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Het Merovingisch grafveld van Beerlegem kwam in 1955 aan het licht bij ontzandingen1. Het
werd onderzocht door H. Roosens (NDO). Later participeerde ook A. Van Doorselaer
(RUG). De opgraving greep plaats in verscheidene fasen en liep van 1955 tot 1967. Hierbij
kwamen 167 graven aan het licht. De oudste graven dateren uit de late 6de eeuw. Het
merendeel dateert echter uit de 7de eeuw2.

Fig. 1. Situatiekaart (naar H. Roosens, e.a.).
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Bij deze werken werden aanvankelijk een aantal graven vernield.
ROOSENS H., GYSELINCK J., VAN DOORSELAER A. & ALENUS-LECERF J., 1975. Een Merovingisch grafveld te Beerlegem, Archaeologica
Belgica, 170, Brussel.
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A. Kralen
In 42 bijzettingen werden kralen aangetroffen. Ze zijn vervaardigd uit amber, glas en
glaspasta. Glas kwam minder voor dan amber, glaspasta was het meest courant. Naast de
amberkralen onderscheidden de auteurs achttien verschillende typen. Meestal lagen ze ter
hoogte van de hals of van de borst, uitzonderlijk werden ze op bekkenhoogte gevonden.
B. Een niet gepubliceerd halssnoer
Onlangs vernamen we van mevrouw Veronick De Keyser-De Pessemier het bestaan van een
niet gepubliceerd halssnoer uit dit grafveld3.
Het halssnoer komt uit het nalatingschap van de grootmoeder van Veronick De Pessemier, die
samen met haar man de zandgroeve in Beerlegem uitbaatte. Vermoedelijk werd het halssnoer
gevonden bij de ontzanding, nog vóór de opgravingen plaatsvonden. Het juweel bevat elf
kralen, waarbij twee uit amber, zes uit glas en drie uit glaspasta.

Fig. 2. Tekening van de kralen (door Nick Van Liefferinge):1. Amber, amandelvormig, roodbruin; 2. Amber,
amandelvormig, roodbruin, barstje; 3. Glas, ringvormig, donkerblauw; 4. Glas, tonvormig, lichtblauw; 5. Glas, tonvormig,
blauw-groen; 6. Glas, drieledig, ringvormig, donkerblauw; 7. Glas, tonvormig, donkerblauw; 8. Glas, ringvormig, versierd,
lichtgroen met witte zig-zagversiering; 9. Glaspasta, cilindervormig, versierd, geel en groen gevlekt;10. Glaspasta, ton- tot
cilindervormig, versierd, geel met bruin cirkelmotief ; 11. Glaspasta, tweeledig, ringvormig, lichtgroen.
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Met dank aan de familie De Pessemier (Beerlegemsebaan 77, Beerlegem) voor het ter beschikking stellen van het halssnoer.

A. Besluit
Deze kralen sluiten mooi aan bij de diverse
typen die bij de opgraving aan het licht
zijn gekomen. Aangezien kralen slechts
voorkomen in vrouwengraven kan het
aantal toeschrijvingen van vrouwelijke
begravingen met één bijzetting worden
aangevuld.
De kralen laten geen scherpe datering toe.
We kunnen ze slechts plaatsen binnen de
algemene chronologie van het grafveld die
te situeren valt in de late 6de eeuw en loopt
tot de late 7de eeuw.

Fig. 3. De kralen, momenteel aan een moderne ketting
gerijgd (foto: Luk Beeckmans).

