
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 96 door H.L. Wynia EEN MYSTERIE IN HET ZAND Schatkamer Leidsche Rijn (3) De verbazing begint In december 1998 is bij het graven van een wegcunet ten behoeve van de bouwweg van Parkwijk, ter hoogte vande kruising met de Rijn Kennemerland Waterleiding, een nederzetting uit de vroege Middeleeuwen gevonden.Aangezien een deel van deze nederzetting in Parkwijk lag, en het gebied snel bouwrijp gemaakt zou worden, werdbesloten een groot deel van deze bijzondere plek op te graven. Vier maanden later konden de archeologen aan deslag. Al snel bleek het verdere onderzoek een verstandige keuze, want de archeologen vonden een goed gecon-serveerde nederzetting uit de vijfde tot en met zevende eeuw. Naast een boerderijplattegrond werden waterput-ten, greppels, afvalkuilen en vele paalgaten aangetroffen. Toen het onderzoek al drie maanden aan de gang was, troffen dearcheologen menselijk gebeente aan. Het lag op een onverwachte pleken in een merkwaardige context. Dat er inderdaad iets vreemds metdeze stoffelijke resten aan de hand was, wordt bevestigd als we detoenmalige dagrapporten van de archeoloog Jeroen van der Kamp ernog eens op na slaan. Dagrapport van 10 juni 1999:

&quot;(...)Opvallend: bij het couperen (dit is het door-snijden van een archeologisch spoor om eenverticale doorsnede te krijgen) van spoor 28en 29 werd botmateriaal aangetroffen. Hetblijkt te gaan om een complete arm en sche-del van een mens, volledig in anatomischverband. (...) Het skelet strekt zich ver buitende twee genoemde sporen uit. Met de hand ishet vlak rond het skelet iets verdiept, maar eris vooralsnog absoluut geen insteek (gegra-ven kuil) zichtbaar rond het skelet. (...) Ik hebhet vermoeden dat deze menselijke restenveel ouder zijn dan de vijfde eeuw (...).&quot; Dagrapport van 14 juni 1999: &quot;(...) hetmenselijk skelet is voor het grootste deelbloot gepeuterd. Hij/zij ligt op de buik, methet hoofd in de grond. Van de rechter arm isde onderarm niet zichtbaar. Deze ligt moge-lijk onder het lichaam gevouwen. Ook de linkervoet ligt (waarschijnlijk) met de tenen rechtnaar beneden en is daardoor niet zichtbaar.Het rechter bovenbeen is verdwenen, zeerwaarschijnlijk door de machine verwijderd bijhet aanleggen van het vlak. Dit geldt ook voorenkele ribben. Verder is alles aanwezig.&quot; Dagrapport 15 juni 1999: &quot;(...) nergens ophet vlak rondom het skelet is de vaagsteaanwijzing voor het bestaan van een insteekvoor een grafkuil te vinden. Is dit skelet afge-zet tussen de natuurlijke afzettingen van

ditgebied???(...)&quot; Dagrapport 16 juni 1999: &quot;(...) 's middagsis het skelet in delen gelicht en ieder deelvan een ledemaat apart genummerd. (...)Vreemd genoeg waren de rechter onderarmen hand verdwenen en lagen deze niet ophun plaats (onder het skelet gevouwen, zoalswe hadden gedacht) (...)&quot;. Dagrapport 17 juni 1999:&quot;(...) Verder hetgebied rond het skelet verdiept tot het twee-de vlak (...) Bij dit verdiepen kwamen derechteronderarm en hand van het skelet aanhet licht, op ca. anderhalve meter van deplek waar deze echt thuis zouden horen. De ligging van de opgraving in deelgebied Parkwijk. De verbazing begint. De archeologen treffen bij onderzoek in Parkwijk opeen onverwachte plek en in een merkwaardige context menselijk gebeen-te aan. De linkerarm en de schedel zijn in het zicht gekomen.Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 97 men, werd het slecht geconserveerde bot-materiaal zoveel mogelijk met de omliggen-de grond geborgen en voor verder onder-zoek overgebracht naar het Archeologischen Bouwhistorisch Centrum (ABC) van deGemeente Utrecht. Het mysterie ontvouwt zichlangzaam Naast de vaste medwerkers van het ABC,waaronder archeologen en bouwhistorici, ver-keert het ABC in de gelukkige omstandigheiddat al meer dan twintig jaar een beroepgedaan kan worden op Tjeerd Pot. Hij heeft,naast het schoonmaken en restaureren vanvoorwerpen, in de afgelopen jaren vele hon-derden skeletten onderzocht. Hierbij komt zijnverleden als tandarts, en daarmee zijn kennisover het menselijk gebit en de schedel, zeergoed van pas. Zonder de inspanningen vanhem zou het nu volgende deel van het artikeldan ook niet geschreven kunnen zijn. De opgraving van de schedel, hand enromp ging dus binnen de muren van het ABCverder, waarbij de schedel als eerste werdonderzocht. Het vrijgraven van de schedelbleek een moeilijk en secuur werk waaraandoor de heer Pot tientallen uren is gewerkt. Om het uitdrogen, en daarmee verhardingen krimp van de grond en daardoor hetmogelijk scheuren van botmateriaal te

voor-komen, werd gedurende het wegschrapenvan de grond de kluit aarde met bot regel-matig met water besproeid. Daarnaast bleekhet noodzakelijk de vrijgekomen schedelde-len met een mengsel van water en houtlijmte impregneren, waardoor het bot zijn vormbehield en niet in stukjes uiteen zou vallen. Bij de opgraving in het veld was alleen hetachterhoofd in het zicht gekomen. Het wasdus nog onduidelijk of de rest van de sche-del aanwezig was en in welke staat het botzou verkeren. De schedel werd voorzichtig van rechtsnaar links van aarde ontdaan. Bij het vrijgra-ven van de rechterzijde, tot het midden vande schedel, werd steeds meer van het aan-gezicht zichtbaar. Het bleek dat de voor-hoofdspartij met oogkas nog intact was,maar dat het juk- en neusbeen licht warenbeschadigd. De boven en onderkaak blekenvrijwel onbeschadigd te zijn. De kiezen ston-den nog op hun originele plaats. De linkerbovensnijtand bleek echter half uit de tand-kas gedreven en de tegenoverliggendeondersnijtand bleek verdwenen te zijn.Daarnaast was een kleine verschuiving vande onderkaak naar rechts waarneembaar.Wat zou de oorzaak van deze beschadi-gingen kunnen zijn? Het skelet is zoveel mogelijk vrijgegraven. Opvallend is de wijze waarophet skelet in de bodem ligt: met de armen en

benen gespreid en hetgezicht naar beneden. De rechter onderarm ontbreekt maar is korte tijdlater op enige afstand van het skelet teruggevonden. Het rechter boven-been is bij de aanleg van een hoger gelegen vlak vermoedelijk door degraafmachine vergraven.Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum. De onderarm en hand zijn in volledig anatomisch verband. Vooralsnogvalt aan het (in slechte staat verkerende) bot te zien dat deze onder-arm is afgekapt of geknaagd.!...)&quot;. Het skelet werd dus midden in een nederzetting, zonder enige aan-wijzing van een gegraven (graf)kuil gevonden. Ook de wijze waarop hetskelet in de bodem lag - met de armen en benen gespreid en hetgezicht naar beneden - riep veel vragen op: is dit een manier om eenmedemens te begraven? Maar niet alleen het ontbreken van een graf-kuil riep vragen op. Hoe kwam bijvoorbeeld de rechterarm op enigeafstand van het skelet terecht? En: in welke periode was het skelet inde bodem terechtgekomen? Voorwerpen of andere aanwijzingen diedaar iets over zouden kunnen vertellen, werden niet aangetroffen. Ook een aantal andere belangrijke vragen, zoals over het geslacht,de leeftijd en doodsoorzaak, kon niet in het veld worden beantwoord. Om beschadigingen en daarmee verlies aan informatie te

voorko- Tjeerd Pot is bezig met het voorzichtig verwijderen van de grond van het linker aangezicht van de schedel. Foto: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 98 schedelbasisfractuur! Wanneer alle aanwijzingen nog eens naastelkaar worden gelegd, zou het drama zichop de volgende manier kunnen hebben afge-speeld. Het niet geringe geweld, wellichtmeerdere klappen, kwam van schuin links-achter en trof het gebied deels achter hetrotsbeen en tegen het achterhoofd en denek. Door de klap(pen) brak het rotsbeen af,barstte de schedelbasis en brak het achter-hoofd in stukken. De nek brak tussen deatlas en draaier, waarbij het hoofd naarvoren knikte en de halswervels tot in de bin-nenkant van de onderkaak terechtkwamen.De onderkaak werd iets naar boven en naarrechts geforceerd waarbij een klein stukjevan de kaakhoek afbrak. Bij de verplaatsingbotsten de onder- en boventanden in het mid-den en werd een boventand half uit zijn tand-kas gedreven waarbij de daar tegen overlig-gende snijtand werd uitgedreven. Naast gegevens over de doodsoorzaakleverde de schedel ook informatie op overgeslacht en leeftijd. Diverse aanwijzingenwezen er op - en dan met name de zwarerichel boven de oogkassen - dat het bij ditskelet om een man ging. Dit idee werd laterbevestigd door het onderzoek naar het bek-ken waaruit ook typisch manlijke kenmerkennaar voren kwamen. De leeftijd kon

ondermeer worden bepaald door het onderzoeknaar de mate van slijtage van de verschillen-de gebitselementen: immers hoe ouder eenindividu hoe langer het gebit werd gebruikten des te meer slijtage van tanden en kiezenheeft plaatsgevonden. Na de schedel was het de beurt aan derechterhand om onderzocht te worden.Voorzover het in het veld al zichtbaar was. Het linker aangezicht van de schedel. De dislocatie van het rotsbeen is duidelijk zichtbaar. Foto: Fotodienst Gemeente Utrecht. Nu was het de beurt aan het linkerdeel van de voorhoofdspartij om teworden vrijgegraven, waardoor de complete en intacte voorhoofdspar-tij - met de oogkassen en onder- en bovenkaak - in het zicht kwam. Delinker jukboog vertoonde beschadigingen. Het linker aangezicht bleek er veel slechter aan toe te zijn danrechts. De hoek van de onderkaak en het jukbeen waren beschadigden/of deels verloren gegaan. Daarnaast werden fracturen en disloca-ties van botpartijen rondom de achterste jukboogaanzet en het rots-been zichtbaar. Wanneer de tot nu toe aangetroffen beschadigingen op een rijtje wor-den gezet - de fracturen en dislocatie van botpartijen aan de linkerzij-de, de wat scheve onderkaak en het verlies van de ondersnijtand en hetloszitten van de bovensnijtand - ontstaat het vermoeden dat er sprakeis geweest van geweld aan

de linkerzijde van het hoofd. Zou het onderzoek aan de achter- en binnenzijde van de schedel ditvermoeden kunnen bevestigen? Na het vrijgraven van het voorste deel van de schedel was het debeurt aan de achterkant om te worden ontdaan van de grond. Bij het verwijderen van de eerste grote kluiten aan het begin van de'binnenopgraving' was al een aantal nekwervels in de onderkaak in hetzicht gekomen. En het was al meteen opgevallen dat deze wervels nietop een logische plaats lagen. Bij een 'normaal' stoffelijk overschot zou-den de nekwervels namelijk veel verder naar achteren liggen. Het vrij-graven van de atlas en draaier maakte duidelijk wat er aan de handwas. De draaier bevond zich nog op de originele plaats, maar ver-toonde een hoek van ongeveer twintig graden ten opzichte van deatlas. Dit duidde onmiskenbaar op een gebroken nek. Daar het achterhoofd van de schedel in het veld al in stukken wasgebroken, was ook de binnenzijde van de schedel beschikbaar voorverder onderzoek. De losse fragmenten konden makkelijk worden ver-wijderd en weer aan elkaar worden gepast. Bij het verwijderen van de grond uit de schedel kwamen nog tweekleine losliggende schedelfragmentjes te voorschijn, die post mortem(na de dood) in de schedel terecht moeten zijn gekomen. Daar dezefragmenten nooit vanzelf

los zouden zijn gekomen, duidde hun aanwe-zigheid eveneens op geweld. De definitieve bevestiging van een gewelddadig einde werd tenslottegevonden in de schedelbasis. De rechterzijde van de schedelbasis wasintact maar de linkerzijde vertoonde een barst met een dislocatie van3 a 4 mm naar linksbuiten en iets naar boven; een klassieke De voorzijde van de schedel. De linker boven-snijtand is half uit de tandkas gedreven en detegenoverliggende ondersnijtand is verdwenen.Foto: Fotodienst Gemeente Utrecht.






