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Inleiding
Van eind september tot begin oktober heeft het archeologisch opgravingsbedrijf
Studiebureau Archeologie bvba een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de SintMichielskerk te Bree (projectcode 2018H238). De kerk wordt gerestaureerd en er
wordt onder andere verwarming aangelegd. Hiervoor moest een sleuf en twee putten
worden gegraven tot een meter diepte. Bij de aanleg van deze sleuf en
opgravingsputten zijn menselijke skeletten aangetroffen onder de stenen vloer van
de kerk. In totaal zijn er twintig graven aangetroffen, waarvan de meeste slechts
gedeeltelijk zijn vrij gelegd omdat ze deels in de putwand lagen. De sleuf was vrij
smal en de graven liggen er haaks op.
Tijdens de opgraving zijn de menselijke skeletten geregistreerd met als doel een
beeld te krijgen van de aard en kwaliteit van het menselijk botmateriaal en de
mogelijkheden voor specialistisch onderzoek. De verzamelde informatie is ook
belangrijk omdat enkele skeletten in situ zijn blijven liggen. De resultaten hiervan
worden in dit evaluatierapport besproken.

Methoden en technieken
Alle primaire begravingen zijn in het veld beschreven en gedocumenteerd op
veldformulieren. Om dubbel werk te voorkomen, zijn deze in afwachting van het
besluit omtrent de fysisch-antropologische determinatie en definitieve rapportage nog
niet uitgewerkt op formulieren van Birgit Berk Fysische Antropologie. Alle individuen
hebben een skelet- en een spoornummer gekregen. Het skeletnummer is gelijk aan
het spoornummer. Tijdens de opgraving is alleen een grove inschatting gemaakt van
de leeftijd en het geslacht van de individuen. Alle skeletten in de sleuf die dieper
lagen dan 70 cm onder het maaiveld konden in situ bewaard blijven, in de putten
hoefden de skeletten die dieper lagen dan 100 cm niet geborgen te worden. Dit
waren zeven individuen; deze zijn na de opgraving weer afgedekt met doek en zand.
Dertien skeletten lagen te hoog in het vlak en zijn geborgen.
Om de waarde van de individuele skeletten voor wetenschappelijk onderzoek te
bepalen, is een scoringslijst gemaakt waarbij gekeken is naar de compleetheid van
het skelet, de aanwezigheid van het bekken en/of de schedel (deze zijn erg
belangrijk voor zowel de geslachtsdeterminatie als de leeftijdsbepaling) en de
conservering. Verder is ook aangegeven of het om een volwassen individu of een
kind gaat (baby, kind of juveniel) en of er bijzonderheden zijn. De compleetheid van
het skelet is bepaald op basis van het deel dat vrij gelegd en geborgen (en dus
bestudeerd) kon worden. Soms is een skelet maar half, maar zal de andere helft nog
in de grond onder de kerkvloer liggen (afbeelding 1). Belangrijk was daarom om de
locatie van de skeletten goed te documenteren, zodat bij eventueel onderzoek in de
toekomst de andere helft van het skelet aan deze helft gekoppeld kan worden.
De mate van conservering is als volgt gedefinieerd:
Slecht: De botten zijn niet compleet, het oppervlak van de botten is verweerd.
Matig: De botten zijn gedeeltelijk compleet, het oppervlak kan licht verweerd zijn.
Goed: De botten zijn vrijwel allemaal compleet en het oppervlak is niet verweerd.

Bij de conservering is niet gekeken naar de compleetheid van de skeletten, omdat
dat apart bekeken en gescoord is.

Afbeelding 1. Individu 9, 10 en 11 met zicht op de putwand. Individu 9 en 10 liggen
deels nog onder de kerkvloer, individu 11 is verstoord door de aanleg van het graf
van individu 10.

Resultaten
Algemeen
Er zijn 20 individuen aangetroffen in de sleuf en de putten, zij hebben spoornummer
1 tot en met 19 en 25 gekregen. De spoornummers 20 tot en met 24 zijn andere
structuren. Alle individuen zijn volwassen, waarvan de meeste laatvolwassen. Bij
individu 13 is wel een secundaire tibia van een baby gevonden. Er zijn zowel
mannen als vrouwen begraven.
Houding, oriëntatie, conservering en datering
De individuen liggen allemaal gestrekt op de rug. De meeste individuen liggen met
de handen op de buik of in de schoot, enkelen hebben de armen naast het lichaam
of op de borst. Alle graven hebben dezelfde oriëntatie; W-O, met het hoofd in het
westen en de voeten in het oosten. Dit is gebruikelijk bij Christelijke begravingen. De
graven liggen parallel aan de axis (lengteas) van de kerk. De conservering is erg
wisselend (van slecht tot goed); zelfs binnen één graf hebben de botten een
verschillende conservering. De botten van de armen en benen en de schedels zijn
over het algemeen vrij goed bewaard, maar de botten van de romp (de wervels,
ribben, schouderbladen, het bekken) zijn in veel gevallen verpulverd tot wit of zwart
poeder (afbeelding 2). Waarschijnlijk komt dit doordat de grond rond de romp door
het ontbindingsproces van de weke delen natter bleef dan de grond bij de benen.
De graven zijn enkelvoudig. Enkele graven zijn verstoord door de aanleg van
andere graven.

Afbeelding 2. Individu 1 met zeer slecht geconserveerde wervels en ribben.
C14-onderzoek kan meer duidelijkheid geven over de datering van de skeletten,
maar waarschijnlijk dateren de meeste skeletten uit de (post)middeleeuwen.
Vondsten en bijzonderheden
Er zijn, zoals bij een Christelijke begraafplaats te verwachten is, geen persoonlijke
vondsten aangetroffen. In enkele gevallen is het hout van de kist bewaard gebleven
(afbeelding 3). Verder zijn de kistaflijningen te zien en zijn er nagels gevonden. Er
zijn geen hengsels van kisten aangetroffen.

Afbeelding 3. Kisthout onder individu 7

Bijzondere pathologie die in het veld is aangetroffen betreft een geval van rachitis
(Engelse ziekte), waarbij de botten als gevolg van een tekort aan vitamine D
verbogen zijn (afbeelding 4). Dit individu had bovendien heel korte botten, mogelijk is
er ook sprake van dwerggroei. Daarnaast had het individu slijtage aan de
rechterknie.

Afbeelding 4. Verbogen botten van de benen van individu 4, waarschijnlijk als gevolg
van rachitis.
Bij enkele individuen (waaronder individu 1, zie afbeelding 2)) lag de wervelkolom in
een bocht. Dit kan ontstaan zijn door verschuiving van de botten in de kist tijdens de
ontbinding, of door pathologie. Dit zal bij het definitieve onderzoek verder onderzocht
kunnen worden. Individu 14 had botuitsteeksels bij de wervellichamen die wijzen op
slijtage van de tussenwervelschijven (DDD, Degenerative Disc Disease). Individu 6,
die in situ is blijven liggen, had slijtage aan beide knieën en mogelijk ook aan de
heup. Daarnaast waren er individuen met gebitspathologie zoals cariës, ernstige
gebitsslijtage, calculus (tandsteen) en verloren tanden en kiezen. Verder onderzoek
zal ongetwijfeld nog meer pathologie aan het licht brengen. Met name infectieziekten
zijn tijdens de archeologische opgraving slechter te diagnosticeren vanwege de
grond die dan nog op de botten zit.
Vraagstellingen voor vervolgonderzoek
Tijdens het fysisch antropologische onderzoek worden de volgende demografische
vraagstellingen beantwoordt:
• hoe lang werden de mensen gemiddeld?
• wat is de gemiddelde sterfteleeftijd?
• hoeveel mannen, vrouwen en kinderen zijn er?
• welke pathologie is er aanwezig op de botten?
• zijn er verder nog opvallende zaken?
Naar aanleiding van de datering van de skeletten, kan een beeld geschetst worden
van de gezondheidstoestand van de mensen uit Bree in deze periode. De

onderzoeksgegevens zouden daarna ook vergeleken kunnen worden met andere
opgravingen uit dezelfde periode. Het aantal geborgen skeletten (13) is wel klein,
waardoor de resultaten mogelijk minder representatief zijn voor alle begraven
skeletten, die nog onder de kerkvloer liggen.
Selectie-advies
Er is geprobeerd om via objectieve criteria van elk skelet de potentiële waarde voor
wetenschappelijk onderzoek te bepalen (tabel 1). De groene vakjes reflecteren
goede voorwaarden of interessante bijzonderheden, de rode reflecteren slechte
voorwaarden. De gele en oranje vakjes geven een gemiddelde waarde aan.
Voor een fysisch antropologisch onderzoek is het het beste als al het gevonden
botmateriaal bekeken wordt. Dit is zo omdat je met een selectie van het materiaal,
hoe objectief uitgevoerd ook, altijd een bias (statistische meetfout) in je
onderzoeksgegevens krijgt. Het is verder mogelijk dat er bij de skeletten die niet
geselecteerd zijn, interessante pathologie aanwezig is die veel kan zeggen over de
leefomstandigheden van de mensen uit het verleden. De reconstructie van de
leefomstandigheden is juist het belangrijkste doel van het fysisch antropologisch
onderzoek. Ook kunnen er bij de determinatie van minder skeletten, minder goed
conclusies worden getrokken over bijvoorbeeld de gemiddelde sterfteleeftijd of de
gemiddelde lichaamslengte. Hoe minder skeletten er worden bekeken, des te meer
kunnen enkele uitschieters het gemiddelde beïnvloeden. Een populatie vanaf ca. 50
skeletten is geschikt om op populatieniveau uitspraken te doen over de algemene
gezondheidstoestand van de begraven individuen. Hoe meer skeletten er bekeken
worden, hoe meer informatie er verzameld kan worden en hoe hoger de
representativiteit van de onderzoeksgegevens is. Gezien het kleine aantal geborgen
skeletten verdiend het aanbeveling om deze dertien allemaal te onderzoeken.
Wanneer het niet mogelijk is om alle geborgen individuen te onderzoeken, kan een
selectie worden gemaakt op basis van de onderstaande scoringstabel, waarbij twee
rode vlakken aangeven dat het skelet in aanmerking komt voor de-selectie, tenzij
daar twee groene vlakken tegenover staan en/of specifieke bijzonderheden.
Hetzelfde geldt voor één rood vlak in combinatie met twee oranje vlakken. Dit levert
een selectie op van acht skeletten, die het beste bewaard zijn gebleven of
bijzonderheden hebben. Wanneer er slechts acht individuen gedetermineerd zullen
worden, is het niet mogelijk om uitspraken te doen op populatieniveau, daarvoor is
de onderzochte groep te klein.
Er zijn dus twee mogelijkheden wat betreft het fysisch-antropologisch
vervolgonderzoek:
• Onderzoek van alle dertien geborgen skeletten.
• Onderzoek van de acht skeletten die goede waarden hebben voor fysischantropologisch onderzoek.
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Het graf is verstoord door de aanleg van graf 2, AM
verloren elementen, zijwaartse kromming wervelkolom
thoracaal naar links
veel calculus op de tanden
Rachitis, botten benen erg kort, mogelijk dwerggroei,
slijtage rechterknie
in situ bewaard, jonge volwassene
in situ bewaard. Erg groot individu, mogelijk slijtage
heup. POA knieën met EB en MO
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De aangezichtsschedel lijkt erg langgerekt, veel
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Graf 11 is verstoord voor de aanleg van graf 10
Deels verstoord en deels in putwand
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tibia van een baby aangetroffen.
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Tabel 1. Overzicht van de gevonden skeletten.
Conclusie
Bij het archeologisch onderzoek dat van eind september tot begin oktober plaats
vond op de locatie ‘Bree Sint-Michielskerk’ zijn twintig menselijke skeletten
aangetroffen, naast enkele secundaire botten. De meeste individuen zijn laat
volwassen. Er zijn zowel mannen als vrouwen aanwezig. Waargenomen pathologie
betreft onder andere een geval van rachitis, enkele gevallen van gewrichtsslijtage en
gebitspathologie.
Alle individuen lagen gestrekt op de rug in een west-oostelijke oriëntatie. De
meeste individuen zijn niet compleet geborgen omdat de graven niet helemaal in de
opgravingssleuf lagen maar deels nog onder de kerkvloer. Het botmateriaal is zeer
wisselend geconserveerd, maar nog altijd goed geschikt voor fysisch antropologische
analyse. Van de dertien geborgen skeletten kunnen eventueel vijf in aanmerking
komen voor de-selectie, alhoewel het zeker de voorkeur heeft om de hele populatie
te onderzoeken.
Discussie en aanbevelingen
Bij het waarderen van de skeletten in dit evaluatierapport is de mate van
conservering bepaald op basis van de compleetheid van de individuele botten en de
verwering van het botoppervlak. Bij de scoring van de conservering tijdens het
archeologische onderzoek (op de skeletformulieren) is de mate van conservering ook
bepaald aan de hand van de compleetheid van het skelet. Dit is tijdens de
waardering niet gedaan omdat de compleetheid van het skelet ook apart werd
gescoord.

