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Begraven met voedsel: het Merovingische grafveld van Elversele en het potentieel van 

organische residu analyse (O.-Vl.) 

EWOUD DESCHEPPER, THOMAS VAN DE VELDE & BERT MESTDAGH 

In de winter van 2017-2018 legde Monument Vandekerckhove n.v. een Merovingisch grafveld bloot in 

Elversele (Temse, Oost-Vlaanderen) (Van de Velde et al. 2019). De site is gelegen op een zanderige 

heuvelrug van de Durme op de rand van de Wase cuesta. Het gehele grafveld werd opgegraven en niet 

minder dan 49 graven werden onderzocht. Bijna alle graven zijn individuele inhumatiegraven, met één 

uitzondering waar het gaat om een dubbel inhumatiegraf. Alle individuen waren in een oost-west oriëntatie 

gepositioneerd zonder enige duidelijke structurering in het grafveld. Een voorlopige studie van de 

grafvondsten dateert deze site in de tweede helft 6de – eerste helft 7de eeuw n. Chr. Ondanks de aanwezigheid 

van rijke(re) grafgiften zoals juwelen en wapens, werd in slechts negen graven aardewerk aangetroffen. 

Telkens ging het om slechts één exemplaar, geplaatst aan de voeten van de dode. 

Acht van de negen aangetroffen potten waren van het biconische type, een variant die frequent voorkomt in 

Merovingische funeraire contexten, maar veel minder in nederzettingen. Zodoende wordt een functie in een 

rituele context vermoed voor dit specifieke aardewerktype. De negende pot was handgemaakt en verschraald 

met chamotte, een populair type verschraling voor handgemaakt aardewerk in de Scheldevallei. 

Handgemaakt aardewerk wordt voornamelijk geassocieerd met huiselijke contexten en komt minder voor 

in graven. 

Hoewel organisch materiaal over het algemeen vergaat onder invloed van de tand des tijds, doen sommige 

moleculaire klassen dat niet altijd. Deze moleculen zijn zodanig klein dat ze opgenomen kunnen worden in 

de matrix van het aardewerk en daar bewaard blijven. Sporen van voedsel kunnen dus aanwezig blijven in 

de kern van het aardewerk. Een voorzichtige schatting stelt dat minstens 80% van het archeologische 

aardewerk organisch residu bevat (Evershed 2008; Dune et al. 2017). Deze moleculen worden dan gelinkt 

aan types voedsel of andere organische producten. 

Met andere woorden, het is mogelijk om door middel van chemische analyses te onderzoeken of (1) het 

aardewerk effectief voedsel bevat heeft, en (2) om wat soort voedsel het dan wel ging. Verdere 

archeologische analyse maakt het dan mogelijk om de gebruikscontext van het aardewerk te bepalen en 

enkele hypothesen te formuleren rond hun functie binnen het grotere geheel van het Merovingische 

begrafenisritueel.  

Mogelijkheden van staalname 

Aangezien de moleculen geabsorbeerd zijn in het aardewerk, is een destructieve staalname helaas 

noodzakelijk. Hiervoor zijn er twee opties: enerzijds het verpulveren van een stukje scherf; of anderzijds 

met een boormachine gaatjes boren in de pot en het gruis opvangen. 

De eerste optie garandeert meestal de grootste staalname –bij voorkeur 5 gram- en is vaak een ideale 

oplossing voor kleine stukjes aardewerk die overblijven wanneer een pot niet volledig kan gereconstrueerd 

worden. Wanneer gewerkt wordt met volledige potten, zoals in het geval van het grafveld van Elversele, 

bieden boringen een oplossing. 



Voedsel als onderdeel van het Merovingisch grafritueel 

Na een uitgebreide staalvoorbereiding wordt Gas Chromatografie – Massa Spectrometrie (GC-MS) gebruikt 

om de archeologische stalen te scheiden in individuele moleculen, die op hun beurt gedetecteerd en 

geïdentificeerd worden. De klasse van de vetzuren is het meest prominent aanwezig in alle stalen; dit wijst 

er al op dat het aardewerk op een bepaald moment tijdens zijn gebruiksleven voedsel bevatte. Daarnaast zijn 

er ook sporen gevonden die wijzen op dierlijke vetten (specifiek herkauwers) en plantaardig voedsel. In het 

handgevormde aardewerk werden er ook ketonen aangetroffen. Deze componenten worden gevormd door 

het opwarmen van dierlijke vetten in vaatwerk. Ze zijn dus een direct bewijs dat deze pot gebruikt werd om 

voedsel in te bereiden, en niet louter om het te serveren. 

De combinatie van de chemische analyse met een archeologische studie van het aardewerk, wijst er op dat 

de acht bestudeerde biconische potten gebruikt werden om voedsel in het graf te deponeren. Dit gebruik is 

wijdverspreid tijdens de Merovingische periode. Voorheen echter werd dit enkel nog maar vastgesteld via 

de aanwezigheid van bewaard botmateriaal of van aangekoekt residu. Dit onderzoek toonde dat ook de GC-

MS techniek gebruikt kan worden om na te gaan of Merovingisch aardewerk voedsel bevat heeft. In 

combinatie met een ‘klassieke’ archeologische studie van het aardewerk, kan een overtuigende hypothese 

voor de gebruikscontext van het aardewerk en het daarin aanwezige voedsel naar voor geschoven worden. 

Nog interessanter is dat er op basis van het GC-MS onderzoek een onderscheid gemaakt kan worden tussen 

het biconische en het handgevormde aardewerk. 

De afwezigheid van gebruikssporen of sporen van vuur op het biconisch aardewerk, de dominant rituele 

context waarin dit aardewerktype gevonden wordt, en de vaststelling dat de exemplaren uit Elversele 

voedsel bevat hebben, wijst er op dat deze potten hoogstwaarschijnlijk gebruikt werden in een rituele 

context, tijdens het grafritueel, om voedsel in het graf te deponeren en zo de dode deel te laten uitmaken 

van een rituele gift-exchange en funerair feest. 

De aanwezigheid van ketonen in het staal uit de handgemaakte pot, toont aan dat dit exemplaar gebruikt 

werd voor voedselbereiding. Vermoedelijk kende deze pot een andere levensloop dan het biconisch 

aardewerk, en werd hij misschien eerst gebruikt als gewone kookpot, vooraleer hij in het graf gedeponeerd 

werd, al dan niet met voedsel. 

Als conclusie kan dus gesteld worden dat de GC-MS methode niet alleen toelaat om meer inzicht te 

verkrijgen in het effectieve gebruik en de gebruikscontext van aardewerk, maar ook licht kan werpen op 

eventuele verschillen in dit gebruik tussen verschillende groepen of zelfs individuen aardewerk. Binnen een 

specifieke vraagstelling en een doorgedreven archeologische studie, biedt GC-MS dan ook enorm veel 

potentieel. 
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