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Micromorfologisch onderzoek van de zwarte lagen te Tongeren
(Vermeulenstraat)
Barbora Wouters, Yannick Devos, Natasja De Winter & Patrick Reygel

Inleiding

en formatieprocessen, en hun relatieve volgorde, te
reconstrueren.4

Tijdens de opgravingen op de site Vermeulenstraat
te Tongeren (2014-2015) werd een aantal zwarte
lagen (zogenaamde “Dark Earths”) aangesneden
(fig. 1). In Europese stadsarcheologische contexten
wordt deze term gebruikt om donkere, homogene
pakketten aan te duiden die zich over een groot
deel van de site uitstrekken en vaak rijk zijn aan
antropogene inclusies (houtskool, aardewerk,
baksteen, mortel, been, etc.).1 De benaming
“zwarte laag” is enkel geschikt als beschrijvende
term en niet als interpretatieve definitie, omdat de
schijnbaar gelijkaardige zwarte lagen het resultaat
kunnen zijn van sterk uiteenlopende activiteiten en
formatieprocessen. De macroscopische gelijkenissen
zijn het gevolg van processen zoals bioturbatie en
vermenging die vroegere activiteiten macroscopisch
onzichtbaar maken.

Micromorfologische studie: eerste resultaten
Voor de micromorfologische studie werden 14
onverstoorde blokstalen verzameld uit twee profielen
(fig. 2).
De onderste laag (stratigrafische eenheid [SU] 1) die
werd aangetroffen in beide profielen bestaat bijna
uitsluitend uit zandig kwarts. Hierboven bevindt
zich een eerste zwarte laag (SU 2 in profiel A en
SU15 in profiel B) die op basis van de archeologische
vondsten gedateerd wordt vóór het jaar 40. Deze laag
wordt gekenmerkt door een vermenging van het zand
van de onderliggende laag met fijnere sedimenten.
Daarnaast is er een aanrijking van humus en een sterke
biologische activiteit (regenwormen, wortelgalerijen).
Deze kenmerken wijzen erop dat het gaat om oud
oppervlak. De willekeurige en ongeoriënteerde
verspreiding van de verschillende antropogene
elementen (houtskool, been, aardewerk…), samen
met de aanwezigheid van bewerkingssporen wijst op
het opzettelijk omwoelen van de bodem.
Al deze elementen laten toe om deze laag te
identificeren als oude landbouwgrond. De vele
gearticuleerde fytolieten die werden aangetroffen,
moeten toelaten om de geteelde gewassen verder te
determineren door gespecialiseerde fytolietenanalyse
van de slijplaatjes.5

De identificatie en interpretatie van zwarte
lagen op basis van traditionele opgravings- en
onderzoeksmethoden blijkt steeds een moeilijke,
zo niet zelfs onmogelijke taak.2 De laatste decennia
wordt er daarom steeds vaker een beroep gedaan op
geoarcheologische technieken, en meer specifiek de
micromorfologie, om dit fenomeen te onderzoeken.3
Het grootste voordeel van deze methode bestaat erin
dat de analyse plaatsvindt op basis van onverstoorde
blokstalen. Bijgevolg bevinden alle componenten
van de stratigrafie zich nog op hun oorspronkelijke
plaats, wat niet het geval is bij traditionele bulkstalen.
Hierdoor laat deze techniek niet alleen toe om de
verschillende componenten op microscopische
schaal te bestuderen, maar vooral om de relatie
tussen de verschillende componenten, alsook de
bodemprocessen, te begrijpen. Net voor zwarte
lagen is dit cruciaal, aangezien er op deze manier
een onderscheid gemaakt kan worden tussen meer
en minder verstoorde delen. Microscopische analyse
laat bijgevolg toe om de oorspronkelijke activiteiten

In profiel A is er slechts een dun gedeelte (ca. 5-8 cm)
van de ploeglaag aanwezig. Deze is doorsneden en
afgedekt door een lichtgele laag van ca. 5 cm (SU 3).
De overgang tussen beide lagen is scherp en abrupt,
en de verschillen in textuur en samenstelling van
SU 3 wijzen op een lithologische discontinuïteit, in
dit geval een aanvoer van nieuw materiaal. De textuur
van laag 3 is veel fijner dan die van de ploeglaag en

1 NICOSIA & DEVOS 2014.

4 GOLDBERG & MACPHAIL 2006.

2 zie bijvoorbeeld CAMMAS et al. 1995; DAVID et al. 2000.

5 zie Devos et al., 2009, 2013a en 2013b, volgens de methode
van VRYDAGHS et al. 2016.

3 MACPHAIL 1994; MACPHAIL 2010; NICOSIA et al. 2013.
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Fig. 1. Aanduiding van de locatie van het westprofiel in de werkput te Tongeren Vermeulenstraat (boven en midden)
en de plaats van de twee profielen (A en B) waar de micromorfologische staalnamen gedaan zijn (onder) met in het
geel de zones van de staalname.
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2a

Fig. 2. Plaats van de blokstalen en stratigrafische
eenheden (SU) in respectievelijk profiel A (2a) en
B (2b).

2b

bestaat uit leem en fijn zand, met enkele horizontale
lenzen van grotere zandkorrels. Antropogene
inclusies zijn vrijwel afwezig en de laag is sterk
gecompacteerd. De afwezigheid van bioturbatie
geeft aan dat deze laag zich in een overdekte ruimte
bevond. Deze eigenschappen wijzen op een door
mensen aangebrachte voorbereidingslaag voor de
aanleg van een vloer.6
In profiel B is een dikker gedeelte van de zwarte laag
bewaard (ca. 25 cm) en wordt ze niet doorsneden door
een vloer. Hier wordt de zwarte laag afgedekt door
een dunne, donkere laag (SU 16) die hoofdzakelijk
6 De zogenaamde “passieve laag” van een vloer, zie GÉ et al.,
1993.
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Fig. 3. Verbrand materiaal uit SU 16: a) lens van silica gel bestaande uit fytolieten. Sommige vertonen duidelijk sporen
van verhitting (luchtbelletjes); b) verkoold materiaal (verbrande leem en plantenresten); c) antropogene inclusies uit
de bovenste zwarte laag: mortelfragment; b) gecalcifieerde regenwormexcretie.

bestaat uit verbrand materiaal (fig. 3a-b). Deze
bevat een mengeling van (gedeeltelijk) gesmolten
grasfytolieten, asresten, houtskool, verbrand
bot, eierschaal, verkoolde granen, en verbrande
en niet-verbrande huttenleem. Zowel hout als
plantenresten werden verbrand, maar gezien het
relatief kleine aandeel houtskool ten opzichte van
de (gesmolten) grasfytolieten, waren plantenresten,
hoofdzakelijk grassen, de dominante bron van de as.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het hier gaat om
een in situ brandlaag, aangezien er geen sporen van
verbranding geobserveerd werden op het contactvlak
met de onderliggende laag.7 Bovendien zijn er
verschillende afzonderlijke laagjes waar te nemen
in deze laag, die waarschijnlijk overeenkomen met
afzonderlijke depositiefasen. In deze laagjes is er
een plaatvormige structuur te zien, en een toename
van donkerder, “vuil” materiaal in de bovenste 3 à
5 millimeter van elke sublaag. Deze eigenschappen

zijn kenmerkend voor loopvlakken en wijzen op het
bestaan van een tijdelijk betreden oppervlak alvorens
er telkens opnieuw een laag verbrand materiaal
gedumpt werd. Vervolgens is ook in dit profiel een
lichtgele of beige leemlaag aanwezig (SU 8), die net
zoals in profiel A de eigenschappen bezit van een
voorbereidingslaag van een gebouwvloer. In profiel B
is er nog ca. 20 cm van deze laag bewaard.
Boven de voorbereidingslaag laag ligt in beide
profielen een tweede zwarte laag (SU 4 en 5 in
profiel A en SU 9 in profiel B). Deze zwarte laag
vertoont kenmerken die zeer gelijkaardig zijn aan
die van de eerste zwarte laag. Opnieuw is er een
aanrijking met humus en worden bewerkingssporen
geobserveerd. Antropogene inclusies zijn hier
talrijker dan in de eerste zwarte laag, en er is ook
meer variatie in de soorten fragmenten. Naast
aardewerk, houtskool en beenderfragmenten is ook
bouwafval aanwezig, vooral in de bovenste helft van
de laag. Het gaat hierbij om kalksteen-, mortel- en

7 ALDEIAS et al. 2016.
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leemfragmenten. Vooral in profiel B lijken sommige
van deze leemfragmenten afkomstig van de verspitte
voorbereidingslaag SU 8. De aanwezigheid van
fosfaatsporen en uitwerpselen wijst op een intense
bemesting van de bodem. Ook hier wordt de
zwarte laag geïnterpreteerd als oud akkerland, al
is het gebruik als tuinlaag hier niet uit te sluiten.
Opnieuw werden heel wat gearticuleerde fytolieten
aangetroffen die kunnen helpen bij de identificatie
van de geteelde gewassen, en uitsluitsel kunnen
bieden over het precieze gebruik van deze laag. Deze
cultivatielaag is aan de hand van het aardewerk8 te
dateren in de midden-Romeinse periode, zeker na het
jaar 80. Een nauwkeurigere datering is in dit stadium
van het onderzoek nog niet mogelijk, maar voorlopig
is nergens in deze laag materiaal aangetroffen dat met
zekerheid na het jaar 150 te dateren is.

was dit in 3de eeuw ook al het geval. Op een aantal
meter van het profiel in kwestie bevond zich ook een
aantal beerputten die gedurende een lange periode
in gebruik bleven. Dit soort lagen komt voor op de
volledige site en dekt alle Romeinse gebouwresten af
(zoals ook elders in Tongeren), al is de samenstelling
en
vormingsgeschiedenis
hoogstwaarschijnlijk
uiteenlopend voor verschillende locaties.
Conclusie en toekomstperspectieven
De eerste resultaten van het micromorfologisch
onderzoek
tonen
een
gevarieerde
ontstaansgeschiedenis voor de verschillende zwarte
lagen. Waar de twee oudste lagen duidelijk in de
richting van landbouwactiviteiten wijzen, duidt
de meest recente zwarte laag op een intensievere
activiteit. Mogelijk was dit deel van het terrein in
gebruik als tuin, waarbij regelmatig hoeveelheden
huishoudelijk- en bouwafval op de bodem
terechtkwamen. De tussenliggende lichtgele
leemlagen zijn te interpreteren als preparatielagen
voor de aanleg van vloerniveaus.

Boven deze laag bevindt zich een lichtgele tot beige
leemlaag (SU6 en 10 in profiel A, SU 10 in profiel B).
Ook hier genereert de micromorfologische analyse
aanwijzingen voor de voorbereidingslaag van een
vloer. In profiel A is deze laag dikker bewaard dan in
profiel B, maar in beide is de bovenkant vermengd
met SU 11, de onderkant van de derde zwarte laag.

Voor de verdere studie van deze stratigrafie is een
studie van de fytolieten in de slijpplaatjes aangewezen
voor de identificatie van de geteelde gewassen (zeker
voor de 2 oudste fasen), in het bijzonder omdat
macrobotanische resten in Tongeren over het
algemeen niet goed bewaard zijn. Verdere analyse
van de chemische bestanddelen, zoals µXRF (micro
X-ray fluorescence spectroscopy), kan verdere informatie
verschaffen met betrekking tot de identificatie van
de aangetroffen metaalslakken9. In Tongeren zou
bijkomend micromorfologisch onderzoek in de
toekomst ook meer uitsluitsel kunnen geven over
het karakter van de post-Romeinse zwarte lagen
die de periode tussen circa de 5de en 10de omvat.
Deze lagen zijn in het verleden reeds aangesneden10
maar nooit met succes bemonsterd voor
micromorfologisch onderzoek.11 Ook voor andere
sites (van uiteenlopende perioden) met homogene,
zwarte lagen, is micromorfologie de methode bij
uitstek om macroscopisch onzichtbare stratigrafie te
onderscheiden en de oorspronkelijke activiteiten en
formatieprocessen te reconstrueren.

De derde zwarte laag is enkel in profiel A
bemonsterd. Deze laag wordt gekenmerkt door
een grote hoeveelheid antropogene inclusies. Er
komen grotere fragmenten van deze resten in voor
dan in de onderste twee zwarte lagen. Het gaat
hier om zowel huishoudelijk afval (beenderresten,
aardewerk…), als om bouwmateriaal (kalksteen,
mortel (fig. 3c), pleister, mozaïekfragmentjes…) en
artisanaal afval (metaalslakken) en mest (fosfaten).
De concentratie en diversiteit van de aangetroffen
resten wijst op intense menselijke activiteit in
de directe omgeving. De aanzienlijke dikte van
deze laag kan verklaard worden door een gestage
aanvoer van nieuw materiaal. Ook hier is de laag
sterk onderhevig aan biologische activiteit, getuige
onder meer de aanwezigheid van gecalcifieerde
regenwormuitwerpselen (fig. 3d). Ook de mens heeft
de bodem nog verder omgewoeld met werktuigen.
Dit alles geeft aan dat het hier waarschijnlijk gaat
om een soort tuinlaag, ofwel op de binnenplaats van
een gebouwencomplex, ofwel in een eerder open
terrein. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat in
dit deel van de site (de westelijke insula) een open
binnenplaats bestond in de 4de eeuw, en vermoedelijk

9 WOUTERS et al. 2017.
10 ERVYNCK et al. 2014, p. 85-89.

8 kruikwaar uit Bavay, zeepwaar, geverfd aardewerk uit
Keulen, terra sigillata uit La Graufesenque, baksel 3.
SIGNA

•

157

11 WOUTERS 2016.
6

•

2017

158

BARBORA WOUTERS

Bibliografie
Goldberg P. & Macphail R.I., 2006. Practical
and theoretical geoarchaeology, Blackwell Publishing,
Oxford.

Aldeias V., Dibble H. L., Sandgathe D.,
Goldberg P., & McPherron S.J.P., 2016. How
heat alters underlying deposits and implications for
archaeological fire features: A controlled experiment,
Journal of Archaeological Science, 67, p. 64-79.

Macphail R.I., 1994. The reworking of urban
stratigraphy by human and natural processes. In :
Hall A.R., Kenward H.K., (eds.), Urban-rural
connexions: perspectives from environmental archaeology
(Oxbow Monograph 47), Oxford, p. 13-43.

Cammas C., Champagne F., David C., Desachy B.
& Guyard L., 1995. Le problème des « terres noires »
sur les sites urbains tardo-antiques et médiévaux :
réflexions et propositions méthodologiques à partir
de l’exemple du Collège de France à Paris, Les
Nouvelles de l’Archéologie, 61, p. 22-29.

Macphail R. I., 2010. Dark Earth and insights
into changing land use of urban areas. In : Speed G.
& Sami D. (eds.), Debating Urbanism: Within and
Beyond the Walls c. AD 300 to c. AD 700 (Proceedings
of a conference held at the University of Leicester, 15
November 2008), Leicester, p. 145-165.

David C., Cammas C., Durey-Blary V.,
Féchant C., Jesset S., Josset D. & Naizet F.,
2000. Problématique archéologique. Méthodes et
techniques appliquées à l’étude des terres noires :
état de la recherche. In : Terres Noires -1, Maison des
Sciences de la Ville, de l’Urbanisme et des Paysages,
Tours, p. 15-38 (= Documents Sciences de la Ville, 6).

Nicosia C. & Devos Y., 2014. Urban Dark Earth. In :
Smith C. (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology,
New York, p. 7532-7540.
Nicosia C., Devos Y. & Borderie Q., 2013. The
contribution of geosciences to the study of European
Dark Earths: a review, Post-Classical Archaeologies, 3,
p. 145-170.

Devos Y., Vrydaghs L., Degraeve A. & Fechner
K., 2009. An archaeopedological and phytolitarian
study of the “Dark Earth” on the site of Rue de
Dinant (Brussels, Belgium), Catena, 78, p. 270-284.

Vrydaghs L., Ball T.B. & Devos Y., 2016. Beyond
redundancy and multiplicity. Integrating phytolith
analysis and micromorphology to the study of
Brussels Dark Earth, Journal of Archaeological Science,
68, p. 79-88.

Devos Y., Nicosia C., Vrydaghs L. & Modrie S.,
2013a. Studying urban stratigraphy: Dark Earth and
a microstratified sequence on the site of the Court
of Hoogstraeten (Brussels, Belgium). Integrating
archaeopedology and phytolith analysis, Quaternary
International, 315, p. 147-166.

Wouters B. 2016. Geoarchaeological and
Micromorphological Approaches to the Formation and
Biographies of Early Medieval Towns in Northwest
EuropeI, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling Vrije
Universiteit Brussel en University of Aberdeen.

Devos Y., Wouters B., Vrydaghs L., Tys D.,
Bellens T. & Schryvers A., 2013b. A soil
micromorphological study on the origins of the
early medieval trading centre of Antwerp (Belgium),
Quaternary International, 315, p. 167-183.

Wouters B., Makarona C., Nys K. & Claeys
P., 2017. Characterization of archaeological metal
remains in micromorphological thin sections using
µXRF elemental mapping, Geoarchaeology, 32,
p. 311-318.

Ervynck A., Vandevorst K. & Oomen E., 2014.
De Onze-Lieve-Vrouw-basiliek van Tongeren. Een
ontzettend lang verleden, Leuven.
Gé T., Courty M.-A., Matthews W. & Wattez J.,
1993. Sedimentary formation processes of occupation
surfaces. In : Goldberg P., Nash D.T., & Petraglia
M.D. (eds.), Formation Processes in Archaeological
Context, Madison, Wisconsin, p. 149-163.

SIGNA

•

6

•

2017

SIGNA
2017

Revue éditée par le Comité
pour la diffusion de la recherche
en archéologie gallo-romaine

6

Tijdschrift uitgegeven door het Comité
voor de verspreiding van het onderzoek
in de Gallo-Romeinse archeologie

Comité de lecture / Leescomité
Britt Claes, Catherine Coquelet, Guido Creemers, Wim De Clercq, Marc Lodewijckx, Claire Massart,
Nicolas Paridaens, Alain Vanderhoeven, Fabienne Vilvorder
Secrétariat de rédaction / Redactionele secretaris
Véronique Jonet (CRAN - INCAL Université Catholique de Louvain), Nicolas Paridaens (CReA-Patrimoine,
Université libre de Bruxelles), Fabienne Vilvorder (CRAN, Université Catholique de Louvain)
Mise en page / Vormgeving
Nathalie Bloch (CReA-Patrimoine, Université libre de Bruxelles)
Couverture / Voorblad
Nathalie Bloch, Nicolas Paridaens (CReA-Patrimoine, Université libre de Bruxelles)
Étendard de Flobecq / Standaard van Flobecq © Musées royaux d’Art et d’Histoire / Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis (Bruxelles - Brussel)
Abraham Ortelius, Belgii Veteris Typus, 1594 © Museum Plantin-Moretus (Antwerpen)
Comité pour la diffusion de la recherche en archéologie gallo-romaine /
Comité voor de verspreiding van het onderzoek in de gallo-romeinse archeologie
Britt Claes, Musée royaux d’Art et d’Histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Bruxelles - Brussel)
Catherine Coquelet, Faculté de philosophie, arts et lettres, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) /
DGO4, Direction de l’Archéologie, Service public de Wallonie
Guido Creemers, Gallo-Romeins Museum Tongeren
Wim De Clercq, Historical Archaeology Research group, Ghent University (Gent)
Ann Degraeve, Bruxelles Développement urbain, Direction des Monuments et des Sites, Service public régional
de Bruxelles – Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Directie Monumenten en Landschappen, Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel
Marc Lodewijckx, Onderzoekseenheid Archeologie, KU Leuven
Nicolas Paridaens, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine, Université libre de Bruxelles (Bruxelles)
Alain Vanderhoeven, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid (Brussel)
Fabienne Vilvorder, Centre de recherches d'archéologie nationale, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Contact
Nicolas Paridaens, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine) CP133 - Université
libre de Bruxelles, 50 av. F. Roosevelt, B-1050 Bruxelles, nicolas.paridaens@ulb.ac.be
Impression / Drukkerij
Presses Universitaires de Bruxelles a.s.b.l. - Université libre de Bruxelles, 42 av. Paul Héger, B - 1050 Bruxelles
http://signaromana.wordpress.com

Les notices engagent la seule responsabilité de leur(s) auteur(s).
Ieder auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar artikel.
ISSN 2034-8746

