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Samenvatting
Over de levensomstandighleden in de vroege middeleeuwen weten we In het algemeen weinig
De spaarzame schriftelijke bronnen Eeweren doorgaans nauwelijks vnformatie over d a t
onderwerp. Een mogelnjkhe~dom meer te weten te komen over riekte en gezondheid i n het
ve~rledenis door bestudering wan menselijke skeletresten gevonden bij opgravingen Voor deze
studre zijn de men~selijkeresten van twee begraafplaatsen u i t Ntaasbicht onderzocht Bij
opgravingen i n het $oschstraatkwastier zijn menselijke skeletresten van 54 individuen
verzameld, deze dateren uit het einde van de zevende en het begin van de achtste eeuw. De
graven u i t het Boschstraat kwartier lagen voor een deel bijeen i n een klein grafweld en een
tiental graven lag verspreid over een nederzettingsterrein Deze nederzettin~glijkt vooral
gebruikt te zijn voor bewoniing en productie-activiteiten van een kleine groep handwerkslieden.
Tijdens de opgravingen i n de Servaaskerk werden 984 skeletten uit de periode tussen 350 en 950
na Christus gevanden. Voor een belangrijk deel waren de graven uit de Sint Servamkerk"ad
sanctos" begrawingen, dit zljn graven die dicht bij de vermoedde locat~ewan hief gebeente van
SFnt Servaas lagen. In ieder geval vertegeriwoordigen de graven u i t de kerkslechts een klein deel
van een veel grotere begraafplaats die zich met naar het n~oordennaar de Pandhof uitstrekte
De skeletten uit de Sint Serwaaskenk zijn i n drie groepen ingedeeld op grond van hun datering
een groep skeletten uit de periode won circa350-480 na Chrnstus (de cella jase), een groep uit de
perilode tussen circa 410 en 700 nachristsus (de templum fase) en een groep van circnJ00-950 na
Christus [de bariSEcca fase). Hierdoor i s het mogelijk om te ondersoe ken of er veranderlngen
optreden in de gezovmdheidssituatievanaf de laat-Roimernse t i j d t o t het einde van de
Karolingische tijd.Verder werden drie groepen onderscheiden aan de handvan de status van
het graf Parameters voor het bepalen wan de status van het graj waren de begraafplaats, het
graftype, de positie van het graf binn~ende begraafplaats en eventuele grafgiften De graven van
het Boschstraatkwaritier werden op grond van de vondsten uit de bijbehorende nederzetting en
uit de graven gecategori~eerdalsgmven met een lage status. De graven u i t de Sint Servcuanskerk
werden zo rnogelljk In twee groepen in(-;edeeld. Een groep van gemfddelde status, bestaande uut
graven dre doorgaans wat verder weg lagen van de vermoede locatie van het gral wan Sint
Servaas. In deze: groep werden geen grafgiften gevonden en de graftypen waren ook eenvoudig,
nieestal kist- of kuilgraven. De groep van graven wan hoge statlus bestond uit graven dicht tegen
de toenmaUige kerk aan of zelfs dlaarin. Bovendien betrof h~etvaak sarcofagen of gemetselde
grafkelders Toot deze categorie behoorden ook graven met kostbare bijgiften.
De skeletten werden onderzocht met behulp wan gestandaardiseerde methaden. Eventuele
pathologláche aonidoeningen werden besproken tijde~nsbijeenkomsten van een team van
medisch specialisten. In totaal werden 238 skeletten onderzocht. Niet alle skeletten bleken even
compleet t@
rijn. Hiervoor konden twee jactoren als oorzaak worden aangewezen Ten eerste
was het duideIiIkdat de intensieve verstoringen van de bodem, bijvaarbeeld tijdens de bauw en
de sloop van een kerkgebouw, de graven ui t de voo~rafganndefase ernstug hadden werstoord De

tiaiieede factor was het graftype. Begravingen i n kuilgraven, dus direct i n de grondzonder kist,
bleken i n het algemeen de meest complete skeletten op te leveren.
Die skeletten uit de Iaat-Romeinse cello fase Iagen oorspronkelijk aan de rand van de
begraafpIaats Ongeveer evenveel mannen als vrouwen werden aangetroffen In deze popuRatle.
Ook waren er relatief veel onvolwassenen in deze groep. De gemiddelde leeftijd b ~overlijden
j
en
de Cengte waren relatief hoog Er was geen sprake van opvallende pathologische aandoeningen
Wel hadverhoudingsgewijs een groot aantal skeletten verschijnselen van DISH [diffuse
~diopathiischeskellet hyperastose). DISH is een aandoening die doorgaans geassocieerd wordt
met een overmatig rijke voeding.
In de graven u i t de templum fase werden meer vrouwen dan mannen aangetrojfen Met name
de vrauwein werden gemiddeldouder dan hun tijdgenoten en met name hun lengte was
iborrengernrddeld Qua algemene gezondheid I ~ j kdeze
t
groep daarom niet onder te doen voor die
in de voorafgaanide periodle Wel zijn er in deze groep twee mannen met rwaardvervvondingeiri
aan de schedel
De graven u i t de hasiSica fase werden aangelegd i n en om een grote nieuwe kerk In deze
groep werden er meer mannen gevonden Voor zover kon worden vastgesteld, waren alle
individuen die in de kerk begraven zijn van het monrrelijk geslacht. Mogelijk waren dit
geestelijken, die als kanunnik of nnonnnik aan het Tint Serwaas klooster waren verboindeni De
gemiddelde liclhaamslengte van de mannen in deze giroep is hoog, net als de gemiddelde leeftijd
bij overlijden. Voor devrouwen werden iets lagere waarden voor leeftijd en le~ngtegevonden dan
in de voorafgaande fase. De meeste indicatoren voor de algemene gezondheid wezen in deze
graep op een goede gezondheid. DISH kwam relatief veelvuldig voor i n deze groep Ook in deze
fase werden er mannen met waard verwondingen laan de schedel gevonden. Uriie van deze
mannen l~agendicht bij elkaair pal ten zuiden van het koon; hetgeen doet vermloeden dat ze
mogelijk aan elkaar gerelateerdwaren
De begravingen u i t het Boschstrlaatkwartier gaven een volstrekt afwijkend beeld van de
graven u i t de Servaaskerk I n het 'Boschstraat grafveld kwamen veel meer jonge kinderen voor en
er werden ongeveer v i j l maal zoveel vrouwen als mannen bcgraven Hoewel de lengte van deze
individuen gemiddeld iets achterbleef, is de algemene indruk toch dat ook in deze populatie
geen grote gerondheildsproblemen optraden.
M e t name het ontbreken van een deel van de malnnen op het Bosch~traatgrajveld, maar ook
een aantal afwijkende leeftijdsverdelîngen i n de begraafplaatsen wijzen er op dat er in
Maastricht i n de Merovingische tijd een constellatie van complementaire begraafplaatsen
bestond Op dit moment zijn ongeveer negen begraafplaatsen in en om ~ a a s t r l s l n bekend
t
Kennelijk werd een aantal mensen niet begraven op de aanpalende begraafplaats In het
Baischstraat grafveld lijkt d i t vooral bij mannen op grote schaal te zijn gebeurd De vergelijking
van de fasen in de Servaaskerk laat qua gezondherlisindicatoren weinig verschil zien tussen de
Inuat.Rosi;ieinse cella fase en de Merovingische tenapEuna fase D i t pleit dus tegen de algernceni
veronderstelde verslechtering In levensomstandigheden tiijdens de overgang van de laatRomeinse t i j d naar de Merovingische t i j d De analyse van de verschillen tussen de skeletten w i t
verscihillende status groepen toontverwaarloocbare verschillen tussen de graven wan lage en

gernrddelde status. De graven van hoge status vertoroefl wel een afwijkend patroon M e t name
mannen uit graven van hoge status graven bereikten gemiddeld een signlificant hogere lleejtijid.
Als gevolg daarvan wertoonden r e ook meer aan een hage leeftijd gerelateerde pathologie is.
Op g~rondvan dit anderzoek kunnen we Is wastgesteld dat er ,n de onderzochte begraafplaatsen
groepen aanwijsbaar zijn die van elkaar werschillen in levensomstandigheden In de templiurn
fase sien we ecn groep vrouwen uit rij~kegraven, wier grote gemiddelde lichaamsIen&;t~.
wijst op
gunstige levensomstandigheden tijdens de groei. Hetzelfde geldt voor een grolep mannen uit de
boslYlra fase. Het is verleidelijk olm in die groepen respectievelijk adelijkei vrouwen en
kanunniken te herkennen Maar verder onderzoek moet uitwijzen of er overeenkomsten zijn qua
verwantschap [aricient DNA)af herkomst (usotopen).Die bevolking van vroegrniddeleeuws
Maastricht kende i n het algemeen gunstlge levensomstnrrdigheden en lijkt niet structureel t e
hebben geleden onder ernstige ziekten.

