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Archeometrie

• “Toepassing van exact wetenschappelijke 

methode in de archeologie”

• Geoarcheologie, bioarcheologie, 

archaeological sciences

• In de praktijk: herkomst van minerale 

grondstoffen



Herkomst van grondstoffen… en dan?

• Uitbating, gebruik en technologie

• Handelspatronen (herkomst van materialen)

• Rijkdom (import vs. lokale produktie)

• Politieke macht (vb. Keizerlijk paars…)

• Sociale stratigrafie (vb herkomst van 

voedsel op basis van herkomst keramiek)

• …





Natuurlijke groeve Virtuele groeve



Cippolino en architectuur



Gesteenten



Cippolino



Een voorbeeld: graniet













Steen en status…

Porfido rosso of “Keizerlijk paars”









Late Roman 1 of LR1 amforen

• Wijn, olie en/of garum

• Oorsprong in Cyprus ?

• Handelspatronen van voedsel en drank, we 

vinden de containers terug…







Een verschillende kleibron…

• Verschillende produktiecentra van amforen

• Geen centrale produktie van containers

• Geen centrale oorsprong van inhoud en dus 

verhandeld voedsel

• Veel complexere handelspatronen

OF veel meer lokale produktie ??





Een speciaal geval: glas

• Glas – geen rechtstreekse mineralogische en 

geochemische relatie meer tussen de 

minerale grondstoffen en het artefact

• Het archeologische model versus 

geochemische data: belang van de 

aardwetenschappen…



Een korte geschiedenis van glas

• “Soda-silica-lime” glas

• Plant as-glas

– Zout-minnende planten (vb. Salicornia) of hout

– pre 5e E v.Chr (BCE)

– post 8ste E n.Chr (ACE)

• Natron glas

– tussen 5e E v.Chr en 8ste E n.Chr







Natron glas

• Zand

– silica (SiO2) als kwarts  

– kalk (CaO) als kalksteen of schelpen

– andere (zware) niet-kwarts mineralen 

• Natron

– soda (Na2O) als trona, natron of …

• Kleurders/ontkleurders

– Co, Cu, Mn, Sb…



“Divisie van productie” model 

4e - 8ste E n.Chr

(Freestone ea, 2002,

Archaeometry)
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Plinius, NH XXXVI

• “This is supposed to be the source of the 

River Belus, which after traversing a 

distance of 5 miles flows into the sea near 

the colony of Ptolemais…..The beach 

stretches for not more than half a mile, and 

yet for many centuries the production of 

glass depended on this area alone…”



Plinius, NH XXXVI

• “Zand tussen Cumae en Literno, bij de 

rivier Volturno, aan de Italiaanse kust, 

werd gebruikt om glas te maken…”

• “Dergelijk zand wordt ook gebruikt in de 

Gallische en Spaanse provincies…"



?



Radiogene isotopen en natron glass

• Zand

– silica (SiO2) als kwarts  

– kalk (CaO) als kalksteen of schelpen (Sr)

– andere (zware) niet-kwarts mineralen (Sr, Nd)

• Natron

– soda (Na2O) als trona, natron of …

• Kleurders/ontkleurders

– Co, Cu, Mn, Sb…(??)



Pb in natron glas

• Pb in zware of niet-kwarts mineralen in het 

zand

MAAR

• Pb in organische materie

• Pb in klei en Fe/Mn-ox./hydrox.

• Pb in kleurders/ontkleurders

• Pb “contaminatie” in recycling
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Sr isotopen doorheen de geologische tijd



Sr–Nd in de herkomt van sedimenten

Weldeab ea, 2002, 

Chemical Geology)
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Nd in natron glas

• Nd in de niet-kwarts/zware mineraal fractie van een 

zand

• Contaminatie en verandering bij recyclage 

onwaarschijnlijk



4e - 8ste E n.Chr glas



Oost en west

early Roman glass
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Conclusies…

• Geologie en maatschappelijke relevantie: 
“the past is the key to the present”

– Klimaat

– Evolutie

– … 

• Ook de geschiedenis van de mens is een 
deel van geologie








