Mort pour la France le 26 octobre 1914
Dixmude
OPGRAVING VAN 3 FRANSE
OORLOGSSLACHTOFFERS GESNEUVELD TIJDENS
DE SLAG OM DE IJZER OKTOBER-NOVEMBER

1914
EINDVERSLAG

ABO Archeologische Rapporten 805

COLOFON
Titel
Mort pour la France le 26 octobre 1914 Dixmude. Opgraving van 3 Franse oorlogsslachtoffers
gesneuveld tijdens de Slag om de IJzer oktober-november 1914.
Auteurs
Pedro Pype en Jan Coenaerts
Projectnummer
-

26581 (intern)

-

2019G237 (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Plaats en Datum
Gent, november 2019
Reeks en nummer
ABO archeologische rapporten 805
ISSN 2406-3940

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

2

RAPPORTF)C(E

Versies
Versie

Datum

Status

v0

01/09/2019

Interne draft

v1

09/09/2019

Externe draft / definitieve versie

v2

14//11/2019

Definitieve versie

Projectteam
Functie

Naam

Projectleider

Jan Coenaerts

Business Unit Manager

Toon Moeskops

General Director

Patrick Hambach

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

3

)N(OUD
1

Administratieve gegevens .................................................................................................8

2

Archeologische voorkennis ............................................................................................ 11

3

Historische context (Heyvaert et al, 2016, p. 3) ............................................................. 16

4

Motivatie vervolgonderzoek .......................................................................................... 20

5

Vervolgonderzoek .......................................................................................................... 21
5.1 Afbakening vervolgonderzoek........................................................................................ 21
5.2 Doel en onderzoeksvragen............................................................................................. 21
5.3 Procedurestappen bij een archeologische opgraving (Ervynck 2018, bijlage 2 en 3) .... 22
Beschrijving methoden en techniek ............................................................................... 23

6
6.2
6.3
6.4
6.5

Werkwijze ....................................................................................................................... 23
Verwerking en rapportage ............................................................................................. 23
Strategie voor staalname en conservatie (Ervynck 2018, p. 36-37)............................... 23
Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code Goede Praktijk................................... 24
Bewaring van het archeologisch ensemble.................................................................... 24
Assesment van de resultaten op basis van het veldwerk .............................................. 25

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Inleiding .......................................................................................................................... 25
O erzi htsfoto s ............................................................................................................. 26
Archeologische sporen ................................................................................................... 27
Menselijke resten ........................................................................................................... 28

8

Beantwoorden onderzoeksvragen ................................................................................. 46

9

Conclusie en besluit ....................................................................................................... 48

10

Bibliografie ..................................................................................................................... 49
10.1 Geschreven bronnen ...................................................................................................... 49
10.2 Online bronnen .............................................................................................................. 49

11

Kwaliteitscontrole en ondertekening ............................................................................. 50

12

Determinatie Oorlogsslachtoffers Diksmuide Esenweg ................................................. 51
12.1 Inleiding .......................................................................................................................... 51
12.2 Methoden en technieken ............................................................................................... 51
12.3 Resultaten ...................................................................................................................... 56
12.4 Conclusie ........................................................................................................................ 62

13

Inventaris uitrusting ....................................................................................................... 65
13.1 Individu 1 ........................................................................................................................ 65

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

4

13.2 Individu 2 ........................................................................................................................ 74
13.3 Individu 3 ........................................................................................................................ 80
14

Fotolijst ........................................................................................................................... 87

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

5

L)JST VAN F)GUREN
Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding van het studiegebied : paarse polygoon (bron: Geopunt
2017) ............................................................................................................................................. 9
Figuur 2: Inplantingsplan zone ION onderzoeksgebied (Bron: initiatiefnemer). ....................... 10
Figuur 3: Algemeen grondplan met aanduiding van de proefsleuven met aanduiding van de
bewuste locatie waar de stoffelijke resten werden aangetroffen (gele pijl) (ABO nv 2019 )..... 11
Figuur 4: Algemeen zicht op granaatinslag spoor 2.1 (ABO nv 2019) ........................................ 12
Figuur 5: Algemeen zicht op granaatinslag spoor 2.1 (ABO nv 2019) ......................................... 12
Figuur 6: aangetroffen standaarduitrusting bij de stoffelijke resten (ABO nv 2019) ................. 14
Figuur 7: Luchtfoto met aanduiding van de vindplaats (rood) en de site van de Tuinwijk (blauw)
(ABO nv 2019) ............................................................................................................................. 15
Figuur 8: Schets van de posities van de verschillende troepen tijdens de slag om de IJzer vanaf
26 oktober 1914, met aanduiding van het onderzoeksgebied (rode ster) en de Tuinwijk (zwarte
ster) (bron: Museum aan de IJzer/ Veraart en Demeulemeester 2017, p. 30). ......................... 18
Figuur 9: De situatie rond Diksmuide rond 10 oktober 1914 met aanduiding van het
onderzoeksgebied (rood) (https://memorial-national-des-marins.fr/m/183784-fusiliers-marins1914-1918-bataille-de-dixmude) ................................................................................................ 19
Figuur 10: Detail grondplan van de proefsleuven met afbakening van de zone voor
vervolgonderzoek (ABO nv 2019) ............................................................................................... 21
Figuur 11: Aanleg van het vlak in Werkput 1 en rechts de afgedekte zone met de stoffelijke
resten (ABO nv 2019) .................................................................................................................. 25
Figuur 10: Overzichtsfoto werkput (ABO nv) .............................................................................. 26
Figuur 11: Tijdens het vrijleggen (ABO nv) .................................................................................. 26
Figuur 12: Doorsnede van granaatinslag spoor 1.2 (ABO nv 2019) ............................................ 27
Figuur 13: Algemeen zicht op het vlak met aanwezigheid van een recente rioleringsbuis (ABO
nv 2019) ...................................................................................................................................... 27
Figuur 14: Het minutieus vrijleggen van de stoffelijke resten (ABO nv 2019) ............................ 29
Figuur 15: De stoffelijke resten van drie gesneuvelde militairen na vrijlegging; geheel links
individu nr. 1, centraal nr. 2 en rechts nr. 3 (ABO nv 2019) ....................................................... 30
Figuur : U ifor k ope
et de gre ade e fla
é ABO
.................................. 31
Figuur 17: Fragment van aniline-potlood (ABO nv 2019) ........................................................... 32
Figuur 18: Fragment patroontas model 1870 met model 1886/1893 Lebel-patronen (ABO nv
2019) ........................................................................................................................................... 32
Figuur 19: Fragment koppelriem model 1870 (ABO nv 2019) .................................................... 33
Figuur 20: Fragment van de beenkappen model 1913 (ABO nv 2019) ....................................... 34
Figuur 21: Fragmenten van het zilveren halssnoer (ABO nv 2019)............................................. 35
Figuur : U ifor k ope
et de gre ade e fla
é ABO
.................................. 36
Figuur 23: Fragment koppelriem model 1870 (ABO nv 2019) .................................................... 36
Figuur 24: Fragment patroontas model 1888 met model 1886/1893 patronen (ABO nv 2019) 37
Figuur 25: Fragmenten van patroontas model 1888 met inhoud (ABO nv 2019) ...................... 38
Figuur : U ifor k oop et de gre ade e fla
é ABO
.................................... 39
Figuur 27: Messing knoop van het Belgische 8ste Linieregiment of 8e bataljon de Chasseurs?
(ABO nv 2019) ............................................................................................................................. 40
Figuur 28: Zakhorloge (voorzijde) aangetroffen bij individu nr. 3 (ABO nv 2019) ...................... 41
Figuur 29: Zakhorloge (rugkant) aangetroffen bij individu nr. 3 (ABO nv 2019) ........................ 42
Figuur 30: Zakhorloge na openen rugdeksel (ABO nv 2019) ...................................................... 43
Figuur 31: Detail cartouches rugzijde met cartouche en de naam L. Tessier (ABO nv 2019) ..... 44
2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

6

Figuur 32: Overlijdensakte van Leon Tessier
(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_mort
s_pour_la_france_premiere_guerre/resus_rech.php) ............................................................... 45
Figuur 33. De volledigheid van individu 1. .................................................................................. 57
Figuur 34. De volledigheid van individu 2. .................................................................................. 59
Figuur 35. De volledigheid van individu 3. .................................................................................. 61

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

7

1 ADM)N)STRAT)EVE GEGEVENS
Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2019G237

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

ABO nv

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres onderzoeksgebied

Esenweg thv nr. 40

straat + nr.:

Esenweg thv nr. 40

postcode :

8600

fusiegemeente :

Diksmuide

land :

België

Lambercoördinaten (EPSG:31370)

N:451116,6/192649,0
O: 45156,6/192464,2
Z: 45124,7/192421,8
W: 44995,0/192523,7

Kadaster
Gemeente :

Diksmuide

Afdeling :

1

Sectie :

C

Percelen :

C50a (partim) en C34c2

Onderzoekstermijn

juni 2019

Thesauri

Diksmuide, Esenweg, WO I, stoffelijke resten Franse
militairen

Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding van het studiegebied : paarse polygoon (bron: Geopunt 2017)
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Figuur 2: Inplantingsplan zone ION onderzoeksgebied (Bron: initiatiefnemer).
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2 ARC(EOLOG)SC(E VOORKENN)S
Op basis van landschappelijke en archeologische/historische gegevens kan een inschatting gemaakt
worden van de aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen ter hoogte van het
studiegebied.
Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek in mei 2019 werden binnen het onderzoeksgebied
weinig relevante archeologische sporen aangetroffen (Pype en Coenaerts 2019) (Figuur 3).
Slechts een paar segmenten van perceelsgreppels kunnen in verband gebracht worden met
percellering uit de postmiddeleeuwen of jonger. De overige geregistreerde sporen kunnen in verband
gebracht worden met de Eerste Wereldoorlog en betreffen uitsluitend granaatinslagen en een aantal
losse vondsten munitie (vnl. Franse 75mm artilleriegranaten).

Figuur 3: Algemeen grondplan met aanduiding van de proefsleuven met aanduiding van de bewuste locatie
waar de stoffelijke resten werden aangetroffen (gele pijl) (ABO nv 2019 )

Centraal in werkput 2 van Zone 3 kwam langs de oostrand een gedeelte van een vrij grote opgevulde
ovaalvormige granaatinslag aan het licht met een lengte van ca. 2m (Figuur 4 en 5).
Tijdens de aanleg van het vlak kwamen in de opvulling resten aan het licht van één schoen, losse Franse
Lebel (centraalvuur)-patronen kaliber 8x50 en fragmenten van botmateriaal en werd meteen met een
mogelijk stoffelijk restant van een gesneuvelde soldaat in verband gebracht.
Na vaststelling hiervan werd de lokale Politie en het Agentschap Onroerend Erfgoed op de hoogte
gebracht van de vondst.
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Het spoor werd om die reden verder gewaardeerd door middel van een ruim kijkvenster rond het
spoor om vast te stellen of er eventueel nog andere sporen zich in de nabije omgeving bevonden. Voor
de waardering van de aangetroffen menselijke resten werd fysisch-antropologe April Pijpelinck van
Crina Fysische Antropologie gecontacteerd.

Figuur 4: Algemeen zicht op granaatinslag spoor 2.1 (ABO nv 2019)

Figuur 5: Algemeen zicht op granaatinslag spoor 2.1 (ABO nv 2019)

Bij de verdere evaluatie van de vastgestelde resten bleek er zich niet één stoffelijk restant maar
minstens drie individuen aanwezig.
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In samenspraak met SamDe Decker van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd beslist de
aangetroffen resten niet in het kader van het vooronderzoek op te graven maar voorzien in een
grondige waardering van de context (Ervynck 2018). Nadien werd de context terug afgedekt met
worteldoek en de berging uitgesteld tot de opgravingsfase.
Een eerste assessment wees op de aanwezigheid van met zekerheid minstens 3 aanwezige vrij
volledige individuen. Naast de stoffelijke resten is er ook nog de aanwezigheid van resten van hun
standaarduitrusting zoals kogeltassen model 1888 met onafgevuurde Lebel centraalvuurpatronen,
fragmenten van lederen schoenen brodequin de marche model 1912 en een glazen fragment van een
M2 gasmasker. Op basis hiervan kan een Franse nationaliteit vooropgesteld worden (Figuur 6).
De aangetroffen vondsten uit de assessment werd ingepakt en opnieuw bij de stoffelijke resten
gevoegd en het geheel afgedekt met geotextiel en aarde.
Stoffelijke resten van Franse militairen gesneuveld in oktober-november 1914 kwamen reeds eerder
aan het licht tijdens archeologisch onderzoek in de omgeving van Diksmuide.
Zo kwam tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2013 in de Tuinwijk de stoffelijke resten aan het licht
van een militair. Echter kon omwille van de fragmentarische toestand en afwezigheid van elementen
van de uitrusting de nationaliteit niet bepaald worden (Pype & De Smaele 2015, p. 40).
In juli 2016 kwamen tijdens archeologisch vervolgonderzoek in de Tuinwijk twee Franse en drie
Belgische individuen aan het licht (Heyvaert et al 2016, p. 2). Onder de aangetroffen Franse militairen
behoorde één individu toe aan de Tirailleurs Sénégalais en de andere tot de Fusiliers Marins. De
Tuinwijk is op amper 600m gelegen ten zuiden van de Esenweg.
In 2019 kwamen tijdens munitiebenadering in de Tuinwijk en nabij de Rijkswachtstraat opnieuw 2
stoffelijke resten aangetroffen van Franse militairen, nl. één Tirailleur Sénégalais (Tuinwijk) en één die
toebehoorde aan de Chasseurs a pied (Vanhoutte, Heyvaert 2019).
De tuinwijk situeert zich ca. 700m ten zuidwesten van de Esenweg (Figuur 7).
Er zijn sterke aanwijzingen aanwezig die waaruit kan opgemaakt worden dat de drie wellicht om het
leven kwamen rond 26 oktober 1914 (zie lager).
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Figuur 6: aangetroffen standaarduitrusting bij de stoffelijke resten (ABO nv 2019)
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Figuur 7: Luchtfoto met aanduiding van de vindplaats (rood) en de site van de Tuinwijk (blauw) (ABO nv
2019)
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3 ()STOR)SC(E CONTEXT (EYVAERT ET AL,

, P.

1

Op 18 oktober begint de IJzerslag. De Duitse troepen haasten zich naar de IJzer. Ze nemen één voor
één de dorpen rond Diksmuide in. De stad zelf blijft voorlopig in Belgische en Franse handen.
In de nacht van 20 op 21 oktober slagen de Duitse troepen er in om de IJzer over te steken bij Ter Vaete
(Stuivekeskerke). De situatie is kritiek en de reserves worden aangesproken. Ondanks de hulp van
Franse eenheden, blijven de Duitse troepen de IJzer oversteken. De rivier kan niet langer als
verdedigingslijn gehouden worden.
Op 18 oktober begint de IJzerslag. De Duitse troepen haasten zich naar de IJzer. Ze nemen één voor
één de dorpen rond Diksmuide in. De stad zelf blijft voorlopig in Belgische en Franse handen.
In de nacht van 20 op 21 oktober slagen de Duitse troepen er in om de IJzer over te steken bij Ter Vaete
(Stuivekeskerke). De situatie is kritiek en de reserves worden aangesproken. Ondanks de hulp van
Franse eenheden, blijven de Duitse troepen de IJzer oversteken. De rivier kan niet langer als
verdedigingslijn gehouden worden.
De fusiliers marins zijn Franse matrozen die in augustus 1914 werden ingezet aan het front. Op 7
augustus 1914 wordt er dan ook een brigade opgericht ter sterkte van 6.000 man. Deze brigade,
bestaande uit het 1e en 2e regiment fusiliers marins onder leiding van ad iraal Pierre Ale is ‘o ar h.
Hun eerste opdracht is de verdediging van Parijs op een moment dat het garnizoen van Parijs de
Duitsers aan de Marne gaat tegenhouden. De Fransen slagen hierin en de Duitsers trekken zich na de
slag aan de Marne op 12 september 1914 terug.
De tweede opdracht is de versterking van het Belgische leger in Antwerpen. De fusiliers marins komen
echter te laat. Als ze in Gent zijn, is Antwerpen bijna in handen van de Duitsers gevallen. Hun opdracht
blijft in wezen hetzelfde : het Belgisch leger versterken. Ze helpen de Belgische soldaten zich
terugtrekken naar de Belgische kust om daar de Duitsers te stoppen. Zo leveren ze slag in Melle vanaf
9 tot en met 11 oktober 1914.
Daarna trekken ze zich terug naar Diksmuide waar ze aankomen op 15 oktober. Vanaf 16 oktober staan
de Duitsers aa de poorte a Diks uide.
Fra se o der leidi g a ad iraal ‘o ar h e .
Belgen onder leiding van kolonel Meiser moeten het opnemen tegen 30.000 Duitsers onder leiding van
de pri s a Wurte erg. Ge eraal Fo h geeft i Veur e de opdra ht aa ad iraal ‘o ar h o sta d
te houden in Diksmuide tot er versterkingen komen. De fusiliers marins zullen niet langer dan vier
dagen standhouden.
Op 26 oktober 1914 lanceren de Duitsers een aanval op het front van Nieuwpoort tot Diksmuide. Op
26 oktober krijgen de fusiliers marins versterkingen van Senegaleses tirailleurs. Op 28 oktober openen
de Belgen de sluizen in Nieuwpoort en laten ze de Ijzervlakte onder water lopen. De Duitsers trekken
zich terug. Diksmuide wordt een kunstmatig schiereiland. Er komt een rustpauze in de gevechten. Maar
op 9 november 1914 zijn de Duitsers terug daar. Ze vallen het Diksmuide aan met zoveel geweld dat
de Franse fusiliers marins zich moeten terugtrekken op 10 november naar de andere oever van de
Ijzer. Diksmuide is Duits maar de doorbraak door het Belgisch front is er niet gekomen. Mede dankzij
de offers die de Franse fuslier marins hebben gebracht. In plaats van 4 dagen hebben ze 3 weken

1

Met dank aan Bert Heyvaert (Group Monument) voor het bezorgen van interessante archiefinformatie
omtrent de aanwezigheid van Franse eenheden in de omgeving.
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standgehouden tegen een Duitse overmacht van 50.000 soldaten. Op 15 november 1914 is het Duitse
offensief aan het Ijzerfront definitief gestopt.
Eind januari 1915 bezetten de Franse fusiliers marins de sector van Nieuwpoort. In november 1915
wordt de brigade opgeheven op vraag van de Franse marine die deze soldaten wil inzetten in de strijd
tegen de Duitse duikboten.
Tussen 2 en 5 november voerde het 151e ‘égi e t d I fa terie, dat ehoorde tot de 42 Division
d’I fa terie, een aanval uit langs de Esenweg. De uitgangspositie situeerde zich nabij het
onderzoeksgebied (Figuur 8 en 9).
Door de opgevoerde hevige Duitse artilleriebeschietingen dienen de FM, TS en de Belgen hun
stellingen te verlaten op 10 november en trekken zich terug op de linkeroever van de IJzer. De locatie
van het onderzoeksgebied lag toen op de grens tussen de Senegalese en de Belgische sector. Daar lag
toen nog 1 bataljon van het Belgische 1ste linieregiment.
De verliezen aan Franse zijde zijn enorm. De TS worden gereduceerd van ca. 2000 tot 411. Van de ca.
6000 FM blijven nog minder dan de helft over.
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Figuur 8: Schets van de posities van de verschillende troepen tijdens de slag om de IJzer vanaf 26 oktober
1914, met aanduiding van het onderzoeksgebied (rode ster) en de Tuinwijk (zwarte ster) (bron: Museum aan
de IJzer/ Veraart en Demeulemeester 2017, p. 30).
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Figuur 9: De situatie rond Diksmuide rond 10 oktober 1914 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood)
(https://memorial-national-des-marins.fr/m/183784-fusiliers-marins-1914-1918-bataille-de-dixmude)

Gezien de stoffelijke resten aangetroffen werden in de onmiddellijke nabijheid van de sector van de
Fusiliers Marins, de Tirailleurs Sénégalais en het 151ste ‘égi e t d I fa terie tijdens de Slag om de
IJzer, behoren de slachtoffers wellicht tot één van die eenheden.

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

19

4 MOT)VAT)E VERVOLGONDERZOEK
De motivatie voor een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving is ingegeven door het aantal
van minstens drie vastgestelde stoffelijke resten in de granaatinslag.
Een vervolgonderzoek onder de vorm van een vlakdekkende opgraving van de gesneuvelde militairen
aangetroffen in de granaatinslag is aangewezen om verschillende redenen:
1) Binnen de tijdens het vooronderzoek vastgestelde granaatinslag werden met zekerheid 3
aparte individuen vastgesteld. Van zodra er meer dan één individu wordt aangetroffen tijdens
een vooronderzoek dient de verdere evaluatie ervan te gebeuren binnen het kader van een
vervolgonderzoek. Een assessment van de archeologische context en een fysischantropologische assessment werd uitgevoerd tijdens de fase van het vooronderzoek (Pype en
Coenaerts 2019). De aangetroffen gesneuvelden kwamen wellicht om het leven tijdens de
Slag om de IJzer in de loop van oktober – november 1914.
2) De fysisch-antropologische studie van de resten zal toelaten uitspraken te formuleren
omtrent de etnische afkomst van het individu, fysische kenmerken, sociale positie,
pathologische afwijkingen en eventuele doodsoorzaak. De stoffelijke resten én de
vondstomstandigheden kunnen ook informatie opleveren omtrent de post-processuele
processen. De gesneuvelden kunnen in een haast, ter plaatse, zijn begraven of meegenomen
en elders bijgezet.
3) De studie van de context én de aangetroffen uitrusting kunnen interessante informatie
aanreiken omtrent de wapentechnologie, de uitrusting zelf, de hiërarchie van het bewuste
individu binnen de organisatie van het leger. De kennis van de evolutie en de samenstelling
van de uitrusting kan gebruikt worden als een chronologische indicator. Op deze manier kan
er kenniswinst ontstaan aangaande WO I in de nabijheid van het onderzoeksgebied.
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5 VERVOLGONDERZOEK
5.1 AFBAKEN)NG VERVOLGONDERZOEK
Zoals uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken werden er in de ruime omgeving van de bewuste
granaatinslag er geen andere sporen aangetroffen en betreft het dus wellicht eerder een geïsoleerde
vondst (cf. VVR).
In functie van een volledige en gedegen waardering van de stoffelijke resten én de nabije omgeving zal
de volledige granaatinslag binnen een ruim afgebakende zone integraal worden opgegraven. Dit komt
neer op een areaal van 516m² (Figuur 10).

Figuur 10: Detail grondplan van de proefsleuven met afbakening van de zone voor vervolgonderzoek
(ABO nv 2019)

5.2 DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN
De doelstelling van het vooronderzoek – het vaststellen van de aanwezigheid van een archeologische
site en de karakteristieken en bewaringstoestand van deze site, alsook een analyse van de relatie met
het landschap, de waarde en de impact van de geplande werken – werd tijdens het bureauonderzoek
en aansluitende proefsleuvenonderzoek gehaald.
Gezien echter de aard en datering van de aangetroffen stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers is een
vervolgonderzoek noodzakelijk. Hierin dient ook het grotere ruimtelijke en chronologische kader mee
in rekening genomen te worden.
Volgende onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden:
2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)
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Er dienen bij het vervolgonderzoek volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
-

Wat is de aard van de context, een primaire of secundaire? Met andere woorden, kwamen
de gesneuvelden om het leven als gevolg van de inslag of werden ze secundair begraven in
de granaatinslag?

-

Welke informatie kan de fysische antropologie aanreiken omtrent etnische herkomst van de
afzonderlijke individuen, leeftijd, pathologische afwijkingen en de finale doodsoorzaak?

-

Zijn er aanwijzingen voor specifieke post-processuele processen die de stoffelijke resten
ondergingen na het tijdstip van overlijden?

-

Kan de studie van de geassocieerde vondsten uitspraken doen omtrent de nationaliteit en
rangorde van de gesneuvelde militairen?

-

Zijn er aanwijzingen aanwezig die kunnen leiden tot identificatie van de gesneuvelde(n)?

-

Kan de studie van de geassocieerde vondsten uitspraken doen omtrent datering?

-

Kunnen de aangetroffen gesneuvelden in verband gebracht worden met een bepaald slag of
aanval?

Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan beantwoord worden. Het
gefundeerd beantwoorden van de vraagstelling is dus het evaluatiecriterium voor de erkend
archeoloog of het onderzoeksdoel met succes bereikt werd.

5.3 PROCEDURESTAPPEN B)J EEN ARC(EOLOG)SC(E OPGRAV)NG ERVYNCK

, B)JLAGE

EN 2
Aan de procedurestappen bij een archeologisch vooronderzoek werd reeds voldaan op 16 mei 2019
tijdens de aanleg van de werkput en het vaststellen van de stoffelijke resten.
De lokale politie werd telefonisch op de hoogte gebracht en kwamen ter plaatse hun vaststelling doen.
Zij melden dit onmiddellijk aan de Dienst Oorlogsgraven. ABO nv voerde een waardering uit en bleken
er meerdere individuen aanwezig waardoor deze niet geborgen werden tijdens de fase van het
vooronderzoek maar uitgesteld wordt naar de fase van een eigenlijke opgraving.
Bij de daaropvolgende procedure meldt de leidinggevende archeoloog de start van de archeologische
opgraving aan de politie en aan de Dienst oorlogsgraven. In het laatste geval worden praktische
afspraken gemaakt over de termijnen en modaliteiten van overdracht. Ongeacht de aard van de vondst
maakt de berging van de stoffelijke resten en het onderzoek van de geassocieerde vondsten integraal
deel uit van het opgravingsproject. Dit houdt onder meer de integratie in van een fysisch antropoloog.
In principe 30 dagen na de melding van de vondst worden de stoffelijke resten en al het geassocieerde
vondstenmateriaal overgedragen aan de Dienst Oorlogsgraven, vergezeld van het verslag van de
berging, de fysisch-antropologische bevindingen en de inventaris van de vondsten. Dit impliceert dat
de stoffelijke resten en de direct geassocieerde vondsten uit het archeologische ensemble worden
gehaald. De opgemaakte verslagen worden geïntegreerd in het eindrapport van de opgraving. Dit
eindrapport wordt aan de Dienst Oorlogsgraven bezorgd.

2

Ervynck, A. 2018: Afwegingskader. Omgaan met menselijke resten bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen
– 19.07.2018. Agentschap Onroerend Erfgoed – Versie 1.
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6 BESC(R)JV)NG MET(ODEN EN TEC(N)EK
WERKW)JZE
6.1.1

OPGRAVINGSSTRATEGIE
Voor de uitvoering van het veldwerk geldt de minimale bezetting beschreven in hoofdstuk 3.6. De
veldwerkleider bezorgt wekelijks de dagrapporten aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en de
initiatiefnemer.
Qua strategie wordt verwezen naar de Code van Goede Praktijk.
Wat betreft de stoffelijke resten dient elk individu worden gefotografeerd.
De stoffelijke resten worden vrijgelegd, schoongemaakt, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/10
(handmatig of via digitale 3D-fotografie met duidelijk zichtbare topografisch verankerde merktekens
die in een digitaal plan kunnen verschaald worden) en beschreven aan de hand van skeletfiches. Deze
fiches worden ter beschikking gesteld door Onroerend Erfgoed (cf. minimumnormen art. 29, §1). Het
schoonmaken gebeurt met aangepast opgravingsmateriaal, zonder schade aan het beendermateriaal
te berokkenen. Rechtstreeks contact met sterk zonlicht dient vermeden te worden aangezien de
beenderen niet te snel mogen droge . Er orde per skelet o erzi htsfoto s ge o e la gs hoofd- en
oetei de zo horizo taal ogelijk , alsook detailfoto s a de ha de , oete , hoofd e ek er els
(na het wegnemen van de onderkaak). Alle skeletten die zich in context en anatomisch verband
bevinden en dermate volledig zijn dat ze relevant en waardevol zijn in functie van een eventueel
antropologisch, paleo-pathologisch vervolgonderzoek, worden geregistreerd en geborgen in kunststof
verpakkingen, de resten van de linker- en rechterhand en van de linker- en rechtervoet worden elk in
een aparte kunststof verpakking bij het skelet bijgehouden. Het hoofd wordt volledig met de
schedelinhoud en omringende aarde ingezameld. Het bergen van het skelet gebeurt dermate dat het
uitleggen nadien eenvoudig kan verlopen (links-rechts gescheiden en ook de voornaamste
lichaamsdelen gescheiden).
Alle geassocieerde vondsten worden tevens in detail gefotografeerd, ingetekend en ingezameld voor
verdere detailstudie.

6.2 VERWERK)NG EN RAPPORTAGE
De determinatie van de vondsten gebeurt volgens bestaande en algemeen aanvaarde typologische
classificatiesystemen, met verwijzing naar het gehanteerde systeem.
De resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek worden bestudeerd in relatie tot de
contexten waaruit de stalen genomen zijn en de interpretaties die zijn ontstaan tijdens het veldwerk
worden bijgesteld.
Voor de rapportage wordt de veldwerkleider/erkend archeoloog bijgestaan door de fysisch
antropoloog.

6.3 STRATEG)E VOOR STAALNAME EN CONSERVAT)E ERVYNCK
-

, P.

-

Staalname sediment thv heiligbeen in functie van plantaardige resten en darmparasieten uit
het spijsverteringsstelsel:
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Per individu dient, indien mogelijk, een staal genomen worden van het aanwezige sediment ter
hoogte van het heiligbeen (sacrum). Hierbij verdient het aanbeveling niet een te groot staal te
nemen, maar zich enkel te concentreren op de grond die met het botmateriaal in contact is
gekomen. Het is tevens aangewezen om zoveel mogelijk staal te nemen van de kleine hoeveelheid
grond uit de natuurlijke holten van het heiligbeen (foramina sacralia).
-

Staalname van de grafvulling als van buiten het graf:

Deze staalname is tevens heel belangrijk daar deze ook concentraties van plantenresten of
parasieteneieren kan bevatten, die geen relatie hebben met de maag-darminhoud van de overledene.
Op basis van de resultaten wordt door de erkend archeoloog en in samenspraak met de fysischantropoloog een analyseprogramma gemaakt van de stalen die relevant zijn voor het beantwoorden
van de onderzoeksvragen. Het volume bedraagt ca. 50ml daar dit volume toelaat de stalen voor
meerdere onderzoek disciplines gebruikt worden.

6.4 VOORZ)ENE AFW)JK)NGEN TEN AANZ)EN VAN DE CODE GOEDE PRAKT)JK
Er wordt geen afwijking ten aanzien van de Code Goede Praktijk voorzien.

6.5 BEWAR)NG VAN (ET ARC(EOLOG)SC( ENSEMBLE
Alle analoge en digitale registratie en documentatie worden bewaard in het depot van ABO nv. Tijdens
het onderzoek blijven de vondsten bewaard in het depot van ABO nv volgens de bepalingen in de Code
Goede Praktijk. Zoals het protocol bij WO I - gesneuvelden voorschrijft worden de menselijke resten
en alle geassocieerde vondsten na het onderzoek door ABO nv overgedragen aan de lokale politie.
Deze laatste draagt het archeologisch ensemble in zijn geheel verder over aan de Dienst Oorlogsgraven
van het Belgisch leger. Gezien de nationaliteit van de gesneuvelden volgt hierna de overdracht aan de
Franse oorlogsgravencommissie die de herbegraving regelt.
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7 ASSESMENT VAN DE RESULTATEN OP BAS)S VAN (ET VELDWERK
7.1 )NLE)D)NG
Tussen 29 juli en 31 juli werd de eigenlijke opgraving van de oorlogsslachtoffers uit WOI en de
afgebakende zone errond uitgevoerd. Het veldwerk werd uitgevoerd door erkende archeologen Pedo
Pype, Emmy Nijssen, Gabriella Kaszas (ABO), onder begeleiding van Fysisch-antropologe April
Pijpelinck (Crina).
De registratie en het lichten van de resten en vondsten werden conform de Code Goede praktijk
uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor de bijhorende delen van de standaarduitrusting en
eventuele persoonlijke bijvondsten.
Op maandag 29 juli werd het eerste vlak conform het vooropgestelde programma van maatregelen
rondom de context met de stoffelijke resten aangelegd om eventueel vast te stelen of er zich in de
nabijheid nog mogelijke sporen en/of structuren bevonden.
Bij het aanleggen van het archeologisch vlak is er in één werkput gewerkt, Werkput 1 (Figuur 11).

Figuur 11: Aanleg van het vlak in Werkput 1 en rechts de afgedekte zone met de stoffelijke resten (ABO nv
2019)

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

25

7.2 OVERZ)C(TSFOTO’S

Figuur 12: Overzichtsfoto werkput (ABO nv)

Figuur 13: Tijdens het vrijleggen (ABO nv)
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7.3 ARC(EOLOG)SC(E SPOREN
Met uitzondering van een granaatinslag werden er binnen de werkput geen verdere archeologische
sporen aangetroffen. De granaatinslag spoor 1.2 werd gecoupeerd in functie van de nabijheid van de
stoffelijke resten. In de opvulling werden er werden geen archeologische vondsten aangetroffen. De
opvulling bleek gekenmerkt door de aanwezigheid van fragmenten tactisch schroot (Figuur 12)

Figuur 14: Doorsnede van granaatinslag spoor 1.2 (ABO nv 2019)

Tijdens de aanleg van het vlak kwam een afgevuurde doch niet gedetoneerde Duitse artilleriegranaat
aan het licht met een kaliber van 15cm.
In het westelijke deel bleek de aanwezigheid van twee recente betonnen rioleringsbuizen aanwezig
(Figuur 13).

Figuur 15: Algemeen zicht op het vlak met aanwezigheid van een recente rioleringsbuis (ABO nv 2019)
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7.4 MENSEL)JKE RESTEN
7.4.1

INLEIDING
In de opvulling van granaatinslag spoor 1.1 kwamen de stoffelijke resten van drie gesneuvelde
militairen aan het licht (individuen nrs. 1 tot en met 3). De nummers werden toegekend aan de
individuen overeenkomstig de volgorde van begraving, dus individu 1 werd het eerst neergelegd,
vervolgens nr. 2 en nr. 3 als laatste (Figuur 14 en 15).
De drie individuen bleken duidelijk in een haast begraven in een granaatinslag. Dit wordt aangetoond
door de positie van de lichamen en de in situ aanwezigheid van de persoonlijke uitrusting. De vondst
van een fragment van een Duitse 15cm granaat met ontsteker aan de rand ervan toont aan dat de
inslagtrechter het gevolg was van de impact van de artilleriegranaat.
Individu 1 en 2 werden beide op hun rug begraven met gestrekte onderste ledematen, terwijl de derde
werd neergelegd op de rechterzijde met licht opgetrokken onderste ledematen. De bovenste
ledematen bevinden zich steeds in een verspreide positie.
Bepaalde uitrustingselementen verkeren in een zeer goede staat van bewaring. Zo bleven de lederen
onderdelen en de uniformknopen vrij goed bewaard. De textielresten van het eigenlijke uniform en
onderkleding bleek daarentegen slecht bewaard en betreffen meestal beperkte fragmenten van de
zoomborden.
De stoffelijke resten werden beschreven aan de hand van skeletformulieren (zie bijlage). Na het
veldwerk werden de stoffelijke resten gereinigd en een bijkomend fysisch-antropologisch uitgevoerd
en verwerkt in een rapport (Pijpelick, A. 2019, onuitgegeven rapport).
De vondsten werden per individu geïnventariseerd in een aangepaste vondstenlijst (zie bijlage).
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Figuur 16: Het minutieus vrijleggen van de stoffelijke resten (ABO nv 2019)
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Figuur 17: De stoffelijke resten van drie gesneuvelde militairen na vrijlegging; geheel links individu nr. 1,
centraal nr. 2 en rechts nr. 3 (ABO nv 2019)

7.4.2

INDIVIDU NR. 1
Het eerste individu situeert zich langs de oostelijke rand van de inslagtrechter met het hoofd in
noordoostelijke richting. Ter hoogte van het achterhoofd werden nog resten van blond haar
aangetroffen. Het individu ligt op de rug en volgt de glooiing van de komvormige inslagtrechter,
waardoor het bekken diep op de bodem rust. De onderste ledematen liggen gestrekt met de voeten
opwaarts gericht. De linkerarm ligt geplooid op de borst en de rechterarm is kort geplooid en rust op
het voorhoofd.

7.4.2.1

FYSISCH-ANTROPOLOGISCHE WAARNEMINGEN (A. PIJPELINCK, CRINAFA)
Individu nr. 1 betreft een volwassen individu van het mannelijk geslacht en een geschatte leeftijd van
ongeveer 22-24 jaar. Het individu had een lichaamslengte van 166cm. De man heeft een anomalie
waarbij hij 6 halswervels en 13 borstwervels heeft in plaats van 7 halswervels en 12 borstwervels.
Tevens zijn er eerste tekenen van artrose waargenomen in de wervelkolom in de vorm van deuken
(“ h orl’s oduli) in de 11e en 12e borstwervel. Dit betekent dat de man zijn rug zwaar heeft belast
op zijn jonge leeftijd.
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In de eerste kies van zijn rechterbovenkaak werd een loden vulling vastgesteld. Tevens heeft hij zes
gebitselementen verloren voor zijn overlijden. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor zijn
doodsoorzaak.

7.4.2.2

UITRUSTING
Bij het individu bleven de resten van de standaarduitrusting vrij goed bewaard. Het textiel van het
eigenlijke uniform daarentegen bleek slecht bewaard. Er bleven slechts enkele resten over van de
overjas bewaard en dan meer bepaald fragmenten van de zoomboorden. De messing knopen bleven
wel bewaard en konden gedetermineerd worden. Het betreffen steeds ronde messing knopen met op
de bovenzijde is de oorstelli g et de ra de de gra aat grenade enflammé , verwijzend naar de
Fusiliers Marins of infanterie (Figuur 16). Aanwijzingen voor een eenheid werden niet aangetroffen.

Figuur 18: U ifor k ope

et de gre ade e fla

é ABO v
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Ter hoogte van één van de borstzakken van de overjas bleken zich nog de zeer schaarse resten te
bevinden van een boekje in papier (Bijbel?) en een aniline-potloodje. Het potlood was in de lengte
gespleten. De aniline-vulling zelf was reeds vergaan (Figuur 17).
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Figuur 19: Fragment van aniline-potlood (ABO nv 2019)

De koppelriem met de patroontassen bleef wel goed bewaard en kan als een koppelriem van de
Infanterie de Marine model 1870 gedetermineerd worden. Het betreft een brede riem met vlakke rand
en een enkele sluiting met een rechthoekige riemgesp met rechthoekige messing gesp (Figuur 19). Aan
de riem waren de twee patroontassen model 1888 nog bevestigd. Het betreft steeds een vierkante
zwartlederen patroontas met op de rugkant twee verticale bevestigingsriemen. De tas wordt
afgesloten met een enkele verticale sluitriem rond een messing knoopje.
Op de bovenzijde is nog een ophangoogje in messing aangebracht. Tevens werd het ingestempeld
u
er
astgesteld dat ogelijk i er a d te re ge is et ee lot- of serienummer.
In beide patroontassen bleken nog patroonladers met Franse M1886/93 Lebel-patronen aanwezig
ingepakt in oliehoudend papier om te vrijwaren van vocht. In regel werden er steeds 5 pakjes met
telkens twee laders ingepakt in vethouden papier en samengebonden (Figuur 18).

Figuur 20: Fragment patroontas model 1870 met model 1886/1893 Lebel-patronen (ABO nv 2019)
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Figuur 21: Fragment koppelriem model 1870 (ABO nv 2019)

Ter hoogte van de onderste ledematen bleven resten bewaard van de lederen beenkappen en kunnen
op basis van de aangetroffen resten gedetermineerd worden als model 1913. Van de eigenlijke
zwartlederen schoenen Brodequin de marche model 1893 of model 1912 bleven slechts zeer
schaarse resten bewaard. Van de beenkappen bleven tevens enkele fragmenten bewaard die toelaten
het type te bepalen. Het betreft het model 1913 met een hoogte van 17cm en worden gesloten door
middel van een veter, messing haakjes en ogen. Het ene deel is voorzien van drie haakjes en één oog
onderaan, het andere deel met 2 haakjes en telkens één oog aan boven- en onderzijde (Figuur 20).
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Figuur 22: Fragment van de beenkappen model 1913 (ABO nv 2019)

Van de overige tot de standaarduitrusting behorende onderdelen zoals bijvoorbeeld de havresac,
individuele gamelle, drinkbus en dergelijke werden geen resten aangetroffen. Mogelijk werden deze
gerecupereerd.
Als persoonlijk item was er de aanwezigheid ter hoogte van de hals van een zilveren halssnoer.
Mogelijk kan deze in verband gebracht worden met een (verdwenen) hangertje (Figuur 21).
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Figuur 23: Fragmenten van het zilveren halssnoer (ABO nv 2019)

7.4.3

INDIVIDU NR. 2
Het tweede individu ligt onmiddellijk naast individu nr. 1 en is tevens gepositioneerd op de rug met
het hoofd in noordoostelijke richting. Het stoffelijke rest volgt tevens de glooiing van de inslagtrechter,
waardoor het bekken dieper op de bodem rust. De onderste ledematen liggen tevens gestrekt met de
voeten opwaarts gericht. De linkerarm ligt over het hoofd geplooid, terwijl de rechterarm uit
anatomisch verband ligt onder het derde individu. Ter hoogte van het achterhoofd werden nog resten
van lichtbruin haar vastgesteld.
Ter hoogte van de onderste ledematen werd nog een halsfragment aangetroffen van een glazen
medicijnflesje in onzuiver malgevormd glas, doch het is niet zeker dat deze tot het individu behoorde
en behoort mogelijk eerder tot de opvulling van de inslag zelf.

7.4.3.1

FYSISCH-ANTROPOLOGISCHE WAARNEMINGEN (A. PIJPELINCK, CRINAFA)
Individu nr. 2 betreft een volwassen individu van het mannelijk geslacht met een geschatte leeftijd van
ongeveer 22-24 jaar. De man had een lichaamslengte van ca. 169cm. De wervelkolom vertoont sporen
van artrose in de onderrug in de vorm van deuken (“ h orl’s oduli) in de 10e en 11e borstwervel. In
de proximale sleutelbeenderen zijn inkepingen aangetroffen als gevolg van stress en het proximale
dijbeengewricht lijkt iets te zijn afgevlakt en uitgerekt.
Mogelijk gaat het hier om ostenecrose, een afbraak van botweefsel als gevolg van een beperkte
bloedtoevoer naar het gewricht. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Alles wijst erop dat de jonge
persoon fysiek een zwaar leven heeft gehad. Tevens werd een veel voorkomende anomalie
vastgesteld, nl. ossa wormiania, een extra eilandje in de schedelnaden.
De conditie van het gebit was goed, maar er is wel rokersaanslag aangetroffen aan de binnenzijde van
de gebitselementen.
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7.4.3.2

UITRUSTING
Bij individu 2 bleven slechts de schaarse resten van de overjas en de schoenen bewaard. Opnieuw
wijzen de aangetroffen knopen op de aanwezigheid van de Fusiliers Marins of infanterie (Figuur 22).
Opnieuw werd een koppelriem met een paar patroontassen model 1888 aangetroffen (Figuur 23).
Aanwijzingen voor een eenheid werden niet aangetroffen (Figuur 24).

Figuur 24: U ifor k ope
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Figuur 25: Fragment koppelriem model 1870 (ABO nv 2019)
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Figuur 26: Fragment patroontas model 1888 met model 1886/1893 patronen (ABO nv 2019)

7.4.4

INDIVIDU NR. 3
Het derde individu is gelegen naast nr. 2 maar nu in tegenovergestelde richting met het hoofd in
zuidelijke richting. Het stoffelijke rest is gepositioneerd op de rechterzijde in een licht opgetrokken
houding. Het derde individu ligt opvallend hoog in vergelijking met de andere en is het gevolg van de
positionering op de noordwestelijke rand van de granaatinslag. De onderste ledematen rusten op
elkaar in een licht opgetrokken houding. De linkerarm ligt lichtjes uitgestrekt en rust op de rechterhand
van het tweede individu. De rechterarm ligt uitgestrekt naast het lichaam.

7.4.4.1

FYSISCH-ANTROPOLOGISCHE WAARNEMINGEN (A. PIJPELINCK, CRINAFA)
Individu nr. 3 betreft een volwassen individu van het mannelijk geslacht en betreft een iets oudere
man dan de overige individuen. De geschatte leeftijd varieert tussen de 23 en de 25 jaar. De man had
een lichaamslengte van ca. 159cm. Het individu vertoont ook meer slijtage. Drie borstwervels en één
lendenwervel vertonen artrose in de vorm van deuken in de wervelkolom (“ h orl’s oduli) met in de
drie borstwervels een hernia. Daarnaast vertonen drie borstwervels extra botvergroeiingen langs de
rand van de wervelkolom (osteofyten). Ook de dijbeenderen vertonen osteonecrose. Net als individu 1
en 2 vertoont het individu een zware lichaamsbelasting. Een verkleuring van het tandsteen duidt
mogelijk op rokersaanslag. Ter hoogte van de heup werd een Duitse Mauser-patroonpunt
aangetroffen die mogelijk met de doodsoorzaak in verband kan gebracht worden.

7.4.4.2

UITRUSTING
Bij dit individu bleven van de uitrusting slechts enkele zeer schaarse fragmenten bewaard. Slechts de
resten van vier (!) patroontassen model 1888 bleven bewaard en fragmenten van de schoenen
bewaard. De inhoud bleek naast enkele pakjes M1886/93 Lebel-patronen tevens een tweetal laders
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Duitse Mauser patronen te bevatten en één Belgische Mauser-patroon M1889. Wellicht werden deze
als souvenirs van het slagveld meegenomen (Figuur 25).
Tevens bleek er zich tussen de inhoud ook nog een ensemble lucifers aanwezig.
Van het uniform bleven opnieuw slechts schaarse resten van het textiel bewaard en de standaard
knopen met opnieuw de gre ade e fla
é . Aanwijzingen voor een eventuele eenheid werden niet
aangetroffen (Figuur 26).

Figuur 27: Fragmenten van patroontas model 1888 met inhoud (ABO nv 2019)
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Figuur 28: U ifor k oop
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Bovenop het stoffelijk restant, ter hoogte van de linkerzijde van het bekken, werd een fragment van
een ijzeren voorwerp aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van de loop van een Frans Lebel-geweer
(Model 1886/93).
Eén losse messing knoop vertoont in plaats a de gre ade e fla
é ee ijfer
. Mogelijk ka
ste
ste
deze in verband gebracht worden met het Belgische 8 Linieregiment of het 8 bataljon de Chasseurs
(Figuur 27).
Kan deze knoop net als de aanwezigheid van andere nationaliteiten van patronen ook beschouwd
worden als een souvenir?
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Figuur 29: Messing knoop van het Belgische 8ste Linieregiment of 8e bataljon de Chasseurs? (ABO nv 2019)

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een gouden trouwring aan de linker ringvinger! Doch de ring
bleek reeds onderhevig geweest aan slijtage, waardoor er aan de binnenzijde ervan geen informatie in
de vorm van een naam of datum meer waar te nemen was.
Tevens was het individu in bezit van een zakhorloge. Deze werd aangetroffen ter hoogte van de borst
en was wellicht bewaard in één van de borstzakken. Verdere determinatie dient nog te gebeuren in
functie van nationaliteit en eventuele fabrikant.
Het eigenlijke uurwerkmechanisme zit in een afsluitbaar verzilverde kast. De voorzijde ervan is
voorzien van glas als bescherming van de (email-?) wijzerplaat. Deze is echter volledig zwart geworden
door het verblijf in de bodem waardoor de wijzerplaat niet meer zichtbaar is (Figuur 28).
Op de rugzijde van de kast is centraal een wapenschild geëtst met aan de rand gegraveerde motieven
(guillochering) en is typisch voor de late 19de eeuw (mondelinge mededeling Elke Op de Beeck,
Horlogeriemuseum Mechelen) (Figuur 29).
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Figuur 30: Zakhorloge (voorzijde) aangetroffen bij individu nr. 3 (ABO nv 2019)
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Figuur 31: Zakhorloge (rugkant) aangetroffen bij individu nr. 3 (ABO nv 2019)

Na openen van het rugdeksel werd op de achterzijde van het uurwerkmechanisme een wolkvormige
cartouche met tekst Cylindre Huit-Rubis aa ge ra ht. Dit eteke t dat het gaat o ee zoge aa d
C li derga g -uurwerk met sleutel en heeft alles te maken met het opwind-mechanisme (Figuur 30).
De Huit-Rubish slaat op het aa tal ro ij e er erkt i het uur erk e ha is e. Hoe eer ro ij e ,
hoe duurder het uurwerk.
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O deraa is i ee re hthoekige artou he de aa L. Tessier aa ge ra ht. Me ka zi h de raag
stelle of het hier de ha dteke i g is a de aker a het uur erk of etreft het eerder de eigenaar
ervan? (Figuur 31)
Er is in ieder geval een opvallend verschil in het lettertype en letterzetting tussen beide cartouches.
Het wolkvormige cartouche werd duidelijk aangebracht door middel van etsen, terwijl de letters in de
rechthoekige cartouche eerder ingeslagen lijken te zijn.
Volgens Elke Op de Beeck van het Horlogeriemuseum Mechelen is het zo dat er inderdaad op de kasten
veelal een soort schild of medaillon werd voorzien om de naam of initialen van de eigenaar aan te
brengen, doch werden veelal blanco gelaten.
Hier echter lijdt het geen twijfel dat de ingeslagen naam verwijst naar de eigenaar van het uurwerk!

Figuur 32: Zakhorloge na openen rugdeksel (ABO nv 2019)
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Figuur 33: Detail cartouches rugzijde met cartouche en de naam L. Tessier (ABO nv 2019)

De vastgestelde slijtage aan de trouwring, de aanwezigheid van een toch wel duur Huit-ru is zakhorloge én de fysisch-antropologische gegevens wijzen op een iets ouder individu van tussen de 22
en de 25 jaar. Hierbij rijst dan onmiddellijk de vraag of het iemand met een hogere rangorde betrof?
Opvallend bij deze persoon was ook de aanwezigheid van meerdere patroontassen met in één ervan
aast de klassieke Le el-patronen waren er nog andere patronen met een andere nationaliteit
aanwezig en een ensemble lucifers. Verder was dit individu nog in het bezit van twee knipmesjes en
een fragment van de loop van een geweer.

7.4.4.3

IDENTIFICATIE INDIVIDU NR. 3?
Na verdere opzoekingen van de naam dook L. Tessier op in de Journal des Marches et des Operations
als Léon Auguste Henri Tessier, Matelot 3ième classe 2ème Régiment de fusiliers marins, geboren op
5 oktober 1890 in Nantes en gesneuveld op 26/10/1914 te Diksmuide op 24-jarige leeftijd (info: B.
Heyvaert, schriftelijke mededeling 3/10/2019).
Er zijn in de database van de overlijdensaktes geen ander personen met de naam L. Tessier die bij
Diksmuide zijn gesneuveld. De database is vrij betrouwbaar, maar uiteraard niet 100% waterdicht.
Deze persoon ligt niet op een Franse begraafplaats en is dus inderdaad als vermist opgegeven,
waardoor de kans dat individu nr. 3 als L. Tessier kan geïdentificeerd worden heel groot wordt.
Indien individu nr. 3 daadwerkelijk als matroos L. Tessier geïdentificeerd kan worden en dus om het
leven kwam op 26 oktober 1914, betekent dit dan ook dat de andere twee eveneens sneuvelden rond
dat tijdstip en bijgevolg gezamenlijk werden begraven (Figuur 32).

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

44

Verdere studie van de originele Journal des Marches et des Operations van het 2de regiment F.M. in de
Service historique de la Défense, Vincennes, kan eventueel licht werpen op de begraving en eventueel
ook op de namen van de twee andere gesneuvelden.
Uit het dag oek a ad iraal ‘o ar h a de Fusiliers Mari s, leek
okto er ee dag zoals de
vorige dagen van oktober zonder terreinwinst. Op die dag namen de Duitse troepen OudStuivenskerke en Stuivenskerke in en trokken de Belgen en de Fransen zich terug achter de
spoorwegberm met het bevel Nieuwpoort-Diks uide sta d te houde ‘o ar h
, p. .
Onder de Fusiliers Marins kwamen op die dag meerdere manschappen om het leven.

Figuur 34: Overlijdensakte van Leon Tessier
(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_fr
ance_premiere_guerre/resus_rech.php)
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8 BEANTWOORDEN ONDERZOEKSVRAGEN
Wat is de aard van de context, een primaire of secundaire? Met andere woorden, kwamen
de gesneuvelden om het leven als gevolg van de inslag of werden ze secundair begraven in de
granaatinslag?
Op basis van de positie van de stoffelijke resten gaat het duidelijk om een secundaire context. De drie
Franse gesneuvelden werden in een openliggende granaatinslag, veroorzaakt door een Duitse 15cm
artilleriegranaat, bijgezet tussen 16 oktober en 5 november 1914.
Op basis van de mogelijke identificatie van individu nr. 3 kan dit zelfs verfijnd worden naar 26 oktober
1914.
Welke informatie kan de fysische antropologie aanreiken omtrent etnische herkomst van de
afzonderlijke individuen, leeftijd, pathologische afwijkingen en de finale doodsoorzaak?
Het fysisch-antropologisch onderzoek heeft aangetoond dat de drie individuen van Europese afkomst
blijken te zijn op basis van de fysionomie van aangezicht, kaak en tanden. De aanwezigheid van
Senegalezen van de Tirailleurs Sénégalais is dus uit te sluiten. Alle drie de mannen zijn op jonge leeftijd
gesneuveld, meer bepaald tussen de 22 en 25 jaar en hadden een lichaamslengte van tussen de 159
en de 169 cm.
De soldaten leden aan enkele gebitsinfecties, hadden alle drie artrose in de wervelkolom en individuen
2 en 3 leken een tekort aan bloedtoevoer naar de dijbenen te hebben gehad waardoor er vermoedelijk
een lichte afsterving van botweefsel is ontstaan. Alles samen toont dit duidelijk aan dat de individuen
onderhevig waren aan veel lichamelijke stress en slechte hygiënische omstandigheden tijdens de
oorlogsjaren, maar wellicht ook reeds daarvoor.
Zijn er aanwijzingen voor specifieke post-processuele processen die de stoffelijke resten
ondergingen na het tijdstip van overlijden?
Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor post-processuele processen van de stoffelijke resten
na het tijdstip van overlijden.
Kan de studie van de geassocieerde vondsten uitspraken doen omtrent de nationaliteit en
rangorde van de gesneuvelde militairen?
Op basis van de aangetroffen elementen van de standaarduitrusting en dan meer bepaald de
uniformknopen, munitietasjes, schoenen en beenkappen kunnen de stoffelijke resten met zekerheid
als Franse militairen geduid worden. Wat betreft een eventuele bataljon en/of rangorde werden er
hiervoor geen directe aanwijzingen aangetroffen.
Wat individu nr. 3 betreft doet de aanwezigheid van een trouwring, die duidelijk reeds slijtage
vertoonde, en een zakhorloge, de vraag rijzen of we hier niet te maken hebben met een oudere
persoon met een eventuele hogere rangorde?
-

Zijn er aanwijzingen aanwezig die kunnen leiden tot identificatie van de gesneuvelde(n)?

De aanwezigheid van een zakhorloge et de i geslage aa
L. Tessier ij i di idu r. . kan met
grote zekerheid toegeschreven worden aan Leon Auguste Henri Tessier, Matelot 3ième classe 2ème
Régiment de fusiliers marins, geboren op 5 oktober 1890 in Nantes en gesneuveld op 26/10/1914 te
Diksmuide op 24-jarige leeftijd.
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Mogelijk kan aan de hand van de JMO s die berusten in het militair archief te Vincennes, nog meer
informatie bekomen worden die eventueel zelfs kan leiden tot identificatie van de overige 2 individuen
die op hetzelfde ogenblik om het leven kwamen.
-

Kan de studie van de geassocieerde vondsten uitspraken doen omtrent datering?

Omwille van het feit dat er bij militaire uitrusting steeds sprake is van een gestandaardiseerde
uitvoering die ontwikkeld werd in de late 19de eeuw en nadien aanpassingen onderging (kort voor en
tijdens de Eerste Wereldoorlog) laten deze geen exacte datering toe van de stoffelijke resten.
Kunnen de aangetroffen gesneuvelden in verband gebracht worden met een bepaald slag of
aanval?
Op asis a de aa getroffe k ope
et de gre ade e fla
é ku e de aa getroffe
gesneuvelden in verband gebracht worden met ofwel de Fusiliers Marins of het 151ste
infanterieregiment.
Het
e ‘égi e t d I fa terie voerde vanuit een uitgangspositie ter hoogte of nabij het
onderzoeksgebied, tussen 2 en 5 november 1914 een aanval uit richting de Esenweg.
De FM bevonden zich op basis van de historische bronnen in de omgeving tussen 16 oktober en 10
november 1914 maar kenden diverse troepenbewegingen.
Doch indien individu nr. 3 daadwerkelijk geïdentificeerd kan worden als L. Tessier van het 2de regiment
F.M. is geweten dat hij om het leven kwam op 26 oktober 1914. Dit betekent dan ook dat de overige
twee individuen tevens om het leven kwamen rond hetzelfde tijdstip en nadien gezamenlijk begraven
in de inslagtrechter.
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9 CONCLUS)E EN BESLU)T
De drie stoffelijke resten werden aangetroffen in een opgevulde granaatinslag en, op basis van de
positie van de resten, klaarblijkelijk in een haast neergelegd in de inslag. In de nabije omgeving werden,
met uitzondering van een granaatinslag, er geen archeologische sporen of structuren aangetroffen die
gerelateerd kunnen worden aan de vondstcontext met de gesneuvelde militairen. Zoals reeds uit het
proefsleuvenonderzoek is gebleken werden er geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid
van eventuele stellingen zoals bijvoorbeeld loopgraven of andere militaire structuren in de
onmiddellijke nabijheid.
Op basis van de nog aanwezige uniform- en uitrustingsresten betreffen het zonder twijfel Franse
militairen. Aanwijzingen die in verband te brengen zijn met een specifieke eenheid werden echter niet
aangetroffen.
Op basis van de vastgestelde fysisch-antropologische kenmerken betreffen het drie individuen van het
mannelijk geslacht van Europese afkomst. Ale drie de individuen zijn op jonge leeftijd overleden,
tussen de 22 en de 25 jaar en hadden een lichaamslengte van tussen de 159 en de 169 cm. De mannen
leden aan enkele gebitsinfecties, hadden alle drie artrose in de wervelkolom en individuen 2 en 3 leken
een tekort aan bloedtoevoer naar de dijbenen te hebben gehad waardoor er vermoedelijk een lichte
afsterving van botweefsel is ontstaan.
Uit de bekomen resultaten blijkt duidelijk dat de individuen onderhevig waren aan veel lichamelijke
stress en slechte hygiënische omstandigheden.
Op basis van de historische gegevens, de vastgestelde aanwijzingen aan de hand van de aangetroffen
uitrustingselementen (o.a. knopen overjas) én de vondstlocatie kunnen deze gesneuvelden
overeenkomstig de historische gegevens in verband gebracht worden met ofwel het 151e ‘égi e t d
Infanterie ofwel met de Fusiliers Mari s (Brigade Ro ar ’h) en dan meer bepaald het 1e en 2e Régiment
de Fusiliers Marins. Het uniform van beide eenheden droegen dan ook dezelfde messingknopen met
de brandende granaat.
Wat de Marine Fusiliers betreffen waren in het bewuste gebied het 1ste en 2de regiment Marine Fusiliers
aanwezig tussen 26 oktober en 10 november 1914. Het 151e regiment voerde een aanval uit tussen 2
en 5 november 1914 langs de Esenweg en dit vanuit de omgeving van het projectgebied.
Dit betekent dat de aangetroffen individuen tot het 1ste of 2de regiment M.F. of het 151ste regiment
behoorden en bijgevolg om het leven kwamen tussen 16 oktober en 10 november 1914.
De aanwezigheid van een afgevuurde Duitse Mauser-patroonpunt bij individu nr. 3 wijst mogelijk op
een doodsoorzaak als gevolg van Duits geweervuur.
Op basis van hogengenoemde elementen is er sprake van de aanwezigheid van een iets ouder individu
en kan vrijwel zeker aan de hand van het aangetroffen zakhorloge geïdentificeerd worden als Leon
Auguste Henri Tessier, Matelot 3ième classe 2ème Régiment de fusiliers marins, geboren op 5 oktober
1890 in Nantes. Hij kwam om het leven op 26 oktober 1914 op 24-jarige leeftijd.
Dit betekent dan ook dat beide andere personen rond dat tijdstip om het leven kwamen en alle drie
samen werden begraven.
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12 DETERM)NAT)E OORLOGSSLAC(TOFFERS D)KSMU)DE ESENWEG
A. Pijpelink

12.1

)NLE)D)NG
Gedurende de opgraving zijn de resten van drie militairen uit de WO1 aangetroffen. Alle drie de
soldaten hebben vermoedelijk een Franse nationaliteit.
De nationaliteit is vastgesteld aan de hand van fragmenten van het uniform en aan de hand van de
uniformknopen. De individuen zijn in een bomkrater aangetroffen. Vermoedelijk zijn de mannen niet
in de bomkrater zelf gesneuveld, maar hier na hun overlijden in begraven.
Indien resten van oorlogsslachtoffers worden aangetroffen dient direct de politie verwittigd te
worden. Na het blootleggen van het skelet en de documentatie hiervan dient het individu samen met
alle bijvondsten binnen 30 dagen aan de politie te worden overgedragen.
Alle individuen zijn na het blootleggen gewassen en macroscopisch onderzocht.
Het botmateriaal is goed geconserveerd. Dat wil zeggen dat de beenderen grotendeels heel zijn en de
cortex zo goed als onbeschadigd is.

In dit hoofdstuk wordt het fysisch antropologisch onderzoek omschreven en worden de resultaten
gepresenteerd.

12.2

MET(ODEN EN TEC(N)EKEN
Voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal zijn standaard methoden en technieken
opgesteld. Deze methoden en technieken worden gebruikt om het geslacht, de leeftijd bij overlijden
en de lichaamslengte te bepalen en om een uitspraak te doen over de staat van het gebit van het
overleden individu. Daarnaast wordt het hele skelet bekeken voor de constatering op
botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschijnselen. Aan de hand van deze factoren is het
mogelijk om een uitspraak te doen over de samenstelling van het grafveld en de sociale positie van de
overleden individuen die in het grafveld begraven lagen.
De meest gangbare methoden en technieken voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal zijn
gecombineerd tot een standaard methode. Deze standaard methode wordt ook wel Barge s
A tropologi a of het groe e oekje ge oe d.3 Naast de standaard methoden en technieken voor
de determinatie van menselijk skeletmateriaal zijn er enkele andere methoden en technieken ter
beschikking, maar van velen is de betrouwbaarheid nog onder discussie. Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt van Barge s A tropologica en enkele aanvullende methoden (zie hieronder) om de leeftijd bij
overlijden en het geslacht te kunnen bepalen indien er te weinig materiaal beschikbaar is voor een
determinatie aan de hand van de standaard methode.

3

Maat & Mastwijk 2005.
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12.2.1

CONSERVERING
De mate van conservering heeft een grote invloed op de determinatiemogelijkheden. In de meest
gunstige omstandigheden is het skelet volledig, zijn de individuele botten niet gefragmenteerd en is
de cortex (de wand van het bot) onbeschadigd. In het slechtste geval is het botmateriaal zo ver vergaan
dat er slechts een lijksilhouet over is.
De conservering van het materiaal is bij determinatie in vier categorieën opgedeeld:
-

Goed: de cortex van het bot is onbeschadigd en het materiaal is niet of amper gefragmenteerd
Gemiddeld: De cortex ontbreekt gedeeltelijk en het materiaal is gefragmenteerd
Matig: De cortex ontbreek gedeeltelijk of geheel, het materiaal is sterk gefragmenteerd en de
broze delen van het skelet zijn deels of volledig vergaan.
Slecht: het materiaal is compleet vergaan en/of verpulverd. Er is geen determinatie meer
mogelijk.

Om een beeld te krijgen van de compleetheid van het materiaal, wordt er per individu een inventaris
bijgehouden van welke lichaamsdelen er aanwezig en afwezig zijn. Per individu worden de aanwezige
lichaamsdelen gemarkeerd in een basis afbeelding van het skelet.4 De aanwezige delen worden zwart
gemarkeerd en de afwezige delen blijven wit.

12.2.2

GESLACHT
Het geslacht wordt bepaald aan de hand van 10 kenmerken aan het bekken, 4 kenmerken aan de
onderkaak en 11 kenmerken aan de schedel. Elk kenmerk krijgt een positieve (mannelijke) of negatieve
(vrouwelijke) score, welke per lichaamsonderdeel worden berekend (sommige kenmerken wegen
zwaarder dan andere) tot één uitkomst. Aan de hand van de uitkomst van het bekken, de onderkaak
en de schedel wordt het geslacht vastgesteld. Het bekken is het meest bepalend voor de definitieve
geslachtsbepaling. De onderkaak wordt alleen als aanvullende geslachtsindicator gebruikt omdat de
Nederlandse onderkaak vaak erg mannelijk is.5
Bij de geslachtsdeterminatie in dit onderzoek worden de uitkomsten tussen de -0,5 en de 0,5 als
onbetrouwbaar beschouwd.
Het bekken en de schedel zijn niet altijd meer aanwezig. In dat geval kan er gekeken worden naar de
robuustheid van het lichaam om te bepalen of het om en mannelijk of een vrouwelijk individu gaat.
Omdat dit een relatieve methode is zal de geslachtsbepaling op basis van de robuustheid van het
lichaam met een vraagteken worden aangeduid om aan te geven dat de geslachtsbepaling
waarschijnlijk, maar niet zeker is.
Bij onvolwassen individuen is het niet mogelijk om het geslacht vast te stellen. De geslachtskenmerken
ontwikkelen zich gedurende de ontwikkeling van het lichaam. Pas als het lichaam volgroeid is, is het
mogelijk om het geslacht te bepalen. Onvolwassen individuen lijken daarom altijd vrouwelijk te zijn.

4
5

Zie figuur 15
Maat & Mastwijk 2005: 10.
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12.2.3

LEEFTIJD BIJ OVERLIJDEN
Onder volwassen individuen worden individuen vanaf 20 jaar oud verstaan. Rond het twintigste
levensjaar is het menselijk lichaam namelijk volledig volgroeid.
De leeftijd bij overlijden van onvolwassen individuen is vaak nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de
leeftijd bij overlijden van volwassenen, omdat het lichaam van onvolwassen individuen nog in
ontwikkeling is. Vele ontwikkelingsstadia kunnen nauwkeurig gekoppeld worden aan een leeftijd, maar
er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de gezondheid van een individu de
ontwikkelingssnelheid van het lichaam kan beïnvloeden.
De leeftijd bij overlijden van onvolwassen individuen (jonger dan 20 jaar) kan op vier manieren worden
vastgesteld. Waar mogelijk worden deze methoden gecombineerd. De leeftijd van onvolwassen
individuen wordt bepaald door te kijken naar de doorbraak van de gebitselementen6, naar de fusering
van de verschillende skeletonderdelen van de schedel, de wervelkolom en het bekken7, naar de lengte
van de lange beenderen met of zonder gewrichtsuiteinden (zonder epifyseschijven)8 en naar de
fusering van de uiteinden (epifyseschijven) van de lange beenderen.9
De leeftijd bij overlijden van volwassenen (boven de 20 jaar) is bepaald aan de hand van de complexe
methode10, dat wil zeggen, door middel van een combinatie van vier methoden voor de bepaling van
de leeftijd bij overlijden.11 De leeftijd bij overlijden is bepaald aan de hand van de slijtage op het
schaambeen, de vergroeiing van de schedelnaden en de poreusheid van de proximale opperarm en
het proximale dijbeen.12 De complexe methode is de meest gangbare methode voor de determinatie
van de leeftijd bij overlijden van volwassenen in Nederland. Indien er te weinig materiaal beschikbaar
is om tot een leeftijd bij overlijden te komen aan de hand van de complexe methode, is er ter aanvulling
ook gekeken naar de degeneratieve veranderingen in het darmbeen.13 Deze laatste methode wordt de
laatste jaren als betrouwbare methode beschouwd om een leeftijd bij overlijden te bepalen en wordt
vaak ter aanvulling op de complexe methode toegepast. Het darmbeen blijft vaak beter bewaard dan
de lichaamsdelen die benodigd zijn voor de complexe methode. Bij een slechte conservering zijn de
degeneratieve veranderingen in het darmbeen vaak de enige leeftijdsindicator. De concluderende
leeftijdsrange aan de hand van de degeneratieve veranderingen in het darmbeen is kleiner dan de
leeftijdsrange aan de hand van de complexe methode. De uitkomst van de twee verschillende
methoden komen meestal overeen, maar de complexe methode wordt als meest betrouwbaar geacht.
Het stadium van de degeneratieve veranderingen in het darmbeen wordt bij elk individu genoteerd,
maar zal alleen in de concluderende resultaten worden opgenomen indien de complexe methode geen
resultaten oplevert.
Bij de determinatie van de leeftijd bij overlijden moet rekening gehouden worden met het feit dat elk
individu zich in een ander tempo ontwikkelt en dat een leeftijdsbepaling dus altijd iets kan afwijken
van de echte leeftijd.

6

Ubelaker 1978; WEA 1980.

7

Maat & Mastwijk 1995; Rauber Kopsch 1952; Wolff-Heidegger 1954.

8

Maresh 1955.

9

Brothwell 1981; WEA 1980.

10

De o ple e

11

Maat & Mastwijk 2005: 12.

ethode is ee o derdeel a Barge s A tropologi a

12

Acsádi & Nemeskéri 1970; Broca 1875; Nemeskéri, Harsányi and Acsádi 1960; Sjøvold 1975; WEA 1980.

13

Lovejoy, Meindl, Pryzbeck, Mensforth 1985.
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De concluderende leeftijd bij overlijden per individu valt altijd binnen een leeftijdsrange.14 Per individu
wordt het gemiddelde van deze leeftijdsrange gebruikt om de totale gemiddelde leeftijd bij overlijden
te bepalen. Bij een leeftijdsrange van bijvoorbeeld 20-40 jaar wordt een leeftijd van 30 jaar gebruikt
om de gemiddelde leeftijd van de onderzochte populatie te berekenen. Bij een leeftijdsoverzicht per
10 jaar zou een individu van 20-40 jaar oud dus worden ingedeeld in de categorie van 30-40 jaar.

12.2.4

LICHAAMSLENGTE
De lichaamslengte van een individu is deels erfelijk bepaald, maar ook afhankelijk van de
leefomstandigheden.15 Hoe beter de leefomstandigheden, bijvoorbeeld een vitaminerijke voeding en
lichte arbeid, hoe langer iemand kan worden. Daarom kan de lichaamslengte een bijdrage leveren aan
de bepaling van de sociale status van de begraven individuen.
Er zijn twee methoden voor de berekening van de lichaamslengte van een individu. Bij beide methoden
wordt de lengte van de lange beenderen gemeten. Deze lengte(s) worden verwerkt in een formule om
zo tot een lichaamslengte te komen. De eerste methode voor de berekening van de lichaamslengte is
de methode van Trotter (en Gleser).16 Deze methode is bruikbaar voor de berekening van de
lichaamslengte van zowel mannen als vrouwen en kent een correctie factor voor de leeftijd bij
overlijden van een individu. De tweede methode voor de berekening van de lichaamslengte is de
methode van Breitinger.17 Deze methode is alleen te gebruiken voor mannen en vergt deels andere
maten van de lange beenderen dan de methode van Trotter (en Gleser).18

12.2.5

ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
Botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschijnselen zijn misschien wel de meest belangrijke
factoren voor het bepalen van de sociale positie van een bevolkingsgroep. Er zijn verschillende
categorieën ziekteverschijnselen: traumata, infectieziekten, deficiëntieziekten, degeneratieve
gewrichtsaandoeningen, overige ziekteverschijnselen en anomalieën.
Elke soort ziekteverschijnselen zegt iets over de gezondheid en daarmee de sociale positie van de
bevolkingsgroep.
Trauma
Onder trauma worden over het algemeen botbreuken verstaan, maar ook andere vervormingen aan
het bot welke het gevolg zijn van knelling, een harde klap of geweld. In de meeste gevallen worden
geheelde botbreuken teruggevonden, maar het is ook mogelijk dat een individu is overleden als gevolg
van de breuk, in welk geval de breuk een scherpe rand heeft. Als een botbreuk gezet en gespalkt wordt
kan deze zo mooi helen dat er weinig van de oorspronkelijke breuk te zien is. Ongezette of ongespalkte
breuken kunnen scheef groeien en zijn vaak een stuk beter te herkennen.19

14

Bijvoorbeeld 5-8 of 20-40 jaar

15

Baetsen 2001: 36; Maat 2003: 62.

16

Trotter 1970; Trotter & Gleser 1958.

17

Breitinger 1937.

18

Maat & Mastwijk 2005: 13.

19

Baetsen 2001: 51.
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Infectieziekten
Infectieziekten kunnen het lichaam binnentreden via lichamelijk contact, via voedsel of door
inhalatie.20 De meeste infectieziekten blijven in het zachte weefsel van het lichaam en blijven daardoor
archeologisch onzichtbaar. Enkele infectieziekten manifesteren zich wel al in een vroeg stadium in het
skelet.21
Deficiëntieziekten

Deficiëntieziekten zijn ziekten als gevolg van een tekort aan voedingsmiddelen of andere belangrijke
bestanddelen die men nodig heeft om normaal te kunnen leven. De aan- of afwezigheid van
deficiëntieziekten is daarom een zeer geschikte factor om uitspraak te kunnen doen over de sociale
positie van een bevolkingsgroep.22
Degeneratieve gewrichtsaandoeningen

Er zijn drie soorten degeneratieve gewrichtsaandoeningen: perifere osteoartrose of POA (artrose in
alle gewrichten behalve in de wervelkolom), vertebrale osteoartrose of VOA (artrose in de onderlinge
articulatievlakken van de wervelkolom) en de degenerative disc disease of DDD (slijtage en botreactie
in de tussenwervelschijven)23.
Alle drie de gewrichtsaandoeningen zijn deels gerelateerd aan leeftijd: gewrichten slijten als gevolg
van het gebruik van de gewrichten. De intensiteit van het gebruik van de gewrichten en de belasting
van de gewrichten bepaald hoe snel de gewrichtsslijtage optreedt. Over het algemeen treedt bij
iedereen boven de 40 jaar gewrichtsslijtage op.24
Overige ziekteverschijnselen
Overige ziekteverschijnselen zijn ziekten die niet aan één van de andere ziektecategorieën zijn toe te
schrijven, doordat er geen duidelijke oorzaak van de ziekte is, of omdat de oorzaak van de ziekte
verschilt van de ziekten uit de andere categorieën.
Anomalieën
Anomalieën zijn (meestal aangeboren) afwijkingen waar een individu over het algemeen geen last van
heeft. Sommige van deze anomalieën zijn overerfbaar.25

20

Ortner 2003: 179.

21

Ortner & Putschar 1981.

22

Ortner & Putschar 1981; Maat & Mastwijk 2005: 15.

23

Rogers & Waldron 1995.

24

Rogers & Waldron 1995.

25

Ortner 2003: 453-479.
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12.2.6

GEBITSSTATUS
De aan- of afwezigheid van gebitselementen kan iets zeggen over de gezondheid van het gebit. Bij elk
individu komen normaal 32 gebitselementen door (bij het ontbreken van de verstandskiezen 28). Door
onder andere een slecht onderhoud van het gebit kunnen gebitselementen uitvallen.
Ook gebitsaandoeningen zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van het gebit en mogelijk ook
voor de sociale status van het individu. Onder gebitsaandoeningen worden gaatjes (cariës), abcessen,
ortelpu t o tsteki ge fistula s , e ailh poplasië ri els of putjes i het ta de ail als gevolg van
een tijdelijke stop in de ontwikkeling van de tanden door een tekort aan voedingsstoffen) en
pijprokersgaten gerekend.

12.3

RESULTATEN
Gedurende de opgraving zijn de resten van drie Franse soldaten aangetroffen. De mannen zijn alle drie
in een bomkrater ter aarde gesteld en vermoedelijk rondom het zelfde tijdstip overleden. De individu
nummers zijn gegeven in volgorde van de plaatsing in de bomkrater. Hierbij is individu 1 als eerste in
de kuil geplaatst, gevolgd door individu 2, waarna ten slotte individu 3 in de bomkrater is gelegd. De
drie soldaten lijken met weinig respect of met haast nogal nonchalant in de bomkrater te zijn geplaatst.
Eén individu (individu 1) heeft een gesp. Aan de hand van het aangezicht, de kaak en de tanden lijken
alle drie de individuen echter blanken te zijn geweest. Dit lijkt in overeenkomst met de blonde haren
die bij individu 1 zijn aangetroffen. Bij alle drie de individuen zijn knopen van het uniform en schoenen
aangetroffen samen met enkele textiel fragmenten van de kledij, munitietassen en enkele persoonlijke
bezittingen zoals een bijvoorbeeld een pijp en een trouwring.
De onderzoeksresultaten zullen per individu worden behandeld.
Individu 1
Individu 1 is als eerste in de bomkrater geplaatst en ligt op de rug, oost-west georiënteerd. De soldaat
ligt aan de meest zuidelijke zijde van de bomkrater. De linkerarm ligt gebogen met de hand op de borst
waarbij de onderarm steunt op zijn munitietas. De rechterarm ligt gebogen omhoog, met de hand
onder het hoofd. De bodem van de bomkrater is rond, waardoor het lichaam van individu 1 ook de
vorm van de bomkrater volgt. Het hoofd en zijn voeten liggen hierdoor een stuk hoger als de rest van
het lichaam.
Individu 1 is een jonge man met een leeftijd van ongeveer 22-24 jaar en een lichaamslengte van 166
cm (±3,27 cm).
De jongen heeft een anomalie waarbij hij 6 halswervels en 13 borstwervels heeft in plaats van 7
halswervels en 12 borstwervels. Tevens zijn er eerste tekenen van artrose in de wervelkolom
waargenomen in de vorm van deuken (s h orl’s oduli) in de 11e en 12e borstwervel. Dit geeft aan dat
de man zijn rug zwaar heeft belast op een al jonge leeftijd.
Ten slotte heeft individu 1 een loden vulling in de eerste kies van zijn rechterbovenkaak. Tevens zijn er
zes gebitselementen voor de dood verloren. Voor een jonge leeftijd bij overlijden van 22-24 jaar geeft
dit aan dat de gebitshygiëne in de loopgraven zeer slecht was.
Een directe doodsoorzaak is niet aangetroffen.
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Figuur 35. De volledigheid van individu 1.
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Individu 2
Individu 2 ligt in het midden van de bomkrater en is tevens als tweede in de krater geplaatst. Individu
2 heeft dezelfde oriëntatie als individu 1, namelijk het hoofd in het oosten en de voeten in het westen.
De man ligt volledig met de vorm van de bomkrater mee, waarbij het hoofd en de voeten een stuk
hoger liggen als de rest van het lichaam. De benen zijn gestrekt, de linkerarm ligt omhoog langs het
hoofd gevouwen en de rechterarm ligt wijd opzij onder de romp van individu 3.
Individu 2 is ongeveer even oud als individu 1 en zal tussen de 22 en 24 jaar zijn overleden. De jonge
man had een lichaamslengte van 169 cm (±3,27 cm).
De wervelkolom vertoont sporen van artrose in de onderrug in de vorm van deuken (s h orl’s oduli)
in de 10e en 11e borstwervel. In de proximale sleutelbeenderen zijn inkepingen aangetroffen als gevolg
van stress en het proximale dijbeen gewricht lijkt iets te zijn afgevlakt en uitgerekt. Mogelijk betreft
het hier osteonecrose, een afbraak van botweefsel als gevolg van een beperkte bloed toevoer naar het
gewricht. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Al deze factoren geven aan dat de jonge soldaat fysiek
een zwaar leven heeft gehad, vermoedelijk van uit de loopgraven. De soldaat had één veel
voorkomende anomalie, namelijk ossa wormiania, een extra eilandje in de schedelnaden.
De staat van het gebit is goed. Er is wel rokersaanslag aangetroffen aan de binnenzijde van de
gebitselementen.
Een directe doodsoorzaak is niet aangetroffen.
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Figuur 36. De volledigheid van individu 2.
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Individu 3
Individu 3 is als laatste in de bomkrater geplaatst aan de meest noordelijke zijde van de kuil. De bodem
van de bomkrater is hier vermoedelijk wat vlakker geweest, waardoor het lichaam van individu 3
redelijk vlak ligt. Individu 3 ligt andersom als individuen 1 en 2, met het hoofd in het westen en de
voeten in het noorden. Tevens ligt de man op zijn rechterzij en niet op zijn rug. De benen liggen gestrekt
en de armen liggen voor het lichaam uit met de linkerhand op de rechterhand op het bekken van
individu 2. De man had een gouden trouwring om zijn linker ringvinger. Helaas zijn er geen initialen of
andere merktekenen aan de binnenzijde meer aangetroffen om de soldaat te kunnen identificeren.
Individu 3 is een jong volwassen man, net iets ouder als individuen 1 en 2. Vermoedelijk is dit individu
tussen de 23 en 25 jaar oud gestorven en had een lichaamslengte van 159 cm (±3,27 cm). Individu 3
vertoont ook iets meer slijtage in zijn lichaam. Drie borstwervels en één lendenwervel vertonen artrose
in de vorm van deuken in de wervellichamen (s h orl’s oduli) met in de drie borstwervels een hernia.
Daarnaast vertonen drie borstwervels extra botvergroeiingen langs de rand van de wervellichamen
(osteofyten). Ook bij dit individu lijken de dijbeenderen osteonecrose te vertonen. Evenals individu 1
en 2 wordt uit het lichaam duidelijk dat de jonge man zijn lichaam zeer zwaar heeft belast.
Een verkleuring van het tandsteen duidt mogelijk op rokersaanslag, maar dit is niet zeker.
Ook bij individu 3 is geen directe doodsoorzaak aangetroffen.
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Figuur 37. De volledigheid van individu 3.
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12.4

CONCLUS)E
In een bomkrater zijn de menselijke resten van drie Franse soldaten aangetroffen. De drie soldaten
lijken met weinig respect of met haast nogal nonchalant in de bomkrater te zijn geplaatst.
Alle drie de mannen zijn op jonge leeftijd overleden, tussen de 22 en 25 jaar oud en hadden een
lichaamslengte van tussen de 159 en 169 cm.
De mannen leden aan enkele gebitsinfecties, hadden alle drie artrose in de wervelkolom en individuen
2 en 3 leken een tekort aan bloedtoevoer naar de dijbenen te hebben gehad waardoor er vermoedelijk
een lichte afsterving van botweefsel is ontstaan. Al met al is het duidelijk dat de mannen onderhevig
waren aan veel lichamelijke stress en slechte hygiënische omstandigheden in de loopgraven. Er zijn
echter geen ernstige ziekteverschijnselen of doodsoorzaken gevonden.
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13 )NVENTAR)S U)TRUST)NG
13.1

)ND)V)DU
SITE: Diksmuide-Esenweg
CODE AGENTSCHAP: 2019G237
DATUM VONDST: Juli 2019
NATIONALITEIT: Frans
CONTEXT: Individu 1

Vnr.
1

Categor
ie

Beschrijving

Fragmenten lederen
patroontas, model 1888.
Standaard
Op bovenzijde sluitklep
uitrusting
ingestempeld lotnummer
. I houd et
patroonpakjes met
telkens 10 stuks Lebelpatronen

Foto

F-nr.

Nationaliteit

P1120900

Frans

P1120903

2

Standaard Fragmenten van het wol
uitrusting en textiel,
standaardknopen met
gre ade e fla
é
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P1120911
P1120916
P1120918

66

Frans
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3

Persoonlij
k

Zilveren ketting van
hangertje?, ijzeren
kledijhaakje en knoopje
onderkledij in porselein
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P1120921

69

Frans

4

Standaard Fragment middelriem
uitrusting met messing gesp, model
1880.
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P1120925

70

Frans

5

Standaard Fragmenten textiel en
uitrusting leder, knopen in
kunststof van onderkledij
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P1120936

71

Frans

6

Standaard Fragmenten van lederen
uitrusting beenkappen en fragment
zool schoen
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P1120817
P1120882

72

Frans

7

Standaard Fragment potlood met
uitrusting anilinevulling
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P1120891

73

Frans

13.2

)ND)V)DU
SITE: Diksmuide-Esenweg
CODE AGENTSCHAP: 2019G237
DATUM VONDST: Juli 2019
NATIONALITEIT: Frans
CONTEXT: Individu 2

V- Categor
nr.
ie
1

Standaard
uitrusting

Beschrijving

Foto

Rondneus-patroonpunt
Belgische Mauserpatroon model
1889, afgevuurd
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F-nr.

Nationaliteit

P1120888

Belgisch

2

Standaard
uitrusting

Fragmenten van
beenkappen/schoenen
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P1120943
P1120945

75

Frans

3

Standaard
uitrusting

Messi gk ope
e fla
é
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et gre ade

P1120948
P1120949

76

Frans

4

Standaard
uitrusting

Fragmenten van textieln knopen
onderkleding in kunststof en
essi gk ope gre ade
e fla
é
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P1120951

77

Frans

5

Standaard
uitrusting

Fragmenten lederen patroontas,
model 1888. Inhoud met Lebelpatronen

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

P1120954

78

Frans

6

Standaard
uitrusting

Fragment middelriem met
messing gesp en textielresten
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P1120957

79

Frans

13.3

)ND)V)DU
SITE: Diksmuide-Esenweg
CODE AGENTSCHAP: 2019G237
DATUM VONDST: Juli 2019
NATIONALITEIT: Frans
CONTEXT: Individu 3

Vnr.

Categorie

Beschrijving

1

Standaarduit
rusting

Fragmenten van lederen
patroontas model 1888
met Lebel-patronen maar
ook een tweetal laders
met Duitse Mauserpatronen en één Belgische
Mauser-patroon!.
Aanwezigheid van houten
gekloven lucifers
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Foto

F-nr.
P1120961

80

Nationaliteit
Frans

2

Standaarduit
rusting

Messi gk ope
e fla
é
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gre ade

P1120969
P1120970

81

Frans

3

Persoonlijk

Fragment zakhorloge

P1050184
P1050186
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Frans
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4

Standaarduit
rusting

5

?

Knipmesje

Knipmesje met messing
afwerking
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P1120980

Frans

P1120981

Frans

6

Fragment
van
geweerloop?

2019G237 (AOE)/ 26581.R1 (intern)

P1120983

85

Frans

7

Persoonlijk

8

Standaarduit
rusting

Gouden trouwring. Geen
datum of namen aanwezig

Frans

Messingknoop met cijfer
. Ver ijze d aar
Belgische 8ste
Linieregiment?
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Frans/Belgisch?
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14 FOTOL)JST
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