, iron 3.1

1014 pottery sherd(s?), position not exactly recorded segment EE

1015 sword, iron

7007 sword belt mount, plate buckle, copper alloy, rectangular buckle, 
triangular plate with profiled edges, three rivets, hinged construction, 
buckle slightly separated from plate

7008 sword belt mount, plate buckle, copper alloy, rectangular buckle, trian-
gular plate with profiled edges, three rivets, hinged construction

plate length: 8.7

7009 sword belt mount, scabbard mount, copper alloy. triangular plate with 
profiled edges, three rivets, two holes at the wide end

7010 sword belt mount, strap end, copper alloy, broken

7011 sword belt mound, rectangular (or slightly rhomboid?), 

7012 sword belt mound,rectangular?, rivets? damaged, strap end? Maybe 
together with 8?

7013 sword belt mound?, fragmented, maybe together with 7?

7014 a pair of tweezers with wrenched arms, copper alloy

1016 vessel, pottery

1017 horse bit, Stangentrense, iron, broken in two pieces, Stangen bend 
outwards at one side,heart shaped rings on the outside to connect 
bridle and other straps

7015 mount, iron, rectangular, three rivets on each short side, silver inlaid in 
Bülach style

c. 5.8 x 4.6

7016 mount, iron, rectangular, three rivets on each short side, silver inlaid in 
Bülach style

6.6 x 4.1

7017 mount, iron, rectangular, three rivets on each short side, silver inlaid in 
Bülach style

5.8 x 2.8

7018 mount, iron, rectangular, four rivets, silver inlaid in Bülach style 4.6 x 3.9

7019 mount, iron, rectangular, silver inlaid in Bülach style 4.4 x 2.6

7020 mount, rectangular, iron, silver inlaid geometric style 4.6 x 2.3

7021 mount, oval, iron, silver inlaid geometric style, ends damaged 5

7022 mount, oval, iron, silver inlaid geometric style, ends damaged 5.3

7023 mount, oval, iron, silver inlaid geometric style 5.9

7024 simple buckle, iron, oval loop 5.1

7025 simple buckle, iron, oval loop 3.8

7026 plate buckle with small plate, iron 3

1018 lance head, iron, middle rib? open socket 28.4 x 5.0

1019 horse gear (bridle?), ring with three mounts with round ends attached, 
iron, silver inlaid in geometric and cloisonné-like style (mushrooms)

7027 horse gear (bridle?), ring with three mounts with round ends, iron, sil-
ver inlaid in geometric style

7028 short stave-like object, iron, silver inlaid

7029 short stave-like object, iron, silver inlaid

7030 unidentified (broken) objects between 1 and 2, iron, silver inlaid

1020 vessel, glass, beaker, decorated fragmented

1021 shield boss, iron, damaged

1034 vessel, glass, bowl fragmented

1035 belt mount, plate buckle, loop folded back, three rivets, plate tongue-
shaped,  plate and shield tongue silver inlaid in Bülach style

plate length: 8.2

1048 remains of teeth

1049 seax, iron 59.4 x 3.3

7031 rivet (two rivets?) with three holes, copper alloy? damaged ø 1.6

7032 rivet with three holes, copper alloy? ø 1.4

7033 at least 3 possibly 6 nails of seax scabbard, copper alloy 0.9

1050 belt mound, back plate, iron, rectangular four rivets, silver inlaid in 
Bülach style

5.2 x 3.8

1051 belt mound, counter plate, iron, tongue shaped, three rivets, silver 
inlaid in Bülach style

1053 rivet?, round or shield-shape, hollow, iron, silver inlaid? 2.4 fibula



246 catalogue medieval graveS

Physical anthropology

Inhumation grave, probably in situ remains of teeth (6 molars, 6 premolars, 2 canines, 

3 incisors) were observed and recovered in the southern part of the container, in situ 

remains of long bones (probably humerus and femur) were observed but could not be 

recovered. The sex of the person cannot be established on the basis of a macroscopic 

inspection of the skeletal remains, it was an adult (research Barbara Veselka MA, see 

report on human remains). The grave goods (weaponry) suggest that the deceased 

was a man. A very small amount (0.3 gr) of cremated bone was found in the grave. It is 

probably an intrusion of cremated bone from grave 17.

Date grave

Franken AG phase 7

Finds

1 Sword, iron

Find number: 1015

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Simple iron sword. The blade and the hilt are covered by mineralized wood and leather 

remains. The type of the pommel cannot be identified. It rather seems to be a lump of 

corroded iron. On the X - ray photographs one cannot see a damascened structure of 

the blade. Below the hilt are remains of organic material probably of a guard of organic 

material. Below the sword were remains of human bone, a strap end of copper alloy 

and in the corrosion remains is a imprint of a branch or stick with silver coloured bark 

(birch?) (Restaura report 6013.2).

Condition: broken in three pieces, corroded, complete, restored.

Length: 89.9 cm

Length blade: 76.7 cm

Length of the hilt: 13.2 cm

Width blade: 5.5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Seax, iron

Find number: 1049

Find depth: 15.07+ NAP

Iron seax. On one side the seax is for the most part covered by oxidised wood remains. 

At the hilt these remains were probably of the wooden hilt, on the blade they were 

probably remains of the wood of the floor of the container. On the other side the blade 

is covered by mineralized leather remains of the scabbard. An imprint across the blade 

might indicate the position of the scabbard mouth, reinforced with an organic material.

Condition: point broken off, corroded, complete, restored.

Length: 57.9 cm

Length blade: 39 cm 

Width blade: 4.8 - 4.9 cm

Type: Siegmund Sax 2.2

Rhineland phase 9/early 10 (640 - 680)

Alternative type: FAG Sax2.2

Phases 6 to 9, mainly 7 and 8 (580/590 - 710) (mainly 610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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3 Nails, copper alloy

Find numbers: 1035 - 2, 7033

Find depth: 15.07+ NAP

Three small copper alloy nails of a seax scabbard, (find number 1035) enclosed in the 

iron oxide of plate buckle 8 which lay next to the seax scabbard, and three or four small 

copper alloy nails next to the seax (find number 7033). The points of some of the nails 

were at a right angle to the pin. Textile remains?

Condition: complete, restored.

Length: all 1.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Rivets, iron/tinned?

Find numbers: 7031

Find depth: 15.07+ NAP

Two iron rivets of a seax scabbard with three holes and a flat head. In the centre of 

each rivet is a hole. The two rivets are fixed to each other due to corrosion. In view of 

the XRF measurement of the other rivet one can suppose that these were tinned and 

had a silver appearance.

Condition: complete, restored.

Diameter: 1.7 and 1.8 cm

Thickness: both 2 mm

Type: Siegmund Sax4.1

Rhineland phase 8 (9): 610 - 640 (670)

Alternative type: FAG S - Sax4.1

Phases 7/8 (610/620 - 670/680)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 69

MR1 - MR2 ((600/610 - 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Rivet, iron/tinned?

Find numbers: 7032

Find depth: 15.07+ NAP

Iron rivet of a seax scabbard with three holes and a flat head. In the centre of the rivet 

there is another hole, where a pin is expected. In view of the XRF measurement one 

can suppose that it was tinned and had a silver appearance.

Condition: complete, restored.

Diameter: 1.7 cm

Thickness: 2 mm

Type: Siegmund Sax4.1

Rhineland phase 8 (9): 610 - 640 (670)

Alternative type: FAG S - Sax4.1

Phases 7/8 (610/620 - 670/680)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 69

MR1 - MR2 ((600/610 - 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 100

Mode   General Metals

Duration  62.72

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.49

Alloy2  No Match : *7.56

Flags   3mm

% ± Error

Sb 0.267 ± 0.053

Sn 36.147 ± 0.420

Cd < LOD : 0.105

Pd < LOD : 0.041

Ag 0.568 ± 0.050

Ru < LOD : 0.013

Mo < LOD : 0.009

Nb < LOD : 0.009

Zr 0.023 ± 0.006

Bi < LOD : 0.076

Pb 10.909 ± 0.159

Se < LOD : 0.024

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 0.114

Zn 0.211 ± 0.035

Cu 2.525 ± 0.106

Ni < LOD : 0.147

Co < LOD : 0.307

Fe 38.345 ± 0.423

Mn 0.355 ± 0.105

Cr 0.151 ± 0.051

V 0.258 ± 0.044

Ti 0.383 ± 0.061

Al 5.367 ± 0.720

S < LOD : 0.147

P 1.220 ± 0.073

Si 3.205 ± 0.186

Mg < LOD : 0.002

6a Shield boss, iron

Find number: 1021

Find depth: 15.06+/15.13+ NAP

Iron shield boss with round cone. Fragmented and heavily restored and reconstructed. 

Five rivets on the rim. It is difficult to qualify the cone as either flat or high or middle 

high.

Condition: fragmented, restored, three of the five rivets are reconstructed, part of the 

rim is reconstructed.

Diameter: 17.8 cm

Height: 5.7 cm

Type: best but not perfect fit to Siegmund Sbu6.

Rhineland phase Sbu6: phases 9 and 10 (640 - 705)

Alternative type: FAG S - Sbu 6

Phases 7 - 9 (610/620 - 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 80
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MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6b Shield grip, iron

Find number: 1021

Find depth: 15.06+/15.13+ NAP

Many fragments of an iron shield grip.

Condition: fragmented, conserved. Not possible to reconstruct.

Remaining length: 7.4 cm

Remaining width: 2.7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Lance head, iron

Find number: 1018

Find depth: 15.14+/15.15+ NAP

Iron lance head with closed socket and pronounced middle rib. The blade has an oval 

shape.

Condition: complete

Length: 27.6

Length blade: 18.5

Width blade: 5.1

Type: Siegmund Lan 2.1

Rhineland phase 7 (585 - 610) and phase 8A (610 - 625)

Alternative type: FAG S-Lan2.1

Phases (late) 5 and 6 (c. 580 - 610/620)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 38

MA2 – MA3 (520/530 – 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Belt fitting, iron, silver

Find number: 1035 - 1

Find depth: 15.07+ NAP

Iron plate buckle with silver inlay in geometrical style of a waist belt. Tongue - shaped 

plate with three domed undecorated rivets, which have rectangular pins. In the central 

field of the plate two not continuous intertwining braided bands filled with silver points 

in a hatched field, which is bordered by a zigzag line, a straight line, a hatched band, 

and a zigzag line along the long sides and a band with steps, a hatched band, a straight 

line, a zigzag line and a straight line along the short side. The shield of the tongue is 

decorated with cross hatched silver inlay, bordered by a hatched band. The loop is 

decorated with groups of five vertical silver lines. The rivet at the end showed traces of 

a copper alloy. Mineralized leather remains on the back.

Condition: The loop is folded back under the plate. The point of the tong was missing 

but has been reconstructed.

Length plate: 8.0 cm

Width plate: 4.7 cm

Thickness: 2 mm

Loop width exterior: 5.0 cm

Loop width interior: 3.4 cm

Type: Siegmund Gür4.6

Rhineland phase 8B (625 - 640)

Alternative type: FAG S - Gür4.6
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Phase 7 (610/620 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185

MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Belt fitting, iron, silver

Find number: 1051

Find depth: 15.07+ NAP

Iron counter plate with silver inlay in geometrical style of a waist belt. Tongue - shaped 

plate with three domed undecorated rivets, which have rectangular pins. In the central 

field of the plate a continuous intertwining braided band with two loops at the ends 

filled with silver points in a hatched field is present, which is bordered by a zigzag line, 

a straight line, a hatched band and a zigzag line along the long sides and a zigzag line 

between straight lines, a hatched band, a band with steps and a hatched band along 

the short side. At first sight the braided bands of the plate buckle and the counter 

plate are identical but they differ. On the plate buckle two independent intertwining 

braids are present, on the counter plate the braided band is a continuous band. The 

decoration along the short side of the counter plate also differs from that of the 

plate buckle. The order of the bands is reversed on the counter plate: zigzag line, 

hatched band, steps whereas it is steps, hatched band, zigzag line on the plate buckle. 

Moreover, the counter plate has a hatched band along the short side where on the 

plate buckle the shield of the tongue covers this area where no decoration is applied. 

On the back mineralized leather and organic remains were preserved.

Condition: one of the corners of the short and long sides seem to have been 

disappeared. Parts of the zigzag lines along the long sides have disappeared. The 

missing parts were reconstructed.

Length plate: 7.0 cm

Width plate: 4.4 cm

Type: Siegmund Gür4.6

Rhineland phase 8B (625 - 640)

Alternative type: FAG S - Gür4.6

Phase 7 (610/620 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185

MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Belt fitting, iron, silver

Find number: 1050

Find depth: 15.07+ NAP

Iron back plate with silver inlay in geometrical style of a waist belt. Rectangular plate 

with four domed undecorated iron rivets, which have rectangular pins. In the central 

field of the plate two not continuous intertwining braided bands filled with silver points 

in a hatched field, which is bordered by a zigzag line between two straight lines and a 

hatched band along all four sides. The braided bands are identical to those on the plate 

buckle, although with one winding less because this plate is shorter. It can be seen that 

the silver lines were created by scratching in two to four parallel lines on which the 

silver was hammered in. On the back are mineralized organic remains, probably leather 

remains. An insect larve was found in the corrosion.

Condition: the edges seem to have suffered from corrosion. Some rivets reconstructed 

as well as parts of the surface.

Length plate: 5.1 cm
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Width plate: 3.9 cm

Thickness: 2 mm

Type: Siegmund Gür4.6

Rhineland phase 8B (625 - 640)

Alternative type: FAG S - Gür4.6

Phase 7 (610/620 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185

MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Belt fitting, copper alloy with tin on surface

Find number: 7008

Find depth: 15.08+ NAP

Copper alloy (bronze) plate buckle of a sword belt with tinned surface. Long triangular 

flat plate with profiled edges and an end roundel. The profiled edges on both sides are 

not symmetrical. Three small domed undecorated rivets of which the pins are visible 

on the back of the plate. Rectangular band shaped loop, which is attached to the plate 

with a hinged construction. Original shield tongue of which the shield is still present 

but the tongue is broken off. The present tongue is an iron strip and must have been an 

ancient repair.

The plate is decorated by engraving two (attempts at) knots, six diagonal crosses, one 

cross, a group of three and a group of two lines across the plate. The edge of the end 

part of the plate is bordered by an engraved line. The engraving is executed in a very 

crude way. Part of the engraving has disappeared due to corrosion. The shield of the 

shield tongue is also decorated with a knot and four diagonal crosses again in a crude 

way. The plate buckle is not well executed. On the front wood remains were conserved 

and on the back mineralized textile and leather fragments, and possibly other organic 

remains (see nrs 46-47).

Condition: part of the rectangular loop was broken off, restored.

Maximum length plate: 10.2 cm (without hinge parts)

Maximum width plate: 4.1 cm

Loop width exterior: 4.3 cm

Loop width interior: 2.8 cm

Thickness plate: 2.5 mm

Type: Related to the belt Siegmund 1998, 86, Tafel 249 (Xanten I grave 66/43)

Rhineland phase 8B/9 (625 - 670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

The values of the XRF-measurement by Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD 

Analyzer) 

Reading No 80

Mode   General Metals

Duration  63.65

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.65

Alloy2  No Match : *7.65

Position  Top plate 
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% ± Error

Sb 0.211 ± 0.016

Sn 36.703 ± 0.196

Cd < LOD : 0.022

Pd < LOD : 0.010

Ag < LOD : 0.026

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.002

Zr < LOD : 0.002

Bi < LOD : 0.023

Pb 1.419 ± 0.025

Se < LOD : 0.008

Au < LOD : 0.025

W < LOD : 0.002

Zn 0.263 ± 0.023

Cu 42.651 ± 0.183

Ni < LOD : 0.041

Co < LOD : 0.053

Fe 7.351 ± 0.080

Mn < LOD : 0.052

Cr 0.634 ± 0.027

V 0.078 ± 0.012

Ti 0.152 ± 0.018

Al 2.067 ± 0.342

S < LOD : 0.199

P 1.017 ± 0.034

Si 7.416 ± 0.124

Mg < LOD : 0.002

12 Belt fitting, copper alloy, with tin on surface

Find number: 7007

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy plate buckle of a sword belt. The buckle was located below the sword. 

Triangular plate with profiled edges and three small domed undecorated rivets. The 

front of the plate was tinned. The end rivet does not seem to protrude much from the 

plate. Rectangular loop which was attached to the plate with a hinged construction but 

is now detached from the plate. Copper alloy shield shape prong. The front of the plate 

is decorated with engraved lines. It is as if only the outer end of the plate is decorated. 

The decoration consists of two parallel lines which set off the end rivet from the rest 

of the plate, two diagonal (St. Andrew’s) crosses, and a quatrefoil knot which can be 

observed only partially. The widest part of the plate does not seem to be decorated. Is 

this an unfinished object? On the back of the plate are leather remains (strap? sword 

scabbard?) (nr 58). Small textile remains are present on the back of the loop.

Condition: complete, restored.

Length plate: 7.2 cm

Width plate: 3.7 cm

Loop width exterior: 3.4 cm

Loop width interior: 2.1 cm

Type: Related to the belt Siegmund 1998, 86, Tafel 249 (Xanten I grave 66/43)

Rhineland phase 8B/9 (625 - 670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

13 Belt fitting, copper alloy, with tin on surface

Find number: 7009

Find depth: 15.12+ NAP
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Copper alloy plate of a sword belt. Located below the sword. This plate was probably 

attached to the scabbard. Triangular plate with profiled edges and three small domed 

undecorated rivets. The end rivet protrudes from the plate more than those of the 

plate buckles. The front of the plate was tinned. At the broad end there are two small 

holes in the plate. The front of the plate is decorated with two engraved lines which 

divide the surface of the plate in two zones of unequal size and four point - circle 

ornaments, two along each of the long sides. Organic remains stick to the back of 

the plate, possibly leather remains of the scabbard of the sword. On the front are 

minuscule mineralized textile remains. As the fitting was below the sword this textile 

must have been located below the sword as well, that is probably between the bottom 

of the grave and the sword. Possibly related to the clothing of the person or a kind of 

matress?

Condition: complete, restored.

Length plate: 9.2 cm

Maximum width plate: 3.95 cm

Type: Related to the belt Siegmund 1998, 86, Tafel 249 (Xanten I grave 66/43)

Rhineland phase 8B/9 (625 - 670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7010

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy strap end of a sword belt. The strap end is decorated with four incised 

grooves. At the broken end one hole for a rivet is still partly visible. This suggests that 

three rivets were present originally. Found below the sword.

Condition: broken, part missing, restored.

Remaining length: 6.4 cm

Largest width: 2.2 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

15 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7011

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy square plate of a sword belt. Four small domed rivets are present in the 

corners of the plate. One is a recent addition. On the back the pins of two of them are 

visible. No decoration visible.

Condition: broken in many fragments, one piece with rivet from find number 7013 has 

been joined to this object, part missing, restored and completed including one rivet.

Length: 3.1 cm

Width: 3.1 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 A: belt fitting, copper alloy

Find number: 7012

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy strap end of a sword belt. A part is missing. The sword and all surrounding 

parts of the sword belt were block lifted and further dissected in the restoration 

laboratory. The fragments with find number 7012 are considered to be two fragmented 

strap ends by the restoration laboratory. Some fragments from find number 7013 (nr 
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17) are added, other fragments were assigned to find number 7073. The condition and 

reconstruction of the very fragmented objects may be a bit uncertain. Some fragments 

were in the sand of the block and others were below the sword. Organic remains were 

attached to strap ends 16A and 16B (see 47).

Condition: broken, partly missing, restored.

Remaining length: 4.5 cm

Width: 2.6 cm

Thickness: 2 - 3 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 B: belt fitting, copper alloy

Find number: 7012

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy strap end of a sword belt. A part is missing. See explanation under 16A. 

The condition of the very fragmented objects is uncertain. Some fragments were in the 

sand of the block and others were below the sword. 

Condition: broken, partly missing, restored.

Remaining length: 3.6 cm

Width: 2.1 cm

Thickness: 2 - 3 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

17 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7013

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy rectangular plate of a sword belt. Four small domed rivets in the 

corners. The pins of the rivets can be seen at the back although some might be recent 

reconstructions. The sword and all surrounding parts of the sword belt were block 

lifted and further dissected in the restoration laboratory. Some fragments from find 

number 7013 (nr 17) are were assigned to find number 7011 and 7012. The condition and 

reconstruction of the very fragmented objects may be a bit uncertain. Wood remains 

were attached to the fitting (see 48).

Condition: broken, parts missing and completed.

Length: 3.5 cm

Width: 2.7 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

18 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7073

Find depth: 15.12+ NAP

Copper alloy rectangular plate of a sword belt. Four small domed rivets in the 

corners. The pins of the rivets can be seen at the back although some might be recent 

reconstructions. The sword and all surrounding parts of the sword belt were block 

lifted and further dissected in the restoration laboratory. Some fragments from find 

number 7013 (nr 17) were assigned to find numbers 7011 and 7012. The condition and 

reconstruction of the very fragmented objects may be a bit uncertain.

Condition: fragmented and scattered over an area of 10 cm, parts missing and 

completed.

Length: 3.5 cm

Width: 3.0 cm
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Thickness: 2 - 3 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

19 Pair of tweezers, copper alloy

Find number: 7014

Find depth: 15.12+ NAP

A pair of tweezers located next to the sword possibly in a leather purse. Halfway the 

length both arms widen towards the mouth. Organic remains were attached to the 

object, possibly wood remains of the bottom of the coffin? See nr 45.

Condition: broken, restored.

Length: 10.1 cm

Width mouth: 1.2 cm

Width spring: 0.3 cm

Type: more or less like Siegmund Ger2.3

Rhineland phases 8 and 9 (610 - 670)

Alternative type: FAG S - Ger2.3

Phases 5 – 8 (c. 565 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

20 Bit, iron

Find number 1017

Find depth (top): 15.18+ NAP

Iron horse bit with two cheek - bars. Due to corrosion silver - inlaid plate 21 (find 

number 7015) got attached to the bit. This plate must have been attached to the 

headgear close to the bit. The mouthpiece consists of two bars with rings at each end. 

In the middle of the mouthpiece the two bars were connected at right angles with the 

help of the rings, the other ends were connected to the bars. On the outside of the 

cheek - bars are heart - shaped brackets. The brackets are welded to the cheek - bars. 

To each bracket two round rings with iron hammered out strap ends in the form of 

‘Laschenbeschlag’ were connected to attach the reins and the cheek straps. In each 

strap end two rivets were present. The cheek - bars were curved at one end where 

there is a knob on one of them. The other ends were hammered out flat. The bit is not 

decorated.

Condition: broken, parts missing, restored, partly reconstructed.

For the relevant measurements see drawing.

Type: Oexle 1992: Knebeltrense Form I mit gewelltem Bügel.

Date: c. 500 - 625 (Oexle 1992, 46 - 47).

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

21 Horse gear fitting, strap end, iron, silver

Find number: 7015

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular (slightly trapezoidal) iron strap end, with three iron rivets on one of the 

short sides and an iron strip (or bend end) at the other edge which makes that edge 

one times thicker than the rest of the plate. The front of the fitting is decorated with 

silver inlay in a geometrical style. In the central field one continuous intertwining 

braided band with three loops at each end is present filled with silver points in a 

hatched field. Along the long sides the central field is bordered by a band with steps 

and a band with a zigzag line. Along the short side with the rivets the central field is 

bordered by a band with a zigzag line. The other short side is bordered by a narrow 

undecorated zone followed by a hatched band on top of the extra iron strip. The two 
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spaces between the rivets are decorated with stepped lines in the form of an X. They 

are not neatly distributed over the width of the fitting. On the back of the plate at the 

location of the rivets mineralized remains of a leather strap are visible over the entire 

width of the plate. The remains are c. 1.9 cm long.

Condition: complete, restored.

Length: 6.1 cm

Width: 4.1 - 3.8 cm

Thickness: 2.5 (plate) to 5.0 mm (extra strip)

Type and date: see discussion in the finds chapter.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

22 Horse gear fitting, iron, silver

Find number: 7017

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular (slightly trapezoidal) iron strap end, with three iron rivets on one of the 

short sides and an iron strip (or bend end?) at the other edge which makes that edge 

one times thicker than the rest of the plate. The front of the fitting is decorated with 

silver inlay in a geometrical style. In the central field three not continuous intertwining 

braided bands are present filled with silver points in a hatched field. These braided 

bands thus differ from the single continuous braided band on fitting number 21. 

Along the long sides the central field is bordered by a band with steps and a band 

with a zigzag line. Along the short side with the rivets the central field is bordered by 

a band with a zigzag line that on one side only has short lines giving the impression 

of a honeycomb pattern. The other short side of the central field is bordered by an 

undecorated zone followed by a hatched band and a band with a zigzag line on the 

thickened edge. Two spaces between the rivets are decorated with stepped lines in 

the form of an X which were visible on the X - ray photograph but are less visible after 

restoration although faint silver corrosion trails of a black colour can be seen. No 

mineralized leather remains on the back of the plate. Very small mineralized wood 

remains on the back of the plate before restoration. Some textile remains observed 

during restoration which got lost in the process (see photograph).

Condition: complete, restored.

Length: 5.6 cm

Width: 3.8 - 3.6 cm

Thickness: 3 mm

Type and date: see discussion in the finds chapter.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

23 Horse gear fitting, strap end, iron, silver

Find number: 7016

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular iron strap end, with three iron rivets on one of the short sides and an 

iron strip (or bend end?) at the other edge which makes that edge one times thicker 

than the rest of the plate. The front of the fitting is decorated with silver inlay in a 

geometrical style. In the central field three not continuous intertwining braided bands 

are present filled with silver points in a hatched field. These braided bands thus differ 

from the single continuous braided band on fitting number 21 but are identical to that 

on fitting 22, but less well executed. Along the long sides the central field is bordered 

by a band with a honeycomb pattern of silver inlay and a band with a silver zigzag line. 

Along the short side with the rivets the central field is bordered by a band with a silver 

zigzag line that on one side only has short lines giving the impression of a honeycomb 
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pattern. The other short side of the central field is bordered by an undecorated zone 

followed by zone on top of the thickened part is decorated with a single braided band 

with silver dots in a hatched field. Two spaces between the rivets are decorated with 

straight lines in the form of an X. On the back of the plate at the location of the rivets 

mineralized remains of a leather strap are visible over the entire width of the plate. 

The remains are c. 1.5 - 1.7 cm long. On one of the points of the plate are remains of 

leather as well. Mineralized wood remains were present on the back. They have been 

preserved separately. They might be part of the wooden floor of the container. The 

restoration laboratory records (report nr 6003.2)  that some mineralized textile remains 

were visible as well, next to the wood.

Condition: complete, restored.

Length: 5.9 cm

Width: 3.7 cm

Thickness: 1.5 mm (plate and 5 mm (thickened edge).

Type and date: see discussion in the finds chapter.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

24 Horse gear fitting, iron, silver, wood

Find number: 7018

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular iron fitting, with four domed rivets in each corner of which one has 

disappeared. The front of the fitting is decorated with silver inlay in a geometrical style. 

In the central field is a single continuous intertwining braided band with two loops at 

the ends filled with silver points in a hatched field. Along all sides the central field is 

bordered by a band with oblique steps and a band with a zigzag line. Due to corrosion 

the fitting got attached to fitting number 25. Both must have been close to each other 

on the horse gear. Mineralized wood remains are present on the back of the plate. This 

is a bit odd for one would expect there to be mineralized leather remains of a strap to 

which the fitting was attached. Leather remains however do not seem to be present. 

Was the fitting attached to wood or is the wood a part of the wooden floor of the 

container? On the basis of the photographs made during the restoration it is clear that 

plate number 25 was attached to this plate on the back side. It was observed that the 

wood remains were between the two plates and can thus not have been of the wooden 

floor of the container. Could the fitting have been attached to wood?

Condition: complete, restored.

Length: 4.5 cm

Width: 3.9 - 4.1 cm

Thickness: 3 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

25 Horse gear fitting, strap end, iron, silver, wood

Find number: 7019

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular iron strap end, with two iron rivets on one of the short sides. The X - 

ray photograph of the sides of the strap end shows that the end of the strap end 

was bent back to create the thickened short side of the strap end. The front of the 

fitting is decorated with silver inlay in a geometrical style. In the central field a single 

intertwining braided band with one loop at the ends is present filled with silver points 

in a hatched field. Along the long sides the central field is bordered by a band with a 

zigzag line. There is no decoration between the rivets. Mineralized wood remains are 

present on the back of the strap end, but not on that part where the two rivets are. 
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Was that because a leather strap was there? Could this indicate that the strap end was 

related to wood or even attached to wood?

Condition: complete, restored.

Length: 4.1 cm

Width: 2.1 cm

Thickness: 2 - 4 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

26 Horse gear fitting, iron, silver

Find number: 7020

Find depth (top): 15.18+ NAP

Rectangular iron fitting, with four small domed rivets in each corner of which only 

two remained. The other two are reconstructed during restoration. The silver inlay is 

clearly visible on the X - ray photograph but disappeared during restoration because 

the silver was heavily corroded and only remained black corroded silver which could 

not be preserved. The front of the fitting is decorated with silver inlay in a geometrical 

style. In the central field a single intertwining braided band with one loop at the ends 

is present filled with silver points in a hatched field. Along the long sides the central 

field is bordered by a narrow undecorated zone and a band with a zigzag line. Along 

the short sides are hatched zones between the rivets. No mineralized leather or wood 

remains attached to the back.

Condition: corroded along the edges, some parts along the edges have disappeared 

but have been restored.

Length: 4.6 cm

Width: 2.4 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

27 Horse gear fitting, iron, silver

Find number: 7021

Find depth (top): 15.18+ NAP

Oval iron fitting, at each end is a round perforation to fix the fitting with rivets to a 

strap. These ends have been restored. The front of the fitting is decorated with silver 

inlay in a geometrical style which can clearly be seen on the X - ray photograph. 

Most of the silver was heavily corroded and could not be saved. In the central field a 

single intertwining braided band with one loop at the ends is present filled with silver 

points in a hatched field. Along one long side the hatched field is bordered by a single 

curved line of silver following the edges of the fitting. At one end the hatched field 

is bordered by a simple straight line and a zigzag line with short lines added which 

gives the impression of a honeycomb motive. The decoration at the other end cannot 

be observed but will have been identical to the one described. Before restoration 

mineralized wood remains were attached to the corrosion layer. These might be of the 

floor of the wooden container. It seems unlikely that the fitting was attached to wood.

Condition: corroded along the edges, one end has disappeared but has been 

reconstructed.

Length: 6.4 cm

Maximum width: 2.2 cm

Thickness: 2 mm 

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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28 Horse gear fitting, iron, silver

Find number: 7022

Find depth (top): 15.18+ NAP

Oval iron fitting, at each end is a round perforation to fix the fitting with rivets to a 

strap. These ends have been restored. The front of the fitting is decorated with silver 

inlay in a geometrical style which can clearly be seen on the X - ray photograph. 

Most of the silver was heavily corroded and could not be saved. In the central field a 

single intertwining braided band with one loop at the ends is present filled with silver 

points in a hatched field. Along the long sides the hatched field is bordered by a single 

curved line of silver following the edges of the fitting. At one end the hatched field is 

bordered by a simple straight line and a zigzag line with short lines added which gives 

the impression of a honeycomb motive. The decoration at the other end cannot be 

observed but will have been identical to the one described. At the back mineralized 

wood remains were attached in the corrosion. They were removed during restoration. 

They might have been of the floor of the wooden container. The form of the wood 

remains and their oblique angle seems to indicate that the fitting was not attached to 

wood, but that the wood got attached to it in the corrosion.

Condition: corroded along the edges, one end has disappeared entirely the other 

partially, both ends reconstructed during restoration.

Length: 6.1 cm

Maximum width: 2.1 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

29 Horse gear fitting, iron, silver

Find number: 7023

Find depth (top): 15.18+ NAP

Oval iron fitting, with one remaining domed rivet at one end. The other was 

reconstructed. The front of the fitting is decorated with silver inlay in a geometrical 

style. In the central field a single intertwining braided band with one loop at the ends is 

present filled with silver points in a hatched field. Along the long sides the hatched field 

is bordered by a zone with oblique steps. At the ends the hatched field is bordered by a 

simple straight line and a zigzag line with short lines added which gives the impression 

of a honeycomb motive. At the front very small textile remains were present (see micro 

- photograph). They were not preserved. At the back mineralized remains of a leather 

strap was present decorated with two rows of small impressions. This fitting is thus 

clearly attached to a leather strap.

Condition: corroded along the edges, one end reconstructed.

Length: 6.2 cm

Width: 2.15 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

30 Buckle, iron

Find number: 7024

Find depth (top): 15.18+ NAP

Simple iron buckle with tongue and oval loop.

Condition: complete, restored.

Loop width exterior: 4.9 cm

Loop width interior: 3.5 cm

Type: Siegmund Gür6.1
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Date: entire Merovingian period.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

31 Ring, iron

Find number: 7025

Find depth (top): 15.18+ NAP

Simple oval iron ring with Laschenbeschlag, not a buckle. In the plate is a single rivet.

Condition: complete, restored.

Loop width exterior: 3.6 cm

Loop width interior: 2.4 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

32 Buckle, iron

Find number: 7026

Find depth (top): 15.18+ NAP

Iron buckle with Laschenbeschlag. In the plate is a single rivet. The two parts of the 

Laschenbeschlag are a bit bent apart.

Condition: complete, restored.

Length ‘Laschenbeschlag’: 2.8 cm

Loop width exterior: 2.95 cm

Loop width interior: 2.0 cm

Type: Siegmund Gür6.2

Rhineland phase: 10 – 11 (670 - 740).

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

33 Indeterminate object iron

Find number: 1012

Find depth: 15.23+ NAP

Indeterminate iron object, broken at one end, seems to have a rounded end on one 

side. Could this be the end of a long shield grip? There seem to be organic remains at 

the back.

Condition: fragmented, conserved.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

34 Strap divider, iron, silver (related to spur)

Find number: 1019

Find depth (top): 15.10+ NAP

Iron strap divider. This composite object consists of a central iron ring to which 

three round fittings were attached with an iron strip folded around the ring 

(Laschenbeschlag). In each of the round fittings three small rivets were present to 

fix a leather strap of c. 2 cm wide. The surface of each of the three round fittings is 

decorated with silver inlay. On each of them a near circle line of silver surrounds the 

entire decoration. The infill of the rest of the space is different on each of the fittings. 

On one fitting the rivets are encircled by a half circle straight line. The remaining space 

is filled with two curved zigzag lines, a central small rectangle and a triangle that 

is bordered by a triangular line. One fitting has a central motive consisting of small 

mushrooms placed so as to form a cross. The remaining space is filled by bands with 

steps. The rivets are bordered by half circles. On the last one two half circle hatched 

bands form the central motive. In the centre they are connected so as to give the 

impression that the two side rivets are like the end rivet is bordered by half circles. 

There are mineralized leather remains on the back of the fitting plates. The strap 
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divider was located in the southern end of the container, near the head. 

Condition: complete, restored.

Outer diameter central ring: 1.3 cm

Inner diameter central ring: 1.0 cm

Diameter plates fittings: 2.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

35 Strap divider, iron, silver (related to spur)

Find number: 7027

Find depth (top): 15.10+ NAP

Iron strap divider. This composite object consists of a central iron ring to which two 

round fittings were attached probably with an iron strip folded around the ring 

(Laschenbeschlag). Part of the central ring is missing and one fitting is missing. In each 

of the round fittings three small rivets were present to fix a leather strap of c. 2 cm 

wide. The surface of each of the two round fittings is decorated with silver inlay. On 

each of them a near circle line of silver surrounds the entire decoration. The infill of 

the rest of the space is different on each of the fittings. On one a half circle band with 

a honeycomb motive and a short band with steps is present. Two rivets are bordered 

by half circle lines. On the other one zigzag lines encircle the other rivets and there is a 

band with steps. The silver inlay on this fitting was heavily corroded and could not be 

recovered. There are mineralized leather remains on the back of the fittings. The strap 

divider was located in the southern end of the container, near the head.

Condition: complete but probably broken, part of the ring and one fitting is missing.

Outer diameter ring: 1.3 cm

Inner diameter ring: 0.9 cm

Diameter plates fittings: 2.0 - 2.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

36 - 37 - 38     Spur, iron, silver

Find number: 7028 - 7029 - 7030

Find depth (top): 15.10+ NAP

Iron spur inlaid with silver. At first it was thought that this object was part of the strap 

divider 35 because there was one fitting missing although the decoration of this fitting 

did not match those of the other fittings. During restoration it became clear that these 

remains 36 - 37 were the fragmented parts of a spur, because it was clear that a small 

point was present in the middle of the round part. The other fragments that at first 

could not be interpreted must be fragments of the arms of the spur. There seems to 

have been one spur only. Both the round part with the point and the arms were inlaid 

with silver. The round part is decorated with sliver inlay in the form of bands with 

steps and a zigzag line around the point. The outer surface of one of the arms with 

a D - shaped section was inlaid with a group of three stripes, a cross and a group of 

two lines. Maybe the last group also counted three lines in that case one is missing. 

The other fragment was also inlaid with stripes of silver but they were not visible 

anymore during restoration. On fragment with silver inlay obviously got lost. There 

are tiny corroded remains related to these objects (34 - 37) that have been preserved 

separately.

Condition: broken, restored and partly reconstructed.

Width of the round part: 2.2 cm

Length of the arm fragment with cross: 2.2 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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39 Vessel, glass

Find numbers: 1020 and 499 (segment C)

Find depth (top): 15.15+ NAP

Globular beaker of dark olive brown glass with many round air bubbles of up to 2 mm 

in the matrix. Round somewhat pressed inwards bottom. The centre of the bottom 

is covered with the overlapping ends of the trails that curve around the edge of the 

bottom to its centre. The rim is slightly thickened and follows the outward curve of 

the neck. On the neck is a thin winding trail in the same colour as the glass of the 

vessel with 5 to 6 windings. The end of the windings goes up again and overlaps the 

last winding and is somewhat thicker. Below this at the junction of neck and belly is 

a horizontal trail in the colour of the glass vessel. Part of the trail is plain other parts 

shows indents. On the belly are thirteen vertical trails of glass in the same colour as the 

vessel. They alternate in the following order: one indented trail, three plain trails, one 

indented trail, two plain trails one indented trail and two plain trails. The trails merge at 

a central point on the bottom. On the bottom there is not always indention of trails. 

Condition: broken, restored, some fragments were missing, like a small piece of the 

rim. It is not certain whether this is due to the deposition of an incomplete vessel or 

because fragments were missing due to animal burrowing or fragments that went 

down in moles holes. 

Height: 10.4 cm

Width belly: 10.3 cm (without trails), 10.6 cm with trails

Type: Globular beaker with vertical plain and indented trails: Feyeux 2003 type 90.2fj 

(one specimen dated to 590-630).

To be dated to the late sixth and early seventh century (Theuws/Van Haperen 2012, 98)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

40 Vessel, glass

Find number: 1034

Find depth (top): 15.13+ NAP

Palm cup of olive colour/green glass with lots of more or less round air bubbles up 

to 5 mm in the matrix. Near the rim the air bubbles are smaller and have an oblong 

oval form probably due to turning the rim. Rounded off rim which is thickened on 

the inside. On one side it is folded outwards somewhat more than on the other side. 

Rounded off bottom with very faint traces of a pontil in the centre. Not decorated.

Condition: broken, restored, some fragments were missing, like a small piece of the 

rim. It is not certain whether this is due to the deposition of an incomplete vessel or 

because fragments were missing due to animal burrowing or fragments that went 

down in a moles hole. 

Height: 6 cm

Width rim outside: 10.0 to 10.3 cm 

Type: Siegmund Gla 2.1

Rhineland phase 7 (585 - 610)

Alternative type: FAG S - Gla2.1

Phases 6 and 7 (580/590 - 640/650)

Feyeux 2003, type 55.0 (gobelets évasés ét rebrûlés dépourvus de décor)

Date: second half sixth century beginning seventh century

Maul 2002, type Tummler B1a

Date: second half of the sixth and first half of the seventh century.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant



catalogue medieval graveS263

41 Vessel, pottery

Find number: 1014 and 1016 (7080 ceramic sample)

Find depth (top): 15.12+ NAP

Biconical pot. Dark grey smoked surface with a matrix of light grey subsurface and dark 

grey core. The smoking of the surface did not succeed well on some parts of the lower 

belly. Parts of the surface are smoothened. The upper part of the belly is decorated 

with three horizontal rows of individual stamps. The upper and lower row consists of 

rosettes, the central row of single stamps of a rectangle of eight square impressions 

in two vertical rows of four. The pot was found in a broken condition and was not 

complete (two find numbers). Perhaps it was broken due to pressure of a collapse of 

the grave chamber. Some shards of the belly and rim are missing. Why this would be 

the case cannot be explained. Part of the broken rim was kept as a ceramic sample. The 

base of the pot does seem to have been worn to some extent.

Condition: broken, restored, completed.

Height: 19.9 - 20.5 cm

Rim diameter: 17.7 – 18.2 cm

Width belly: 23.5 cm

Diameter base: 7.8 cm

Height carination: 11.2 cm

Type: Siegmund Kwt 2.22

Rhineland phase: 8A

Rhineland date: 610 - 625

Alternative type: FAG 2A or 2C (see discussion)

FAG phase 4 - 5 (510/25 - 580/90) or 7 - 8 (610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

42 Equal - armed brooch, copper alloy

Find number: 1053, 7071

Find depth: 15.07+ NAP

Equal - armed brooch of a copper alloy. Both ends consist of half round plates which 

are indented near the central bow. Each of the plates is decorated with four point - in - 

circle ornaments. The edges of the plates with two parallel lines of small incised points. 

A similar ornament encircles the point in circle near the bow and a single line the two 

point in circles next to it. The ornament is not visible along all the edges of the plates. 

The bow is decorated with a point in circle and six parallel lines of small incised points.

On the back of the plates the remnants of the fastener are present. On one plate the 

bridge for the spring and a fragment of the spring of copper alloy, on the other plate a 

remnant of the hook for the point of the needle.

Condition: broken in three pieces, restored.

Total length: 6.8 cm

Width of the plates: 2.6 cm 

Type: Thörle Gruppe IA2

Thörle date: seventh century

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant



264 catalogue medieval graveS

The values of the XRF-measurement by Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD 

Analyzer) 

Reading No 81

Mode   General Metals

Duration  65.01

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.65

Alloy2  No Match : *7.95

% ± Error

Sb 0.403 ± 0.018

Sn 28.982 ± 0.182

Cd < LOD : 0.025

Pd < LOD : 0.012

Ag 0.571 ± 0.017

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.002

Zr 0.016 ± 0.003

Bi 0.158 ± 0.022

Pb 19.429 ± 0.109

Se < LOD : 0.013

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 0.053

Zn 1.214 ± 0.028

Cu 26.718 ± 0.139

Ni < LOD : 0.040

Co < LOD : 0.059

Fe 9.291 ± 0.093

Mn 0.092 ± 0.027

Cr 0.098 ± 0.015

V 0.112 ± 0.011

Ti 0.290 ± 0.016

Al 6.167 ± 0.322

S < LOD : 0.520

P 1.271 ± 0.042

Si 5.156 ± 0.103

Mg < LOD : 0.002

43 Human bone

Find number: 2370

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Human bone from next to the sword.

Needs to be analysed.

44 Human bone, teeth

Find number: 1048

Find depth: 15.04+ NAP

A number of teeth.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

45 Organic remains

Find number 7014 (identical to pair of tweezers 18)

Find depth: 15.12+ NAP

Organic remains attached to the pair of tweezers nr 18. No new find number. Probably 

wood of the bottom of the wooden container?

Needs to be analysed.
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46   Organic remains

Find number: 7008 (identical to plate buckle 11)

Find depth: 15.08+ NAP

Organic remains attached to plate buckle 11. No new find number. Possibly different 

materials, leather, wood, textile.

47   Organic remains, wood

Find number: 7008 (identical to plate buckle 11)

Find depth: 15.08+ NAP

Organic remains attached to plate buckle 11. No new find number. Probably wood

48   Organic remains

Find number: 7012 (identical to strap ends 16A and 16B)

Find depth: 15.12+ NAP

Organic remains attached to strap ends 16A and 16B, probably wood of the bottom of 

the container?

49   Organic remains

Find number: 7013 (identical to fitting 17)

Find depth: 15.12+ NAP

Organic remains attached to fitting 17, probably wood of the bottom of the container?

50 Organic remains

Find number 1498/1050 (identical to belt fitting 10)

Find depth: 15.07+ NAP

Insect larve in the corrosion.

51 Organic remains, wood

Find number: 1015 (identical to sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Wood remains top of the sword.

52 Organic remains, wood

Find number: 7072

Wood remains from block lifted part (environs sword)

53 Organic remains

Find number: 2372

Grass/straw? Sample from 1015 on/between nr. 12 (find number 7007) and nr 13 (find 

number 7009) (below wood).

54 Organic remains, wood

Find number: 2367

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Wood remains near sword (block - lifted part) ‘stick’.

55 Human bone

Find number: 2369

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Human bone from next to the sword (lower side).
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56 Human bone

Find number: 2368

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Human bone from next to the sword (lower side).

57 Organic ?

Find number: 1003

Organic remains copper alloy oxidation? N7 section BB.

58 Organic remains, leather

Find number: 7007

Find depth: 15.12+ NAP

Leather remains from the back of the buckle.

59 Organic remains (at seax)

Find number: 1596

Find depth: 15.27+/15.29+ NAP

Organic remains at seax.

60 Nrs 1 - 3 Organic remains, wood

Find number: 1015 (identical to sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Wood remains near grip.

61 Organic remains, wood

Find number: 1015 (identical to sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Various wood remains.

62 Organic remains, textile

Find number: 2371 (from 1015 (sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Textile remains at sword near find 7007 (nr 12 belt fitting).

63 Organic remains, wood

Find number: 1015 (identical to sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Birch wood remains on scabbard near point

64 Fragment, copper alloy

Find number: 1015 (identical to sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Indeterminate copper alloy fragment.

65 Organic remains, wood

Find number: 7033 (identical to rivets nr 4)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Birch wood remains on scabbard near point.
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66 Human bone/wood?

Find number: 2369

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

Human bone or wood.

67 Organic remains, wood

Find number 2366 (related to find number 1015, sword nr 1)

Find depth (top): 15.08+/15.12+ NAP

68 Human bone, burned

Find number: 374

Small fragment of burned bone, possibly related to cremation grave 27.

69 Pottery shard

Find number: 377

Small pottery shard (South-Limburg?).
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Grave 7

Trench  100 

Feature number 5140

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.62 m

Grave pit width 0.92 m

Top level  15.65+ NAP

Grave pit bottom 15.00+ NAP

Remaining depth 0.65 m

Orientation angle 82

Reopening unknown, no evidence

Description

The pit was relatively short. At the deeper levels its corners became more rounded off. 

In spite of its relatively large depth no observations on the presence and construction 

of a container could be made. It could have been a trench grave, but this is uncertain. 

The grave was cut by other features (later postholes) which seriously damaged the 

grave. No skeletal remains were observed. No observations could be made regarding 

the reopening of the grave.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered. In view of the short length of the 

grave pit this might be the grave of a child.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

1

7

Grave 7

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

341 Knife, iron, fragmented part of the blade is missing
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Finds

1 Knife, iron

Find number: 341

Find depth: 15.56+ NAP

Iron knife. One half of the blade disappeared. The hilt broken in three places two parts 

somewhat removed from the rest. On the hilt are mineralized leather remains, on the 

blade mineralized leather remains.

Condition: corroded, restored.

Length (at present): 11.3 cm

Length blade: ?

Width blade: 2.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 8

Trench  100 

Feature number 5144

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container

Grave pit length 2.86 m

Grave pit width 1.82 m

Container length 2.58 m

Container width 1.28 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 14.96+ NAP 

Remaining depth 0.64 m

Orientation angle 104

Reopening no 

Description

Relatively large grave with a rectangular pit and a large wooden, built in container. 

The short sides of the container protrude beyond the long sides at three corners. No 

partition wall in the container was observed. At level 4 (c. 15.28/25 +NAP) at about 25 

cm above the bottom of the grave two small beams were observed. They might be 

remains of a lid consisting of several planks. The bottom of the grave was lined with 

planks, b elow some finds wood remains of the bottom planks were preserved. The 

south - east corner of the container was slightly pushed inside. In view of the objects 

related to the body and the presence of teeth the corpse was deposited in the western 

part of the container. The grave does not seem to have been reopened. It was oriented 

south - north.

Physical anthropology

Remains of pulverised teeth crowns were recovered in the south - western part of the 

container (research Barbara Veselka MA, see report on human remains). On the grave 

form it is indicated that remains of the lower legs were observed, but they were not 

marked on the field drawing. The grave goods (weaponry) suggest that the deceased 

was a man.
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Grave 8

Find nr Description Length/width in cm Original comments Provisional 
date

487 Stone segment A

488 Stone segment F

490 Stone segment B

497 Stone segment F

498 Stone segment E

1013 Pottery fragment? segment E

1075 Knife, iron, broken, point and end of grip missing remaining length: 13 segment BB

1085 Wooden bowl? or remains of a scull? segment EE

1213 Lance head, iron, open socket, point missing remaining length : 27.7 segment DD

1214 Horse bit (Stangentrense), iron, mouthpiece consists of two 
bars with rings on the interior and hearthshaped loops on the 
outside, possibly rings attached to the loops, Stangen on one 
end bend outwards

segment DD

1215 Seax, iron, hilt broken blade: 36.2 x 4.6 segment BB

7034 According to Restaura, cant see it on the Xray. Belt fitting, rec-
tangular, copper alloy

7035 According to Restaura, cant see it on the Xray. Belt fitting

7036 According to Restaura, cant see it on the Xray. Belt fitting, rec-
tangular, copper alloy

1216 Belt fitting, plate buckle, copper alloy, oval loop, triangular 
plate, three rivets, broken

segment AA

7037 Belt fitting, strap end, copper alloy, two rivets, decorated with 
stamped in triangles?

7038 Belt mount, rectangular, copper alloy, four small rivets

1217 Belt fitting, as 1223 (why not in restaura list?) segment AA

1218 Belt fitting, as 1223 (why not in restaura list?) segment AA

1219 Human teeth remains segment AA

1223 Belt mount, rectangular, copper alloy, four small rivets 2.3 x 2.4 segment AA

1224 Belt mount, rectangular, copper alloy, three or four small rivets 2,4 x 2 segment BB

1227 Belt fitting, plate buckle, copper alloy, triangular plate (flat?), 
three riverts, rectangular loop

plate length: 7.9/ loop 
width exterior: 4.2

segmetn BB

7039 Belt fitting, counter plate, copper alloy, triangular plate (flat?), 
three rivets (small copper alloy plates at the back to fit strap?)

5,8

7040 Belt fitting, back plate, rectangular, copper alloy, open worked 
(see Koch Pleidelsheim)

4.8 x 3.0

7041 Belt fitting, belt mount rectangular, copper alloy, open worked 
two rectangular openings, four rivets.

3.3 x 2.7

7042 Belt fitting, belt mount rectangular, copper alloy, open worked 
two rectangular openings, four rivets.

3.6 x 2.6

7043 Belt fitting, belt mount rectangular, copper alloy, open worked 
two rectangular openings, four rivets.

3.6 x 2.6

7044 wood remains

1235 Simple buckle, oval loop, iron, broken

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1220 Animal bone, near 227 segment BB

1237 Belt fitting, plate buckle, copper alloy, oval loop? triangular pro-
bably hollow plate, three rivets, broken, found in segment CC 
(onderdeel blokberging?)

c. 4,1

1238 Belt fitting, counter plate, copper alloy, triangular probably hol-
low plate, three rivets, broken, found in segment BB, (onderdeel 
blokberging?)

c. 5,4

1239 Fragment, iron, found in segment AA, (onderdeel blokberging?)
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Date grave

Franken AG phase 7

Finds

1 Seax, iron

Find number: 1215

Find depth: 15.05+ NAP

Iron seax. Mineralized wood remains at the hilt, for the rest the seax is ‘clean’.

Condition: complete, a small part of the hilt was broken off, restored.

Length: 45.2 cm

Length blade: 34.3 cm

Width blade: 4 – 4.3 cm

Type: Siegmund Sax 2.1

Rhineland phase 8 to mid 9 (610 - 655), sporadic in phase 7 (585 - 610)

Alternative type: FAG Sax2.2

Phases 6 to 9 (580/590 - 710), but mainly 7 and 8 (610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Lance, iron

Find number: 1213

Find depth: 15.08+ NAP

Iron lance head with closed socket and oval blade. The point of the blade has 

disappeared.

Condition: a part of the shaft was broken off, restored

Length: 33.5 cm

Length blade: 19.8 cm

Width blade: 3.7 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Knife, iron

Find number: 1075

Find depth: 15.17+ NAP

Small iron knife. The end of the hilt disappeared. No mineralized leather or wood 

remains. The knife was found in an upright position in the grave.

Condition: corroded, restored.

Length (at present): 14.0 cm

Length blade: 9.5 cm

Width blade: 1.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Bit, iron

Find number: 1214

Find depth: 15.08+ NAP

Iron horse bit with two cheek - bars, iron. The mouthpiece consists of two bars with 
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rings at each end. In the middle of the mouthpiece the two bars were connected with 

the help of the rings at right angles to each other, the other ends were attached to the 

bars. One part of the mouth piece has the rings at the ends at right angles the other 

in the same direction. On the outside of the cheek - bars heart - shaped brackets were 

present that were welded on the cheek - bars. The heart shape cannot be observed 

very clearly. Two rings were attached to each of the brackets. To these rings the reins 

and other straps will have been attached. The rings are not conserved very well. 

The cheek - bars were curved at one end. The bit is not decorated. There are some 

remaining unidentifiable pieces of iron left in a separate plastic bag. There are textile 

remains on the rings of one of the heart shaped brackets. 

Condition: corroded, restored, reconstructed. 

Length (at present) of the cheek bars: 15.1 and 15.5 cm

Other measurements see drawing.

Width of the part inside the mouth of the horse: 4.1 + 4.4 is 8.5 cm

Type: Oexle 1992: ‘Knebeltrense’ Form I mit gewelltem Bügel.

Date: sixth century, occasionally early seventh century (along the lower Rhine)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1216

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy plate buckle. Triangular plate with three small domed rivets. Oval loop 

which was attached to the plate with a hinged construction. Not decorated. The plate 

is hollow. Mineralized organic remains stuck to the plate.

Condition: the plate is broken in two pieces, restored.

Length plate: 5.9 cm

Maximum width plate: 2.4 cm

Thickness: 5 mm

Loop width exterior: 3.9 cm

Loop width interior: 2.6 cm

Type: cannot be exactly identified as one of the Siegmund (1998) or Franken AG types 

(see discussion in finds chapter).

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant



274 catalogue medieval graveS

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 87

Mode   General Metals

Duration  64.53

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.44

Alloy2  No Match : *7.45

% ± Error

Sb 0.080 ± 0.013

Sn 4.032 ± 0.042

Cd < LOD : 0.017

Pd < LOD : 0.018

Ag 0.214 ± 0.015

Ru < LOD : 0.005

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.004

Zr 0.021 ± 0.003

Bi 0.063 ± 0.021

Pb 19.509 ± 0.132

Se < LOD : 0.012

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 0.037

Zn 0.419 ± 0.022

Cu 41.249 ± 0.221

Ni < LOD : 0.029

Co < LOD : 0.073

Fe 18.364 ± 0.099

Mn < LOD : 0.039

Cr 0.124 ± 0.015

V 0.134 ± 0.011

Ti 0.205 ± 0.015

Al 6.133 ± 0.358

S < LOD : 0.501

P 1.711 ± 0.048

Si 7.741 ± 0.126

Mg < LOD : 0.002

6 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7037

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy strap end with two rivets at one end. The rivet end is split. Two - third 

of the edges are oblique. Two grooves are present by way of decoration on the front. 

Wood remains were attached to the strap end.

Condition: complete, restored.

Length: 8.8 cm

Width: 2.0 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7038

Find depth: 15.06+ NAP

Rectangular copper alloy fitting with four small domed rivets in each corner and 
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oblique edges. The points of the rivets can be seen on the back. On some pins a few 

remains of a small copper alloy plate used to fix the fitting on the strap are preserved. 

The back of the plate is somewhat hollow. Not decorated. Mineralized organic remains 

stuck to the back of the plate.

Condition: complete, restored.

Length: 2.6 cm

Width: 2.3 cm

Thickness: 3.5 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1223

Find depth: 15.07+ NAP

Copper alloy rectangular fitting with four small rivets in each corner. Hollow. Not 

decorated

Condition: corroded, restored

Length: 2.7 cm

Width: 2.5 cm

Thickness: 4 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1218

Find depth: 15.07+ NAP

Copper alloy rectangular fitting with four small rivets in each corner. Hollow. Not 

decorated.

Condition: corroded, restored

Length: 2.5 cm

Width: 2.2 cm

Thickness: 4 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7035-7036

Find depth: 15.05+ NAP

Copper alloy pyramid shaped belt fitting. This object was located next to fitting 

number 10. It is a pyramid - shaped knob with a plate which has partly disappeared due 

to corrosion. Mineralized wood remains were attached to the fitting. Possibly of the 

container floor.

Condition: incomplete, corroded restored.

Remaining length: 3.2 cm

Width: 1.9 cm

Type: Menghin 1983, 150 - 151, 366 - 367, Karte 23: Pyramidenförmige Schwertgurt 

beschlag aus bronze mit rechteckiger Beschlagplatte und zwei nieten.

Date: Phase F (c. 650 – 680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1224

Find depth: 15.05+ NAP

Copper alloy rectangular fitting with four small rivets in each corner. Hollow. Not 
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decorated. This plate which has now find number 1224 is indicated on field drawing 

183 on which four rectangular plates are indicated (numbers 1218, 1223, one in find 

number 1216 and one to the east of 1224 (which turned out to be two other plates now 

numbered 7039 and 7040). A fifth rectangular plate (?) was found next to the seax (find 

number 1215), which has now find number 7036, that plate is considered to be part of 

the pyramid shaped fitting nr 10. Between the original find 1224 and the rectangular 

plate that has now been assigned number 1224 are two other plates now numbered 

7042 and 7043 which had the original find number 1217.

Condition: corroded, restored.

Length: 2.6 cm

Width: 2.4 cm

Thickness: 4 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1227

Find depth: 15.05+ NAP

Copper alloy plate buckle. Flat triangular plate with three small domed rivets. The plate 

has the same form as nr 13. Rectangular loop which is somewhat hollow at the back. 

The plate was fastened to the loop with a wrapped construction. The plate is decorated 

with two parallel lines of punched in dots. The tongue is decorated with four ridges 

which gives it a profiled image. There are mineralized leather remains attached to the 

back.

Condition: complete, restored.

Length plate: 7.3 cm

Width plate: 3.4 cm

Thickness: 2 - 3 mm

Loop width exterior: 3.8 cm

Loop width interior: 2.7 cm

Type: Siegmund Gür3.2? (but cannot really be identified as one of the Siegmund (1998) 

or Franken AG types (see discussion in finds chapter).

Rhineland date: phase 6 (570 – 585)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 88

Mode   General Metals

Duration  64.85

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.78

Alloy2  No Match : *8.06
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% ± Error

Sb 0.382 ± 0.020

Sn 33.615 ± 0.198

Cd 0.035 ± 0.011

Pd < LOD : 0.015

Ag 0.941 ± 0.019

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.003

Zr 0.012 ± 0.002

Bi 0.107 ± 0.016

Pb 8.414 ± 0.063

Se < LOD : 0.010

Au < LOD : 0.036

W < LOD : 0.002

Zn 1.430 ± 0.029

Cu 26.430 ± 0.126

Ni < LOD : 0.045

Co < LOD : 0.064

Fe 10.162 ± 0.099

Mn < LOD : 0.057

Cr 0.142 ± 0.016

V 0.156 ± 0.012

Ti 0.407 ± 0.020

Al 10.871 ± 0.349

S < LOD : 0.002

P 0.887 ± 0.026

Si 5.960 ± 0.094

Mg < LOD : 0.002

13 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7039 (was one fitting of two in original find number 1224)

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy counter plate. More or less triangular shape with protruding parts where 

the rivets are and two small triangular extensions just before the end roundel. Three 

small domed rivets. The surface is decorated with two parallel lines of punched in dots 

which follow the contours of the plate. It was on top of the backplate. Mineralized 

organic remains stuck to the plate.

Condition: complete but broken and restored.

Length plate: 6.7 cm

Maximum width plate: 3.4 cm

Thickness: 2 mm

Type: cannot exactly be identified as one of the Siegmund (1998) or Franken AG types 

(see discussion in finds chapter).

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7040 (was one fitting of two in original find number 1224)

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy rectangular, pierced - work fitting, probably back plate. Four small rivets 

in the corners. The surface is decorated with two parallel lines of punched in dots. 

There were mineralized organic remains attached to the fitting

Condition: complete, restored.

Length plate: 4.7 cm

Width plate: 2.9 cm

Thickness: 2 - 3 mm
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Type: Koch, Pleidelsheim, 287: SD fase 7 (580 - 600) 

Alternative type:

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

15 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7041

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy rectangular, pierced - work fitting. Four small domed rivets in the corners, 

one of which is lost. In the plate two open rectangles are present. The front was 

decorated with lines of punched in dots which are only partly visible due to corrosion. 

Condition: complete, restored.

Length plate: 3.3 cm

Width plate: 2.7 cm

Thickness: 2 mm

Type: FAG Gür8C

Fag phase: 5 to 7

FAG date: 565 – 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 Belt fitting, copper alloy

Find number: was one of two fittings in find number 1217, now is find number 7042

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy rectangular, pierced - work fitting. Four small domed rivets in the corners. 

In the plate two open rectangles are present. The front was decorated with lines of 

punched in dots which are only partly visible due to corrosion. Some organic remains, 

possibly leather remains are preserved on the back. The plate is slightly deformed due 

to corrosion.

Condition: complete, restored.

Length plate: 3.3 cm

Width plate: 2.5 cm

Thickness: 2 mm

Type: FAG Gür8C

Fag phase: 5 to 7

FAG date: 565 – 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

17 Belt fitting, copper alloy

Find number: was one of two fittings in find number 1217, now is find number 7043

Find depth: 15.06+ NAP

Copper alloy rectangular, pierced - work fitting. Four small rivets in the corners. In the 

plate two rectangular open parts are present. The front is decorated with lines of small 

punched in dots.

Condition: very fragmented, reconstructed and completed. The X - ray photograph 

shows the form of the object although it was in a very bad condition. 

Length plate: 3.3 cm

Width plate: 2.6 cm

Thickness: 2 mm

Type: FAG Gür8C

Fag phase: 5 to 7

FAG date: 565 – 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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18 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7034

Find depth: 15.05+ NAP

Fragment of a copper alloy strap end. The back is a little bit hollow. There is also a 

wood sample with the same find number.

Condition: not complete, restored.

Remaining length:5.1 cm

Width: 1.5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

19 Belt fitting, copper alloy

Find number: 7036

Find depth: 15.05+ NAP

This find number is not a separate object, it is the plate fragment that belongs to the 

pyramid shaped fitting nr 10.

20 * Buckle, iron

Find number: 1235

Find depth: 15.04+ NAP

Simple iron buckle with oval loop. Only part of the loop and tongue.

Condition: does not seem to be complete, heavily corroded, restored.

Total length larger fragment: 3.7 cm

Type: Siegmund Gür6.1

Date: entire Merovingian period.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

21  Pottery fragment? [check]

Find number: 1013, 460, 445

Find depth: 15.451+ NAP

Pottery fragment. 460 (sieve, segment A): three pottery fragments probably later 

middle ages /modern period. 445:small pottery shard, red paste, later medieval/

Modern?

Condition: fragments

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

22 Organic material: wood

Find number: 1085

Find depth: 15.16+ NAP

Organic material. Wood, possibly part of the flor planks of the container. Possibly 

remains of a wooden bowl? Now impregnated with paraloid.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

23 Human remains: teeth

Find number: 1219

Find depth: 15.07+ NAP

A number of teeth.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

24 Organic material: wood

Find number: 7044

Find depth: 15.05+ NAP



280 catalogue medieval graveS

Organic material, probably wood in the environs of the copper alloy belt fittings in the 

block lifted with the copper alloy fittings such as nrs 5, 6 and 12. Probably part of the 

bottom of the wooden container.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

25 Animal remains: bone

Find number: 1220

Find depth: 15.05+ NAP

Animal bone [check], near segment BB

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

26 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1237

Find depth: 15.04+ NAP

Copper alloy plate buckle. Triangular hollow plate with three small undecorated rivets. 

The pins of the rivets can be seen at the back of the plate, there are no eyes on the 

back of the plate. Oval loop and shield tongue. The shield is decorated with two narrow 

grooves. The plate was fastened to the loop with a hinged construction. Found in 

segment CC (northeast corner of the container) as a stray find. 

Condition: broken, restored, part of the loop missing

Length plate: 4.0 cm

Width plate: 1.9 cm

Type: this type of belt buckle is difficult to assign to one of the Siegmund or FAG types.

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 134 (but the Uden specimen is undecorated).

Alternative phase: MA2B - MA3 (c. 545 – 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

27 Belt fitting, copper alloy

Find number: 1238

Find depth: 15.05+ NAP

Copper alloy counter plate. Triangular hollow plate with three small undecorated rivets. 

The pins of the rivets can be seen on the back. There are no eyes on the back to fix the 

belt. Leather remains Found in segment BB (central west part of the container). In the 

same find number is a small fragment of a copper alloy object with one round side. It 

could be part of another belt mount.

Condition: broken restored

Length plate: 5.7 cm

Width plate: 2.3 cm

Type: this type of belt buckle is difficult to assign to one of the Siegmund or FAG types.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

28 Indeterminate fragment, iron

Find number: 1239

Find depth: 15.07+ NAP

Indeterminate iron fragment

Condition: fragment

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

29 Human bone material

Find number: the bone material was given in the restoration lab nr 1498. This is 

however a find number in grave 6 and cannot be correct.
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Find depth: circa 15.05+ NAP

Human (?) bone material found when dissecting the block with copper alloy fittings 

(among others: 5, 6, 12) in grave 8. 

30 Human bone material

Find number: the bone material was given in the restoration lab nr 1498. This is 

however a find number in grave 6 and cannot be correct.

Find depth: circa 15.05+ NAP

Human (?) bone material found when dissecting the block with copper alloy fittings 

(among others: 5, 6, 12) in grave 8. 

31 Organic material: wood

Find number: 7044

Find depth: circa 15.05+ NAP

Wood remains found when dissecting the block with copper alloy fittings (among 

others: 5, 6, 12) in grave 8. Probably of the bottom of the container. In two bags.

32 Organic material: wood

Find number: 7044

Find depth: circa 15.05+ NAP

Wood remains found when dissecting the block with copper alloy fittings (among 

others: 5, 6, 12) in grave 8. Probably of the bottom of the container. 

33 Organic material: wood

Find number: 7044

Find depth: circa 15.05+ NAP

Wood remains found when dissecting the block with copper alloy fittings (among 

others: 1216, 1227 7039) in grave 8. Probably of the bottom of the container. 

34 Organic material

Tooth of an animal

35 Organic remains, wood

Find number: 7036

Find depth: 15.05+ NAP

Wood related to belt fitting nr 10, possibly of the wooden floor of the container.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

36 Organic remains, wood

Find number: 7088

Find depth: 15.05+ NAP

Wood found below seax nr 1. Probably of the wooden floor of the container.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

37 Organic remains, wood

Find number: 7034

Find depth: 15.05+ NAP

Wood found next to copper alloy fitting nr 18 (also find number 7034). Probably of the 

wooden floor of the container.

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant
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38 Indeterminate fragment, copper alloy

Find number 7067

Find depth: found in block-lifted part

Copper alloy indeterminate fragment

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

39 Organic remains, wood

Find number: 1238 (identical to nr 27)

Find depth: 15.05+ NAP

Wood remains related to belt fitting 27.

40 Organic remains, wood

Find number: 1223 (identical to nr 8)

Find depth: 15.05+ NAP

Wood remains related to belt fitting 8.

41 Organic remains, wood

Find number: 1224 (identical to nr 11)

Find depth: 15.05+ NAP

Wood remains related to belt fitting 11.

42 Sand sample from below the wood of the container, c. 0,5 liter in bag. Originates 

from the block-lifted part. Recovered during restoration.

No find number.

43 Sand sample from below the wood of the container, c. 0,5 liter in bag. Originates 

from the block-lifted part. Recovered during restoration.

No find number.
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Grave 9

Trench  100 

Feature number 5145

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container

Grave pit length 1.70 m

Grave pit width 1.46 m 

Container length 1.54 m

Container width 0.72 m

Top level  15.66+ NAP

Grave pit bottom 15.66+ NAP 

Remaining depth 0.13 m

Orientation angle 89

Reopening no 

3-5

6 

111
2

7

10
9

8
12

9

Grave 9

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1258 Vessel, pottery biconical pot  

1259 Seax, iron blade: 27.8 x 4.3

7045 Seax scabbard remains, leather and nails near the point

7046 Belt fitting, plate buckle,tongue-shaped plate, oval loop, three rivets, 
silver inlaid, type of geometric decoration (shoe fittings?)

plate: 4.3

7047 Belt fitting, probably back plate, tongue-shaped, silver inlaid, type of 
geometric decoration (shoe fittings?) (rather back plate because of its 
smaller size)

3.5 x 2.6

7048 Belt fitting, probably counter plate, tonge-shaped,  silver inlaid, type 
of geometric decoration (shoe fittings?)

4.5 x 2.6

7049 Knife? dark area on seax might be indicating the presence of a knife.

1260 Simple buckle, iron, oval 2.3

1261 Fire steel, iron, one end broken off.

1262 Arrow head, iron, open socket 11.3

7050 Arrow head, iron, open socket, point missing remaining length: 
10.1

7051 Arrow head, iron, half (according to Restaura, difficult to see on Xray)

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1278 Pottery sherd  location not indicated on field drawing

1279 Charcoal
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Description

Grave with a rectangular pit and a wooden container. The presence of a wooden 

container is deduced from the observation that there was a more or less rectangular 

core area with a darker fill than the remainder of the feature. This difference most 

likely indicates the difference between the fill of a container and the grave pit. The 

contours of the darker fill have been indicated on the drawing as the lining of a wooden 

container. Below the container were two beams placed at right angles to the container. 

These beams did not have a rectangular section. The lower sides were round. The grave 

does not seem to have been reopened. It was probably oriented south - north. The 

pot was located outside the container at the bottom of the grave. This is an unusual 

position for a ceramic vessel in a Merovingian grave in this region.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered. The short length of the container 

suggests that this is the grave of a child. The grave goods (weaponry) suggest that the 

deceased was a boy.

Date grave

Franken AG phases 6-7

Finds

1 Seax, iron

Find number: 1259

Find depth: 15.60+/15.61+ NAP

Iron seax. The seax itself can hardly be seen because it is covered by mineralized 

remains of the wooden hilt and the leather scabbard. 

Condition: broken, restored.

Length: 31.6 cm

Length blade: 24.8 cm

Width blade: 3.5 – 4.0 cm

Type: Siegmund Sax1 (Schmalsax)

Rhineland phase 4 – phase 7

Rhineland date: 530 - 610

Alternative type: FAG Sax1

Phases/date  3 – 7 (mainly in phase 4 and 5) (460/480 - 640/650 (mainly 510/525 – 

580/590))

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 57

(MA1) MA2—MA3 (MR1 (470/480) 520/530 – 600/610 (630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Nails, copper alloy [no photograph]

Find numbers: 7045

Find depth: 15.60+/15.61+ NAP 

On the X - ray photograph one can distinguish a number of small black dots near 

the point of the seax. They might indicate the presence of copper alloy nails of the 

scabbard. Two other nails could be present somewhat further along the cutting edge. 

However, during the restoration of the seax no such nails were found. It is possible that 

the copper alloy nails were completely pulverized.

Condition: not present.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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3 Arrow head, iron

Find number: 1262

Find depth: 15.63+ NAP

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade. Due to corrosion attached 

to nr 4.

Condition: edges corroded, restored

Length: 10.9 cm

Length blade: 6.4 cm

Width blade: 1.6 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Arrow head, iron

Find number: 7050

Find depth: 15.63+ NAP

Iron arrow head with closed socket and narrow oval blade

Condition: edges corroded

Length: 10.5 cm

Length blade: 6.4 cm

Width blade: 1.3 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Arrow head, iron, fragment

Find number: 7051

Find depth: 15.63+ NAP

One half of an iron arrow head. Socket missing, the blade is a bit angular.

Condition: edges corroded, restored.

Remaining length: 5.8 cm

Width blade: 1.3 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant



286 catalogue medieval graveS

6 Arrow head, iron

Find number: 1261

Find depth: 15.58+ NAP

Iron arrow head with oval blade. Part of the shaft and the point are missing.

Condition: not complete, two ends broken off, restored

Remaining length: 6.1 cm

Width blade: 1.4 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Knife, iron

Find number: 7049

Find depth: 15.60+/15.61+ NAP

Small iron knife attached to the seax scabbard. On the X - ray photograph it could 

already be seen that the seax and the knife were related to each other. There are 

mineralized leather remains that completely cover the blade and traces of mineralized 

wood on the hilt.

Condition: corroded, restored.

Length: 10.0 cm

Length blade: c. 8.2 cm

Width blade: c. 1.5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Belt fitting, iron, silver inlay

Find number: 7046

Find depth: 15.61+ NAP

Iron plate buckle with silver inlay. The fittings 8 - 10 are relatively small for a belt 

fitting, but in view of their location near the hilt of a small seax they are considered 

belt fittings. Tongue - shaped plate with three small undecorated rivets. In the central 

field of the plate a braided band with one loop only on one side, filled with silver points 

in a hatched field, which is bordered by a line. Near the shield a group of two straight 

lines and a zigzag line in between is visible. The shield of the tongue is decorated with 

cross - hatched silver inlay, bordered by a line. The loop is decorated with groups of in 

principle four vertical silver lines. 

Condition: complete, restored.

Length plate: 4 cm

Width plate: 2.4 cm

Loop width exterior: 3.1 cm

Loop width interior: 1.9 cm

Type: Siegmund Gür 4.6

Rhineland phase: 8A

Rhineland date: 610 - 625

Alternative type: FAG S – S-Sna2.4

FAG Phase/date: 6 - 7 (580/590 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185
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Legoux/Périn/Vallet phase/date: MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Belt fitting, iron, silver inlay

Find number: 7047

Find depth: 15.61+ NAP

Iron belt fitting with silver inlay. It is possible that it is a counter plate but it is very 

identical to nr 10 which should then be a fitting on the back of the belt. In view of the 

location of fittings 8 – 10 it is more likely that this is a fitting on the back. Tongue - 

shaped plate with three small undecorated rivets. On the back there are three iron pins 

that at first sight seem to be the pins of the rivets but it is possible that they are eyes. 

Corrosion and mineralized organic remains make it difficult to observe the exact nature 

of these pins. In the central field of the plate a braided band with one loop only on one 

side, filled with silver points in a hatched field, which is bordered by a line. The short 

straight side is decorated by two hatched fields in each corner, a band with oblique 

lines in two directions and a zone with a zigzag line. Mineralized leather remains 

attached to the back. Identical to nr 10.

Condition: complete, restored.

Length plate: 3.8 cm

Width plate: 2.6 cm

Type: Siegmund Gür 4.6

Rhineland phase: 8A

Rhineland date: 610 - 625

Alternative type: FAG S – S-Sna2.4

FAG Phase/date: 6 - 7 (580/590 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Belt fitting, iron, silver

Find number: 7048

Find depth: 15.61+ NAP

Iron fitting with silver inlay. Tongue - shaped plate with three small undecorated rivets. 

Possibly a counter plate in view of its position to the plate buckle nr 8. On the back 

there are three iron pins that at first sight seem to be the pins of the rivets but it is 

possible that they are eyes. Corrosion and mineralized organic remains make it difficult 

to observe the exact nature of these pins. Two pins are possibly connected with a 

narrow leather (?) strap. In the central field of the plate a braided band with one loop 

only on one side, which is bordered by a line. Silver dots that one expects in the loop 

are not visible anymore. The short straight side is decorated by two hatched fields in 

each corner, a band with oblique lines in two directions and a zone with a zigzag line. 

Mineralized leather remains attached to the back. Identical to nr. 9.

Condition: complete, restored.

Length plate: 3.9 cm

Width plate: 2.5 cm

Type: Siegmund Gür 4.6

Rhineland phase: 8A

Rhineland date: 610 - 625

Alternative type: FAG S – S-Sna2.4

FAG Phase/date: 6 - 7 (580/590 - 640/650)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 185
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Legoux/Périn/Vallet phase/date: MR1 – MR2 (600/610 – 660/670)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Buckle, iron

Find number: 1260

Find depth: 15.57+ NAP

Simple iron buckle with oval loop. Small.

Condition: complete, restored.

Loop width exterior: 2.2 cm

Loop width interior: 1.6 cm

Type: Siegmund Gür6.1

Date: entire Merovingian period.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Biconical pot, pottery

Find number: 1258 (7083 ceramic sample)

Find depth (top): 15.65+ NAP

Biconical pot with black polished surface and a white/grey paste (smoked?). The upper 

part is decorated with three zones of three lines of rectangular stamp impressions 

(not spiral wise). Just below the transition of the rim and the shoulder are three (?) 

grooves that are at times less visible. The pot was lying on its side, pressed together 

and broken, small parts were missing. The remaining depth of the grave was only 13 cm 

so a part could have been missing due to recent disturbances. The pot will have been 

placed in the grave complete.

Condition: complete, restored, completed.

Height: 12 cm

Rim diameter: 8.7 - 8.9 cm 

Belly diameter: 12.0 cm

Base diameter: 5.2 cm

Height: carination: 5.7 cm

Type: Siegmund Kwt 3.23

Rhineland phase: 8A and B

Rhineland date: 610 - 640

Alternative type: FAG Kwt 5c

FAG phase/date: 7 – 8 (610/620 - 670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

The following find numbers are not indicated on the grave plan (sieve finds): nr 1278 

(pottery shard), nr 1279 (charcoal fragment), 1502 (pottery shard)..
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Grave10

Trench  100 

Feature number 5147

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.36 m

Grave pit width 0.96 m

Top level  15.64+ NAP

Grave pit bottom 15.56+ NAP 

Remaining depth 0.08 m

Orientation angle 69

Stratigraphy possibly younger than grave 18

Reopening unknown, no evidence

Description

Not much remained of this grave. The outline of a rectangular pit was observed. No 

traces of a container or skeletal remains were observed. The presence of the knife 

indicates that it was a grave.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered. The short length of the container 

suggests that this was the grave of a child.

Date grave

Franken AG phases (7) 8-10

Grave 10

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1074 Knife, iron 12.9 segment A

1
10
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Finds

1 Knife, iron

Find number: 1074

Find depth: 15.57+ NAP

Iron knife with sharp angled back. Mineralized wood remains on the hilt, mineralized 

wood remains on one side of the blade.

Condition: complete, restored.

Length: 12.6 cm

Length blade: 8.0 cm

Width blade: 1.6 cm

Type: Siegmund Ger 1.2

Rhineland phase/date: 10 – 11 (seldom phase 9) 670 – 740 (seldom 640 – 670)

Alternative type: FAG S-Ger1.2

Alternative phase/date: late phase 7 – 10 (c. 630 – c. 740)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 11

Trench  100 

Feature number 5143

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.32 m

Grave pit width 0.90 m

Container length 1.12 m

Container width 0.56 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 15.31+ NAP 

Remaining depth 0.29 m

Orientation angle 100

Reopening no 

Description

A small grave with a wooden container. The wooden container was visible because of 

its different fill. The outline of this fill is indicated on the drawing as the outline of a 

wooden container. Beads were scattered over the southern part of the container and 

some were found outside. This indicates that the grave was most likely oriented south - 

north. The scattering of the beads is an indication that they might have been dispersed 

by animal activity. There were no indications for the reopening of the grave.

1

11 

Grave 11

Find nr Description Length/width 
in cm

Original commments Provisional 
date

1088 Bead segment A

1089 Bead(s) segment A, in mole hole

1221 Bead(s) segment A

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1061 Bead(s), found on the sieve

1211 Organic remains, location not indicated on field drawing segment A, bead, bone?

1212 Organic remains, location not indicated on field drawing segment A, bead, bone?

1225 Bead(s), found on the sieve segment A

1277 Bead(s). Findnumber mentioned in the grave form. Not in find list, 
not on field drawing.

1228 Various finds, location not indicated on field drawing segment A and B
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Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered. The short length of the container 

suggests that this was the grave of a child. In view of the finds of beads it is likely to be 

the grave of a girl.

Date grave

Franken AG pgases (7) 8-10 (provisional)

Finds

1 Bead amber

Find number: 2312, sub number 25

Number on string: 1

String number: 71

Type: A40

Length: 14 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find number: 2356, sub number 69

Number on string: 1

String number: 28

Type: A45

Length: 14 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find number: 2318, sub number 31

Number on string: 1

String number: 73

Type: A9

Length: 15 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2348,2354, 2336, 2327, 2288, 2293, sub numbers 61, 67, 49, 40, x, 6

Number on string: 6

String number: 24, 31, 52, 57, 79, 8

Type: BO11

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2296, 2301, 2328, sub numbers 9, 14, 41

Number on string: 3

String number: 12, 16, 56

Type: BO20 / S - Per37.1

Kombinationsgruppe: (H) - I

Rhineland phase: 8 - 10

Rhineland date: 610 - 705

FAG phase: 8 - 10

FAG date: 610 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2304, sub number 17

Number on string: 1

String number: 19

Type: BO25 / S - Per37.2

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

FAG phase: 5 - 8 eventually 9 - 10 (mainly 6 - 7)

FAG date: c. 565 - 670/680

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2339, sub number 52

Number on string: 1

String number: 48

Type: BO38

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2365, 2290 - 2291, 2297, 2305, 2308, 2353, 2321 - 2322, 2338, 2345, 2347, 

2316, 2319, 1225, 1061, 2355, sub numbers 78, 3, 4, 10, 18, 21, 66, 34 - 35, 51, 58, 60, 29, 

32, x, x,68

Number on string: 17

String number: 2, 5 - 6, 13, 20, 23, 32, 43 - 44, 49, 63, 66, 72, 75, 82 - 83, 30

Colours differ from light to dark green

Type: GO11 / S - Per36.2?

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

FAG phase: 5 - 8

FAG date: c. 565 - 740

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2310, 2209, sub numbers 23, x 

Number on string: 2

String number: 77, 84

Type: GO28

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2292, 2324, 2342, 2311, sub numbers 5, 37, 55, 24

Number on string: 4

String number: 7, 45, 64, 70

Colours differ from light to dark green 

Type: GO29

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2364, 1221, 2294 - 2295, 2300, 2302, 2307, 2351, 2349, 2361, 2360, 2358, 

2341, 2326, 2334, 2329 - 2330, 2344, 2346, 2314, 2317, sub numbers 77, 1, 7 - 8, 13, 15, 20, 

64, 62, 74, 73, 71, 54, 39, 47, 42, 43, 57, 59, 27, 30

Number on string: 21

String number: 1, 3, 9 - 10, 15, 17, 22, 25, 27, 34 - 36, 40, 47, 53, 55, 58, 62, 65, 68, 74

Type: RO11

Length: 6 - 7 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2363, 2320, sub numbers 76, 33

Number on string: 2

String number: 39, 76

Biconical beads but not exactly the later form, these are smaller

Type: RO20

Length: 5 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2352, 2323, sub numbers 65, 36

Number on string: 2

String number: 33, 42

Type: RO28

Length: 11 - 12 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2343, sub number 56

Number on string: 1

String number: 61

Type: RO30 / S - Per35.4

Kombinationsgruppe: D - F

Rhineland phase: 3 - 9

Rhineland date: 485 - 670

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2289, 2299, 2298, 2303, 2359, 2362, 2340, 2287, sub numbers 2, 12, 11, 16, 

72, 75, 53, x

Number on string: 8

String number: 4, 11, 14, 18, 37 - 38, 41, 80

Type: WO11

Length: 5 - 6 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1212, sub number x

Number on string: 1

String number: 81

Type: WO18

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2313, 2309, sub numbers 26, 22 

Number on string: 2

String number: 69, 78

Type: WO19

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2306, 2331, 2337, 1211, sub numbers 19, 44, 50, x

Number on string: 4

String number: 21, 59, 50, 85 (not on string)

Not really the later neat form 20, some are relatively small

Type: WO20 / S - Per32.3

Length: 8 - 10 mm

Kombinationsgruppe: (G) H - I

Rhineland phase: (6 - 7) 8 - 10

Rhineland date: (570 - 610) 610 - 705

FAG phase: 5 - 8 (eventually 9 - 10) mainly 6 - 7

FAG date: c. 565 - 670/680, mainly 580/590 - 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2325, sub number 38

Number on string: 1

String number: 46

Type: WO26

Length: 15 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2332, sub number 45

Number on string: 1

String number: 60

Type: WO28

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2333, sub number 46

Number on string: 1

String number: 54

Short version of form 32

Type: WO32

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2335, sub number 48

Number on string: 1

String number: 51

Type: YO11

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant



296 catalogue medieval graveS

* Bead glass

Find number: 2350, 2357, sub numbers 63, 70

Number on string: 2

String number: 26, 29

Type: Koch 34.56 / S - Per 35.8

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

FAG phase: 3 - 10 (mainly 4 - 7)

FAG date: mainly 510/525 - 740

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2315, sub number 28

Number on string: 1

String number: 67

Type: No comparable type by Koch

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on the grave plan (found on the sieve or otherwise)

2 Organic remains [check]

Find number: 1211

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Organic remains [check]

Find number: 1212

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Various finds  [check]

Find number: 1228

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant
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Grave 12

Trench  100 

Feature number 5122

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit width 0.70 m

Top level  15.64+ NAP

Grave pit bottom 15.55+ NAP 

Remaining depth 0.09 m

Orientation angle 65

Reopening no 

Description

The north and south ends of this grave were destroyed by younger pits. A long, 

relatively narrow pit was observed, but its small width could be the result of the 

shallow remaining depth of the grave. No remains of a container were observed. There 

were no indications for the reopening of the grave. It is supposed that the grave is 

oriented south - north.

 

Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

3

2
1

12

Grave 12

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1233 Pottery sherd? fragment, bottom

1234 A stone

1247 Knife, iron, broken, the point is missing
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Finds

1 Knife, iron

Find number: 1247

Find depth: 15.56+ NAP

Iron knife, the point is missing. There are two grooves in the blade. Mineralized leather 

remains on the blade.

Condition: broken, half of the blade missing, restored.

Remaining length: 12.7 cm

Remaining length blade: 7.0 cm

Maximum width blade: 2.4 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Fragment, pottery

Find number: 1233

Find depth: 15.56+ NAP

Pottery, fragment. Bottom of a wheel-turned rough-walled pot, probably an 

egg-shaped pot (Wölbwandtopf). Merovingian.

Condition: incomplete

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Stone, natural

Find number: 1234

Find depth: 15.61+ NAP

Stone

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant



catalogue medieval graveS299

Grave 13

Trench  100 

Feature number 5163

Grave type possible inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 2.16 m

Grave pit width 1.06 m

Grave pit depth unknown

Orientation angle 14

Reopening unknown, no evidence

Description

Not much remains of this grave. No remains of a container or skeletal remains were 

observed. It is supposed that the grave is oriented west - east.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of finds.

Finds

No finds

13
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Grave 14

Trench  100 

Feature number 5575

Grave type inhumation grave

Grave structure coffin grave

Grave pit length 2.86 m

Grave pit width 1.36 m

Container length 2.42 m

Container width 0.53 m

Top level  15.57+ NAP

Grave pit bottom 15.35+ NAP 

Remaining depth 0.22 m

Orientation angle 90

Reopening no 

Description

Grave with a wooden container. In the grave pit a rectangle of soil with a different 

colour, most likely the fill of the container, was visible. The outline is indicated on the 

Grave 14

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1268 Beads

1269 Indeterminate iron fragment c. 1.8

1284 Simple buckle, iron, oval loop 5.5

1299 Remains of teeth?

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1254 Bead, found on the sieve from the western part of the grave

1255 Fragment of nail, iron, found on the sieve, from the eastern part of the grave

1242 Indeterminate iron fragment, found on the sieve, from the eastern part of the grave

3

2

1 4

14
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drawing with a brown line. Only a few centimetres below this level the rectangle of soil 

became more narrow (indicated on the drawing with a broken line). This could indicate 

the presence of a tree trunk. Beads were located in the southern part of the container. 

Other finds further north were also within the narrow outline. The grave was oriented 

south - north. There were no indications for the reopening of the grave.

Physical anthropology

Only pulverised teeth coronae were observed or recovered in the southern part of the 

container (research Barbara Veselka MA, see report on human remains). In view of the 

finds of beads it is likely to be the grave of a woman.

Date grave

Franken AG phases 5-9

Finds

1 Bead glass

Find number: 1268

String number: 1

Number on string: 1

Type: GO11/35, S - Per36.2

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2225

String number: 2

Number on string: 1

Type: WO6

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2226, 2233

String number: 3, 10

Number on string: 2

Type: WO11/35

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2229

String number: 5

Number on string: 1

Type: Koch 4.7/4.8

Schretzheim Stufe: 4: 5 - 10

Schretzheim date: 590 - 620/630

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2228

String number: 6

Number on string: 1

Not exactly a Rörchenperle as meant by Siegmund 1998

Type: RO6 / S - Per35.1

Kombinationsgruppe: B - F

Rhineland phase: 2 - 9

Rhineland date: 440 - 670

FAG phase: 3 - 5 (mainly 4 - 5)

FAG date: 460/480 - 580/590 (mainly 510/525 - 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2230, 2231

String number: 7, 9

Number on string: 2

Type: GO15 / S - Per1.8 / FAG Per2.5

Kombinationsgruppe: H - I

Rhineland phase: 8 - 10

Rhineland date: 610 - 705

FAG phase: 5 - 10

FAG date: c. 565 - c. 740

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2232

String number: 8

Number on string: 1

Type: RO11/35

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1254

String number: 11

Number on string: 1

Found on the sieve

Type: BO30

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Buckle, iron

Find number: 1284

Find depth:15.33+ NAP

Large simple iron buckle with oval loop. Mineralized leather and textile remains 

attached. Slightly band - shaped loop but due to corrosion and restoration this cannot 

be established definitely.

Condition: complete, restored.

Inner width loop: 3.4 cm

Outer width loop: 4.8 cm

Type: Siegmund Gür6.1

Date: entire Merovingian period.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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3 Indeterminate object, iron

Find number: 1269

Find depth: 15.37+ NAP

Indeterminate iron object, possibly one half of a ring with a small diameter (1.2 cm) or 

part of the loop of a small buckle?

Condition: heavily corroded, broken.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Teeth?

Find number: 1299

Find depth: 15.35+ NAP

A number of teeth

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on the grave plan (sieve finds)

5 Indeterminate objects, iron

Find number: 1242 and 1255

Indeterminate iron objects, one is possibly a nail.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 15

Trench  100 

Feature number 5153

Grave type inhumation grave

Grave structure grave, possibly with wooden container

Grave pit length 1.98 m

Grave pit width 0.88 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 15.44+ NAP 

Remaining depth 0.16 m

Orientation angle 25

Reopening unknown, no evidence

Description

Grave, in which no traces of a wooden container were observed. At several levels soil 

with a different colour was present. The irregular form of these patches might indicate 

that this soil is rather the backfill of a collapsed container. The patches of different soil 

became gradually bigger at lower levels. Another possibility is that these patches of 

soil were the result of a reopening of the grave. The outline of the grave pit seems to 

be smaller at the lower level 5 (indicated with a broken line). Two stones were found 

in the fill of the grave (nrs 1291 and 1257) but they do not seem to be important in the 

construction of the grave. Beads were located in the western part of the container. The 

grave was probably oriented west - east. 

Physical anthropology

In view of the finds of beads it was probably the grave of a woman.

Date grave

Franken AG phases 5-6

Finds

1 Vessel, pottery

Find number: 1256 (7087 ceramic sample)

Find depth: c. 15.51+ NAP

Biconical pot with a red surface and red paste (produced in an oxidising atmosphere). 

White (quartz?) fragments in the paste. Smoothened surface. The upper part of the 

belly is decorated with a single line of rectangular roulette stamp impressions in a spiral 

like way. The pot is quite heavy for such a small pot and thus probably thick - walled. 

1

2

3
1257

1291

15
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The bottom does not show many traces of wear. When found the rim was fragmented. 

The remaining depth of the grave was only 16 cm. The pot could have been damaged 

in more recent times. It will have been deposited complete in the grave.

Condition: complete, a small sample of the broken of shards was taken, restored and 

completed.

Height: 11.5 cm

Rim diameter: 9.0 cm

Width belly: 14.5 cm

Width base: 7.5 - 7.85

Height of carination: 6.3 cm

Type: Siegmund Kwt 3.12

Rhineland phase: 6 occasionally also in 7

Rhineland date: 570 - 585 (610)

Alternative type: FAG Kwt 5A

FAG phase: 5 and 6

FAG date: c. 565 - 610/620

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Bead glass

Find number: on string: 2247, 2277, 2286, sub numbers 11, 41, 50; not on string: 1503, 

2218 - 2219, 2221 - 2222, 2267, 2280, 2284

Number on string: 3; not on string another 8

String number: 18, 35, 11

Damaged, flakes broken off, obviously bad quality glass. It is not certain whether these 

were monochrome beads, they might be severely damaged beads of type Koch 34.2 

(nrs 26, 50 and 43 on the string) 

Type: WO18/19

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Grave 15

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1256 Vessel, ceramic, biconical pot decorated with rouletting

1257 Stone

1290 Charcoal

1291 Stone

1296 Beads beads

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1250 Bead, found on the sieve

1274 Mortar?, in the northern segment segment north, centre

1275 Corrosion fragments, iron, in the northern segment

1276 Remains of a tooth, found on the sieve, from the northern seg-
ment

1277 Beads, found on the sieve

1281 Charcoal

1285 Beads, found on the sieve, from the southern segment

1287 Fossil?, found on the sieve, from the southern segment

1297 Bead found on the sieve, from the northern segment

1503 Bead, found on the sieve

1525 Charcoal
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* Bead glass

Find number: 2214, 2241, sub numbers 53, 5

Number on string: 2? Possibly only one (not on string)

String number: none

Fragments, there may not have been two beads of type WO30, the fragments could 

belong to a single bead.

Type: WO30

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2273, sub number 37

Number on string: 1

String number: 39 

Type: YO18 / S - Per33.2

Kombinationsgruppe: D - G (mainly D - E)

Rhineland phase: 3 - 8 (mainly 3 - 7)

Rhineland date: 485 - 640 (mainly 485 - 610)

FAG phase: 3 - 8 (occasionally 9 - 10) mainly 4 - 7

FAG date: 460 - c. 740 (mainly 510/525 - 640/650)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2213, sub numbers 54

Number on string: 1

String number: 14

Type: YO30 / S - per 33.3

Kombinationsgruppe: D - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2220, 2242, 2246, 2250, 2261, 2271, 2275 - 2276, sub numbers 58, 6, 10, 

14, 25, 35, 39 - 40

Number on string: 8

String number: 29, 9, 17, 23, 48, 41, 37, 36

These are single beads of this type (see below). The identification as S - Per35.12 is 

based on the decoration, the form of the beads in this string are more tubular than 

biconical.

Type: Koch 20.7 / S - Per35.12?

Length: 8 - 9 mm

Kombinationsgruppe: F - G

Rhineland phase: 5 - 9

Rhineland date: 555 - 670

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2244, 2254, sub numbers 8, 18

Number on string: 2

String number: 5, 22
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These beads are double beads, identical to the single beads described above. The 

identification as S - Per35.12 is based on the decoration, the form of the beads in this 

string are more tubular than biconical.

Type: Koch 20.7 (but double beads) / S - Per35.12?

Length: 18 - 21 mm

Kombinationsgruppe: F - G

Rhineland phase: 5 - 9

Rhineland date: 555 - 670

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2243, 2278, 2281, sub numbers 7, 42, 45

Number on string: 3

String number: 8, 34, 32

Type: Koch 21.3, 21.15, 21.16

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2216, 2257, sub numbers 61, 21

Number on string: 2

String number: 12, 54

Type: Koch 34.16

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1277, 1285, 1296, 2224, 2239 - 2240, 2245, 2248 - 2249, 2251, 2258 - 2259, 

2262 - 2264, 2266, 2274, 2282, - 2283, sub numbers x, x, 1, 62, 3 - 4, 9, 12 - 13, 15, 22 - 

23, 26 - 28, 30, 38, 46 - 47

Number on string: 19

String number: 56, 55, 1, 16, 3 - 4, 13, 19, 21, 24, 53, 52, 47, 46, 49, 45, 38, 31, 27

Type: Koch 34.48 / S - Per35.8

Kombinationsgruppe: (E) F - H

Rhineland phase: (4) 5 - 10

Rhineland date: (530) 555 - 705

FAG phase: (3) 4 - 8 (9 - 10)

FAG date: (460/480) 510/525 - 670/680 (740)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1250, 1297, 2211 - 2212, 2215, 2223, 2238, 2252, 2255 - 2256, 2265, 2268, 

2272, sub numbers x, x, x, x, 52, 51, 2, 16, 19 - 20, 29, 32, 36

Number on string: 13

String number: 59, 57, 60, 58, 10, 33, 2, 25, 6, 20, 51, 44, 40

Type: Koch 34.9, 34.44 / S - Per 33.7

Kombinationsgruppe: mainly E - F

Rhineland phase: 4 - 9

Rhineland date: 530 - 670

FAG phase: mainly 4 - 5

FAG date: 510/525 - 580/590

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2285, sub number 49

Number on string: 1

String number: 7 

Type: Koch 42.12, 42.13, 42.37 / S - Per 35.13

Kombinationsgruppe: D - G (H)

Rhineland phase: 3 - 9 (10)

Rhineland date: 485 - 670 (705)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1296, 2279, sub number 55, 43

Number on string: 2

String number: 15, 28

Type: Koch 14.21 / S - Per 35.14

Kombinationsgruppe: C - F

Rhineland phase: 3 - 9

Rhineland date: 485 - 670

 Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2270, sub number 34

Number on string: 1

String number: 42

Type: Koch 49.21 /S - Per35.19

Kombinationsgruppe: F - H

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

FAG phase: 5 - 8 (mainly 6 - 7)

FAG date: mainly 580/590 - 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2253, sub number 17

Number on string: 1

String number: 30

The elongated biconical form cannot be found in Koch’s Gruppen 49/50 to which the 

bead belongs on the basis of the decoration.

Type: Koch Gruppen 49/50 S - Per35.17

Length: 23 mm

Kombinationsgruppe: C

Rhineland phase: 3 - 4

Rhineland date: 485 - 555

FAG phase: mainly 3 - 5

FAG date: 460/480 - 580/590

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2217, 2260, 2269, sub numbers 63, 24, 33

Number on string: 3

String number: 26, 50, 43 
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Bead of white paste with trails of glass of an indeterminate nature. These beads could 

be identical to the first mentioned beads.

Type: Koch 34.2

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Charcoal

Find number: 1290

Find depth: 15.51+ NAP

Charcoal

Condition: fragment.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Stones

Find numbers: 1257 and 1291

Find depth: 15.59+ and 15.46+ NAP

Natural stones

Condition: complete

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on the grave plan (sieve finds):

1274 (mortar), 1275 (corroded iron fragments in the northern part of the grave), 1276 

(tooth fragment), 1281 (charcoal), 1287 (fossil?), 1525 (charcoal),1243 (three pottery 

shards, South Limburg?).

5 Organic remains

Possibly a fragment of an animal tooth.
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Grave 16a and 16b

Trench  100 

Feature number 5152

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container

Grave pit length 2.24 m

Grave pit width 1.46 m

Container length 2.34 m

Container width 0.92 m

Top level  15.64+ NAP

Grave pit bottom 15.36+ NAP 

Remaining depth 0.28 m

Orientation angle 64

Reopening oldest grave: yes

Description

At level 1 a double outline was recorded. The outer one was considered to indicate 

the grave pit, the inner one a large built in wooden container (the black outlines in the 

drawing). However one level below (2) a different orientation of a wooden container 

was observed. Now the wooden container seems to have been placed oblique in 

the grave pit (the brown line in the drawing). However the orientation of the lance 
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head, found at level 2 at an expected place in the corner of the container only a few 

centimetres lower, was oriented according to the outlines observed at level 1. However 

at level 2 and the lower levels the original outline of the grave pit was not observed 

anymore. Is it possible that two burials are involved, one older, lower one with most 

of the grave finds (brown outline) and a younger one (black outlines)? There is another 

interpretation possible. Not all finds at levels 3 and 4 seem to be in their original place. 

Fragments of the metal fittings of a shield seem to be scattered and iron corrosion 

fragments were also scattered in the grave. The pot in the south - west corner was 

broken and incomplete. The grave could have been reopened. At level 4 a round patch 

of soil might be the remains of a reopening pit (indicated with a solid line in the grave). 

At level 2 where the lance head was found an irregular soil discoloration, in which the 

lance head was found seems to overly the grave pit (indicated with a broken line). 

Could it be that a younger grave was placed on top of an older grave and that at this 

occasion the older grave was reopened and searched through? Or are the pit at level 1 

and the patches of other soil at the lower levels the remains of a re - opening pit? The 

grave was oriented southwest - northeast. 

Grave 16

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1288 Stone at level 1 above the finds

1504 Clamp, fragment, iron with wood remains 2

1505 Lance head, iron, with open socket 42.9

1506 Iron strip, broken in two pieces, possibly of the grip of a shield? c. 7.4

1507 Corrosion fragment

1512 Iron strip, two parts, one with a somewhat rounded end fragments of iron surrounding 
lance, dislocated (exact origin 
unknown)

1516 Corroded iron, indeterminate fragment

1527 Vessel, pottery, biconical pot, broken, probably incomplete, decorated with horizon-
tal grooves

1528 Rivet, iron, possibly of a shield ø 3.4

1529 Eight fragments of a grip of a shield

1530 Two iron indeterminate iron fragments

1532 Rivet, iron, with wood remains 1.5

1533 Head of a nail or rivet, iron 1.2

1534 Iron strip, part of the grip of a shield? 5.5

1541 Axe, iron (kantrechtbijl-achtig) 17.6 x 14.9 
(snede)

fransisca

1542 Corrosion fragment, iron

1545 Corrosion fragments, iron

1547 Corrosion fragments, iron

1548 Corrosion fragment of a shaft 5.9

1555 Knife or small seax, iron 20.5

7052 Pin with round eye (ringstaaf ) 15.4

7053 Iron fragment,rivet?

7054 Four iron pins?

1556 Buckle, copper alloy Find nr. 1550 + 1555, excavated 
'en block'

7055 Belt mount, copper alloy, (Gürtelhafte) VIA

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1298 Three iron fragments: small plate with round hole, a clamp, and a fragment of cor-
rosion from a lance head, found on the sieve, from the eastern segment

1539,1538, 
1515, 1592, 
1593,1549,1514

Fragments of corrosion, some with wood remains, parts of rivets all iron, flint, pot-
tery sherd found on the sieve from various layers. The iron fragments might origi-
nate from a shield.

1550 Rivet of a shield boss?, iron with copper alloy sheet, found on the sieve
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Physical anthropology

No skeletal remains were observed or recovered. In view of the weaponry present in 

the grave one of the burials was probably that of a man. A very small amount (1.1 gr) of 

cremated bone was found in the grave. It will have been an intrusion of cremated bone 

present at the site of the grave.

Date grave

Grave 16a: FrankenAG phases 5-6

Grave 16b: FrankenAG phases 8-10

Finds

1 Lance head, iron

Find number: 1505

Find depth: 15.59+ NAP

Iron lance head with closed socket and long narrow oval blade. No wood remains in the 

socket.

Condition: edges corroded, restored.

Length: 40 cm

Length blade: 31.7 cm

Width blade: 5.1 cm

Type: Siegmund Lan 2.4

Rhineland phase 8B - 10 (c. 625 - 705)

Alternative type: FAG SLan2.4

Phases 4 to 9 (510/520 – c. 710)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 34

MA3 – MR1 (sporadically until mid MR3) (c. 560/570 - c. 630/640, sporadically until c. 

685)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Axe, iron

Find number: 1541

Find depth: 15.37+ NAP

Iron asymmetrical axe with oval shaft hole. Some human bone remains, probably of 

the leg are preserved in the corrosion of the axe.

Condition: complete, restored, partly reconstructed.

Length cutting edge (point to point): 13.1 cm

Length of the axe (back to cutting edge: 15.4 cm 

Width shaft hole: 2.5 cm

Length of the shaft hole: 3.7 cm

Type: Siegmund FBA 4.2

Rhineland phase/date: phase 7 (585 - 610)

Alternative type: FAG S - FBA4.2

FAG phase/date: phases 5 and 6 (565 - 610/620)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 12

Legoux/Périn/Vallet phase/date: (MA2) MA3 (MA4) (520/53 - 560/570) 560/570 – 

600/610 (600/610 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant



catalogue medieval graveS313

3 Shield grip, iron

Find number: 1529

Find depth: 15.40+ NAP

Eight fragments of a shield grip together forming one half of a shield grip. Next to 

the central grip is a round part with a nail to attach the grip to the shield. From the 

round part a narrow iron strip stretches out which ends in a round part in which a 

hole is present for another nail. The nail itself is not present anymore. Wood remains 

are present on both sides of the grip however, the wood nerves on each side run in 

different directions. On the (invisible) side against the wood of the shield the nerves 

run at right angles to the length of the grip. On the visible side the nerves run more or 

less lengthwise over the grip. These last wood remains cannot be those of the shield. 

They are probably remains of the wooden floor of the container. If the floor planks, as 

is usual the case, run in the length of the container, the grip lay on the floor (after the 

shield was decomposed or when it had fallen down) parallel to the long sides of the 

container. This is also more or less indicated on the plan of the grave.

Condition: not complete, restored

Remaining length: 23.1 cm

Width of the grip: 4.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Rivet, iron

Find number: 1528

Find depth: 15.50+ NAP

Large iron rivet with small iron strip and mineralized wood remains attached. Probably 

of a shield.

Condition: complete, restored

Diameter: 2.0 cm

Height: 1.7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Metal strip, iron

Find number: 1534

Find depth: 15.50+ NAP

Narrow iron strip with straight edges, possibly of a shield grip or part of a spur?

Condition: broken

Length: 5.6 cm

Width: 1.0 cm

Thickness: 2 - 3 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Metal strip, iron

Find number: 1506

Find depth: 15.63+ NAP

Bent narrow iron strip broken in two. On the outside are mineralized organic remains 

(straw?). In the inside are mineralized textile remains. On one part of the bent strip 

possibly a point. Part of a spur?

Condition: broken, restored

Length: 6.5 cm

Width: 0.7 - 0.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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7 Rivet, iron

Find number: 1532

Find depth: 15.49+ NAP

Iron rivet with wood remains, possibly of a shield.

Condition: complete

Length: 1.7 cm

Width: c. 1.05 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Rivet, iron

Find number: 1533

Find depth: 15.49+ NAP

Small iron rivet with wood remains, possibly of a shield.

Condition: complete, or one end broken off when it is the same type of rivet as nr 7.

Length: 1.5 cm

Width: 1.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Metal strip, iron

Find number: 1512

Find depth: 15.56+ NAP

Narrow iron strip broken in two, possibly of a shield grip.

Condition: broken

Length: 2.6 cm

Maximum width:1.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Corroded fragments, iron

Find numbers: 1507, 1516; 1530; 1542, 1545, 1547

Find depth: 15.57+ NAP (2x); 15.50+ NAP (1x); 15.37+ NAP (3x)

Indeterminate iron fragments, possibly of a fragmented shield

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Metal fragment, iron

Find number: 1548

Find depth: 15.38+ NAP

Narrow iron strip broken in two, possibly of a shield grip.

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Indeterminate fragment, iron

Find numbers: 1504

Find depth: 15.57+ NAP

Indeterminate iron fragment, possibly a nail?

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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13 Knife, iron

Find number: 1555

Find depth: 15.38+ NAP

Iron knife with cuff at the transition of blade and hilt. On one side of the blade there 

are two very thin grooves, on the other side mineralized leather remains do not allow 

to see the blade. There are mineralized wood remains at the hilt. Probably together 

with other objects in a purse.

Condition: complete

Length: 20.7 cm

Length blade: 10.6 cm

Width blade: c. 1.2 – 1.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Pin, iron

Find number: 7052

Find depth: 15.38+ NAP

Iron pin with round eye and square/round section. Probably together with other objects 

in a purse. There are other indeterminate iron fragments attached to the pin due to 

corrosion. It is not possible to determine the nature of those objects.

Condition: complete, restored.

Length: 15.1 cm

Outer diameter eye: 1.8 cm

Inner diameter eye: 1.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

15 Pins, iron

Find number: 7054

Find depth: 15.38+ NAP

Two iron pins or needles and one awl with remains of the wooden hilt. Probably 

together with other objects in a purse.

Condition: not complete, restored.

Lengths of the pins: 4.4 and 8.0 cm, length of the awl: 8.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 Rivet?, iron

Find number: 7053

Find depth: 15.38+ NAP

Indeterminate iron object, probably a rivet. Possibly in the purse.

Condition: corroded, restored

Length: 1.6 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

17 Buckle, copper alloy, tin

Find number: 1556

Find depth: 15.38+ NAP

Simple copper alloy (bronze) buckle with an iron tongue. The loop of the buckle is quite 

massive. Its surface is tin plated which gives it a silver shiny surface. The iron tongue 

is likely to be a later repair. It does not match the quality of the buckle but it could be 

an original part of the buckle. Organic remains are preserved in the loop, probably 

remains of the leather belt (see 25).

Condition: complete, but heavily corroded.
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Outer width loop: 3.7 cm

Inner width loop: c. 2.8 cm (at the front somewhat wider)

Thickness: 1.0 cm

Type: Siegmund Gür 2.9

Rhineland Phase: 5 - 7

Rhineland date: 555 - 610

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 83

Mode   General Metals

Duration  63.53

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.15

Alloy2  No Match : *7.39

Flags   3mm

% ± Error

Sb 0.321 ± 0.034

Sn 40.698 ± 0.362

Cd < LOD : 0.039

Pd < LOD : 0.020

Ag 0.248 ± 0.028

Ru < LOD : 0.007

Mo < LOD : 0.006

Nb < LOD : 0.005

Zr 0.013 ± 0.004

Bi < LOD : 0.091

Pb 11.689 ± 0.141

Se < LOD : 0.021

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 0.065

Zn 0.079 ± 0.039

Cu 37.738 ± 0.288

Ni < LOD : 0.095

Co < LOD : 0.071

Fe 2.522 ± 0.109

Mn < LOD : 0.109

Cr < LOD : 0.079

V 0.076 ± 0.024

Ti 0.153 ± 0.042

Al 2.187 ± 0.617

S < LOD : 0.002

P 1.376 ± 0.065

Si 2.823 ± 0.159

Mg < LOD : 0.002

18 Belt fitting, copper alloy, tin

Find number: 7055

Find depth: 15.38+ NAP

Shoe - shaped copper alloy belt fitting. The surface is tin - plated which gives it a silver 

shiny surface. The edges of the mount are decorated with indention. At the back a part 

of the (iron?) eye with which is was fastened on the belt is preserved.
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Condition: complete

Length: 1.8 cm

Width: 1.0 cm

Thickness: 3 mm

Type: Siegmund Gür 2.10

No phase indication

Alternative type: FAG Gür2.10B

FAG phase/date: Phase 4, occasionally later (510/525 – c. 565)

Alternative type Legoux/Perin/Vallet 193

Legoux/Perin/Vallet phase/date: MA1b –MA2 (occasionally MA3) (c. 500 - 560/570) 

(560/570 – 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 84

Mode   General Metals

Duration  64.71

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.74

Alloy2  No Match : *7.74

% ± Error

Sb 0.211 ± 0.015

Sn 38.802 ± 0.202

Cd < LOD : 0.018

Pd < LOD : 0.009

Ag 1.147 ± 0.018

Ru < LOD : 0.003

Mo < LOD : 0.002

Nb < LOD : 0.002

Zr < LOD : 0.003

Bi < LOD : 0.022

Pb 4.504 ± 0.043

Se < LOD : 0.008

Au < LOD : 0.030

W < LOD : 0.002

Zn 1.184 ± 0.028

Cu 46.851 ± 0.197

Ni 0.049 ± 0.019

Co < LOD : 0.030

Fe 2.027 ± 0.044

Mn < LOD : 0.060

Cr 0.081 ± 0.015

V 0.040 ± 0.009

Ti 0.116 ± 0.015

Al 3.444 ± 0.362

S < LOD : 0.326

P 1.266 ± 0.036

Si 0.264 ± 0.063

Mg < LOD : 0.002
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19 Pair of tweezers, iron

Find number: 7062

Find depth: 15.38+ NAP

Pair tweezers of iron (established with XRF, 99% Fe). One of the arms is broken off and 

lost. The remaining arm has the same width over the entire length. Could be part of the 

contents of a purse.

Condition: incomplete, restored.

Remaining length: 5.6 cm

Width: 0.4 cm

Type: Comparable to the copper alloy tweezers Siegmund Ger 2.4?

Rhineland phase and date: 6 – 7 (570 – 610). Chronologically indifferent.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

20 Vessel, pottery

Find number: 1527 (7085 ceramic sample)

Find depth: 15.50+ NAP

Biconical pot. Black surface with grey matrix/paste. Some parts of the surface seem to 

have been polished. The upper part of the belly is decorated with deep grooves in in a 

spiral. There are six windings. The base shows signs of wear. The pot was broken when 

recovered, about 50% of the rim is missing, 30% of the whole pot is missing. It could 

have been broken when grave 16 B was dug. Two stones were found in the pot.

Condition: broken, parts missing, restored completed.

Height: 12.6 – 13.6 cm

Rim diameter: 14.0 cm

Width belly: 16.3 cm

Width base: 6.6 cm

Height carination: 5.7 – 6.3 cm

Type: Siegmund Kwt 2.31

Rhineland phase/date: phase 5 (555 - 570)

Alternative type: FAG 3A

FAG phase/date: phases 4 and 5 (occasionally 6) 510/525 - 580/590 (occasionally until 

610/620)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

21 Stone, natural

Find number: 1288

Find depth: 15.66+ NAP

Stone, found above the level of finds. Was this stone placed after the disturbance of 

the grave?

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on grave plan (sieve finds):

22 Fragments, iron

Find number: 1298

Three iron fragments, one strip with rivet hole, one hollow part which may be a part 

of the grip of a shield and a bent strip. All three fragments could have been part of a 

shield.

Condition: broken, restored

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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23 Rivet, iron copper alloy

Find number: 1550

Iron rivet covered with copper alloy sheet, probably of a shield. Remains of mineralized 

wood are attached to the pin. Part of the copper alloy sheet has disappeared.

Condition: complete, parts of copper alloy sheet missing

Diameter: 2.2 cm

Height including pin: 1.6 cm

Type: domed shield rivets with copper alloy sheet are related to Siegmund’s shield type 

Sbu 3b, which he dates to his phases 4 to 7 (530 – 610). They are within this time span 

somewhat younger than flat shield rivets with copper alloy cover, so more likely to date 

to the second half of the sixth century.

Alternative type: FAG S - Sbu3 (halbkugelige Nieten)

FAG phase/date: phases (3) 4 - 6 (510/525 – 610/620)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

24 Various fragments, iron, flint, pottery

Find number: 1293, 1539, 1538, 1515, 1592, 1593, 1549, 1514.

Various fragments of corroded iron (indeterminate objects), an iron rivet with wood 

remains, possibly a fragment of a knife, a pottery shard (post - Merovingian?) and a 

piece of flint, all found on the sieve. 1293 could be the end of a hilt of a small knife? 

1515 is a small iron fragment with a rivet. Difficult to determine.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

25 Organic remains

Find number: 1556 (identical to 17)

Find depth: 15.38+ NAP

Organic remains attached to buckle 17. Probably remains of the leather belt.

26 Human bone, burned and pottery shard

Find number 1292 

Two fragments cremated bone, possibly related to a cremation grave?

Pottery shard (South-Limburg, Central Middle Ages?).
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Grave 17

Trench  100 

Feature number 6301

Grave type cremation grave

Grave structure pit with cremation remains

Grave pit length 1.26 m

Grave pit width 0.72 m

Top level  15.71+ NAP

Grave pit bottom 15.60+ NAP 

Remaining depth 0.11 m

Orientation angle 88

Stratigraphy younger than graves 18 and 19

Reopening no 

Description

Rectangular pit with cremated human bone. In the centre of the pit a concentration 

of cremated bones was present. Singular pieces of burned bone were scattered over 

the rest of the fill of the pit. The concentration of cremated bones might have been 

deposited, wrapped in a cloth. Younger than graves 18 and 19.

Physical anthropology

Cremated bone was recovered from the grave pit. The total weight of the bones was 

151.8 gr. The cremated person was a (younger?) adult. Fragments recovered from: 

Os nasale (R), mandibula, rib, vertebra, fibula distalis (R), os scaphoideum (L), os 

naviculare, os lunatum (L), os pisiforme (R), roots of incisives and canine (research 

Barbara Veselka MA, see report on human remains).

2

1

cremation
remains

17

Grave 17

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1519 Burned glass (bead?)

1524 Burned glass

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1520 Cremated human bone fragments, location not indicated on the field drawing excavating level 1 to 2

1522 Cremated human bone fragments, location not indicated on the field drawing excavating level 1 to 2

1523 Burned bead, found on the sieve.

7056 Burned bead, found on the sieve.

1526 Cremated human bone fragments
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Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

Finds

1 Fragment, glass, burned

Find number: 1519

Find depth: 15.64+ NAP

Fragment of burned glass, probably of a vessel

Condition: burned

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Fragment, glass, burned

Find number: 1524

Find depth: 15.64+ NAP

Fragment of burned glass, probably of a vessel

Condition: burned

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on plan of the grave (found on sieve or otherwise)

3 Fragment, glass, burned

Find number: 7056

Fragment of burned glass, probably of a bead

Condition: burned

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Bead, glass, burned

Find number: 1523

Burned bead

Type: BRO11?

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Bead, glass, burned

Find number: 2210

Burned bead

Condition: burned

Type: BRO?

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Human bone, burned and charcoal

Find number: 1520, 1521, 1522, 1526, 1523 (charcoal)

Fragments of cremated human bones

Condition: burned

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Organic remains

A small amount (1.0 gr.) of animal bone was found among the cremated bone.
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Grave 18

Trench  100 

Feature number 5146

Grave type inhumation grave

Grave structure grave with wooden container (coffin grave?)

Grave pit length 2.80 m

Grave pit width 1.28 m

Container length 2.66 m

Container width 0.80 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 15.22+ NAP 

Remaining depth 0.38 m

Orientation angle 12

Stratigraphy older than grave 27

Reopening no 

Description

Grave with a wooden container. The container is 80 cm wide. It is not certain that it 

was a coffin. At level 4 the outline of the container was wider at the head end than 

at the foot end (broken brown line). This trapezium - like form is rather the result of 

the inward pressure on the long planks at the foot end than an original shape of the 

container. At level 5, only 4 - 5 cm below level 4, the container had a rectangular shape 

(solid brown line). At the head end it was as wide as on level 4, at the foot end it was 

much wider. The grave was oriented west - east. The grave was not reopened.

Physical anthropology

Some totally decayed remains of long bones and the skull were observed. A fragment 

of the skull and a tooth (fragment of molar) were recovered in the western part of the 

container(research Barbara Veselka MA, see report on human remains). In view of the 

presence of weaponry it was probably the grave of a man.

Date grave

Franken AG phases late 4-5

1

2

3
4

5

7
8

9

10
11

6,12-15,20-21,31

16
17-19,22 23 24

27-3032

18
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Finds

1 Sword, iron

Find number: 1598

Find depth: 15.20+/15.23+ NAP

Iron sword, with iron pommel at the hilt. Remains of (mineralized) wood and leather 

of the scabbard are present. The blade is built up of three parts, a central part and the 

two edges. The X - ray photographs show that the central part shows a damascene 

pattern, which seems to consist of layers of iron and steel that cross each other. The 

central part of the blade continues into the hilt. The pommel is of s simple type with a 

flat lower part and a slightly bend upper part. On the surface of the flat part remains 

of an organic material are present. These remains consist of very fine parallel lines of 

material. It is possible that these organic remains are the last remnants of an ivory 

guard that was attached just below the iron pommel. At the other end of the hilt 

similar traces have been observed. They could as well relate to an ivory cross guard. 

Between the two guards a grip must have been attached of an unknown material, 

possibly wood or bone. The pommel is attached to the hilt by hammering out the end 

of the hilt.

Grave 18

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1559 Lance head, iron, open socket, probably wood remains in shaft 33 filling 1 and 2

1577 Vessel pottery, bowl ø 24.7

1594 Coin, gold

1595 Purse, edge reinforming sheets, probably copper ally, around the short sides 
of the purse

purse length 
c.: 24

7057 Buckle, rectangular, probably copper alloy 2.1

7058 Needle 5

7059 Eye of a second needle? 1.7

7060 Firesteel, proably iron, with strongly curved ends bend back towards the 
centre of the object

7

7061 Knife, probably iron remaining 
length: 11.6

1596 Seax, iron, with pommel, possibly of copper alloy 39

1597 Belt fitting, buckle, copper alloy? Oval loop, shield tongue 4.4

1598 Sword, iron, broken in 4 or 5 fragments, pommel possibly of copper alloy 93.7

1599 Axe, iron, symmetrical 13.9

1713 Metal strip, iron? 7

1714 Bone, location find number not indicated on field drawing

1726 Fragment of a shaft of an arrow? Iron? 3.4

1727 Fragment of a shaft of an arrow? Iron? 2.5

1728 Point of an arrow? Probably iron, maybe belonging to 1764 remaining 
length: 4.1

1729 Bend metal fragment, part of a ring? Iron? 2.2

1773 Bone location find number not indicated on field drawing bone fragments, tooth and skull

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1568 Charcoal filling 1 and 2

1569 Corrosion fragment filling 1 and 2

1715 Indeterminate fragments, iron? surrounding the feet

1716 Simple small buckle or ring, iron? ø 2.1 ring?, ground surrounding the feet

1717 Indeterminate fragment 3.5 ground surrounding the feet

1718 One small simple buckle, iron, ovel loop, one object with two holes, one 
indeterminate fragment

buckle loop: 
1.4

ground surrounding the feet

1719 Charcoal

1764 Shaft and base of blade of an arrowhed, maybe belonging to 1728 remaining 
length: 3.3

1774 Two indeterminate fragments, probably iron ground surrounding the feet
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Condition: broken in six parts, restored

Length: 92.1 cm

Length blade: 80.7 cm

Length hilt: 10.6 cm

Width blade: 5 – 5.5 cm

Thickness pommel: 0.8 cm

Width of upper guard (near pommel): 1.2 cm

Width of the lower guard: c. 1.3 cm

Type: the type of the sword is difficult to establish on the basis of the simple pommel 

alone.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Seax, iron

Find number: 1596

Find depth: 15.27+/15.29+ NAP

Small iron seax with iron guard/pommel. Mineralized remains of the wooden handle 

are preserved. The guard at the end of the handle is a thin oval iron plate, fixed to the 

hilt by hammering out the end of the tang. Vague indications of grooves on the blade.

Condition: complete. Restored.

Length: 37.3 cm

Length blade: 25.2 cm

Width blade: 2.5 – 2.7 cm

Type: Siegmund Sax 1

Rhineland phase/date: phases 4 - 7 (530 - 610)

Alternative type: FAG Sax1

FAG phase/date: Phases 3 to 7 (manly phases 4 and 5) 460/480 - 640/650 (mainly 

510/525 - 580/590)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 59

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MA2(b) - MR1 (mainly MA3) c 525 - 630/640 (ainly 

560/570 - 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

3 Lance head, iron

Find number: 1559

Find depth: 15.38+/15.54+ NAP

Iron lance head with closed socket and diamond shaped blade. Wood remains are 

preserved in the hollow of the shaft. The socket continues in the blade as a pronounced 

central rib. The lower part of the blade, with the diamond shape and the central rib 

is decorated. The decoration consists of a double line that follows the contour of the 

blade from the point where the socket and the blade merge to the upper point of the 

central rib. Between the two lines are individual stamped - in hourglass - like motives 

although most of the motives are rather blurred and have an irregular form. The 

decoration is on both sides of the blade. 

Condition: complete, edges corroded, restored.

Length: 31.3 cm

Length blade: 17.0 cm

Width blade: 3.85 cm

Type: this lance head does not really match one of the typological descriptions by 

Siegmund 1998, the FAG 2003 and Legoux/Périn/Vallet 2004. Related is type Siegmund 

Lan 2.5: ‘Lanzenspitze mit geschlossener Tülle und längerem, gedrückt rautenförmigem 

Blatt ohne Mittelrippe’. It dates to Rhineland phases 8B and 9 (625 - 670).

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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4 Axe, iron, wood remains

Find number: 1599

Find depth: 15.27+/15.20+ NAP

Iron hammer axe, symmetrical. In the shaft wood remains of the handle are preserved.

Condition: complete, heavily restored.

Length cutting edge (point to point): 10.1 cm

Total length: 14.1 cm

Width shaft hole: 2.7 cm

Type: Legoux/Périn/Vallet 10

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MA1 (MA2) 470/480 - 520/530 (520/530 - 560/570)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 9

Legoux/Périn/Vallet phase/date: (MA1) MA2 – MA3 (470/480 – 520/530) 520/530 - 

600/610

Location: Archaeolo gical Depot Province of Noord - Brabant

5 Arrow head, iron

Find number: 1728 and 1764

Find depth: 15.25+ NAP

Oval blade of an iron arrowhead (1728) and shaft of an iron arrow head (1764) with 

open socket. Both fragments probably belong to the same arrowhead. Find number 

1764 not indicated on grave plan.

Condition: edges corroded, part of the shaft missing, restored.

Remaining length: 7.9 cm

Length blade: 6.5 cm

Width blade: 2.16 cm

Type: Comparable to Siegmund Lan 1.4

Rhineland phase 7 (585 - 610), sporadically also in phase 6 (570 - 585) and phase 8A 

(610 - 625)

Alternative type: FAG S - Lan1.4

Phases 5 and 6 (565 - 610/620)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 24

Legoux/Périn/Vallet phase/date: Pm – MA3 (440/450 – 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Indeterminate material, blue

Find number: 7098  

Indeterminate material of a bright blue colour. Found inside the purse. The XRF 

measurement by the Restaura laboratory shows amounts of copper, silicium, but also 

lead, zinc and aluminium. The use of the object is not known.

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 59

Mode   General Metals

Duration  62.97

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.12

Alloy2  No Match : *7.33
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% ± Error

Sb < LOD : 0.041

Sn 2.520 ± 0.115

Cd 0.049 ± 0.016

Pd 0.075 ± 0.015

Ag < LOD : 0.046

Ru < LOD : 0.009

Mo < LOD : 0.006

Nb < LOD : 0.004

Zr 0.064 ± 0.005

Bi < LOD : 0.037

Pb *8.719 ± 0.329

Se < LOD : 0.011

Au < LOD : 0.002

W 0.377 ± 0.059

Zn 5.642 ± 0.191

Cu *32.418 ± 0.962

Ni < LOD : 0.055

Co < LOD : 0.031

Fe 1.956 ± 0.061

Mn < LOD : 0.039

Cr 0.077 ± 0.020

V 0.082 ± 0.015

Ti 0.227 ± 0.022

Al 5.952 ± 0.390

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.002

Si 41.752 ± 0.550

Mg < LOD : 4.361

7 Arrow head, iron

Find number: 1717, 1726, 1727

Find depth: 15.25+ NAP

Iron arrowhead with oval blade and split socket. Some wood remains are present in the 

shaft.

Condition: fragmented so three find numbers, restored

Length: 11.1 cm

Length blade: 6.6 cm

Width blade: 2.1 cm

Type: Probably comparable to Siegmund Lan 1.4

Rhineland phase/date: 7 (585 - 610), sporadically also in phase 6 (570 - 585) and phase 

8A (610 - 625)

Alternative type: FAG SLan1.4

FAG Phase/date: 5 and 6 (565 - 610/620)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 24

Legoux/Périn/Vallet phase/date: Pm – MA3 (440/450 – 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Coin, gold

Find number: 1594 (A. Pol database, CMM 12609)

Find depth: 15.30+ NAP

Tremissis

Obv.: bust looking left, DIIIANII - S………?

Rev.: victory facing? (no wreath - no cross) with letter S, IIIL….ANICCI / …..NON

Condition: complete

Diameter: 11/12 mm
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Weight: 1.367 gr

Gold content: 93%

Type: pseudo - imperial

Date: 550 (mid sixth century?)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 76

Mode   General Metals

Duration  66.23

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  Ag : *3.18

Alloy2  Mg Alloy : *3.66

% ± Error

Sb 0.028 ± 0.007

Sn 0.121 ± 0.016

Cd < LOD : 0.007

Pd < LOD : 0.006

Ag *6.342 ± 0.030

Ru < LOD : 0.003

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.002

Zr 0.006 ± 0.001

Bi < LOD : 0.038

Pb 0.080 ± 0.010

Se < LOD : 0.063

Au 93.126 ± 0.100

W < LOD : 0.002

Zn 0.030 ± 0.013

Cu 0.040 ± 0.006

Ni < LOD : 0.019

Co < LOD : 0.016

Fe 0.225 ± 0.015

Mn < LOD : 0.042

Cr < LOD : 0.049

V < LOD : 0.109

Ti < LOD : 0.141

Al < LOD : 80.000

9 Buckle, copper alloy

Find number: 1597 (one of two elements in this find number)

Find depth: 15.23+ NAP

Simple copper alloy buckle with oval loop and tongue. Located on top of the blade 

and hilt of the sword. The end of the tongue was originally not found at its expected 

place but found among other loose finds. It seems to be a little facetted. The section is 

d - shaped. Mineralized leather and textile fragments were in the corrosion layer. They 

have been preserved. Leather fragments are present in the loop.

Condition: complete, restored.

Outer width loop: 4.3 cm 

Inner width loop: 2.6 cm

Thickness of the loop: 0.7 cm
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Type: Siegmund Gür 2.4/2.5 (because of the inner width at his dividing value at 2.5 cm)

Rhineland phase/date: 4 (530 – 555)

Alternative type: FAG Gür2.4/5A

FAG phase/date: 3 – 4 (460/480 – c. 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Purse, textile, silver [xrf]

Find number: 1595

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Large purse. It was situated on top of the handle of the sword. The purse will thus have 

been deposited in the grave after the sword as a separate element. Were the belt and 

the sword deposited separately? The purse probably had a large flap that covered the 

entire front of the purse. The short sides of the flap were reinforced with silver strips 

following the curve of the purse flap. At the upper end the strips make a right angle. In 

each strip five rivets are present to attach them to the purse. Between the right angles 

of the strips was a small copper alloy buckle (nr 11) with which the purse will have 

been attached to the belt. The strips were probably hollow in their original condition. 

On the back of the left strip are textile remains, which suggest that the flap was made 

of textile rather than leather. The rivets seem to go through the textiles, so the strips 

must have been attached to the textile with the help of the rivets. However, the back 

of the fire steel is covered with leather remains so that it is almost certain that the 

purse itself was made of leather. The X - ray photograph shows the elements of the 

purse and its contents in their original position. The purse was c. 24 cm wide and the 

flap was c. 8 cm high.

Condition: the strips were broken in many pieces, restored.

Width of the strips: 0.7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 54

Mode   General Metals

Duration  62.37

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *6.80

Alloy2  No Match : *6.81
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% ± Error

Sb < LOD : 0.111

Sn 0.796 ± 0.083

Cd < LOD : 0.044

Pd < LOD : 0.034

Ag 70.964 ± 0.430

Ru < LOD : 0.006

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.003

Zr < LOD : 0.003

Bi 0.405 ± 0.016

Pb 0.219 ± 0.012

Se < LOD : 0.016

Au 1.153 ± 0.034

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.019

Cu 0.104 ± 0.017

Ni < LOD : 0.076

Co < LOD : 0.117

Fe *16.671 ± 0.174

Mn 0.324 ± 0.059

Cr 0.248 ± 0.023

V 0.136 ± 0.015

Ti 0.118 ± 0.017

Al 5.269 ± 0.452

S < LOD : 0.002

P 0.260 ± 0.036

Si 3.278 ± 0.103

Mg < LOD : 0.002

11 Buckle, copper alloy, tinned

Find number: 7057

Find depth: 15.29+ - 15.23+ NAP

Small simple copper alloy buckle with rectangular loop and tongue. Its surface is 

tinned. It is related to the purse. Leather remains attached to the front and the back of 

the loop. The leather strap will have served to attach the purse to the belt.

Condition: complete, restored.

Inner width loop: 1.2 cm

Outer width loop: 2.1 cm

Type: Siegmund Sna 1.1

Rhineland phase/date: 5 (555 - 570)

Alternative type: Legoux/Périn/Vallet 124

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MA1 – MR1 (470/480 – 630/640)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 55

Mode   General Metals

Duration  62.71

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.84

Alloy2  No Match : *7.95
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% ± Error

Sb 0.306 ± 0.021

Sn 40.778 ± 0.248

Cd 0.029 ± 0.012

Pd < LOD : 0.015

Ag 0.573 ± 0.019

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.003

Zr 0.010 ± 0.002

Bi 0.133 ± 0.019

Pb 10.181 ± 0.076

Se < LOD : 0.011

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 0.054

Zn 0.912 ± 0.028

Cu 26.021 ± 0.136

Ni < LOD : 0.053

Co < LOD : 0.065

Fe 7.706 ± 0.101

Mn 0.090 ± 0.034

Cr 0.095 ± 0.018

V 0.095 ± 0.013

Ti 0.182 ± 0.019

Al 7.077 ± 0.395

S < LOD : 0.002

P 1.896 ± 0.040

Si 3.869 ± 0.096

Mg < LOD : 0.002

12 Needle, copper alloy

Find number: 7058

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Copper alloy needle with eye at one end. At the eye high amounts of tin and iron were 

measured. Another measurement at the point again shows high amounts of iron and 

tin.

Condition: broken, restored.

Length: 5.5 cm

Type: Legoux/Périn/Vallet 319

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MA1 - MA3 (470/480 - 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer) on 

the eye of the needle

Reading No 57

Mode   General Metals

Duration  63.48

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.63

Alloy2  No Match : *7.65
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% ± Error

Sb 0.601 ± 0.032

Sn 51.797 ± 0.388

Cd 0.099 ± 0.017

Pd < LOD : 0.020

Ag < LOD : 0.042

Ru < LOD : 0.005

Mo < LOD : 0.004

Nb < LOD : 0.003

Zr 0.011 ± 0.002

Bi < LOD : 0.030

Pb 5.804 ± 0.064

Se < LOD : 0.012

Au < LOD : 0.034

W < LOD : 0.002

Zn 0.243 ± 0.019

Cu 3.009 ± 0.062

Ni < LOD : 0.100

Co < LOD : 0.158

Fe 29.568 ± 0.236

Mn < LOD : 0.099

Cr < LOD : 0.101

V 0.167 ± 0.026

Ti 0.189 ± 0.035

Al 4.040 ± 0.525

S < LOD : 0.002

P 1.778 ± 0.052

Si 2.693 ± 0.119

Mg < LOD : 0.002

13 Tweezer (?), iron

Find number: 7059

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

There are two small pieces of corroded iron in this find number. 1: small piece of folded 

iron. It is folded in such a way that it forms an eye. The eye is formed in a different way 

from those of the needles but in a way identical to tweezers. So it is most likely that 

this fragment is part of a set of tweezers. 2: corroded unidentifiable iron with a hollow.

Condition: broken, incomplete.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Fire steel, iron

Find number: 7060

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Iron fire steel with strongly backward curved ends. It was located below the knife in the 

purse. The ends are folded backwards again so as to form a very small loop. The lower 

part is somewhat thinner but this may also be the result of a restorer’s choice. On the 

‘back’ of fire steel mineralized leather remains are preserved, possibly of the purse 

itself?

Condition: broken, incomplete, restored

Total length: 6.9 cm

Total height: 3.2 cm

Thickness: 2/3 mm

Type: Siegmund Ger. 5

Rhineland phases: ‘a long period of time’

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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15 Knife, iron, leather remains

Find number: 7061

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Iron knife covered with the mineralized remains of the leather scabbard. Wood remains 

of the hilt are separate. The point seems to be positioned on the central axe. It was 

located on top of the fire steel in the purse.

Total length without separate parts: 14.1 cm

Blade length: 11.8 cm

Largest width: 3.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

16 Vessel, pottery 

Find number: 1577 (7075 ceramic sample)

Find depth: 15.24+/15.37+ NAP

Bowl of orange paste and red - brown surface, fine ware. The bowl is not of excellent 

quality but seems to have a ‘Standring’ or it is suggested that it should have one. Much 

of the surface layer has fallen off, the base is damaged on one side. The quality of the 

product is bad. The bowl is not symmetric. It seems that in some grooves as well as 

on the interior and exterior of the rim there is something like a red paint or coating. It 

suggests that this bowl is an example of ‘rotgestrichene Ware’.

Condition: complete, one small broken off part of the rim is kept as a ceramic sample, 

restored and completed.

Height: 8.5 – 9.7

Rim diameter: 23.2 – 22.4

Base diameter: 11.6 – 12.1

Type: Because of the mediocre quality of the bowl difficult to assign with certainty. 

Siegmund Sha 2.31

Rhineland phase/date: 4 (530 – 555)

Alternative type: FAG S - Sha2.31

FAG phase/date: 3 - 5 (460/480 – 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

17 Belt mount, copper alloy

Find number: 7095 (one of three elements in this find number)

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Violin - shaped belt mount. It is part of a total set of four belt mounts. They were 

discovered during the cleaning of the block with objects lifted from the grave. With 

hindsight knowledge it was possible to see them on the X - ray photographs. 

Condition: broken but restored.

Length: 1.9 cm

Width: 1.2 cm

Type: Siegmund Gür 2.10 (no indication of phase/date)

Alternative type: FAG Gür2.10B

FAG phase/date: 4, sometimes somewhat later (510/520 – 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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18 Belt mount, iron

Find number: 7095 (one of three elements in this find number)

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Round iron belt mount related to a set of four including a similar specimen and two 

violin - shaped mounts. A pin with square section is visible on the back.

Condition: corroded but restored

Diameter: 1.4 cm

Type: Siegmund Gür 2.10 (no indication of phase/date)

Alternative type: FAG Gür2.10A

FAG phase/date: 4 (510/520 – 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

19 Belt mount, iron

Find number: 7095 (one of three elements in this find number)

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Round iron belt mount related to a set of four including a similar specimen and two 

violin - shaped mounts. A pin with square section is visible on the back.

Condition: corroded but restored

Diameter: 1.35 cm

Type: Siegmund Gür 2.10 (no indication of phase/date)

Alternative type: FAG Gür2.10A

FAG phase/date: 4 (510/520 – 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

20 Needle, iron

Find number: 7093

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Iron needle with eye at one end. The composition of the object is a bit unexpected. 

High amounts of aluminium and iron in the middle of the needle.

Condition: broken, restored.

Length: 6.9 cm

Type: Legoux/Périn/Vallet 319

Legoux/Périn/Vallet phase/date: MA1 - MA3 (470/480 - 600/610)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer) on 

the middle of the needle

Reading No 56

Mode   General Metals

Duration  63.24

Units   %  

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *4.60

Alloy2  No Match : *4.60
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% ± Error

Sb < LOD : 0.460

Sn < LOD : 0.375

Cd < LOD : 0.408

Pd < LOD : 0.411

Ag < LOD : 0.585

Ru < LOD : 0.143

Mo < LOD : 0.130

Nb 0.177 ± 0.074

Zr 0.126 ± 0.061

Bi < LOD : 0.128

Pb < LOD : 0.180

Se < LOD : 0.112

Au < LOD : 0.002

W < LOD : 1.172

Zn < LOD : 0.422

Cu < LOD : 0.758

Ni < LOD : 1.232

Co < LOD : 0.896

Fe *31.644 ± 9.451

Mn *10.709 ± 2.634

Cr 6.051 ± 2.192

V 1.563 ± 0.471

Ti < LOD : 0.474

Al *33.280 ± 5.557

S 0.016 ± 0.003

P 0.022 ± 0.005

Si 14.724 ± 3.351

Mg < LOD : 44.277

21 Awl, iron, mineralized wood

Find number 7097

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Iron awl with the mineralized wood of the hilt attached. Not much remained of the 

wood except a shadow print in oxidised material. The would that is now visible is a 

polyester cast on the basis of the imprint in the corrosion. The awl has a rectangular 

section.

Condition: corroded, restored.

Total length: 7.2 cm

Length of the awl outside the wood: 4.4 cm

Length of the awl including the part in the wood: 6.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

22 Belt mount, copper alloy

Find number: 1597 (one of two elements in this find number)

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Violin - shaped belt mount. It was discovered during the cleaning of the block with 

objects lifted from the grave. It was very close to the copper alloy buckle with oval 

loop. Mineralized textile remains are present on the back of the mount. It is part of a 

total set of four belt mounts.

Condition: restored, part of the eye is missing.

Length: 1.9 cm

Width: 1.1 cm

Type: Siegmund Gür 2.10 (no indication of phase/date)

Alternative type: FAG Gür2.10B

FAG phase/date: 4, sometimes somewhat later (510/520 – 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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23 Scabbard mount (chape), iron

Find number: 1713

Find depth: 15.34+ NAP

Iron plate bent in a U - form and slightly curved, probably part of the shape of the seax 

scabbard. A large part of the object is covered with mineralized leather and textile (?) 

or grass (straw?) remains.

Condition: broken, incomplete, restored.

Remaining length: 7 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

24 Indeterminate object, iron

Find number: 1729

Find depth: 15.27+ NAP

Fragment of a bent iron object, function unknown. Is it part of the loop of a buckle or is 

it a part of a spur? Found near the feet.

Condition: broken, incomplete, restored.

Maximum width: 2.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

25 Human remains?: bone

Find numbers: 1714, 1773

Fragments of bone, human? Not indicated on the plan.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

26 Charcoal fragments

Find numbers: 1568, 1719

Charcoal fragments, sieve find. Not indicated on the grave plan.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

27 Spur, iron

Find numbers: 1569, 1715, 1774

Fragments of an iron spur. Found near the feet, sieve finds. Find number 1715 contains 

three iron fragments. One is the bow of the spur with a projecting point. Its remaining 

length is 3.4 cm. One fragment is more or less rectangular and might be part of one of 

the arms of the spur. Its width is 7/8 mm, its length 15 mm. It seems as if there is a rivet 

present but it can be seen on one side only. It might be a corrosion bulge. The third 

fragment is fairly unidentifiable. Find number 1774 contains two small unidentifiable 

pieces of corroded iron with a round section. The diameter is only 5 mm, their lengths 

10 and 7 mm.

Location: Archaeological Depot Province o f Noord - Brabant

28 Ring, iron

Find numbers: 1716 

Small iron ring with remains of another iron ring attached. The ring has a round 

section. On the ring mineralized leather remains are present partly removed 

because many sand grains were included in the oxidised material. There are also fine 

longitudinal impressions of an organic material (ivory?) on one side. Found near the 

feet, sieve finds. Possibly related to the spur. 

Condition: complete, restored.

Outer diameter: 2.2 cm

Inner diameter: 1.35 cm
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Thickness: 0.5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

29 Buckle, iron 

Find numbers: 1718 (two items in one find number)

Simple small iron buckle with oval loop. Mineralized leather remains attached. Found 

near the feet, sieve find. Related to number 30. The find location indicates that it might 

be related to a spur.

Condition: ring complete, restored.

Diameter: 2.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

30 Strap mount, copper alloy

Find number 1718 (two items in one find number)

Copper alloy folded strip. The strip seems to have been folded around what seems 

to be a iron pin although the brown material might as well be leather remains. The 

dark brown colour of the material, resembling oxidised iron, in the loop suggests it is 

iron. The outside of the strip is tinned and decorated with three ribs. It was fixed to a 

leather strap with two rivets. The ends of the arms have disappeared. Sieve find. The 

find location indicates that it might be related to a spur. It consists of Tin 38%, Lead 

15%, Copper 26% and an array of other metals in low percentages (XRF measurement 

Restaura laboratory).

31 Organic remains related to the purse

Find number: 1595 (identical to the purse remains)

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

32 Rivet, iron

Find number: 7096

Find depth: 15.29+/15.23+ NAP

Small iron rivet found near the hilts of the sword and the seax. Exact location not 

known.

Remaining length: 8 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

33 Organic remains

Find number: 7061 (identical to that of knife nr 15).

34 Human bone (tooth?)

Find number: 1763

Possibly no human remains

35 Human bone

Find number: 7099
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Grave 19

Trench  100 

Feature number 6302

Grave type inhumation grave

Grave structure coffin grave

Grave pit length unknown

Grave pit width 1.12 m

Container length 2.42 m 

Container width 0.48 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 15.18+ NAP 

Remaining depth 0.42 m

Orientation angle 16

Stratigraphy older than grave 27

Reopening no 

Description

Grave with a wooden container, probably a coffin. In the grave pit a rectangle of soil 

with a different colour, most likely the fill of the container, was visible at levels 3 to 5. 

The grave was oriented south - north. It is possible that at the head end a beam was 

placed below the coffin. This observation was however uncertain. A large part of the 

finds was recovered ‘en block’. The brooches seem to be in their original position. There 

were no indications for the reopening of the grave.

Physical anthropology

Remains of the skull were observed and pulverised teeth crowns were recovered in 

the western part of the container(research Barbara Veselka MA, see report on human 

remains). In view of the finds of beads and brooches it was probably the grave of a 

woman. 

Date grave

Franken AG phases 4-early 5

239
7

x
x

1
2

34

56

10
11 12

13

8a 7
8b

9

14

15-18

19
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Finds

1 Coin, gold

Find number: 1740 (A. Pol database, CMM 12611)

Find depth: 15.20+ NAP

Tremissis

Obv.: bust looking right, DN…..NIA - IIPPIIAVG  (DNVSNIA?)

Rev.: victory facing (wreath - cross) with mark (star) AVoAASTAVAoACGoVA / COIIoOC

Condition: complete

Diameter: 15 mm

Weight: 1.546 gr

Gold content: 89%

Type: pseudo - imperial (Franks)

Date: c. 550 (mid sixth century?) (Justinianus 527 - 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Grave 19

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1540 bead (half )l

1564 bead

1565 Vessel, pottery, probably biconical bowl vessel

1575 Ring, iron? ø 5.2

1576

1583 spindle

1585 Knife, iron broken, point missing remaining 
length c. 9.5

knife

1740 coin, gold

1750 bead

1751 bead

1752 bead

1753 bead

1754 bead

1755 bead

1756 bead, bone

1757 bead

1758 bead

1759 piece of metal. perforated

1760 bead

1761 bead

1762 bead

1763 tand

Not indicated on the field drawing (found on sieve or otherwise)

1546 bead

1570 fossils

1709 bead

1725 bead, amber
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Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 78

Mode   General Metals

Duration  66.16

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *5.75

Alloy2  No Match : *5.75

% ± Error

Sb < LOD : 0.028

Sn 0.115 ± 0.035

Cd < LOD : 0.015

Pd < LOD : 0.014

Ag *9.977 ± 0.080

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.005

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.005

Bi < LOD : 0.057

Pb 0.086 ± 0.019

Se < LOD : 0.117

Au 78.665 ± 0.433

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.051

Cu *0.779 ± 0.021

Ni < LOD : 0.037

Co < LOD : 0.030

Fe 0.141 ± 0.027

Mn < LOD : 0.063

Cr < LOD : 0.073

V < LOD : 0.025

Ti < LOD : 0.031

Al 3.850 ± 0.432

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.303

Si 6.324 ± 0.130

Mg < LOD : 0.002

2 Bow brooch, silver, gold

Find number: 2373

Find depth: 15.20+ NAP

Silver gilded bow brooch with rectangular head and oval foot. It was located at the 

pelvis or the upper legs with the rectangular head towards the feet. When it was 

found it was with the front downwards. Much of the gold cover of the surface has 

disappeared, it remains in the grooves. There are eight knobs on the rectangular 

head plate, two on each side, four along the outer edge. The brooch is decorated with 

deep longitudinal grooves and triangular grooves on the head as well as stamped in 

triangles and point in circle motives. The decoration of grooves on the oval plate might 

represent a human face and is identical to the decoration of the bow brooches of the 

Nordendorf/Maastricht type as defined by Koch (1998, 279 – 281) On the back the 

remains of the spring holder of the needle and the needle holder are still present. The 

needle itself has disappeared. Iron oxide remains indicates that the needle was of iron. 

It seems as if there were three holes drilled in the brooch to use it secondarily (Restaura 
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report 5001.1). However, the position of the brooch is ‘normal’ so as to suggest that it 

was used as such brooches are usually used (in a pair). The silver content is about 76%, 

the gold content (probably the guilding) is about 14%.

Condition: broken, some small parts are missing, heavily corroded, deformed, restored.

Type: Nordendorf/Maastricht (Koch 1998, 279 - 281)

Date: Ältere Merowingerzeit II (520/530 – 560/570)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 62

Mode   General Metals

Duration  63.43

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *6.72

Alloy2  No Match : *6.88

% ± Error

Sb < LOD : 0.131

Sn 1.205 ± 0.102

Cd < LOD : 0.057

Pd < LOD : 0.048

Ag *75.990 ± 0.352

Ru < LOD : 0.009

Mo < LOD : 0.005

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.004

Bi 0.169 ± 0.015

Pb 0.169 ± 0.014

Se < LOD : 0.051

Au 14.257 ± 0.113

W < LOD : 0.002

Zn 0.539 ± 0.028

Cu *1.827 ± 0.044

Ni < LOD : 0.071

Co < LOD : 0.060

Fe 1.643 ± 0.081

Mn 0.674 ± 0.080

Cr 0.248 ± 0.037

V 0.147 ± 0.030

Ti 3.090 ± 0.072

Al < LOD : 0.712

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.063

Si < LOD : 0.147

Mg < LOD : 0.002

3 Bow brooch, silver remains

Find number: 1759

Find depth: 15.20+ NAP

Fragments of a bow brooch. Located near the bow brooch nr 2 at the pelvis or the 

upper legs. The exact position could no longer be determined because the brooch was 

totally fragmented. Only one fragment is large enough to indicate that it must have 

been a second bow brooch. The fragment is a part of the oval plate. The brooch will 
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have been identical to nr. 2. The silver content is about 75%, the gold content (guilding) 

about 10 %.

Condition: totally fragmented, fragments conserved.

Type: Nordendorf/Maastricht (Koch 1998, 279 - 281)

Date: Ältere Merowingerzeit II (520/530 – 560/570)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 61

Mode   General Metals

Duration  62.47

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *6.63

Alloy2  No Match : *6.87

% ± Error

Sb < LOD : 0.133

Sn 2.130 ± 0.102

Cd < LOD : 0.056

Pd 0.070 ± 0.023

Ag *74.268 ± 0.380

Ru < LOD : 0.008

Mo < LOD : 0.005

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.005

Bi 0.218 ± 0.015

Pb 0.108 ± 0.014

Se 0.089 ± 0.023

Au 10.211 ± 0.097

W < LOD : 0.002

Zn 0.216 ± 0.022

Cu 0.769 ± 0.032

Ni < LOD : 0.075

Co < LOD : 0.078

Fe *4.781 ± 0.123

Mn < LOD : 0.167

Cr 5.499 ± 0.202

V 0.204 ± 0.022

Ti 0.250 ± 0.027

Al 0.677 ± 0.333

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.039

Si 0.424 ± 0.066

Mg < LOD : 0.002

4 Rosette brooch, silver, garnets

Find number: 2374

Find depth: 15.20+ NAP

Star - shaped silver rosette brooch inlaid with red garnets. There are eight diamond - 

shaped garnets around a central circular garnet set in silver cells. Faint traces of gold 

foils are present below most garnets. In one instance there is a part of a gold foil with 

square impressions. Nothing can be seen on the back of the needle construction. The 

back is not intact anymore. Identical to nr 5. Found upside down in the grave. The XRF 
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measurement of the front of the brooch is a bit puzzling, one would expect high silver 

values but they are relatively low. There are high iron values. One wonders how large 

the measured surface is and what has been measured (garnets as well probably).

Condition: heavily corroded, restored

Diameter: 2.7 – 2.8 cm.

Type: Vielitz Sonderform (comparable to Einzonige Rosettenbibeln?)

Date: cannot be dated properly (see chapter on finds)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 63

Mode   General Metals

Duration  62.36

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.02

Alloy2  No Match : *7.02

% ± Error

Sb < LOD : 0.033

Sn 1.687 ± 0.034

Cd < LOD : 0.019

Pd < LOD : 0.017

Ag 16.836 ± 0.145

Ru < LOD : 0.004

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.003

Zr 0.005 ± 0.001

Bi 0.090 ± 0.007

Pb < LOD : 0.011

Se < LOD : 0.012

Au 0.960 ± 0.028

W < LOD : 0.002

Zn 0.026 ± 0.008

Cu 0.080 ± 0.013

Ni < LOD : 0.055

Co < LOD : 0.121

Fe 47.189 ± 0.258

Mn 0.307 ± 0.034

Cr 0.140 ± 0.013

V 0.021 ± 0.007

Ti 0.026 ± 0.009

Al 12.756 ± 0.392

S 0.461 ± 0.037

P < LOD : 0.043

Si 19.402 ± 0.159

Mg < LOD : 0.002

5 Rosette brooch, silver, garnets

Find number: 2375

Find depth: 15.20+ NAP

Star - shaped rosette brooch inlaid with red garnets. Located at the throat, directly 

next to a set of beads. There are eight diamond - shaped garnets around a central 

circular garnet. Gold foils with small square impressions are visible below most 
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garnets. Nothing can be seen on the back of the needle construction. The back is 

not intact anymore. Identical to nr 4. Found upside down in the grave. As to the XRF 

measurements see comments at item nr 4.

Condition: heavily corroded, restored.

Diameter: 2.7 cm.

Type: Vielitz Sonderform (comparable to Einzonige Rosettenbibeln?)

Date: cannot be dated properly (see chapter on finds)

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 64

Mode    General Metals

Duration   63.70

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *7.44

Alloy2  No Match : *7.44

% ± Error

Sb < LOD : 0.036

Sn 0.467 ± 0.028

Cd < LOD : 0.021

Pd < LOD : 0.029

Ag *15.091 ± 0.140

Ru < LOD : 0.005

Mo < LOD : 0.003

Nb < LOD : 0.003

Zr 0.006 ± 0.002

Bi 0.063 ± 0.008

Pb 1.333 ± 0.023

Se < LOD : 0.011

Au 0.615 ± 0.024

W < LOD : 0.002

Zn 0.130 ± 0.011

Cu 0.121 ± 0.015

Ni < LOD : 0.057

Co 0.445 ± 0.065

Fe *48.865 ± 0.285

Mn 3.804 ± 0.077

Cr 0.297 ± 0.018

V 0.087 ± 0.011

Ti 0.329 ± 0.017

Al *11.576 ± 0.432

S < LOD : 0.068

P 0.054 ± 0.021

Si 16.714 ± 0.167

Mg < LOD : 0.002

6 D - shaped ring, silver [xrf]

Find number: 2376

Find depth: 15.20+ NAP

It was located at the height of the neck/throat between the beads located in that area. 

Maybe it was part of the necklace. The silver content is about 69%.

Outer diameter: 1.6 to 2.2 cm
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Inner diameter: 1.2 to 1.7 cm

Thickness: 2 mm

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 65

Mode   General Metals

Duration  62.56

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *6.47

Alloy2  No Match : *6.80

% ± Error

Sb < LOD : 0.142

Sn 0.282 ± 0.099

Cd < LOD : 0.054

Pd 0.043 ± 0.021

Ag *68.128 ± 0.668

Ru < LOD : 0.007

Mo < LOD : 0.004

Nb < LOD : 0.003

Zr < LOD : 0.004

Bi 0.154 ± 0.012

Pb < LOD : 0.025

Se < LOD : 0.013

Au 0.402 ± 0.028

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.027

Cu 0.061 ± 0.022

Ni < LOD : 0.101

Co < LOD : 0.071

Fe 1.605 ± 0.116

Mn *14.528 ± 0.260

Cr 0.408 ± 0.056

V 0.176 ± 0.035

Ti 0.220 ± 0.040

Al 10.501 ± 0.708

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.120

Si 3.491 ± 0.154

Mg < LOD : 0.002

7 Large bead, glass

Find number: 1564

Find depth: 15.20+ NAP

Large bead (Wirtelperle) of slightly translucent olive/green coloured glass with trails of 

white opaque glass that are drawn towards the central hole three times on each side.

Diameter: 3.5 cm

Heighth: 2.0 cm

Weight: 34 gr

Type: Siegmund Ggh 1.2

Rhineland phase/date: 3 – 4 (485 – 555)

Alternative type: FAG S - Ggh1.2

FAG phase/date: 3 - 4 (460/480 – 565)
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8a Beads neck

* Bead glass

Find numbers: 1790, 2379, 2384 - 2395, 2400 - 2409, 2415 - 2417

Number on string: 27

String numbers: 1 - 14, 27 - 39

Type: BLO30 / S - per31.1

Rhineland phase: 3 – 6

Rhineland date: 485 – 585

Alternative type: FAG S - per31.1

FAG phase: 2 - 5 (mainly 3 - 5)

FAG date: c. 433 - 580/590 (mainly 460/480 - 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find numbers: 2380 - 2381, 2383, 1760, 1751, 2378, 2411 - 2412

Number on string: 8

String numbers: 15 - 16, 18 - 20, 22, 24 - 25

Type: A40

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find numbers: 2382, 2377, 2410

Number on string: 3

String numbers: 17, 21, 23

Type: A45

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 2413

Number on string: 1

String numbers: not on string (26)

Type: BT6 /S - per 1.2

Rhineland phase: 2 - 4

Rhineland date: 440 - 555

FAG type: 1.2

FAG phase: 2 - 5 (mainly 3 - 4)

FAG date: c. 433 - 580/590 (mainly 460/480 - c. 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

 

* Bead glass

Find numbers: 1725, 1755

Number on string: 2

String numbers: 26

Type: BT6

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8b Beads ‘arm’

* Bead amber

Find numbers: 1725, 1755

Number on string: 2

String numbers: 2, 8
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Type: A4

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find numbers: 1754

Number on string: 1

String numbers: 9

Type: A4/40

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find numbers: 1753

Number on string: 1

String numbers: 3

Type: A7

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 1761

Number on string: 1

String numbers: 4

Type: BO4/18

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 2414

Number on string: 1

String numbers: 10

Type: GT18

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 1757

Number on string: 1

String numbers: 7

Type: Koch 48.14 / S - per 2.11

Rhineland phase: 3 - 6

Rhineland date: 485 - 585

FAG phase: 2 - 5 (mainly 3 - 5)

FAG date: c. 433 - 580/590 (mainly 460/480 - 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 1758

Number on string: 1

String numbers: 6

Type: Koch 50.23

Date: Schretzheim phase 2 (545 - 565/570)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find numbers: 1752

Number on string: 1

String numbers: 1

Type: Mellon bead Roman

Date: Roman

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead Meerschaum (?)

Find numbers: 1756

Number on string: 1

String numbers: 12

Type: S - per 5.4

Rhineland phase: 3 - 6

Rhineland date: 485 - 585

FAG type: S - per 5.4

FAG phase: 3 - 5 (mainly 4 - 5)

FAG date: 460/480 - 580/590 (mainly 510/525 - 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 1762, 1709

Number on string: 2

String numbers: 5, 11

Type: WO18

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8c Beads miscellaneous

* Bead glass

Find numbers: 1546

Number on string: 1

Type: GO?

Deformed burned bead probably of green opaque glass but with reddish elements 

(burned green glass?). This bead may be an intrusion of cremation grave 17. Found in 

the east side of the grave, which is not a normal location for beads.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find numbers: 1540

Number on string: 1

Type: RO? (small 11)

Deformed burned bead probably of red opaque glass but with reddish elements 

(burned green glass?). This bead may be an intrusion of cremation grave 17. Found 

independent of the two sets of beads in grave 19.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Spindle whorl, ceramic

Find number: 1583

Find depth: 15.15+ NAP

Assymetric biconical spindle whorl. One side is hollow.

Diameter: 3.4 cm
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Heighth: 2.2 cm

Weight: 19 gr

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Ring, iron

Find number: 1575

Find depth: 15.13+ NAP

Iron ring with round section to which leather remains were attached, possibly a strap.

Condition: corroded, restored.

Outer diameter: 4.9 cm

Inner diameter: 3.4 - 3.6 cm

Thickness: 0.7 - 0.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

11 Knife, iron

Find number: 1585

Find depth: 15.13+ NAP

Small iron knife with mineralized remains of the leather scabbard and the wooden hilt.

Length: 11.0 cm

Length blade: 7.5 cm

Length hilt: 3.5 cm

Width blade: 0.8 - 1.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Vessel, pottery

Find number: 1565 (7074 ceramic sample)

Find depth: 15.62+ NAP

Biconical pot, black smoothened surface, grey/brown paste. Slightly asymmetrical. 

The upper part of the belly is decorated with five wide shallow grooves. The bottom of 

the grave was at 15.20 - 15.15+ NAP. This suggests that the pot was not placed in the 

coffin on the bottom of the grave but on top of the coffin. When it was found the top 

half was in a fragmented state. Small fragments are missing. The pot will have been 

deposited in a complete state. The pot was just below the top level of the excavation 

so fragments might be missing due to (sub)recent disturbances.

Condition: broken, restored, completed.

Height: 15.3 - 16.8 cm

Rim diameter: 17.9 - 18.3 cm

Width belly: 19.4 cm

Width base: 7.2 cm

Height of carination: 7.4 - 8.9 cm

Type: Siegmund Kwt 2.31

Rhineland phase: 5

Rhineland date: 555 - 570

Alternative type: FAG Kwt 3A

FAG phase: 4 - 5 (occasionally in 6)

FAG date: c. 510/525 – 580/590 (610/620)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant 

13 Stone fragment

Find number: 1576
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14 Indeterminate remains, iron

Find number: 2399

Find depth: 15.20+ NAP

Small indeterminate fragments of iron located at the height of the throat/neck 

between the beads.

Condition: heavily corroded.

Length: c. 1.5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant 

15 Organic remains, human

Find number: 1763

Find depth: 15.20+ NAP

Fragments of a tooth, totally pulverised

16 Organic remains, human

Find number: 2396

Find depth: 15.20+ NAP

Fragments of a tooth

17 Organic remains, human

Find number: 2397

Find depth: 15.20+ NAP

Fragments of a tooth

18 Organic remains, human

Find number: 2398

Find depth: 15.20+ NAP

Fragments of a tooth

19 Stone 

Find number 1565 (inside pot)

Natural stone found in the pot during restoration. Not traces of use or wear visible 

macroscopically.

20 Organic remains

Find number: 2373 (identical to bow brooch 2)

Various organic remains and metal fragments in two separate small transparent boxes.

21 Organic remains

Find number: 1759 (identical to bow brooch 3)

Various organic remains and metal fragments.
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Grave 20

Trench  100 

Feature number 6306

Grave type possible inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.66 m

Top level  15.60+ NAP

Grave pit bottom 15.57+ NAP 

Remaining depth 0.03 m

Orientation angle 83

Stratigraphy possibly older than grave 21

Reopening unknown, no evidence

Description

Outline of a possible grave recorded. One small metal object was found but it was lost. 

The grave is cut by grave 21 and is thus older. In view of its size this grave was probably 

that of a child.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of grave finds.

Finds

No finds

21

20
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Grave 21

Trench  100 

Feature number 6313

Grave type inhumation grave

Grave structure coffin grave

Top level  15.63+ NAP

Grave pit bottom 15.43+ NAP 

Remaining depth 0.20 m

Orientation angle 91

Stratigraphy possibly younger than grave 20

Reopening no 

Description

Grave with a wooden container. The grave could not be excavated completely, the 

eastern half is lost. In the grave pit a band with a different colour was visible. This will 

have been the west wall of a wooden container. Other elements of a wooden container 

were not observed. The position of the finds related to the body indicate that the grave 

was oriented south - north. The stones in the grave do not seem to be important for 

the construction of the grave. There were no indications for the reopening of the grave. 

The grave cuts grave 20 and is thus younger. In view of the finds of beads and brooches 

it was probably the grave of a woman. 

Physical anthropology

Remains of the skull were observed and one tooth crown was recovered in the western 

part of the container. 

Date grave

Franken AG phases 8-9

1767

1720

1

2

1589

3

6

4

5

9

8

7

21

20
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Finds

1 Coin, gold

Find number: 1743 (database A. Pol CMM 12610)

Find depth: 15.52+ NAP

Tremissis

Obv.: bust looking right, pseudo - legend

Rev.: cross in circle, pseudo - legend

Condition: complete

Diameter: 10 mm

Weight: 1.230 gr

Gold content: 80%

Type: uncertain

Date: not before 625

Location: Archaeological Depot Province of Noord Brabant

Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Reading No 77

Mode   General Metals

Duration  64.18

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *5.25

Alloy2  No Match : *5.75

Grave 21

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1560 Pendant, gold, part missing

1566 Small knife, iron, part of the grip is missing remaining 
length: 7

1586 Mount, copper alloy, difficult to determine what kind of mount

1587 Vessel, pottery, biconical pot, broken

1588 Vessel, pottery, bowl ø22

1589 Stone

1720 Stone

1732 Knife, iron, part of the grip is missing 14.2

1733 Grip, iron, copper alloy 16.2

1736 7 beads

1743 Coin, gold

1767 Stone

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1580 Part of the grip of a knife and some pottery sherds

1581 4 beads

1768 ? (ceramics)

no nr Plate buckle, copper alloy, found with metal detector in ‘immediate environment grave 21’

no nr Part of a knife, iron, found with metal detector in ‘immediate environment grave 21’
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% ± Error

Sb 0.056 ± 0.012

Sn 0.323 ± 0.038

Cd < LOD : 0.013

Pd < LOD : 0.013

Ag *15.534 ± 0.144

Ru < LOD : 0.005

Mo < LOD : 0.004

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.006

Bi 0.052 ± 0.023

Pb 0.090 ± 0.017

Se < LOD : 0.100

Au 76.635 ± 0.680

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.068

Cu *1.017 ± 0.021

Ni < LOD : 0.045

Co < LOD : 0.026

Fe 0.088 ± 0.023

Mn < LOD : 0.077

Cr < LOD : 0.053

V 0.251 ± 0.016

Ti < LOD : 0.025

Al < LOD : 1.550

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.339

Si 5.952 ± 0.154

Mg < LOD : 0.002

2 Gold sheet

Find number: 1560

Find depth: c. 15.50/15.55+ NAP

Round gold sheet that must have been attached to another element because the rim 

is folded backwards as if it was folded around another (metal?) plate. It could be an 

element of a so - called ‘pressblech’ brooch. On the front the rim is decorated with 

three thin and twisted wires. The outer wire is partially missing and when the sheet 

was found had loosened itself of the sheet. The image in the centre of the plate seems 

to represent a head to the left of which a mouth (two stripes indicating lips), an eye (a 

triangle with a circle within) and an ear (dot in circle) and hair (?) (zigzag stripes) can 

be identified. The dead is above a half circle with V - shaped stripes (dress?). The back 

of the head is delineated by a line of dots (pearls?) and two lines (diadem?). The head 

is encircled by a band probably containing degraded letters. Possibly a cross and an E 

can be identified. The whole image reminds of a Roman coin. The XRF measurement 

(surface) gives the following figures of the composition of the metal at the front: gold 

46.861 %, silver 46.940 %; at the back: gold 42.669 %, silver 52.051%.

Condition: broken, part missing. There is a hole driven through the sheet from the 

front. It is possible that the sheet was secondarily used as a pendant.

Diameter: 2.9 cm 

Weight: ?

Type and date: see chapter on finds.

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant
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Results XRF measurement Restaura laboratory (Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer)

Front

Reading No 74

Mode   General Metals

Duration  63.81

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *5.49

Alloy2  No Match : *5.72

% ± Error

Sb 0.054 ± 0.026

Sn 0.466 ± 0.070

Cd < LOD : 0.037

Pd < LOD : 0.030

Ag 46.940 ± 0.232

Ru < LOD : 0.009

Mo < LOD : 0.005

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.004

Bi 0.139 ± 0.019

Pb 0.070 ± 0.016

Se < LOD : 0.082

Au 46.861 ± 0.205

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.046

Cu 3.973 ± 0.048

Ni < LOD : 0.046

Co < LOD : 0.037

Fe 0.154 ± 0.031

Mn < LOD : 0.068

Cr 0.250 ± 0.036

V < LOD : 0.025

Ti 0.033 ± 0.016

Al < LOD : 0.706

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.195

Si 0.973 ± 0.087

Mg < LOD : 0.002

Back

Reading No 75

Mode   General Metals

Duration  61.61

Units   % 

Sigma Value 2

Sequence Final

Alloy1  No Match : *4.72

Alloy2  No Match : *5.03
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% ± Error

Sb 0.081 ± 0.029

Sn 0.452 ± 0.075

Cd < LOD : 0.045

Pd < LOD : 0.032

Ag 52.051 ± 0.266

Ru < LOD : 0.007

Mo < LOD : 0.005

Nb < LOD : 0.004

Zr < LOD : 0.004

Bi 0.191 ± 0.019

Pb 0.081 ± 0.016

Se 0.176 ± 0.040

Au 42.669 ± 0.198

W < LOD : 0.002

Zn < LOD : 0.069

Cu 3.811 ± 0.048

Ni < LOD : 0.048

Co < LOD : 0.035

Fe 0.232 ± 0.035

Mn < LOD : 0.117

Cr 0.216 ± 0.035

V < LOD : 0.029

Ti 0.037 ± 0.016

Al < LOD : 0.742

S < LOD : 0.002

P < LOD : 0.185

Si < LOD : 0.232

Mg < LOD : 0.002

3 Bead amber

Find number: 2236

Number on string: 1

String number: not on string, fragmented

Type: ?

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2205, 2207

Number on string: 2

String number: 2, 1 

Type: GO28. In the hole is a metal tube, not visible on photograph.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2203

Number on string: 1

String number: 12

Type: GO29 / S - Per46.5

Kombinationsgruppe: H - I

Rhineland phase: 8 - 10

Rhineland date: 610 - 705

FAG phase: 5 - 10, mainly 6 - 7

FAG date: (c. 565 - 740) 580/590 - 640/650

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2208

Number on string: 1

String number: 13 

Type: OO20 / S - Per34.1

Kombinationsgruppe: (G) H - I

Rhineland phase: (6) 8 - 10

Rhineland date: (570) 610 - 705

FAG phase: (5) 6 - 10

FAG date: (565) 580/590 - 740

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2204, 2206

Number on string: 2

String number: 5, 4

Type: RO28

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1581,  

Number on string: 2

String number: 6, 7

Type: WO28

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2203

Number on string: 1

String number: 11

Type: YO28

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1736, 2234, 2235

Number on string: 3

String number: 8, 10, 9

Type: YO30 / S - Per33.3

Kombinationsgruppe: D - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Metal tube

Find number 2205

Metal tube in the hole of bead 2, not visible on photograph

4 Knife, iron

Find number: 1732

Find depth (top): 15.50+ NAP

Iron knife with mineralized leather fragments on one side of the blade. Some tiny 

mineralized wood remains on the hilt.
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Condition: part of the hilt is missing

Remaining length: 12.9 cm

Length of the blade: 10.0 cm

Width: 2.1 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Knife, iron

Find number: 1566 + 1580

Find depth: 15.50+ NAP

Iron knife  with mineralized leather remains on the blade and mineralized wood 

remains on the hilt. I (FT) have not seen the knife itself, description on the basis of 

Restaura report.

Condition: part of the hilt is missing

Remaining length: 9.6 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Buckle, copper alloy, iron

Find number: 1733

Find depth: 15.50+ NAP

Copper alloy simple buckle with oval loop consisting of a strip of metal in a vertical 

position and iron tongue which is connected to the loop with an hinged construction. 

The outer edge of the upper part of the metal strip is decorated with small indents. 

The surface of the metal strip is decorated with groups of two to four incised grooves. 

Textile remains were preserved on the surface.

Condition: complete

Outer width of the loop: 3.7 cm

Inner width of the loop: 3.3 cm

Height of the metal strip: 0.6 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

7 Fragment of fitting or mount, copper alloy

Find number: 1586

Find depth: 15.56+ NAP

Two small copper alloy fragments of indeterminate function, maybe fragments of a 

belt fitting? One of the fragments covered in fine mineralized textile fragments.

Condition: broken

Remaining length: 1.7 and 2.0 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

8 Vessel, pottery

Find number: 1587 (7081 ceramic sample)

Find depth: 15.60+ to 15.51+ NAP

Biconical pot of orange fine paste. Slightly smoothened surface. Pressed together and 

fragmented when found. A small part was missing. The straight upper part of the belly 

has four decorated zones. They are from top to the carination: 1. a roulette stamp 

with opposing triangles filled with oblique stripes bordered on both sides by lines of 

longitudinal rectangles. The rouletting overlaps at the beginning and the end. 2. a zone 

with individual stamps of ∑ - form. 3. a zone with identical rouletting as zone 1. 4. a 

zone with single stamps of vertical rectangles of 6 x2 square impressions ending on 

both sides with half circles. The rectangles get smaller towards the top. Small fragment 

missing. The pot will have been complete when deposited in the grave.
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Condition: broken, restored, completed.

Height: 14.6 - 1 5.7 cm

Rim diameter: 16.0 - 16.7 cm

Width belly: 16.2 cm

Width base: 6.6 - 7.0 cm

Height of carination: 7.4 - 7.6 cm

Type: Combination of form and decoration not in Siegmund 1998 or FAG. See 

discussion in finds chapter.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

9 Vessel, pottery

Find number: 1588 (7082 ceramic sample)

Find depth: 15.56+ NAP

Bowl with slightly oblique upper part. Surface orange colour, weathered surface, paste 

with inclusions of small quartz fragments and red ceramic fragments. Part of the rim is 

missing but this seems to be due to recent damage. The bowl will have been complete 

when deposited in the grave.

Condition: complete, small fragment of rim broken off but restored.

Height: 8.2 - 8.7 cm

Rim diameter: 16.2 – 16.5 cm

Width belly: 14.7 cm

Width base: 7.0 cm

Height of the carination: 4.8 cm

Type: Siegmund Sha 2.21

Rhineland phase/date: 5 – 8 (555 – 649)

Alternative type: FAG S - Sha 2.21

FAG phase/date: 4 – 7 (510/25 - 640/650)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

10 Textile remains

Find number: 7066

Find depth: 15.50+ NAP

Textile remains attached to copper alloy buckle 6 (find number 1733).

Not indicated on grave plan (sieve finds):

11 Indeterminate object, iron, pottery shards and a piece of brick

Find number: 1580

The iron object could be part of the hilt of a knife? 

Condition: broken, restored

Rim diameter: 18.0

Width base: 6.9

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

12 Fragments, pottery

Find number: 1768

Several pottery shards

Condition: broken

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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13 Belt fitting, copper alloy

Find number: none

Copper alloy plate buckle. Found with a metal detector in the immediate environs of 

grave 21.

Condition: 

Length:

Outer width of the loop:

Inner width of the loop:

Type: 

Alternative type:

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

14 Stones, natural

Find number: 1589, 1720, 1767 

Find depth: c. 15.62+ 

Natural stones in the fill of the grave.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 22

Trench  100

Feature number 5103

Grave type possible inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length unknown

Grave pit width unknown

Top level  15.63+ NAP

Grave pit bottom 15.31+ NAP

Remaining depth 0.32 m

Orientation angle 4

Reopening unknown, no evidence

Description

Grave in which no wooden container was observed. The grave was oriented west - east 

or east - west. 

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

Grave 22

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1562 bead from sieve

1578 bead

22
1       
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Finds

1 Bead glass

Find number: 1562

Number on string: 1

Glass bead of irregular form of green base material with red/brown irregular trails

Length: 16 mm

Kombinationsgruppe: E - G

Rhineland phase: 4 - 8

Rhineland date: 530 - 640

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1574

Number on string: 2

Found on sieve.

Type: GO11 / S - Per36.2

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase: 5 - 10

Rhineland date: 555 - 705

FAG phase: 5 - 8

FAG date: c. 565 - 740

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 1578

Number on string: 3

Type: WO11

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant

2 Small pottery fragments

Also find number 1574

Very small fragments of pottery, red paste.

3 Animal bone

Find number: 1574

The remains of this grave were in a very bad condition. It is not certain that this bone 

belongs to grave 22.

4 Pottery fragment, clay pipe

Fragment of an (early) modern clay pipe.

Location: Archaeological Depot Province of Noord – Brabant
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Grave 23

Trench  100 

Feature number 5100

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length unknown

Grave pit width 1.10 m

Top level  15.59+ NAP

Grave pit bottom 15.36+ NAP 

Remaining depth 0.23 m

Orientation angle 82

Reopening no 

Description

Only the southern halve of the grave could be excavated. No traces of a container 

could be observed. The stones in the grave pit are more or less along the edges, so it is 

possible that they are related to a construction in the grave for instance to fix planks. 

In other graves stones seem to be incidental features that have no meaning for the 

construction. The grave was probably oriented south - north. There were no indications 

for the reopening of the grave. The seax indicates that this was probably the grave of a 

man.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

1742

1731

1730

1
4

1741

1593
23

Grave 23

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1593 Stone

1730 Stone

1731 Stone

1734 Seax, iron, broken, part of the hilt may be missing 55.9

1741 Stone

1742 Stone

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1584 Bead?

1735 Restaura: soil and roots, correct?
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Date grave

FrankenAG phases 7-8

Finds

1 Seax, iron

Find number: 1734

Find depth:15.49+/15.47+ NAP

Iron seax. Part of the blade is covered with mineralized leather remains and on the hilt 

are some mineralized wood remains.

Condition: broken, restored, completed.

Length: 45.2 cm

Length blade: c. 37 cm

Width blade: 4.1 cm

Type: Siegmund Sax 2.1 (leichter Breitsax)

Rhineland phase/date: 8 – mid 9 (c. 610 – 655)

Alternative type: FAG Sax 2.2 (schwerer Breitsax)

FAG phase/date: 6 – 9 (mainly end phase 7 and 8) (580/590 – c. 710, mainly 630/640  – 

670/680)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Stones natural

Find number: 1593, 1730, 1731, 1741, 1742

Find depth: c. 15.50+ - 15.55+ NAP

Natural stones

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

 

4 Knife, iron

Find number 7089

Find depth:15.49+/15.47+ NAP

Fragment of an iron knife. Found during cleaning and restoration of the seax nr 1. The 

knife has a bit of an angled back but this image might be due to heavy restoration.

Length: 12.1 cm

Width: 2.1 cm 

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on grave map (Sieve finds)

3 Bead glass

Find number: 1584

Type: GO11

Kombinationsgruppe: F - I

Rhineland phase/date: 5 – 10 (555 – 705)

FAG phase/date: 5 – 8 (c. 565 – 740)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 No object

Find number 1735
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Grave 24

Trench  17 

Feature number 6326

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length unknown

Grave pit width 0.54 m

Top level  15.52+ NAP

Grave pit bottom 15.36+ NAP 

Remaining depth 0.16 m

Orientation angle 74

Reopening unknown, no evidence

Description

The grave was partly destroyed by a later posthole. Not much of the grave pit 

remained. No traces of a container were observed. 

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

Date grave

FrankenAG phases 4- 5 (6)

Grave 24

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1737 Vessel, pottery, biconical pot decorated with horizontal grooves

1

24
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Finds

1 Biconical pot, pottery

Find number: 1737 (7084 ceramic sample)

Find depth: 15.51+ NAP

Biconical pot with black surface and black/grey paste. Smoothened surface? The upper 

part of the belly is decorated with five relatively deep individual grooves (not a spiral). 

When found the top part was fragmented. 30% of the rim was missing. Next to old 

fractures there were also recent ones. The remaining depth of the grave was only 16 

cm, so part of the pot may have been lost in recent times.

Condition: damaged, parts were missing, restored and completed.

Height: 7.8 - 8.4 cm

Rim diameter: 12.0 cm

Belly diameter: 13.1 cm

Base diameter: 5.4 cm

Height carination: 4.0 cm

Type: Siegmund Kwt 2.31

Rhineland phase: 5

Rhineland date: 555 - 570

Alternative type: FAG Kwt 3A

FAG phase: 4 - 5 occasionally in 6

FAG date: c. 510/525 – 580/590 (610/620)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 25

Trench  17 

Feature number 6350

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 1.38 m

Grave pit width 0.50 m

Top level  15.50+ NAP

Grave pit bottom 15.40+ NAP 

Remaining depth 0.10 m

Orientation angle 85

Reopening unknown, no evidence

Description

Rectangular grave pit with rounded corners. No traces of a container could be 

observed. The small size of the pit indicates that it was probably the grave of a child.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

Date grave

FrankenAG phases 3-5

1

25

GRAF 25

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1771 Vessel, pottery, broken, incomplete?
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Finds

1 Egg - shaped pot, pottery

Find number: 1771 (7086 and 7092 ceramic samples)

Find depth: 15.49+ NAP

Egg - shaped pot (Wölbwandtopf), coarse ware (product from Mayen?). Not decorated 

but the rim is slightly cut on the outside. There is a black substance on the interior, 

but not on the three cm above the base. That part is clean. The outside surface also 

seems to be clean. On the outside of the wall is an accidental indent caused during 

production. The pot was broken when recovered. About 50% of the rim and body are 

missing. The damage is likely to be the result of recent disturbances. Both old and 

recent fractures were present. Only 10 cm remained of the grave. 

Condition: not complete, restored, completed.

Height: 9.5 – 10.7 cm

Rim diameter: 12.5 – 12.8 cm

Largest belly diameter: 11.5 cm

Base diameter: 5.9 cm

Type: Siegmund Wwt 1.1 or Wwt 1.2 (the angle between base and rim is at 710 which is 

exactly the value separating forms 1.1 and 1.2

Rhineland phase/date: 1.1: 4 (530 – 555); 1.2: 3 -5 (485 – 570)

Alternative type: FAG S - Wwt 1.1 or S-=Wwt 1.2

FAG phase/date: S-Wwt1.1: 3 - 5 (mainly 4) 460/480 - 580/590 (mainly 510/525 - 565); 

S-Wwt1.2: 3 -5 (460/480 – 580/590).

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 26

Trench  17

Feature number 6936

Grave type inhumation grave

Grave structure unknown (possibly grave with wooden container or coffin)

Grave pit length 2.28 m

Grave pit width 0.64 m

Top level  15.46+ NAP

Grave pit bottom 15.23+ NAP

Remaining depth 0.23 m

Orientation angle 7

Reopening no 

Description

Grave pit with rectangular and oval short sides. The central part of the fill of the pit is 

different. This might indicate the presence of a wooden container, although no clear 

traces of decayed wood or a lining of a wooden container were observed. The grave 

was probably oriented west - east. There were no indications for the reopening of the 

grave.

Physical anthropology

Remains of the skull were observed and one tooth was recovered in the western part of 

the container. In view of the finds of beads and brooches it is likely to be the grave of a 

woman. 

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

GRAF 26

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

1689 Rivet? copper alloy

1690 Knife, iron 12.4

Not indicated on field drawing (found on sieve or otherwise)

1789 Strip, iron, triangular section

1
2

26
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Finds

1 Knife, iron

Find number: 1690

Find depth: 15.26+ NAP

Small iron knife. Some mineralized wood remains are attached to the hilt and 

mineralized leather remains are attached to the blade.

Condition: corroded, restored.

Length: 12.7 cm 

Length blade: 7.8 cm

Largest width blade: c. 1.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Knob, copper alloy

Find number: 1689

Find depth: 15.27+ NAP

Copper alloy knob of unknown function. Visible is a knob and a protruding pin with 

rectangular (?) section. The pin seems to protrude from both sides of the knob.

Condition: incomplete

Total length: 1.8 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Not indicated on grave plan (sieve find):

3 Indeterminate object, iron

Find number: 1789

Indeterminate iron object

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Grave 27

Trench  100 

Feature number 5115

Grave type cremation grave

Grave structure pit with scattered cremation remains

Grave pit length 0.76 m

Top level  15.59+ NAP

Grave pit bottom 15.47+ NAP

Remaining depth 0.12 m

Stratigraphy younger than grave 5

Reopening no 

Description

Pit with an irregular form. The cremated bones were scattered over the pit although 

small concentrations occurred. The grave cuts the fill of graves 5 and 6 and must thus 

be younger than grave 5 that in its turn is younger than grave 6.

Physical anthropology

Cremated bones were observed and recovered. The total weight of the bone was 

only 66.6 gr. The cremated person was an (older) adult. Fragments recovered from: 

crista occipitalis interna, maxilla, processus zygomaticus ossis temporalis, condylus 

mandibularis, rib, vertebra, os tarsale (research Barbara Veselka MA, see report on 

human remains).

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

358 359

422 cremation

6

5

27
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Finds

1 Human bone, burned

Find numbers: 358, 359, 422 and 387 (sieve finds)

Fragments of cremated human bones

Condition: burned

Length: 

Type: 

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Organic remains

A small amount of 1.5 gr of animal bone was recovered among the cremated bones.

Grave 27

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

358 Cremated human bone

359 Cremated human bone

422 Cremated human bone

Not indicated on the field drawing (found on sieve or otherwise)

387 Cremated human bone
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Grave 28 (further analysis needed based on new insights)

Trench  8 

Feature number 4

Grave type possible inhumation grave

Grave structure unknown

Grave pit length 2.64 m

Grave pit width 1.13 m

Grave pit depth unknown

Orientation angle 64

Reopening unknown, no evidence

Description

Not much remained of this grave. Only a rectangular outline of a grave pit was 

observed. The southern part was largely destroyed by a large pit of younger date. On a 

photograph of the first excavation level the northwest corner is hardly present. On the 

photograph the outline of the grave which is scratched-in in the sand but it encircles 

large patches of yellow subsoil. One can seriously question whether this was a grave.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed.

Date grave

The grave cannot be dated on the basis of the finds.

Finds

No finds

Grave 28

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

7 No finds on drawing, no sword sword

28
7

6
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Grave 29

Trench  105

Feature number 10081

Grave type inhumation grave

Grave structure coffin grave

Grave pit length unknown

Grave pit width 0.84 m

Container length 1.96 m

Container width 0.42 m

Top level  15.03+ NAP

Grave pit depth 14.95+ NAP

Remaining depth 0.08 m

Orientation angle 338

Reopening no

Description

Grave with a narrow wooden coffin. The interior width seems to be only 28/30 cm. 

The eastern end could not be excavated, but the grave will not have extended much 

beyond the limits of excavation. The north - east corner was destroyed while digging a 

pit in later times. The beads in the western part of the container indicate that the grave 

was oriented west - east. There were no indications for the reopening of the grave.

Physical anthropology

No skeletal remains were observed. In view of the finds of beads it was probably the 

grave of a woman. 

Date grave

Franken AG phases 5-6

1

29
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Grave 29

Find nr Description Length/width 
in cm

Original comments Provisional 
date

2043 Stone

2047 Bead

2048 Bead

2049 Bead

2050 Bead

2051 Bead

2052 Bead

2053 Bead

2054 Bead

2055 Bead

2056 Bead

2057 Bead

2058 Bead

2059 Bead

2060 Bead

2061 Bead

2062 Bead

2063 Bead

2064 Bead

2065 Bead

2066 Bead

2067 Bead

2068 Bead

2069 Bead

2070 Bead

2071 Bead

2072 Bead

2073 Bead

2074 Bead

2075 Bead

2076 Bead

2077 Bead

2078 Bead

2079 Bead

2080 Bead

2081 Bead

2082 Bead

2083 Bead

2084 ?

2085 ?

2086 ?

2087 ?

2089 ?

Not indicated on the field drawing (found on sieve or otherwise)

2045
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Finds

1 Bead amber

Find number: 2047, 2048, 2052, 2065, 2081, 2085

Number on string: 6

String numbers: 1, 2, 6, 19, 35, 39

Type A40

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find number: 2060, 2070, 2075, 2077, 2083, 2087, 2237

Number on string: 7

String numbers: 14, 24, 29, 31, 37, 41, 42

Type: A45

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead amber

Find number: 2073

Number on string: 1

String number: 27

Type: A9

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2076

Number on string: 1

String number: 30

Type: BT6 / S - Per1.2

Length: 17 mm

Kombinationsgruppe: (A) B - C

Rhineland phase: 2 - 4

Rhineland date: 440 - 555

FAG phase: 2 - 5 (mainly 3 - 4)

FAG date: 433 - 580/590 (mainly 460/480 - c. 565)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2079

Number on string: 1

String number: 33

The form is a bit irregular cubic

Type: GO9 / S - Per1.6

Kombinationsgruppe: H - I

Rhineland phase: 8 - 10

Rhineland date: 610 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2059, 2086

Number on string: 2

String number: 13, 40

Small specimens of RO18
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Type: RO18

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2072

Number on string: 1

String number: 26

Type: RO2

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2049

Number on string: 1

String number: 3

Type: RO32 /S - Per1.3

Kombinationsgruppe: C - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2069

Number on string: 1

String number: 23

Type: RO35 / S - Per35.2

Length: 5 mm

Kombinationsgruppe: C - F

Rhineland phase: 3 - 9

Rhineland date: 485 - 670

FAG phase: 3 - 5 (mainly 4 - 5)

FAG date: 460 - 480 - 580/590 (mainly 510/525 - 580/590)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2067

Number on string: 1

String number: 21

Type: WO32 / S - Per1.3

Kombinationsgruppe: C - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2050

Number on string: 1

String number: 4

Type: YO19

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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* Bead glass

Find number: 2080

Number on string: 1

String number: 34

Type: YO2

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

Bead glass

Find number: 2057

Number on string: 1

String number: 10

Type: YO32 / S - Per1.3

Kombinationsgruppe: C - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 - 705

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2056, 2063, 2066

Number on string: 3

String numbers: 11, 17, 20

Type: Hängeperle of type 33 / S - Per1.7

Kombinationsgruppe: D - H

Rhineland phase: 3 - 10

Rhineland date: 485 – 705 

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2058, 2064

Number on string: 2

String numbers: 12, 18

Type: Koch 27.24

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass

Find number: 2068

Number on string: 1

String number: 22

Type: Koch 27.22

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

* Bead glass indeterminate

Find number: 2051, 2053, 2054, 2055, 2061, 2062, 2071, 2074, 2078, 2082, 2084

Number on string: not on string, 11 specimen

String numbers: not on string (sub nrs 5, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 28, 32, 36, 38)

Most of them seem to have been of green and blue colour. On the drawing a bead is 

indicated with a central line Possibly they were beads of Koch type M70. The fact that 

all these beads were pulverised might indicated that they were all of the same type 

and quality.

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant
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Stray finds

1 Detector find in the immediate environs of grave 21

Knife, iron

Find number: no number

Find depth: unknown

Part of an iron knife with mineralized leather remains attached. Found with a metal 

detector in the immediate environs of grave 21 on 10 - 11 august 2014. XR 162 

photograph.

Condition: broken, restored

Remaining length: 6.0 cm

Width: 2.3 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

2 Indeterminate iron object

Iron object possibly a nail, found near the graves. Not necessarily Merovingian.

Remaining length: 3.8 cm

3 Sword, iron

Find number 285 - 1

Feature: trench 102, level 1, feature 2001

Two or three fragments of an iron sword. That it is a sword can be seen where the 

section is visible, it has two cutting edges. The fragments do not fit. One fragment 

must be near the point. The blade is narrowing at one end. At the other end of the 

same fragment part of the outer layers of iron have corroded away and only the core 

is preserved. The blade is covered with mineralized wood remains and other possible 

organic materials included in the corrosion. The total length of the sword cannot be 

reconstructed, no parts of the hilt have been preserved. This is the sword find by the 

local amateur archaeologists which led to the discovery of the cemetery.

Condition: fragmented, corroded, restored.

Length of the long fragments: 26.5 and 22 cm

Width of the blade: 5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

4 Knife, iron [no photograph]

Find number 285 - 2

Feature: trench 102, level 1, feature 2001

Next to the two fragments of the sword there is an iron fragment which is not part of 

the sword, but part of a knife. The section demonstrates this clearly.

Remaining length of the fragment: 5 cm

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

5 Seax, iron

Find number: 7

Feature: trench 2, feature 4, layer 1; possible connection to grave 28

Iron seax, broken. There are two fragments, one large with the hilt and a large part of 

the blade, and a smaller fragment, the point of the seax. The two fragments do not fit. 

The width of the seax at the two broken ends are 3.5 and 2.1 cm long. There is thus a 

part missing between the two fragments. The hilt is covered with mineralized wood 

remains, the blade with some mineralized leather remains, but also in one part with 

a thick layer of corrosion in which sand and very fine gravel is included. There seems 
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to be grooves present in the blade but they are not clearly visible. The length of the 

whole seax is at least 78.6 cm probably a little bit longer, so it is likely that this seax is 

a ‘Langsax’. The find note mentions trench 2 level 2 feature 4. If this is correct than this 

Langsax was found in a pit to the south of the cemetery, or the pit was not a pit but a 

grave.  Mineralized wood remains of the hilt were recovered.

Condition: incomplete, corroded, restored.

Total length: > 78.6 cm

Length of the hilt: 17.6 cm

Width of the blade: 4.6 cm

Type Siegmund Sax 3

Rhineland phase/date: (mid 10) – 11 ((685) 705 – 740)

Alternative type: FAG Sax 3

Alternative phase/date: end phase 8 to 10 (c. 670 -  c. 740)

Location: Archaeological Depot Province of Noord - Brabant

6 Knife, iron

Find number 1776

Feature nr: trench 101, level 1 (no specific feature number)

Fragment of a long iron strip, possibly a knife, with mineralized organic material 

attached (possibly grass or straw). It is not clear whether this find relates to the 

cemetery, probably not. Mineralized leather remains on the metal strip.

Condition: both ends broken off, restored.

Remaining length: 11.1 cm

Width: 1.6 cm

7 Indeterminate iron fragment with textile remains related to knife 1776.

Find number: 7064

Feature: trench 101, level 1

8 Indeterminate copper alloy fragment

Find number 7065

Feature: trench 101, level 1

9 Buckle, copper alloy [no photograph]

Find number: 1134

Feature: trench 100, feature 5010, infill nr 1

Simple oval buckle of which the tongue is missing

10 Fragment, copper alloy

Find number: 1134

Feature: trench 100, feature 5010, infill nr 1

Bent copper alloy fragment. Merovingian?

11 Biconical pot, inclomplete

Trench 2 (Heemkundekring) feature 2.

Part of a bicinical pot, light grey paste, probably smoked surface. Upper part not 

decorated.
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Bijlage II Catalogus middeleeuwse plattegronden
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Huisplattegrond 1 (55) *

Oriëntatie ONO – WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen N.v.t.

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 16,9 m

Grootste totale breedte 8,0 m

Lengte kern 12,1 m

Grootste breedte kern 8,0 m

Afstand tussen gebinten 3,8 – 7,0 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 1 is jonger  dan huis 2: stijl S862 (H1) 

oversnijdt stijl S863 (H2). Ook stijl S6077 (H1) 

oversnijdt wandstijl S6076 (H2).

Huis 55 wordt op zijn beurt door latere greppels 

(S6071) oversneden 

Aardewerk AMVC, AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.

* Alle nummers tussen hakjes in deze 
catalogus verwijzen naar structuurnummers.



cataloguS middeleeuwSe plattegronden    383

4m0


spoordiepte structuur

15,28 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond 2  (54)

Oriëntatie ONO – WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Een van de kuilen van de gebintstijlen van de 

zuidelijk rij is opnieuw gebruikt voor bouw van 

Huis 1

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Gebogen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 19,9 m

Grootste totale breedte 11,0 m

Lengte kern 12,5 m

Grootste breedte kern 7,6 m

Afstand tussen gebinten 6,0 – 6,8 m

Grootste breedte zijbeuk 2,0 m

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 2 is ouder dan Huis 1 (zie huis 1)

Huis 2 is ouder dan Huis 3: gebintstijl S9501 (H2) 

wordt oversneden door ingangstijl S6141 (H3). 

Ook wandstijl S6181 (H2) wordt oversneden door 

gebintstijl S6180 (H3) 

Huis 2 is jonger dan Rechthoekige str. 75: 

Wandstijl S6171 (H2) oversnijdt staanders S6170 

(str.75)

Huis 2 is ouder dan Huis 21: wandstijlspoor  S841 

(H20) wordt oversneden door gebintstijlspoor 

S840 (H21)

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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4m0


spoordiepte structuur

15,31 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond  3 (51)

Oriëntatie ONO – WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van ieder zes gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Licht gebogen wand bestaande uit kleine 

wandstijlen, die mogelijk in een greppel hebben 

gestaan

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 21,8 m

Grootste totale breedte 10,5 m (benadering)

Lengte kern 15,2 m

Grootste breedte kern 8,5 m

Afstand tussen gebinten 2,4 – 3,5 m

Grootste breedte zijbeuk 1,8 m

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Palen zijn eruit gegraven of losgewrikt

Datering

Oversnijdingen Huis 3 is ouder dan Huis 4: gebintstijl S9502 (H3) 

wordt oversneden door gebintstijl S6232 (H4); 

gebintstijl S768 (H3) wordt oversneden door S767 

(H4); ingangstijl S741 (H3) wordt oversneden 

door gebintstijl S736 (H4); gebintstijl (H3) wordt 

oversneden door wandstijl S6210 (H4) 

Huis 3 is jonger dan Huis 2 (zie Huis 2)

Huis 3 is jonger dan Rechthoekige str. 75: 

gebintstijlen S803, 6228 en 6230 (H3) oversnijden 

respectievelijk staander S804 en 6227 en 

middenstaander S6229 (str. 75)

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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4m0


spoordiepte structuur

15,31 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond 4 (52)

Oriëntatie ONO – WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Plattegrond is slechts deels opgegraven; 

kern wordt gevormd door twee gebogen 

rijen van tenminste vier stijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Westelijk deel is niet opgegraven

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Licht gebogen wand bestaande uit 

tenminste vijf wandstijlen aan iedere 

buitenzijde; wandstijlen liggen naast 

gebintstijlen, behalve op de hoek

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw > 13,2 m

Grootste totale breedte ≥ 12,1 m

Lengte kern > 11,1 m

Grootste breedte kern ≥ 9,0 m

Afstand tussen gebinten 2,7 – 3,1 m

Grootste breedte zijbeuk 1,9 m

Ingangen In ieder geval een ingang aan de oostelijke 

kopse kant bestaande uit twee ingangstijlen

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor 

verbouwingen/reparaties

Het verdwijnen van het gebouw Palen zijn verwijderd, soms door middel van 

een uitgraafkuil

Datering

Oversnijdingen Huis 4 is jonger dan Huis 3 (zie Huis 3)

Aardewerk AMVC, AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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4m0


spoordiepte structuur

15,28 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond 5  (32)

Oriëntatie O-W

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee vrijwel rechte 

rijen van ieder vier gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Een van de ingangstijlen is bij de aanleg van een 

latere waterput verdwenen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 14,0 m

Grootste totale breedte 8,5 m

Lengte kern 9,8 m

Grootste breedte kern 8,5 m

Afstand tussen gebinten 2,8 – 3,0 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Kuil? S5458 ligt midden in plattegrond, zou ook 

tot Huis 6 kunnen behoren

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 5 is ouder dan Huis 6: meerdere sporen van 

de gebintstijlen worden door sporen van Huis 6 

oversneden.

Huis 5 is jonger dan Str. 33: gebintstijl S5468 (H5) 

oversnijdt ingangsstijl S5467 (str. 33). 

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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4m0


spoordiepte structuur

15,22 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond 6  (59)

Oriëntatie O-W

Typologie H1

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee vrijwel rechte 

rijen van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Licht gebogen wand bestaande uit kleinere 

wandstijlen op enige afstand van iedere 

gebintstijl; ook heeft de plattegrond op de 

hoekpunten kleine stijlen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 15,3 m

Grootste totale breedte 12,9 m

Lengte kern 11,1 m

Grootste breedte kern 9,0 m

Afstand tussen gebinten 2,3 – 3,0 m

Grootste breedte zijbeuk 2,1 m

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Kuil? S5458 ligt midden in plattegrond, zou ook 

tot Huis 5 kunnen behoren

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 6 is jonger dan Huis 5 (zie Huis 5)

Huis 6 is jonger dan Huis 7: wandstijl S9141 (H6) 

oversnijdt gebintstijl S5390 (H7).

Huis 6 is jonger dan BG str. 33 (zie 33)

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 1050 – 1200 n. Chr.
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0



394 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 7  (62)

Oriëntatie ONO- WZW

Typologie H0/H1 (geen wanden)

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee vrijwel rechte 

rijen van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 17,4 m

Grootste totale breedte 7,8 m

Lengte kern 14,6 m

Grootste breedte kern 7,8 m

Afstand tussen gebinten 3,0 – 4,2 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 7 is jonger dan Huis 23: gebintstijlspoor 

S6550 (H7) oversnijdt ingangstijlspoor S6551 

(H23)

Huis 7 is jonger dan Bijgebouw 1: gebintstijlen 

S9139 en S5130 (H 7) oversnijden respectievelijk 

gebintstijlen S9123 en S9143 (BB1).

Huis 7 is ouder dan Huis 6 (zie Huis 6)

Huis 7 is ouder dan Huis 8: sporen van de 

ingangspartij (S6543 en 6545; H7) worden 

oversneden door gebintstijl S6544 (H8a)

Aardewerk AMVD, AMLA, AMLB

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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Huisplattegrond 8  (67 en 70)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2 (beide fasen)

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Huis 8 heeft twee fasen; de oudste fase (H8a) 

(donker en licht grijs) heeft  een kern met twee 

gebogen rijen van ieder zes gebintstijlen. De 

jongste fase (H8b) (grijs en donkergrijs) heeft 

een kern met twee gebogen rijen van zeven/acht 

gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw H8a: 21,9 m 

H8b: 24,8 m

Grootste totale breedte 8,8 m

Lengte kern H8a: 16,1 m

H8b: 20,9 m

Grootste breedte kern 8,8 m

Afstand tussen gebinten H8a: 2,8 – 3,1 m

H8b: 2,2 – 3,1 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Bij beide fasen is aan de kopse kant een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder 

aanwezig

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Bij de oudste fase is het westelijk deel verbouwd, 

waarbij de het meest westelijk gebint en de 

westelijke ingangspartij zijn vervangen door drie 

gebinten en een nieuwe ingangspartij. Daarbij 

is het gebouw naar het westen toe uitgebreid. 

Daarnaast is een van de gebintstijlen van de 

noordelijke rij S6163 vervangen door een nieuwe 

stijl S6162.

Datering

Oversnijdingen Huis 8 is jonger dan Huis 7 (zie Huis 7)
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Aardewerk H8a: AMV, AMLA

H8b: AMLA

Conclusie datering 1050 – 1200 n. Chr.

4m0


spoordiepte structuur

15,25 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond  9 (74)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee gebogen  rijen 

van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 17,7 m

Grootste totale breedte 7,7 m

Lengte kern 12,5

Grootste breedte kern 7,7 m

Afstand tussen gebinten 2,4 – 3,2 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Mogelijk zijn twee middenstaanders van de 

noordelijke rij vervangen

Datering

Oversnijdingen Huis 9 is ouder dan Huis 8 (zie Huis 8)

Huis 9 is ouder dan Huis 23: Gebintstijlspoor 

S6546 (H9) wordt oversneden door 

ingangstijlspoor S6547 (H23) 

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1050 n. Chr.
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0



400 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond  10 (60)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twe licht gebogen rijen 

van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 15,1 m

Grootste totale breedte 7,1 m

Lengte kern 11,6 m

Grootste breedte kern 7,1 m

Afstand tussen gebinten 2,2 – 3,0 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een 

ingang aangetroffen, ingangen worden aan de 

lange zijde verondersteld

Binnenindeling

Bijzondere elementen Aan beide kopse kanten bevindt zich buiten de 

plattegrond een centrale paal.  

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 10 is ouder dan Bijgebouw 2: gebintstijlen 

S5258 en S5240 (H10) worden oversneden door 

respectievelijke gebintstijlen S5229 en S5241 

(BG1).

Huis 10 is ouder dan Hooimijt str. 63: gebintstijl 

5297 (H10) wordt oversneden door paalspoor 

S5296 (H str.63)

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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Huisplattegrond 11  (47)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H0 of H4

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee rechte rijen van 

ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen afwijkende gebinten

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 13,8 m (11,2 m zonder ingang)

Grootste totale breedte 7,5 m

Lengte kern 11,2 m

Grootste breedte kern 7,5

Afstand tussen gebinten 2,5 – 2,8 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan de oostelijke kopse kant bevindt zich een 

mogelijke ingangspartij bestaande uit een 

palenpaar.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis  11 is ouder dan cirkelvormige structuur 

66: gebintstijl S5972 wordt oversneden door 

paalspoor S5971.

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 1200 – 1250 n. Chr.
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Huisplattegrond 12 (24)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee gebogen rijen 

van ieder zes gebintstijlen

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Vier van de noordelijke gebinten liggen buiten 

de put

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 20,6 m

Grootste totale breedte >6,9 m

Lengte kern 14,6 m

Grootste breedte kern >6,9 m

Afstand tussen gebinten 2,4 – 3,2 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit een palenpaar in één 

grote kuil ingegraven

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Geen oversnijdingen met andere structuren

Aardewerk AMVD, AMVC, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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Huisplattegrond 13  (36A en 36B)

Oriëntatie O-W

Typologie Beide fasen H3

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Bij beide fasen wordt het skelet gevormd door een licht gebogen rij en een rechte rij van ieder 

drie gebintstijlen. Oudste fase is lightgrijs; jongste fase is donkergrijs.

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw Oudste fase 36A: 13,8 m (inclusief westelijke ingang en oostelijke kopse paal)

Jongste fase 36B: 11,9 m (inclusief westelijke ingang en oostelijke kopse paal) 

Grootste totale breedte Oudste fase 36A: 6,0 m

Jongste fase 36B: 7,2 m

Lengte kern Oudste fase 36A: 6,3 m

Jongste fase 36B: 5,9 m

Grootste breedte kern Oudste fase 36A: 6,0 m

Jongste fase 36B: 7,2 m

Afstand tussen gebinten

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Oudste fase 36A: Aan de westelijk kopse kant bevindt zich een ingangspartij bestaande uit twee 

palen. Deze ligt op relatief grote afstand van het meest westelijke gebint. Aan de oostelijke 

kopse kant heeft vermoedelijk een kopse paal gestaan. Dit paalspoor is hergebruikt voor de 

jonge fase.

Jongste fase 36B: Aan de westelijke kant is de ingangspartij bestaande uit twee palen iets naar 

het oosten verplaatst. Slechts het noordelijke paalspoor resteert, aangezien het zuidelijk spoor 

door de constructie van latere gebouwen (Huis 15 en Hooimijt 37) moet zijn vergraven.  Aan de 

oostelijke kopse kant is een centrale paal aanwezig, die waarschijnlijk zowel in de oude als jonge 

fase is gebruikt.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Het gebouw heeft twee fasen gekend. De oudste fase is het smalst. Bij de jongste fase is aan 

de buitenkant van beide rijen gebintstijlen een nieuwe stijl geplaatst waardoor de kern van het  

nieuwe gebouw breder is geworden. De ingangspartij aan de westelijk kant is vervangen en iets 

naar het oosten verplaatst.

Het verdwijnen van het 

gebouw

Bij de oudste fase zijn de palen vermoedelijk verwijderd, hoewel dat niet goed bestudeerd 

kon worden, aangezien in veel gevallen met het graven van de latere paal veel informatie is 

verdwenen. Bij de jongste fase zijn in veel gevallen nog paalgaten zichtbaar. Deze hebben 

over het algemeen een vuile iets rommelige vulling. Dit lijkt erop te wijzen dat palen eruit zijn 

getrokken, waarna het paalgat is opgevuld met vuile grond van het erf.  
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Datering

Oversnijdingen Huis 13 is ouder dan Huis 15: verondersteld zuidelijk paalspoor van westelijke ingangspartij is 

door zuidelijke gebintstijl (S7079) vergraven.

Huis 13 is jonger dan Huis 14 op basis van het feit dat de drie sporen van de zuidelijke gebinten 

van de oudste fase van Huis 13 drie gebint sporen van Huis 14  oversnijden.

Huis 13 is ouder dan Hooimijt 37

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.

4m0


spoordiepte structuur

15,47 m+NAP

4m

0
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Huisplattegrond 14  (34)

Oriëntatie O-W

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern bestaat uit twee gebogen rijen van ieder 

vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen 

Ontbrekende delen De meeste sporen van de zuidelijke wandstijlen 

zijn niet aangetroffen 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Gebogen wand bestaande uit stijlen die steeds 

op regelmatige afstand van ieder gebintstijl zijn 

geplaatst

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 16,3 m

Grootste totale breedte 9,9 m (extrapolatie van zuidelijke wandstijl)

Lengte kern 11,8 m (vijf); (13,6 m; zes)

Grootste breedte kern 7,8 m

Afstand tussen gebinten 2,0 – 3,5 m

Grootste breedte zijbeuk 2,0 m

Ingangen Aan de oostelijk kopse kant bevindt zich 

een ingangspartij bestaande uit vier palen; 

Aan de westelijke kopse kant gene duidelijk 

ingangspartij, wel liggen daar twee palen/

gebinten op kortere afstand dan in de rest van 

de plattegrond, maar op een significant grotere 

afstand dan in het geval van de ingangspartij.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Geen aanwijzingen voor in-situ behoud van 

palen, dus palen zijn eruit getrokken of gegraven

Datering

Oversnijdingen Huis 14 is ouder dan Huis 13 (zie H13).

Huis 14 is jonger dan Huis 15 op basis van het feit 

dat wandstijlspoor S9252 (H14) gebintstijlspoor 

S7034 (H15) oversnijdt.

Huis 14 is jonger dan str. 38 (optioneel)

Huis 14 is ouder dan str. 37.

Aardewerk AMVD

Conclusie datering 1050 – 1200 n. Chr.
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spoordiepte structuur

15,49 m+NAP

4m

0



410 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 15  (35)

Oriëntatie O-W

Typologie H2/H3

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door een gebogen rij en 

een vrijwel rechte rij van ieder zes gebinten

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 19,3 m

Grootste totale breedte 7,9 m

Lengte kern 13,7 m

Grootste breedte kern 7,9 m

Afstand tussen gebinten 2,2 – 2,8 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit een palenpaar.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Palen zijn eruit getrokken of uitgegraven.

Datering

Oversnijdingen Huis 15 is jonger dan Huis 16 op basis van het 

feit dat gebintstijlsporen 7027 en 7039 (H15) 

respectievelijk gebintstijlsporen S7028 en S7037 

(H16) oversnijden.

Huis 15 is ouder dan Hooimijt str. 37

Aardewerk AME (wrsch. geen onderscheid tussen AMV en 

AML in vondst_s); veel materiaal komt uit de 

paalsporen van de ingangspartij (S10045 en 

10058)

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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412 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 16  (39)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2/H4

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van ieder zes (of zeven)  gebintstijlen

Afwijkende gebinten Het meest oostelijke zevende gebint bestaat uit 

kleinere en minder diep gefundeerde stijlen die 

op duidelijk kortere afstand van elkaar staan  

Ontbrekende delen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen)

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 24,1 m

Grootste totale breedte 13,2 m

Lengte kern 15,8 m (zes); 18,0 m (zeven) 

Grootste breedte kern 8,8 m

Afstand tussen gebinten 2,6 – 3,4 m

Grootste breedte zijbeuk 2,4 m

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij. Aan de westelijke kopse kant 

bestaat deze uit twee palen. Aan de oostelijke 

kopse kant bestaat deze uit twee palenparen van 

kleinere stijlen

Binnenindeling Er zijn geen aanwijzingen voor een 

binnenindeling

Bijzondere elementen Aan de westelijke kopse kant zijn aanweerszijden 

van de ingangsstijlen en op de hoek palen 

ingegraven, wat de plattegrond aan deze kant 

een rechthoekig uiterlijk geeft. Aan de oostelijke 

kopse kant buigen de rijen gebint- en wandstijlen 

iets naar binnen toe en is de ingangspartij ook 

anders vormgegeven.

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 16 is ouder dan huis 15 (zie H15)

Huis 16 is jonger dan Hooimijt 40 en 42 

(relatie met Hooimijt 42 is gebaseerd op één 

oversnijding, die niet goed te interpreteren is, dus 

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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spoordiepte structuur
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4m

0



414 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 17  (15)

Oriëntatie N-Z (NWN-ZOZ)

Typologie H4

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee recht rijen van 

ieder vier gebintstijlen

Afwijkende gebinten

Ontbrekende delen Grote delen van de structuur zijn niet 

blootgelegd. Het gaat de zuidelijke drie 

gebintstijlen en wandstijlen van de westelijk helft 

en één gebintstijl met wandstijl van de oostelijke 

helft

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Rechte wand bestaande uit vijf of zes 

wandstijlen, die steeds naast een gebintstijl 

liggen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 17,6 m

Grootste totale breedte Ca. 12,0 m

Lengte kern 11,0 m

Grootste breedte kern 8,1 m

Afstand tussen gebinten 3,4 m

Grootste breedte zijbeuk 2,2 m

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit twee wijd uit elkaar 

staande palen

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Wandstijlen lopen in zuidelijke richting verder 

door dan kern

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Sommige paalkuilen duiden erop dat palen uit de 

kuil zijn getrokken, mogelijk dat bij een van de 

gebinstijlen de onderkant van de paal in de kuil is 

achtergelaten

Datering

Oversnijdingen Huis 17 is jonger dan Huis 18 op basis van het feit 

dat spoor S5604 van de zuidelijke ingang (H17) 

gebintstijl S5602 (H18) oversnijdt

Aardewerk AME

Conclusie datering 1200 – 1250 n. Chr.
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416 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 18  (13)

Oriëntatie O-W

Typologie H0a

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee rechte rijen 

van ieder vijf gebintstijlen.

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen De westelijke helft van de noordelijk rij 

gebintstijlen en wandstijlen is niet blootgelegd.

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) De rechte wand bestaat uit wandstijlen die op 

regelmatige afstand steeds naast de gebintstijlen 

zijn geplaatst.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 10,4 m

Grootste totale breedte 8,0 m

Lengte kern 10,4 m

Grootste breedte kern 4,4 m

Afstand tussen gebinten 2,3 – 2,6 m

Grootste breedte zijbeuk 1,6 m

Ingangen Er zijn geen ingangspartijen herkend. Ingangen 

worden aan beide kopse verondersteld.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Meeste palen lijken uit de sporen getrokken, bij 

veel is een vuile met verbrande leem opgevulde 

paalgat vulling aanwezig

Datering

Oversnijdingen Huis 18 is ouder dan Huis 17 (zie H17)

Aardewerk AME (slechts één vondst)

Conclusie datering Qua paalconfiguratie doet deze plattegrond 

denken aan de Ottoonse plattegrond van 

Nistelrode (H0a). H0a plattegronden dateren 

over het algemeen vroeger (850-950 n. Chr.) dan 

de vol middeleeuwse plattegronden.
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418 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 19  (14)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie H0a

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. 

aantal gebinten)

De kern wordt gevormd door twee rechte rijen van ieder vijf gebintstijlen.

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Twee sporen gebintstijlen en wandstijlen van de noordelijke helft zijn niet blootgelegd. De sporen van 

de meest oostelijke gebint- en wandstijl van de noordelijke helft zijn niet aangetroffen. Dit geldt ook 

voor het spoor van de meest westelijke wandstijl van de noordelijke helft.

Wanden

Vorm wand (recht of 

gebogen)

De rechte wand bestaat uit wandstijlen die op regelmatige afstand steeds naast de gebintstijlen zijn 

geplaatst.

Maatvoering

Totale lengte van het 

gebouw

10,5 m

Grootste totale breedte 8,5 m

Lengte kern 10,5 m

Grootste breedte kern 4,4 m

Afstand tussen gebinten 1,8 – 3,1 m

Grootste breedte zijbeuk 1,9 m

Ingangen Er zijn geen ingangspartijen herkend. Ingangen worden aan beide kopse verondersteld.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/

reparaties

Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Bij enkele palen was nog een duidelijk paalgat zichtbaar, moeilijk te zeggen of de paal in het spoor 

vergaan is of eruit getrokken. 

Datering

Oversnijdingen Huis 19 is ouder  dan Huis 17 (zie H17)

Aardewerk AMVD (slechts één vondst)

Conclusie datering Qua paalconfiguratie doet deze plattegrond denken aan de Ottoonse plattegrond van Nistelrode 

(H0a). H0a plattegronden dateren over het algemeen vroeger (850-950 n. Chr.) dan de vol 

middeleeuwse plattegronden.

Opmerking:

Qua paalconfiguratie en maatvoering (inclusief diepte van de palen)  is Huis 19 vrijwel 

identiek aan Huis 18. Beide overlappen elkaar en zijn waarschijnlijk dus elkaars 

opvolgers geweest. Welke het oudst is kan niet bepaald worden aangezien geen van de 

sporen van Huis 18 oversnijdingen heeft met sporen van Huis 19.
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420 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 20  (71 en 72)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie Plattegrond heeft twee fasen gekend

20A (oudste fase): H2

20B (jongste fase): H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

20A: kern wordt gevormd door twee licht gebogen rijen van in ieder geval ieder vier gebintstijlen

20B: kern wordt gevormd door twee licht gebogen rijen van in ieder geval ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Mogelijk dat de oostelijke kopse kant niet is blootgelegd omdat in dit deel een latere greppel en 

de putgrens loopt

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Mogelijk licht gebogen wanden bestaande uit kleine wandstijlen die steeds naast de gebintstijl 

staan

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 20A: (>) 11,9 m

20B: (>) 13,5 m

Grootste totale breedte 20A: 10,3 m

20B: 11,3 m

Lengte kern

Grootste breedte kern 20A: 7,9 m

20B: 7,9 m

Afstand tussen gebinten 20A: 2,3 – 3,4 m

20B: 2,7 – 3,0 (4,3) m

Grootste breedte zijbeuk 20A: 1,9 m

20B: 1,8 m

Ingangen 20A: geen aanwijzingen voor ingangen, deze worden aan beide kopse kanten verondersteld

20B: aan de westelijke kopse kant bevindt zich een ingangspart bestaande uit een palenpaar. De 

oostelijke kopse kant is waarschijnlijk niet blootgelegd

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor ene binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties 20B is de jongere fase (verbouwing) van fase 20A

Datering

Oversnijdingen Huis 20 is jonger dan Huis 21: gebintstijlsporen S576, 859, 912, 942, 947 (H20b) en 513 (H20A) 

oversnijden respectievelijk gebintstijlsporen S576, 9067, 911, 9030, 515 en 580 (H21)

Huis 20 is jonger Huis 22: Gebintstijlspoor S887  en wandstijlspoor S563 (H20A) oversnijden 

respectievelijk gebintstijlsporen S889 en S550 (H22)

Aardewerk 20A: AMLA

20B: AMVC, AMVD, AMLA

Conclusie datering 1050 – 1200 na. Chr.
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Opmerking:

Eigenlijk zijn huizen 20 (2 fasen), 21 en 22 allemaal elkaar opvolgers binnen dezelfde huisplaats, waarbij het huis in de laatste twee 

fasen naar het oosten is verplaatst of ingekort. Deze huisplaats heeft dus in ieder geval vier fasen gekend!

4m0


spoordiepte structuur

15,28 m+NAP

4m

0



422 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond  21 (73)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door  twee licht gebogen 

rijen van ieder tenminste zeven gebintstijlen.

Afwijkende gebinten

Ontbrekende delen Mogelijk dat de oostelijke kopse kant niet is 

blootgelegd

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw (>) 17,6 m

Grootste totale breedte 6,8 m

Lengte kern (>) 17,6 m

Grootste breedte kern 6,8 m

Afstand tussen gebinten 2,2 – 3,5 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen 

aangetroffen; ingangen worden aan beide kopse 

kanten verondersteld

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Huis 21 kan als de langere voorloper van Huis 20 

gezien worden. 

Datering

Oversnijdingen Huis 21 is ouder dan Huis 20 (zie H20)

Huis 21 is jonger dan Huis 2 (zie H2)

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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424 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 22 (76)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie H2?

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van tenminste ieder drie gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen De oostelijke kopse kant is niet blootgelegd

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Er zijn geen wandsporen aangetroffen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw >9,5 m

Grootste totale breedte 7,7 m

Lengte kern >9,5 m

Grootste breedte kern 7,7 m

Afstand tussen gebinten 4,1 – 4,5 m

Grootste breedte zijbeuk

Ingangen Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen 

aangetroffen, ingangen worden aan beide kopse 

kanten verondersteld

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Huis 22 is ouder dan Huis 20 (zie H20)

Aardewerk AML (slechts één scherf)

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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426 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 23 (79)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van tenminste ieder drie gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen De westelijke kopse kant is niet blootgelegd, 

deze ligt buiten put 14

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Er zijn geen wandsporen aangetroffen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw >10,6 m

Grootste totale breedte 7,8 m

Lengte kern >8,8 m

Grootste breedte kern 7,8 m

Afstand tussen gebinten 3,3 – 3,4 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan de oostelijke kopse kant is een ingangspartij 

aanwezig bestaande uit een palenpaar

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Het verdwijnen van het 

gebouw

Palen zijn vermoedelijk verwijderd; geen sporen 

met een duidelijke homogene paalkern

Datering

Oversnijdingen Huis 23 is jonger dan Huis 9 (zie H9).

Huis 23 is ouder dan Huis 7 (zie H7).

Aardewerk AMLA (niet veel vondsten)

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.



cataloguS middeleeuwSe plattegronden    427

4m0


spoordiepte structuur

15,20 m+NAP

4m

0



428 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 24  (18)

Oriëntatie N-Z

Typologie Vroeg ME

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee rechte rijen van 

ieder zes staanders

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Rechte wand bestaande uit op regelmatige 

afstand ingegraven wandstijlen. Alleen aan de 

westelike lange zijde aangetroffen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 15,3 m

Grootste totale breedte 7,4 (of 9,3) m; grootste breedte op basis van 

extrapolatie

Lengte kern 15,3 m

Grootste breedte kern 5,0 m

Afstand tussen gebinten 2,2 – 3,0 m

Grootste breedte zijbeuk 1,8 m

Ingangen Midden in lange zijde; geen inganspartij, maar 

wel grotere afstand tussen wandstijlen en 

staanders

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Geen van de sporen van str. 18 oversnijdt met 

sporen van een andere structuur.

Aardewerk AMVC, AML

Conclusie datering 700? – 850 n. Chr.
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430 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 25 (Rechthoekig; vroeg middeleeuws?) (78)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie Vroeg ME?

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee rechte rijen van 

ieder tenminste zes staanders. Op de as van het 

gebouw zijn de sporen van drie middenstaanders 

aangetroffen.

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Mogelijk dat de oostelijke kopse kant niet is 

blootgelegd omdat deze door een latere greppel 

doorsneden wordt. Het noordoostelijke deel van 

de noordlijke rij staanders en wandstijlen is door 

een latere goot spoor (afgraving) verdwenen. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Rechte wand bestaande uit op regelmatige 

afstand ingegraven wandstijlen. Sporen van 

wandstijlen zijn slechts ten dele bewaard 

gebleven

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw ≥  14,4 m

Grootste totale breedte 8,9 m

Lengte kern ≥ 12,9 m m

Grootste breedte kern 6,5 m

Afstand tussen gebinten 2,9 – 3,7 m

Grootste breedte zijbeuk 1,7 m

Ingangen Er zijn geen aanwijzingen voor een ingangspartij 

anagetroffen.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Geen van de sporen van str. 18 oversnijdt met 

sporen van een andere structuur.

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 725 – 950 n. Chr.?
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432 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Huisplattegrond 26 (27)

Oriëntatie N-Z

Typologie H4

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door vermoedelijk twee 

rechte rijen van ieder drie gebintstijlen.

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen De westelijk helft van de plattegrond is 

niet onderzocht omdat deze buiten het 

onderzoeksgebied ligt.

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Een rechte wand bestaande uit tenminste vier 

kleine wandstijlen

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw Ca. 13,8 m (15,8 m) (op basis van extrapolatie 

zuidelijke kopse kant)

Grootste totale breedte >6,4 m

Lengte kern 7,5 m

Grootste breedte kern >4,2 m

Afstand tussen gebinten 3,3 – 3,7 m

Grootste breedte zijbeuk 2,0 m

Ingangen Niet duidelijk, mogelijk ingangen kopse kanten 

met een ingangspartij bestaande uit een fors 

palenpaar en mogelijk een klein paaltje dat naar 

buiten toe loopt

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Wandpaal kopse kant in verlengde van rij 

gebintstijlen

Verbouwingen/reparaties Mogelijk is een wandstijl vervangen of verstevigd

Het verdwijnen van het 

gebouw

Gebintstijlen zijn  eruit gegraven, de wandstijlen 

zijn in de sporen vergaan

Datering

Oversnijdingen Sporen van str. 27 hebben geen oversnijdingen 

met sporen van een andere structuur

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 1200 – 1250 n. Chr.
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434 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Bijgebouw 1 Bootvorm of oudere structuur  (33)

Oriëntatie O-W

Typologie H2; met afwijkende kopse kanten

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen 

rijen van ieder drie gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen afwijkende gebinten

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 10,4 m

Grootste totale breedte 8,4 m

Lengte kern 6,3 m

Grootste breedte kern 8,4 m

Afstand tussen gebinten 3,0 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder. 

Deze worden op iedere hoek van het gebouw 

geflankeerd door een paal

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Str. 33 is ouder dan Huis 6: gebintstijl S9116 

(str.33) wordt oversneden door paalspoor S5449, 

die op zijn beurt oversneden wordt door S5445 

(H6) 

Aardewerk AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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436 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Bijgebouw 2 (bootvorm) (69)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen  

rijen van ieder drie gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 11,8 m

Grootste totale breedte 6,0 m

Lengte kern 6,2 m

Grootste breedte kern 6,0 m

Afstand tussen gebinten 2,6 – 2,8 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse kanten bevindt zich een 

ingangspartij bestaande uit één palenpaar ieder

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Bijgebouw 1 is ouder dan Huis 5, 6 en 7 (zie 

desbetreffende huizen)

Aardewerk Slechts één AME vondst

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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438 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Bijgebouw 3 bootvorm (61)

Oriëntatie NO-ZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen  

rijen van ieder drie gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 11,1 m

Grootste totale breedte 7,1 m

Lengte kern 6,7 m

Grootste breedte kern 7,1 m

Afstand tussen gebinten 2,8 – 3,2 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een 

ingang aangetroffen, ingangen worden aan de 

lange zijde verondersteld

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Aan beide kopse kanten bevindt zich buiten de 

plattegrond een centrale paal.  

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Bijgebouw 2 is jonger dan Huis 10 (zie Huis 10)

Aardewerk Slechts één AME vondst

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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440 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Bijgebouw 4 (Rechthoekig) -  oudere structuur  (25)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie Onduidelijk

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De plattegrond bestaat uit twee rechte rijen van 

ieder zes palen. In het oostelijk deel bevinden 

zich op de middenas vier palen

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 8,6  m

Grootste totale breedte 3,3  m

Lengte kern

Grootste breedte kern

Afstand tussen staanders

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen

Binnenindeling Er zijn geen aanwijzingen voor een 

binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen De sporen van de plattegrond hebben geen 

oversnijdingen met sporen van een andere 

plattegrond

Aardewerk Geen vondsten

Conclusie datering 750 – 850 n. Chr.?
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Opmerking

Qua paalconfiguratie heeft de plattegrond iets weg van de kern van vroeg 

middeleeuwse plattegronden (zie bv. Theuws 2014, afb. 10 type 1-Geldrop 17 of type 

3-Geldrop 37. Qua afmetingen is str. 25 aan de kleine kant,de kern van de kleinste 

structuren uit Geldrop hebben een lengte die groter is dan 10 m. Ook de kern van 

Karolingische gebouwen is over het algemeen langer dan 10 m. 

De evenwijdige ligging van deze plattegrond met de vol middeleeuwse plattegronden 

en de kleine omvang en geringe diepte van de paalsporen  kunnen als sterk argument 

aangevoerd worden dat het toch om een vol middeleeuwse structuur gaat. Het meest 

voor de hand is om deze structuur dan als een bijgebouw of schuur te zien. Ook het 

ontbreken van vondsten ondersteunt deze interpretatie.

4m0


spoordiepte structuur

15,23 m+NAP
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442 cataloguS middeleeuwSe plattegronden

Bijgebouw 7 (50)

Oriëntatie N-Z

Typologie Vroeg ME

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De plattegrond bestaat uit twee rechte rijen van 

ieder vijf palen, met op de middenas twee palen

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 8,0  m

Grootste totale breedte 4,8  m

Lengte kern 8,0 m

Grootste breedte kern 4,8 m

Afstand tussen staanders 1,6 – 2,0 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Geen aanwijzingen voor ingangen, deze worden 

aan de lange zijdes verondersteld

Binnenindeling Er zijn geen aanwijzingen voor een 

binnenindeling

Bijzondere elementen Staanders op de middenas staan iets naar binnen 

toe.

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen De sporen van de plattegrond hebben geen 

oversnijdingen met sporen van een andere 

plattegrond. Middenin een plattegrond ligt een 

waterput (vermoedelijk van latere datum)

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 700 (?) – 850 n. Chr.

Opmerking

Klein rechthoekig gebouw met de paalconfiguratie van een Merovingische plattegrond. 

De afmetingen van het gebouw komen overeen met de afmetingen van de kern 

van kleine Merovingische gebouwen (zie bv. Theuws 2014, afb. 10, str. 80).  Str. 80 

(Theuws 2014, afb. 10) heeft ook twee middenstaanders net als deze structuur, deze 

staan echter wel precies in het verlengde van de twee kopse palen aan beide kanten, 

en niet iets naar binnen toe zoals het geval bij de onderhavige plattegrond van Uden 

Schepersweg.

Structuur 50 ligt naast 18 en mogelijk houden beide verband met elkaar: groter huis 

met kleiner bijgebouw
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Bijgebouw/Huisplattegrond bootvorm (21)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De kern wordt gevormd door twee licht gebogen  

rijen van ieder vijf gebintstijlen

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen De vier oostelijke gebintstijlen van de zuidelijke 

rij zijn niet opgegraven 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 12,2 m

Grootste totale breedte >7,1 m

Lengte kern 12,2 m

Grootste breedte kern >7,1 m

Afstand tussen gebinten 2,4 – 3,1 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een 

ingang aangetroffen, ingangen worden aan de 

lange zijde verondersteld

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen De sporen van de plattegrond hebben geen 

oversnijdingen met sporen van een andere 

plattegrond

Aardewerk Geen aardewerk alleen twee metaalslakken

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.

Opmerking

Dit is als een bijgebouw verondersteld op basis van geringe paalomvang en 

gemiddelde diepte. Qua formaat plattegrond zou het heel goed een huis kunnen 

zijn. Er zijn echter alleen twee metaalslakken in twee afzonderlijke sporen van de 

plattegrond aangetroffen. Dit kan erop wijzen dat dit een schuurtje is geweest waar 

men iets met metaalbewerking of opslag heeft gedaan.

Aan beide kopse kanten bevindt zich op dezelfde afstand een spoor met vergelijkbare 

omvang. Aan de westelijke kant gaat het echter om een natuurlijke verstoring, aan 

de oostelijke kant daarentegen ligt een goed paalspoor, dat qua diepte en vulling 

vergelijkbaar is met de gebintstijlen. Het blijft echter moeilijk hard te maken dat dit 

spoor tot de structuur behoort.
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Huisplattegrond of Bijgebouw bootvorm  (10)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee gebogen rijen 

van ieder waarschijnlijk vier gebintstijlen

Afwijkende gebinten

Ontbrekende delen De sporen van de zuidelijke wand ontbreken en 

mogelijk liggen eventuele ingangspartijen aan 

beide kopse kanten buiten de onderzochte delen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Een gebogen wandgreppel met daarin dicht op 

elkaar staande kleine wandpaaltjes.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw >12,3 m

Grootste totale breedte Ca. 10,7 (op basis van extrapolatie zuidelijke 

wand)

Lengte kern 12,3 m

Grootste breedte kern 6,9 m

Afstand tussen gebinten 3,5 – 4,2 m

Grootste breedte zijbeuk 1,9 m

Ingangen Onduidelijk

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen De sporen van str. 10 hebben geen 

oversnijdingen met sporen van een andere 

structuur

Aardewerk AMVD, AMLA

Conclusie datering 950 – 1200 n. Chr.
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Huisplattegrond 27 of Bijgebouw (75)

Oriëntatie N-Z

Typologie onduidelijk

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

De plattegrond bestaat uit twee rechte rijen van 

ieder drie staander waartussen kleinere stijlen 

zijn geplaatst. Op de middenas bevinden zich 

twee middenstaanders

Afwijkende gebinten N.v.t.

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 10,1  m

Grootste totale breedte 9,0 m

Lengte kern

Grootste breedte kern

Afstand tussen staanders 3,5 – 4,0 m (grote staanders); 1,6 -2,4 m (inclusief 

kleine staanders)

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen 

aangetroffen; ingangen worden aan beide kopse 

kanten verondersteld

Binnenindeling Er zijn geen aanwijzingen voor een 

binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen Str. 75 is ouder dan Huis 2 en 3 (zie H2 en 3) 

Aardewerk Geen vondsten

Conclusie datering Qua omvang is het een klein gebouw, over het 

algemeen te klein voor een huis. Op basis van de 

ligging van de middenstaanders past het beter 

bij Merovingische dan Karolingische gebouwen. 

Qua geringe lengte lijkt een Karolingisch gebouw 

meer voor de hand te liggen.
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Huisplattegrond of Bijgebouw bootvorm  (17)

Oriëntatie ONO-WZW

Typologie H2/H3

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal 

gebinten)

Kern wordt gevormd door twee zeer licht 

gebogen rijen van ieder drie gebintstijlen.

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Geen

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 13,1 m

Grootste totale breedte 5,8 m

Lengte kern 5,4 m

Grootste breedte kern 5,8 m

Afstand tussen gebinten 2,2 – 2,3 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Aan beide kopse bevindt zich een ingangspartij 

bestaande uit ieder een palenpaar. Aan de 

oostelijke kopse kant wordt de ingangspartij aan 

beide kanten geflankeerd door hoekpaal.

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor een binnenindeling

Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen

Verbouwingen/reparaties Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen/

reparaties

Datering

Oversnijdingen De sporen van str. 17 hebben geen oversnijdingen 

met sporen van andere structuren.

Aardewerk AMV

Conclusie datering 1050 -1200 n. Chr.
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Bijlage III Determinatie hout en uitleg van de stamcodes
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10 816 566 a Quercus sp. spaander? 17a - 14 3 1 3 >6 - - g 20

10 816 566 b Quercus sp. spaander? 12 - 21 5 2 5 >10 - - g 16

10 816 566 c Quercus sp. spaander? 12 - 8 3 1 3 >6 - - g 7

10 816 566 d Quercus sp. spaander? 12 - 6 3 1 3 >6 - - g 8

10 816 566 e Quercus sp. spaander? 17a - 5 3 1 3 >6 - - g 21

10 816 566 f Quercus sp. spaander? 17a - 6 3 1 3 >6 - - g 27

100 5113 1015 cf. Quercus sp. hout spatha

12 5645 1111 - Quercus sp. paal/punt 17a - 30 2-5 1-6 6 >12 - - g 45

100 5144 1238 cf. Quercus sp. hout gesp

16 6782 1367 - Quercus sp. - 17a - 25 5-8 4 4 >8 - - m 30

16 6782 1385 - Quercus sp. plank? 13a - 31 6-11 1 11 >22 - - m 65

14 6640 1674 a Quercus sp. - 18a - 11-17 15-21 1-4 21 >8 - - m 20

14 6640 1674 b Quercus sp. - 18a - 18-25 12 1-5 12 >10 - - m 30

17 5197 1796 a Quercus sp. - 17a wankant? 7 4 1-3 4 >8 - - m 20

17 5197 1796 b Quercus sp. paal? 17a - 25 1-6 1-3 3 >6 - - m 20

17 5197 1796 c Quercus sp. paal? 17 - 26 1-4 1-3 3 >6 - - m 25

17 5197 1796 d Quercus sp. paal? 17 - 26 1-4 4 4 >8 - - m 30

17 5197 1796 e Quercus sp. - 17 - 27 1-4 2 2 >4 - - m 15

17 5197 1796 f Quercus sp. - 17 - 21 3-8 4 4 >8 - - m 35

17 5197 1796 g Quercus sp. - 17 - 30 12 4 4 >8 - - m 17

17 5197 1796 h Quercus sp. - 17 - 37 9-15 5 5 >10 - - m 30

17 5197 1796 i Quercus sp. plank? 17 wankant? 49 6-32 6 32 >64 1x? 9 m 43

17 5197 1797 - Quercus sp. plank/paal 17 wankant?
100-
113 5-40 2-12 40 >80 1

17 
(?) m 92

17 5497 1798 - Quercus sp. plank? 17 wankant? 61 29 2-7 29 >29 - - m 55

105 10053 2125 a Quercus sp. planks? 105 spint 23-43 1-34 1-7 34 >34<50 1 10 m 40

105 10053 2125 b Quercus sp. paal/punt 105 spint 13-35 6-22 1-8 22 >22<40 3? - g 55

105 10053 2125 c Quercus sp. ? 105 - 5-15 1-12 2,5 12 >24 - - g 25

105 10053 2125 d Quercus sp. spaander? 105 - 7 3 1 3 >6 - - g 25

105 10053 2125 e Quercus sp. plank/punt? 105 - 23 4-8 1 8 >16 2 11 g 80

-  - 7008 cf. Quercus sp. -
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Uitleg van de stamcodes 

1 hele stam 11 drie- (11b) of vierzijdig (11) 
gerechte ‘balk’ uit kwart stam 

2 halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’ 

3 derde stam 13 
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 

4 kwart stam 14 
radiale ‘plank’ maximaal tot hart 

5 radius kleiner dan 
boog 

15 

tangentiale ‘plank’, breedte groter 
dan radius (dosse) 
15 h=hartplank 

6 radius gelijk aan boog 16 

‘plank’ hart hooguit rakend (h), 
breedte maximaal radius 

7 radius groter dan boog 17 relatief klein deel uit stam 

8 eenzijdig gerechte ‘balk’ 18 segment van een uitgeholde stam 

9 
twee-(9bb), drie- (9b) of 
vierzijdig (9) gerechte 
‘balk’ door het hart van 
de stam 

10 
twee- (10bb), drie- (10b) 
tot vierzijdig (10) 
gerechte ‘balk’ uit halve 
stam 
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Bijlage IV Resultaten van het macrobotanisch onderzoek

vondstnummer vnr. 1135 vnr. 1622 vnr. 1623 vnr. 1791
spoor 5772 6640 6640 5197

context paalgatkuil waterput waterput waterput

datering volle middel-
eeuwen

volle middel-
eeuwen

volle middel-
eeuwen

volle middel-
eeuwen

conservering verkoold verkoold verkoold verkoold
volume (L) 1 2 1 2

Taxa Nederlandse naam
GEBRUIKSPLANTEN

GRANEN

Avena spec. Haver 10 1

Cerealia spec. Granen 8 fr. 2 fr. 1
Hordeum vulgare Gerst 30
Triticum dicoccum Emmertarwe 1

Triticum spec. (kaf ) Tarwe 1 fr.

WILDE PLANTEN: cultuurbegeleiders

AKKERONKRUIDEN

Raphanus raphanistrum Knopherik 3
RUDERALEN

Chenopodium album Melganzenvoet 5
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 3

WILDE PLANTEN: overig

PLANTEN VAN OEVERS EN WATERKANTEN

Galium palustre Moeraswalstro 1
GRASLANDPLANTEN

Rumex acetosella Schapenzuring 18

OVERIGE RESTEN

PLANTENRESTEN

houtskool x x x x

DIERLIJKE RESTEN

bot x

ANORGANISCH

huttenleem met tak-
indrukken

x

maalsteenfragmenten? x

fr.=fragment(en); 0= onverkoold; v=verkoold; x=aanwezig; +=tientallen; ++=honderden; +++=duizenden; 

++++=tienduizenden; *=planten die groeien op locaties met wisselende waterstand of anderszins fluctuerende milieu-

omstandigheden.
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