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Dee wijze van opgraven en de behandeling van de crematieresten door de archeologen is van
invloedd op de onderzoeksmogelijkheden.
Hett is van belang Bustum-graven en brandplaatsen waarbij de crematieresten nog in situ liggenn in meerdere vakken en ten minste drie stroken op te graven teneinde de ligging van de
skeletrestenn in het graf te kunnen reconstrueren. Wanneer de crematiegraven in een kuil zijn
gedeponeerdd kan door middel van het couperen van de grafkuil de samenstelling en gelaagdheid
vann de kuilvulling en de positie van de crematieresten gedocumenteerd worden. Een eventuele
aanwezigee concentratie crematieresten behoort in zijn geheel gelicht te worden om deze zo
minn mogelijk te beschadigen. Urnen kunnen in zijn geheel geborgen worden om de inhoud
vervolgenss in ten minste drie lagen te kunnen verzamelen met het doel een eventuele volgorde
vann depositie vast te stellen.
Inn verband met chemisch onderzoek is het raadzaam om bodemmonsters (van circa 15 gram)
uitt de bewoningslaag en de afzonderlijke graven te nemen aangevuld met monsters van dierlijk
botmateriaall uit dezelfde vindplaats.
Crematierestenn kunnen mogelijk droog gezeefd worden met behulp van een zeef met een maaswijdtee van 1 mm. Vaak zal het noodzakelijk zijn om de crematies nat te zeven, met een zachte
straall van een douchekop met lauwwarm water. Bij kleigrond is het aan te raden om de vuile
crematiess eerst te laten weken en daarna nat te zeven met dezelfde maaswijdte. Wanneer veel
concretiess klei op de zeef blijven liggen is het raadzaam deze apart verzamelen zodat de specialistt deze van de crematieresten kan scheiden. Na het drogen op kamertemperatuur kunnen de
crematierestenn in plastic zakken verpakt worden en opgeslagen in een droge, goed geventileerde
ruimte. 2 2
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Zie ook het veldhandboek van CvAK voor het opgraven

geit en Schuiten (2002, 55-60).
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