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Archeologieatelier - vondstenmateriaal onder de loep
‘fibula 102’

In het depot nemen archeologen het opgegraven 
vondstenmateriaal onder de loep. Tijdens het 
bestuderen van het vondstenmateriaal maken ze 
veel tekeningen. 

Jouw opdracht
In het depot werd reeds gestart met het bestu-
deren van deze Romeinse mantelspelden uit het 
grafveld van de vicus Pontrave. De archeologen 
werkten reeds de basistekeningen af. De details 
(vooral versieringen) ontbreken nog. 

Aan jou om de tekeningen aan te vullen.  
Gebruik indien nodig een loep

Noteer ook de grootte van de fibula in mm. 
Gebruik hiervoor de schuifmaat. 

▲

▼
◀         ▶

grootte 
.......mm

◀         ▶
breedte 
.......mm

diepte 
.......mm



Archeologieatelier - vondstenmateriaal onder de loep
‘fibula 143’

In het depot nemen archeologen het opgegraven 
vondstenmateriaal onder de loep. Tijdens het 
bestuderen van het vondstenmateriaal maken ze 
veel tekeningen. 

Jouw opdracht
In het depot werd reeds gestart met het bestu-
deren van deze Romeinse mantelspelden uit het 
grafveld van de vicus Pontrave. De archeologen 
werkten reeds de basistekeningen af. De details 
(vooral versieringen) ontbreken nog. 

Aan jou om de tekeningen aan te vullen.  
Gebruik indien nodig een loep

Noteer ook de grootte van de fibula in mm. 
Gebruik hiervoor de schuifmaat. 

▲

▼

◀           ▶

grootte 
.......mm

◀          ▶
breedte 
.......mm

diepte 
.......mm



Archeologieatelier - vondstenmateriaal onder de loep
‘fibula 173’

In het depot nemen archeologen het opgegraven 
vondstenmateriaal onder de loep. Tijdens het 
bestuderen van het vondstenmateriaal maken ze 
veel tekeningen. 

Jouw opdracht
In het depot werd reeds gestart met het bestu-
deren van deze Romeinse mantelspelden uit het 
grafveld van de vicus Pontrave. De archeologen 
werkten reeds de basistekeningen af. De details 
(vooral versieringen) ontbreken nog. 

Aan jou om de tekeningen aan te vullen.  
Gebruik indien nodig een loep

Noteer ook de grootte van de fibula in mm. 
Gebruik hiervoor de schuifmaat. 

▲

▼

◀         ▶

grootte 
.......mm

◀           ▶
breedte 
.......mm

diepte 
.......mm



Archeologieatelier - vondstenmateriaal onder de loep
‘fibula 190’

In het depot nemen archeologen het opgegraven 
vondstenmateriaal onder de loep. Tijdens het 
bestuderen van het vondstenmateriaal maken ze 
veel tekeningen. 

Jouw opdracht
In het depot werd reeds gestart met het bestu-
deren van deze Romeinse mantelspelden uit het 
grafveld van de vicus Pontrave. De archeologen 
werkten reeds de basistekeningen af. De details 
(vooral versieringen) ontbreken nog. 

Aan jou om de tekeningen aan te vullen.  
Gebruik indien nodig een loep

Noteer ook de grootte van de fibula in mm. 
Gebruik hiervoor de schuifmaat. 

▲

▼

◀         ▶

grootte 
.......mm

◀           ▶
breedte 
.......mm

diepte 
.......mm



Archeologieatelier - vondstenmateriaal onder de loep
‘fibula 199’

In het depot nemen archeologen het opgegraven 
vondstenmateriaal onder de loep. Tijdens het 
bestuderen van het vondstenmateriaal maken ze 
veel tekeningen. 

Jouw opdracht
In het depot werd reeds gestart met het bestu-
deren van deze Romeinse mantelspelden uit het 
grafveld van de vicus Pontrave. De archeologen 
werkten reeds de basistekeningen af. De details 
(vooral versieringen) ontbreken nog. 

Aan jou om de tekeningen aan te vullen.  
Gebruik indien nodig een loep

Noteer ook de grootte van de fibula in mm. 
Gebruik hiervoor de schuifmaat. 

▲

▼

◀         ▶

grootte 
.......mm

◀    ▶
breedte 
.......mm

diepte 
.......mm



Archeologieatelier

doorsnede van de pot met
aanduiding van wanddikte ▶

◀ frontaal zicht op de 
pot met een detail van de 
stempelversiering

▲

noteer hier
de hoogte 
van de pot

..........

▼

Bekijk deze grafgift aandachtig en teken de stempelversiering in de band
hieronder na.



Archeologieatelier – aantekeningen maken bij het bestuderen van archeologisch vondsten-
materiaal
Bij het bestuderen van het opgegraven vondstenmateriaal  maakt de archeoloog 
regelmatig aantekeningen en schetsen. Dat helpt hem of haar om het verleden 
te reconstrueren. 

Jouw opdracht 

In een waterput van de vicus Pontrave werden onder andere deze drie scherven 
terra sigillata  teruggevonden. Maak een duidelijke schets van de scherven en 
noteer wat je ziet.

Twee scherven zijn heel mooi versierd.  Teken de versiering op de volgende 
pagina na en noteer erbij wat je ziet.



1.    grote scherf



2.    kleine scherf

3.

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

--------------------------
------------

Gebruik indien nodig een loep. 

--------------------------
------------

--------------------------
------------

--------------------------
------------

--------------------------
------------

De derde scherf heeft in het midden een stempel, vermoedelijk van het potten-
bakkersatelier waar het gemaakt is. Noteer de stempel hieronder.



Archeologieatelier - onderzoek van menselijk botmateriaal 
opdracht 1 - het onderzoek van een schedel

Bekijk de schedel heel grondig. Wat ontbreekt er volgens jou? Of zijn er 
beschadigingen vast te stellen? 

Duid de ontbrekende delen en beschadigingen aan op de tekening.
Wat vertellen de beschadigingen volgens jou?

bovenaanzicht schedel

◀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶

◀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶

◀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶

vooraanzicht schedelzijaanzicht links schedel

◀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶

zijaanzicht rechts schedel



Archeologieatelier - onderzoek van menselijk botmateriaal 
opdracht 1- het onderzoek van een schedel

Het geslacht (man of vrouw) van een skelet kan je ook bepalen aan de hand van de schedel. 
Hieronder vind je enkele algemene kenmerken van een schedel van een man of vrouw.

Aan de hand van dit schema kan je nu zelf zien of deze schedel tot een man of vrouw be-
hoorde. Duid het geslacht aan: ○ man     ○ vrouw

Hoe weet je dat? 

 MAN VROUW
overgang van het voorhoofd naar neus & oogkas groot en duidelijk herkenbaar klein, vloeiende overgang
uitstulping aan slaapbeen groot klein
achterhoofdsknobbel groot klein
voorhoofd schuin wijkend naar achter recht oplopend naar boven
onderkaak breed en hoekig smal en afgerond









 

 



Archeologieatelier - onderzoek van menselijk botmateriaal 
opdracht 2 - het onderzoek van het gebit

Bekijk het gebit. Door het eten slijten tanden bovenaan (tandkroon) na verloop van tijd af. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer slijtage. Tandslijtage kan archeologen info geven over de leef-
tijd van  overledenen. 
Welke tanden tonen op het gebit slijtage? In welke mate zijn de tanden afgesleten? Zet het 
corresponderende slijtagenummer bij de tand op onderstaand schema.

Behoort dit gebit tot een jong of een oud persoon? Wat denk jij?........................... 

aantasting tot
het tandbeen

















ongeschonden tandoppervlakte

aantasting tandglazuur

aantasting tandbeen of ivoor

tand heeft geen tandglazuur meer

tandslijtage van een kies: 1. een ongeschonden kies 
tot 8. een sterk afgesleten kies, bovenaanzicht

tand en tanddelen van een dwarse tanddoorsnede 
in zijaanzicht met aanduiding van de grens van 

een sterk afgesleten kies



Archeologieatelier - onderzoek van menselijk botmateriaal 
opdracht 3 - bepalen van de lichaamslengte van een overleden persoon

De grootte van een overleden persoon kan je bepalen aan de hand van de lange 
beenderen. Via de formule van Trottner kan je aan de hand van de lengte van 
het dijbeen (de femur) de lengte van een vrouw of man berekenen.  

Bereken de lichaamslengte van deze overleden vrouw (dijbeen 1) 

Bereken de lichaamslengte van deze overleden man (dijbeen 2)
◀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶

de lengte van het 
dijbeen of femur 
is de loodrechte 
afstand tussen de 
2 uiterste punten 
van het bot, we 
noemen de lengte 
F(emur)

berekening van de totale lengte voor een vrouw:
2,47 x F  cm (lengte femur) + 54,10 = …. cm 

berekening van de totale lengte voor een man:
2,38 x F cm (lengte femur) + 61,41 = …. cm



Archeologieatelier – puzzelen of het verwerken van archeologisch vondstenmateriaal
In het verwerkingsdepot wordt schervenmateriaal eerst gewassen en gedroogd. 
Daarna worden de scherven uit eenzelfde context (afvalkuil of waterput bij-
voorbeeld) op een tafel uitgestald. De archeoloog sorteert de scherven volgens 
het soort aardewerk en zoekt uit welke scherven er aan elkaar passen. 

Jouw opdracht
 
In enkele afvalkuilen van verschillende opgravingen werden een heleboel 
scherven teruggevonden. Deze scherven behoren tot twee kleine drinkbekers en 
een grote pot. Kun jij ze terug aan elkaar puzzelen? Gebruik gerust tape voor 
deze opdracht. 

Let op!!
De inhoud van de 
zakjes mogen niet 
worden gemengd. 


