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Inleiding
Eind 2015 en begin 2016 heeft opgravingsbedrijf Transect b.v. een opgraving uitgevoerd in het
plangebied Sportcomplex Spoordijk te Tilburg. Daarbij bevond zich één bijzonder spoor (S.42), dat
geïnterpreteerd is als een afvalkuil uit de midden-ijzertijd waarin zich resten van metaalbewerking
bevinden (Verhagen 2018). Onder de vondsten bevinden zich bijzondere smeltkroezen, slakken,
delen van een ovenwand, aardewerk en houtskool. Daarmee vormt deze context één van de
vroegste aanwijzingen voor het smelten en recyclen van metaal in Zuid-Nederland en kan het
materiaal nieuw licht werpen op vroege technologische ontwikkelingen in de bewerking van
koperlegeringen (Verhagen 2018).
Uit de voorlopige rapportage van Transect b.v. blijkt dat er diverse (gefragmenteerde) metalen
voorwerpen zijn gevonden in de kuil (Verhagen 2018). Van de meerderheid van deze objecten zijn
röntgenopnamen gemaakt. Op basis daarvan is geconcludeerd dat zich onder de vondsten mogelijk
onder andere een fibula, stukjes beslag met gaatjes, gevouwen plaatjes en naalden bevinden.
Afdrukken van vergelijkbare fragmenten zijn te zien als afdrukken aan de binnenzijde van
smeltkroezen, waardoor de kleine metaalobjecten waarschijnlijk dienden als schroot dat in de
kroezen kon worden omgesmolten (Huisman et al. 2018, 75).
Deze metaalvondsten zijn echter niet volledig beschreven, gedocumenteerd en onderzocht.
Het belang van deze vondsten is desalniettemin groot, omdat ze mogelijk onderdeel uitmaken van
het eerste directe bewijs dat in Nederland ter plaatse objecten van koperlegeringen werden
omgesmolten en gerecycled. Daarom is Metals Inc. gevraagd om deze fragmenten te documenteren
en onderzoek uit te voeren (ontbrekende röntgenopnamen in combinatie met röntgenfluorescentie)
om de objecten op materiaalsoort te kunnen classificeren. Daarbij heeft ook Atelier Elisabeth J.
Kuiper meegewerkt om een aantal vondsten deels schoon te maken en conserveringsadvies te
geven. De resultaten zijn geïnterpreteerd in relatie tot de rest van de metallurgie-gerelateerde
vondsten uit dezelfde opgraving (e.g. slakken, smeltkroezen, ovenwand). Op basis daarvan is een
selectie- en conserveringsadvies gegeven.
Het onderzoek en diens resultaten zijn beschreven in dit eindrapport en wel in hoofdstuk 1.
Het selectie- en conserveringsadvies is te vinden in hoofdstuk 2. In de bijlagen zijn de rapportages
van Atelier Elisabeth J. Kuiper over het vrijprepareren van drie vondsten en het advies voor
langdurige opslag te vinden.

3

Eindrapportage metaalfragmenten

Metals Inc.

1 Metaalonderzoek
De metaalfragmenten zijn niet schoongemaakt en/of geconserveerd en zijn daarom bedekt met een
laag bodemmateriaal. Om toch te kunnen ‘zien’ om wat voor objecten het gaat, is de meerderheid
van de metaalfragmenten door Transect b.v. in beeld gebracht met behulp van röntgenopnamen.
Voor de volledigheid zijn ontbrekende röntgenopnamen in dit onderzoek alsnog gemaakt en zijn er
van alle 51 aangeleverde fragmenten met een digitale microscoop opnamen gemaakt. Daarnaast zijn
er ook op alle fragmenten röntgenfluorescentiemetingen (XRF) gedaan om het type metaal te
classificeren. Om de betrouwbaarheid van de materiaalclassificatie te verhogen, zijn drie vondsten
(deels) vrijgeprepareerd.
De secties 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 zullen basisachtergrondinformatie geven over de gebruikte
analytische technieken, alsmede de in dit onderzoek gebruikte apparaten met bijbehorende
instellingen en gemaakte overwegingen. In sectie 1.5 wordt de selectie van de schoon te maken
vondsten toegelicht. Daarna worden alle resultaten gezamenlijk weergegeven in tabelvorm in
sectie 1.6, wat de documentatie van de metaalfragmenten uit de opgegraven afvalkuil (S.42) ten
goede komt.
De originele data zullen digitaal beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtgever (gemeente
Tilburg), opdat deze toegevoegd kunnen worden aan de database van het depot.

Samenvatting onderzoek
Nagenoeg alle metaalfragmenten uit afvalkuil S.42 uit de midden-ijzertijd bestaan uit (een
legering van) ijzer en lijken een set te vormen.

1.1

Digitale microscopie

Met een optische microscoop kunnen objecten met een hogere vergroting bekeken worden, gebruik
makend van zichtbaar licht dat door een systeem van lenzen wordt geleid. Digitale microscopen
werken volgens hetzelfde onderliggende principe, alleen wordt alles afgebeeld via het digitale circuit.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale microscoop, Dino-Lite Premier
AM7013MZT, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, om voor ieder
metaalfragment het oppervlak in kaart te brengen dat met de XRF gemeten is. Daarbij vormen de
afbeeldingen tezamen een overzicht met herleidbare afbeeldingen van de objecten. De fragmenten
zijn bekeken met vergrotingen van 10x tot 30x. Monster #45 was te groot voor de opstelling om een
goede opname te maken met de microscoop en die is daarom gefotografeerd met een Nikon D40
spiegelreflexcamera.

1.2

Röntgenopnamen

Radiografie wordt gebruikt om non-invasief met röntgenstraling de interne structuur en integriteit
van een voorwerp in beeld te brengen. Dichtheidsverschillen tussen metaal, corrosie en omringende
aangekoekte bodem (concretie) zorgen voor verschillende zwartkleuringen op de röntgenopname.
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In dit onderzoek is gebruik gemaakt van radiografie door Transect b.v. om voor alle
metaalfragmenten te bekijken of het type metalen object geïdentificeerd kan worden en wat de
staat van corrosie is. Alle opnamen zijn gemaakt met een General Electric Eresco 280 MF met
BIX-detector, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amsterdam. Daarnaast is monster #45
ook in beeld gebracht met een Siemens Siremobile 4N bij Restauratie Atelier Heerewaarden te
Heerewaarden. Die opname is niet weergegeven in Tabel 1 vanwege de slechtere leesbaarheid.

1.3

Magnetisatie

Puur ijzer (en de meeste soorten staal en gietijzer) zijn (ferro)magnetisch. Dat betekent dat ze sterk
worden aangetrokken door een magneet. Andere metalen, zoals koperlegeringen en zilver, zijn in
veel mindere mate magnetisch. De gangbare vorm van ijzercorrosie (Fe2O3) is niet-magnetisch,
evenals bodemproducten waar ijzer in zit. Aantrekking van een sterke magneet naast een voorwerp
kan dus aangeven dat er metallisch ijzer aanwezig is.
In dit onderzoek zijn alle voorwerpen onderzocht met een Neodymium-supermagneet.

1.4

Röntgenfluorescentie (XRF)

XRF wordt gebruikt om non-invasief en semi-kwantitatief de samenstelling van een materiaal te
bepalen. Door de geringe indringdiepte van de gebruikte röntgenstraling is deze techniek alleen in
staat om de samenstelling van het oppervlak te meten.
De objecten in dit onderzoek zijn aan alle kanten bedekt met een dikke laag concretie. Het
XRF-instrument zal dan ook voornamelijk concretie meten, maar indien het aankoeksel relatief dun
is, kunnen er ook corrosielagen of zelfs onderliggend metaal worden gemeten. Omdat de resultaten
een optelsom van meerdere lagen van verschillende materialen is, is het niet mogelijk om de exacte
chemische samenstelling van de metaalfragmenten vast te stellen. Daarom staat in dit rapport alleen
een grove classificatie van het vermoedelijke type legering per object. Daarbij bevat de bodem
dusdanig veel ijzerhoudende mineralen dat het niet zonder meer mogelijk is om aangekoekte
metaalfragmenten van opzettelijke ijzerlegeringen te onderscheiden.
Om de exacte chemische samenstelling van de legering vast te stellen, zullen de objecten
schoongemaakt moeten worden en/of zullen er dwarsdoorsneden moeten worden gemaakt.
Vanwege de vraag tot metaalclassificatie is er in dit onderzoek voor gekozen om voornamelijk noninvasief (hier dus met XRF) te proberen te achterhalen wat de mogelijke legering van een object is. Er
zijn drie voorwerpen voor schoonmaak geselecteerd na een eerste ronde XRF-metingen, zodat hun
chemische samenstelling opnieuw met XRF gemeten kan worden. Op deze manier kan de
betrouwbaarheid van de classificatie worden verhoogd en de toegevoegde waarde van XRF worden
bediscussieerd. De voorwaarden voor selectie worden gegeven in sectie 1.5.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een draagbaar XRF-apparaat, een Niton XL3t GOLDD
met bijbehorende kwantificatiesoftware, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te
Amersfoort.

1.5

Vrijprepareren selectie

Zoals hierboven aangegeven, meet XRF slechts de chemische samenstelling van het oppervlak van de
vondsten. Een (relatief) schoon oppervlak zal betrouwbaardere resultaten geven dan een vies
oppervlak met corrosie en concretie. Om de invloed van deze vervuilingen weer te geven en om
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dichter bij de samenstelling van het oorspronkelijke metaal te komen, zijn drie voorwerpen uit de
opgegraven afvalkuil S.42 uitgekozen voor (gedeeltelijke) schoonmaak. De argumentatie voor
selectie wordt hieronder toegelicht.
Een voorwerp van discussie is #45. Er is bij de eerste ronde XRF-metingen naast een behoorlijk hoog
gehalte ijzer (~20 wt%1) en silicium (~50 wt%) ook een laag gehalte aan koper, tin en lood gemeten hoger dan normaal verwacht wordt in aangekoekte bodem, maar absoluut gezien nog steeds laag
(< 1 wt%). Het zou hier kunnen gaan om een voorwerp gemaakt van een koperlegering, waar veel
ijzerhoudende concretie op zit. Ditzelfde stuk is in 2017 door H. Huisman met micro-Computed
Tomography (µ-CT) bij de Technische Universiteit Delft bekeken om de interne structuur optisch te
karakteriseren. De voorlopige resultaten lijken erop te wijzen dat het om een sterk gecorrodeerd
voorwerp gaat, met lege binnenkanten die typisch zijn voor ver doorgezette ijzercorrosie (Huisman,
mondelinge communicatie). Het (lage) kopergehalte, zou dan verklaard kunnen worden door
kopercorrosieproducten (van omringende voorwerpen) die zijn neergeslagen op het voorwerp of de
omringende concretie. Het gemeten (lage) tin- en loodgehalte kan echter niet op deze manier
worden uitgelegd, omdat tin en lood niet in deze bodemomstandigheden oplossen en door de
bodem bewegen. Wat wel denkbaar is, is dat #45 in contact geweest is met een (gesmolten)
koperlegering, of bijvoorbeeld met bodem vervuild met dergelijk materiaal. XRF-metingen ná
(gedeeltelijke) schoonmaak kunnen daarom meer duidelijkheid geven over de samenstelling van het
voorwerp zelf.
Voorwerp M2-1_01 lijkt een opschrift of reliëf te hebben, en/of een relatief grote hoeveelheid
metallisch materiaal. Daarnaast is de grootte en vorm van dit object vergelijkbaar met andere
fragmenten uit de afvalkuil, en kan dus worden gezien als een representatief stuk. Het vrijprepareren
van dit voorwerp levert waarschijnlijk een relatief vlak en groot oppervlak voor XRF-metingen op.
Als derde is voorwerp M4-3_02 geselecteerd voor schoonmaak. Het gaat hier om een object
dat lijkt op een plat beslag met twee gaten erin: een vorm die vermoedelijk zowel voor ijzer- als voor
koperlegeringen toegepast wordt (Huisman, mondelinge communicatie). De beschikbaarheid van
XRF-resultaten vóór en ná schoonmaak is derhalve een goed hulpmiddel bij het opstellen van een
classificatie van de andere vondsten.

1.6

Resultaten metaalonderzoek

De resultaten van de voorgaande drie onderzoeksmethoden zijn samengevoegd in de overzichtstabel
hieronder (doorlopend tot en met pagina 18) en per vulling (“Mx-y”) geordend. Een aantal
aandachtspunten:
-

De basisnaamgeving in dit rapport is grotendeels overgenomen van Transect b.v.
(Verhagen 2018), het voorwerpnummer is door Metals Inc. toegevoegd.
De digitale opname is een opname van de kant waarop de XRF-meting is gedaan en dient
derhalve ter ondersteuning en niet als een uitputtende visuele karakterisering.
De positie en oriëntatie van de fragmenten op de digitale opname en de röntgenopnamen
zoals weergegeven in de tabel zijn niet per definitie vergelijkbaar.
De schaalbalken op de digitale opnamen zijn in millimeters. Er zijn geen schaalbalken bij de
röntgenopnamen aanwezig.

wt% = gewichtsprocent (of massafractie): het percentage van de massa van een bepaald soort atoom ten opzichte van de
totale massa van het mengsel van atomen in een legering.
1
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De overtuigendste resultaten in dit onderzoek zijn bereikt door het gebruik van een magneet. Alle
stukken reageren (sterk) op de magneet, met uitzondering van M3-4_08 (modern?) en M5-3_11
(verglaasd materiaal). Dit is een zeer sterke aanwijzing dat de fragmenten uit de afvalkuil van een
(ferro)magnetisch zijn, zeer waarschijnlijk een ijzerlegering. Na vrijpreparatie van de drie
geselecteerde voorwerpen blijken de ijzergehalten gemeten met XRF hoger te zijn, wat deze
conclusie bevestigt.
In dezelfde afvalkuil zijn ook ijzerslakken geïdentificeerd (De Rijk in Verhagen 2018, 40) en de
conclusie was dat er slechts kleine voorwerpen zijn gesmeed en/of gerepareerd. Ook concludeerde
De Rijk dat het smelten van koperlegeringen, aangetoond door de smeltkroesjes, in een andere
haard werd gedaan dan die waarin het ijzer werd verhit (ibid., 42). Deze conclusies worden versterkt
door het metaalonderzoek van Metals Inc., waarin de kleine fragmenten geïdentificeerd zijn als
ijzerschroot/ijzerafval.
Uit de XRF-metingen na schoonmaak blijkt er echter nog steeds een laag gehalte aan koper, tin
en lood aanwezig te zijn op de objecten. Waarschijnlijk komt dit door contact met een (gesmolten)
koperlegering, of bijvoorbeeld met bodem vervuild met dergelijk materiaal. De overeenkomst tussen
de metaalfragmenten (Tabel 1) en de indrukken en nog aanwezige stukken in de smeltkroezen
gebruikt voor bronsverwerking (Huisman et al. 2018, 75; zie diens afb. 5 hieronder gereproduceerd
als Fig. 1) is erg sterk, zowel qua afmetingen als vorm. Mogelijkerwijs werden beide soorten metaal
op dezelfde locatie op dezelfde manier ‘voorbehandeld’.
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Fig. 1: De indrukken die zichtbaar zijn in afgebroken dekseltjes (nrs. 3, 4 en 11) en in micro-CT scans van nog steeds dichte
kroesjes (nrs. 1, 6 en 9): (b = blik; f = fibula; s = (gedraaid) staafje). Gereproduceerd uit Huisman et al. 2018, 75, afb. 5.
Tabel 1: Overzichtstabel van de metaalfragmenten uit afvalkuil S.42, Tilburg Spoordijk. Cu = koper, Sn = tin, [T] = Transect
b.v., [M] = Metals Inc.. Soms zijn twee objecten in één röntgenopname weergegeven. De rode pijl geeft aan om welk
object het gaat. Schaalbalk is in millimeters (bij schoongemaakte fragmenten: .zwart + wit = 1 cm).
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Digitale opname

Metals Inc.

Röntgenopname

Legering

Magnetisatie

Opmerking
[T] fibula?
[T] mogelijk metaal
aanwezig

M1_01

Fe

M1_02

Fe

++

++

[M] eens met [T]
[M] opgerold/
opgevouwen plaatje?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 11f?

[T] blik
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] eens met [T]

[T] M1_03

Fe

+
[M] -

[T] -

M1_04

Fe

+
[M] blik?

M1_05

Fe

++

[T] blik
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] eens met [T]

Naam

Digitale opname

Röntgenopname
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Legering

Magnetisatie

Opmerking
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[T] een stuk met gat?
M2-1_01

Fe

+
[M] opschrift, reliëf?

M2-1_01
(SCHOON)

-

Fe

++

[M] opschrift/reliëf
slecht te herkennen

[T] krammetje?
M2_1-02

Fe

+

[M] dubbelgevouwen
plaatje?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 9b?

[T] M2-1_03

Fe

++

M2-1_04

Fe

+

Naam

Digitale opname

Röntgenopname

9

Legering

Magnetisatie

[M] dubbelgevouwen?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 1b, 3b?

[T] staafje?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 11s?

Opmerking
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[T] M3-4_01

Fe

+
[M] -

[T] M3-4_02

Fe

+
[M] -

[T] M3-4_03

Fe

+
[M] blik?

[T] M3-4_04

Fe

++

[M] blik?
[M] lijkt op M4-3_05,
M4-3_11, M5-3_02,
M5-3_08?

[T] M3-4_05

Fe

++

[M] blik?
[M] cf. indruk in deksel
Huisman 2018, 30, afb.
7.2?

[T] M3-4_06

Fe

10

++

[M] ‘tekening’ lijkt op
M5-3_04?
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[T] M3-4_07

Fe

++

[M] mogelijk metaal
aanwezig

[T] modern staal TS S5?
(Verhagen 2018, 39)
M3-4_08

onbekend

+/[M] XRF komt niet
overeen met TS S5

[T] M3-4_09

Fe

++

M3-4_10

Fe

+

[M] dubbelgevouwen
plaatje?

[T] [M] blik?

Naam

Digitale opname

Röntgenopname

Legering

Opmerking

[T] knop?
M4-3_01

Fe

11

+

[M] overlappende
stukken?
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[T] beslag? met 2 gaten?
M4-3_02

M4-3_02
(SCHOON)

Fe

-

Fe

+

++

[M] eens met [T]
[M] mogelijk metaal
aanwezig

[M[ dubbelgevouwen
aan onderkant?
[M] aangekoekt
houtskool?

[T] naald?
M4-3_03

Fe

++
[M] fibulanaald?

[T] naald?
M4-3_04

Fe

++

[M] (gedraaid) staafje?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 11s?

[T] krammetje?

M4-3_05

Fe

12

++

[M] dubbelgevouwen
plaatje?
[M] lijkt op M3-4_04,
M4-3_11, M5-3_02,
M5-3_08?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 1?
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[T] krammetje?
M4-3_06

Fe

+

M4-3_07

Fe

+

[M] geen krammetje
[M] blik?

[T] staafje?
[M] geen staafje

[T] M4-3_08

Fe

+

[M] mogelijk metaal
aanwezig
[M] aangekoekt
houtskool?

[T] beslag met gaten?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
M4-3_09

Fe

+
[M] niet eens met beslag
[M] mogelijk metaal
aanwezig

[T] blik?
M4-3_10

Fe

+
[M] onbekend
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[T] blik?
M4-3_11

Fe

++

M4-3_12

Fe

++

[M] eens met [T]
[M] lijkt op M3-4_04,
M4-3_05, M5-3_02,
M5-3_08?

[T] [M] -

M4-3_13

Fe

+

[T] kokertje?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] eens met [T]

[T] M4-3_14

Fe

+

[M] kokertje?
dubbelgevouwen blik?

[T] M4-3_15

Fe

14

+

[M] dikkere rand
linksonder
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Naam

Digitale opname

Metals Inc.

Röntgenfoto

Legering

Magnetisatie

Opmerking

[T] blik?
M5-3_01

Fe

+
[M] eens met [T]

[T] M5-3_02

Fe

+

[M] blik?
[M] lijkt op M3-4_04,
M4-3_05, M4-3_11,
M5-3_08?

[T] gevouwen plaatje?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
M5-3_03

Fe

+

[M] eens met [T]
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 1b, 5b,
11b?

[T] gevouwen plaatje?
M5-3_04

Fe

+

[M] ‘tekening’ lijkt op
M3-4_06?

[T] M5-3_05

Fe

15

+/-

[M] achterkant licht en
sponzig
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M5-3_06

Fe

+

[T] gevouwen plaatje?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] eens met [T]
[M] hout ingekapseld?

[T] M5-3_07

Fe

+
[M] -

[T] M5-3_08

Fe

M5-3_09

Fe

+

+

[M] blik?
[M] lijkt op M3-4_04,
M4-3_05, M4-3_11,
M5-3_02?

[T] krammetje?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] andere vorm dan
kram

M5-3_10

Fe

++

[T] plaatje?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] eens met [T]
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[T] M5-3_11

Naam

Digitale opname

Röntgenopname

onbekend

-

[M] geen metaal
zandsteen, cf. Verhagen
2018, vnr. 5/ vnr. 15?

Legering

Magnetisatie

Opmerking
[T] kraal bevat weinig
corrosie
[T] mogelijk metaal
aanwezig

M6-2_01

Fe?

onbekend

M6-2_02

Fe?

onbekend

[M] metaal waarschijnlijk
afwezig
[M] ring want plat?
[M] cf. indruk in deksel
Huisman 2018, 30, afb.
7.2?

[T] [M] blik?

M6-2_03

Fe?

onbekend

[T] gebogen naald?
[T] mogelijk metaal
aanwezig
[M] metaal waarschijnlijk
afwezig

[T] naald?
M6-2_04

Fe?
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onbekend

[M] fibulanaald?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb. 5: 4f?
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[T] naald?
M6-2_05

Naam

Fe?

Digitale opname

Röntgenopname

Legering

onbekend

[M] fibulanaald? staafje?
[M] cf. Huisman et al.
2018, 75, afb 5: 4f, 11s?

Magnetisatie

Opmerking

[T] getand object?
(Verhagen 2018, 39,
#45

Fe

+

61)
[M] fibula?
dubbelgevouwen blik?

#45
(SCHOON)

-

Fe

18
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[M] vlak oppervlak?
[M] aangekoekt
houtskool?
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2 Selectie- en conserveringsadvies
In sectie 1.6 is geconcludeerd dat de metaalfragmenten behoren tot een voorraad
ijzerschroot/ijzerafval uit de midden-ijzertijd. Deze voorwerpen vormen daarmee direct bewijs dat
erin die tijd in Nederland zowel koper- als ijzerbewerking gelijktijdig op dezelfde locatie plaatsvond.
In dat licht bezien vormen deze metaalfragmenten samen een collectie die bepaalde waarden
vertegenwoordigen. Het is niet de intentie om in dit onderzoek een uitgebreide waardering uit te
voeren zoals voor bijvoorbeeld museale objecten. Desalniettemin vormt een eerste aanzet tot het
vaststellen van deze waarden wel een goede achtergrond bij het selectie- en conserveringsadvies.
Daarom wordt in sectie 2.1 eerst een verkorte waardering beschreven, waarna sectie 2.2 het
selectieadvies toelicht en sectie 2.3 het conserveringsadvies.

Samenvatting advies
De metaalfragmenten dienen als ensemble bewaard te worden, met mogelijke uitzondering
van M3-4_08 en M5-3_11. Bij voorkeur ondergaan de metaalfragmenten geen actieve
conserveringsbehandeling. Opslag met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 30%
wordt dan geadviseerd.

2.1

Waardering

In Van der Stok-Nienhuis 2017, 6, staat een overzicht van de verschillende criteria die ook gebruikt
kunnen worden voor archeologische voorwerpen, gebaseerd op Versloot 2014. Dat overzicht is hier
als richtlijn gebruikt en de best toepasbare criteria met hun waarderingen worden hieronder
opgesomd. Men moet wel in het achterhoofd houden dat een dergelijke waardering een
momentopname en onderhevig aan subjectiviteit is.
•

Toestand - gemiddeld
De materiële integriteit van de metaalfragmenten is slechts deels te beoordelen, omdat er
nog veel concretie omheen zit. Die aangekoekte bodem zorgt ervoor dat de voorwerpen zelf
nog (grotendeels) de vorm hebben die ze ook hadden op het moment van depositie. Er
bevindt zich wel poederig materiaal in de zip-loc-zakjes waar de voorwerpen in zit - het gaat
daarbij waarschijnlijk om loslatende concretie. De röntgenopnamen tonen (deels)
gecorrodeerd metaal, waarbij in ongeveer een derde van de gevallen nog metallisch
materiaal aanwezig is. Er lijkt geen actieve corrosie aanwezig te zijn, wat bevestigd lijkt te
worden door naar de tot op de directe corrosie schoongemaakte delen te kijken.
Bovenstaande betekent dat het metaal onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk niet
verder corrodeert en degradeert, waardoor er weinig additionele conserveringsacties
ondernomen zouden hoeven te worden. Opslag met een zo laag mogelijke relatieve
luchtvochtigheid (< 30 %) wordt wel aanbevolen (zie bijlage 2).
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•

Ensemble - hoog
Hoewel het niet goed te beoordelen is in hoeverre de metaalfragmenten tot een complete
voorraad behoren, is wel vast te stellen dat het hier om een ensemble gaat. Er zijn
verschillende vormen van metalen objecten aanwezig, die qua grootte binnen de grootte van
de smeltkroezen gevonden bij dezelfde opgraving vallen. Qua materiaal kan gezegd worden
dat de meerderheid waarschijnlijk een ijzerlegering betreft, wat past bij de vondst van
ijzerslak op de vondstlocatie. De fragmenten zijn daarmee een onmisbaar onderdeel binnen
het vondstcomplex als naar de totale cyclus van metaalbewerking wordt gekeken en als
zodanig belangrijk bij het beschrijven van de ontwikkeling van metaalbewerking in
Nederland.

•

Zeldzaamheid - hoog
In Nederland is - bij weten van de auteur - niet eerder een dergelijke vondst gedaan, die het
bewijs vormt van gecombineerde ijzer- en koperlegeringverwerking. met name in deze
tijdsperiode. De herkomst van het materiaal is onduidelijk - of het ‘schroot‘ van ver of
dichtbij gehaald is. De context van de vondst is goed gedocumenteerd tijdens de opgraving.

•

Informatief - hoog
De aard en vorm van de metaalfragmenten in combinatie met de aanwezigheid van andere
resten van metaalverwerking bevat waardevolle informatie die nieuw licht werpt op de
ontwikkeling van metallurgie in Nederland. Het metaal zelf is deels tot geheel gecorrodeerd,
de vorm van de fragmenten is nog wel nagenoeg intact door de omsluiting van het
bodemmateriaal. Dat materiaal kan ook informatie over de omgeving van de
metaalverwerking bevatten, zoals de relatief hoge concentraties koper, tin en lood in de
ijzerconcretie. Doordat de vondsten niet zijn schoongemaakt, is het mogelijk de objecten
met verschillende soorten technieken te onderzoeken, nu, en in de toekomst.

•

Museaal - gemiddeld
De metaalfragmenten vallen niet direct onder de huidige maatstaven voor tentoon te stellen
materiaal, maar kunnen in combinatie met de andere vondsten (smeltkroezen, slakken,
ovenwand) wel een toegevoegde waarde vormen, ook in niet-geconserveerde staat.

Selectieadvies

De waardering van de metaalfragmenten, zoals in de vorige sectie beschreven, leidt tot de conclusie
dat de objecten hoge waarden vertegenwoordigen en dan met name op het vlak van ensemble,
zeldzaamheid en informatiewaarde. Vooral de hoge ensemblewaarde leidt tot het advies om alle
vondsten ook als ensemble te bewaren.
Er zijn echter twee uitzonderingen. Van M3-4_08 wordt vermoed dat het om modern metaal
gaat (mogelijk staal, type TS S5). Een conserveringsspecialist en/of restaurator kan hierbij mogelijk
extra raad geven. Er zou uitsluitsel gegeven kunnen worden als de corrosiekorst er deels af wordt
geschraapt en er nogmaals samenstellingsmetingen gedaan worden op het kale metaal. De aard van
M5-3_11 is ook onduidelijk. Een natuursteen- en/of aardewerkspecialist kan hierover mogelijk
uitsluitsel geven. Indien het fragment een directe relatie met metaalbewerking heeft, dient het bij
het ensemble gehouden te worden, anders kan het gedeselecteerd worden.
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Conserveringsadvies

Onderstaande conclusies zijn gebaseerd op een initiële bestudering van het materiaal door
Metals Inc. en nadere bestudering door Atelier Elisabeth J. Kuiper. Diens rapportage is integraal te
vinden in bijlage 2.
Er lijkt op het eerste gezicht geen actieve corrosie aanwezig, waardoor een actieve
conserveringsbehandeling zoals ontzouten mogelijk niet nodig is. Het materiaal is echter wel fragiel,
wat ook te zien is aan het stof en de kruimels dat zich in de ziploc-zakjes met de voorwerpen bevindt.
Passieve conservering is wel aan te raden. Dat houdt in dat het metaal onder geschikte condities
dient te worden opgeslagen, waarbij een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 30% van groot
belang is. Dat kan op meerdere manieren worden bereikt:
-

Geklimatiseerde omstandigheden in het depot.
Gebruik van luchtdichte containers voorzien van (herbruikbare, verkleurende) silica-gel.
Daarbij dient idealiter gewerkt te worden met chemisch stabiele opslagmaterialen die geen
organische gassen afgeven.

Het is sowieso aan te raden om de objecten met een bepaalde regelmaat te controleren om vroege
sporen van actieve corrosie te herkennen: scheurvorming van de buitenste corrosielagen of het
ontstaan van oranjegekleurde en eventueel vochtige druppels of plekken.
Schoonmaken van alle voorwerpen wordt afgeraden, omdat er op die manier informatie
verloren kan gaan die op een later moment bestudeerd kan worden, zoals oorspronkelijke vorm,
mogelijke afwerklagen en corrosielagen die meer vertellen over gebruik. Daarbij wordt de fysieke
stabiliteit van de fragmenten mogelijk aangetast door schoonmaken. Er wordt aangeraden om
terughoudend te zijn met actieve conserveringsbehandelingen zoals impregnatie en coating, omdat
deze een negatieve invloed kunnen hebben op bepaalde analytische technieken. Hoewel deze
behandelingen in theorie reversibel zijn, is het in de praktijk nagenoeg onmogelijk om de chemische
impregneringsmiddelen en coatings op archeologisch metaal te verwijderen.
Mocht er toch actieve conservering aan te pas komen, dienen er een aantal fragmenten
(idealiter degenen met het meeste metallisch materiaal en/of die met de meest herkenbare vorm)
apart gehouden te worden. Daarmee worden opties voor toekomstig onderzoek open gelaten.

21

Eindrapportage metaalfragmenten

Metals Inc.

Gebruikte literatuur
Huisman, H., Eivormige objecten. In: Verhagen, F. (2018) Resten van metaalbewerking uit de MiddenIJzertijd in het plangebied Sportcomplex Spoordijk te Tilburg. Een Opgraving (DO), variant
Archeologische Begeleiding (AB), Transect-rapport 1367, Utrecht, pp. 32-33.
Huisman, H., A. Bach, I. Joosten, D. Ngan-Tillard, G. van den Eynde (2018), Smeltkroesjes uit de
ijzertijd uit Tilburg - Sportcomplex Spoordijk - een dubbele ver(r)assing. In: J. Bazelmans et al.
(eds.) Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017, ’s-Hertogenbosch, pp. 72-78.
Van der Stok-Nienhuis, J. (2017) Artefact biography 2.0: the information value of corroded
archaeological bronzes, PhD thesis, Technische Universiteit Delft.
Verhagen, F. (2018) Resten van metaalbewerking uit de Midden-IJzertijd in het plangebied
Sportcomplex Spoordijk te Tilburg. Een Opgraving (DO), variant Archeologische Begeleiding
(AB), Transect-rapport 1367, Utrecht.
Versloot, A. (ed.) (2014) Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen, Amersfoort.

Dankwoord
Met dank aan (in alfabetische volgorde): Guido van den Eynde (Gemeente Tilburg), Hans Huisman
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Ineke Joosten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Anita
Koster (Restauratie Atelier Heerewaarden), Elisabeth Kuiper (Atelier Elisabeth J. Kuiper), Bertil van Os
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Filmo Verhagen (Transect b.v.).

22

Eindrapportage metaalfragmenten

Metals Inc.

Bijlage 1: Rapport vrijprepareren selectie metaalfragmenten S.42
(door Atelier Elisabeth J. Kuiper)
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Bijlage 2: Advies langdurige opslag metaalfragmenten S.42
(door Atelier Elisabeth J. Kuiper)
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