Analyse van middeleeuwse en post-middeleeuwse
aardewerkcomplexen door Studiebureau Archeologie
bvba
Op aanvraag voert Studiebureau Archeologie bvba analyses uit van middeleeuwse en postmiddeleeuwse aardewerkcomplexen. Na een korte quick-scan (enkele uren) van het materiaal door
de aardewerkspecialist kunnen in overleg met de (opgravings)verantwoordelijke keuzes worden
gemaakt in materiaalselectie en uitwerkingsniveau. Naar gelang de mogelijkheden en beperkingen
van het materiaal, de vraagstelling, het budget en de beschikbare tijd kan vervolgens een concreet
uitwerkingsadvies worden opgesteld.
Standaard worden 4 verschillende uitwerkingsniveaus aangeboden, die lopen van een snelle
basisanalyse tot diepgaand ceramologisch onderzoek. Vaak is het zinvol bepaalde delen van een
opgraving dieper uit te werken dan andere. Naast het aardewerkonderzoek biedt Studiebureau
Archeologie ook de mogelijkheid tot het aanleveren van kwaliteitsvolle ceramiektekeningen en
ceramiekfoto’s. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het uitwerken van ceramiekcatalogi. Hiervoor
zijn verschillende standaardontwerpen voorhanden.
De korte quick-scan van het materiaal en het overleg met de verantwoordelijke kunnen op locatie
(opgravingterrein, kantoor, depot, …) plaatsgrijpen. Voor de uiteindelijke uitwerking dient het
aardewerk in Tienen op het kantoor te worden aangeleverd in gesloten, gelabelde dozen, die na
afloop ook weer moeten worden opgehaald. Het voorzien van stratigrafische informatie is
noodzakelijk voor een goed resultaat. Er wordt verwacht dat het aardewerk gewassen, gedroogd,
gepuzzeld en geplakt en per context gesorteerd wordt aangeleverd. Puzzelen, plakken en
conserveren is evenwel mogelijk in ons eigen ceramieklabo, maar dit tegen extra kosten.
Hieronder wordt kort uiteengezet wat van de verschillende uitwerkingsniveaus kan worden
verwacht. In de eindtabel staan enkele indicaties voor benodigde arbeidsuren voor verschillende
soorten contexten en uitwerkingsniveaus. Vanaf niveau 2, dus vanaf dat er een lopende tekst moet
worden opgesteld, moet gerekend worden op extra arbeidsuren voor het schrijven van een
inleiding/methodologie en een concluderend hoofdstuk en voor het toevoegen van bijlages met een
samenvatting van de databankgegevens.
Niveau 1 (basis)
Dit niveau biedt voldoende informatie Resultaten
voor de interpretatie van de site door de aantal fragmenten
aantal MAE (individuen)
veldarcheoloog. Het aantal fragmenten en datering ceramiek
individuen wordt bepaald. Verder worden datering eindfase spooropvulling  spoordatering
de sporen gedateerd en wordt het tafonomie (primair afval, secundair afval, oppervlaktemateriaal
potentieel van het ceramologisch etc.)
materiaal beschreven. Er wordt kort Spoorfunctie
aandacht besteed aan tafonomie en de zeer korte ceramiekbeschrijving
functie van het spoor. Dit niveau wordt belang van de ceramiek en mogelijkheden voor toekomstig
onderzoek
aangeleverd in tabelvorm en is bedoeld
als een werkdocument voor de veldarcheoloog.

Niveau 2 (basis + catalogus)
Naast de gegevens die niveau 1 biedt, wordt nu meer aandacht besteed aan de belangrijkste
artefacten. Standaard worden nu van de belangrijke vondsten o.a. de bakselgroep, datering,
vorm/Deventer-type, afmetingen, oppervlaktebehandeling, decoratie en herkomst bepaald. Dit
maakt het opstellen van een ceramiekcatalogus mogelijk.
Niveau 3 (ceramiekverslag)
Op dit niveau wordt vertrokken van een
databank. Hierin is ieder individu 1
record. Op basis van de databank
worden de resultaten gepresenteerd in
een lopende tekst met aandacht voor de
hier naast vermelde aspecten. Het is een
volwaardig ceramiekverslag dat als
dusdanig kan worden gepubliceerd.

Resultaten
Spoorbeschrijving
Database van de ruwe data
Beschrijving van de belangrijkste artefacten
Datering ceramiek
Datering eindfase van de spooropvulling  spoordatering
Toekenning Deventer-types/ vormbeschrijving
Baksels en bakselverhoudingen
Volledigheid, fragmentatiegraad en MAE
Tafonomie
Functie en gebruik
Herkomst en status

Niveau 4 (diepgaand onderzoek)
Op dit niveau worden dezelfde zaken uitgewerkt als bij niveau 3, maar daarnaast wordt er ook
aandacht besteedt aan macroscopische bakselanalyse, karakterisatie van lokale producties,
randtypologie, etc. Een dergelijke uitwerking is slechts voor bepaalde contexten nuttig. Deze aanpak
is erg tijdsintensief, maar kan tot belangrijke nieuwe inzichten leiden. Indien gewenst, kan dit niveau
worden uitgebreid met een volwaardig slijpplaatjesonderzoek.
Indicatie
benodigde
arbeidsuren
middelgrote
beerput
grote afvalkuil (ter
grootte van
beerput)
kleine afvalkuil (1
tot 2 verhuisdozen
ceramiek)
grote zak
grote zak
gefragmenteerd
middelgrote zak
middelgrote zak
gefragmenteerd
kleine zak
gefragmenteerd
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Contactgegevens
Studiebureau Archeologie bvba
Maatschappelijke zetel: Jozef Wautersstraat 6, 3010 Kessel-Lo
Correspondentieadres: Bietenweg 20, 3300 Tienen
GSM: 0474/587785
Fax: 016/770541
BTW nr.: BE 0809169545
info@studiebureau-archeologie.be
www.studiebureau-archeologie.be

