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26.1 Inleiding en vraagstelling
In de late 7e tot in de eerste helft van de 9e eeuw lag ter hoogte van Leiderdorp-Plan-
tage een nederzetting aan de oevers van een restgeul die afwaterde op de Oude Rijn. 
Van de nederzetting zelf is door recente grondwerkzaamheden weinig overgebleven, 
afgezien van enkele opslagschuren en spiekers, waterputten en diepere kuilen. De rest-
geul is gedurende de bewoningsperiode gebruikt om afval in te dumpen en zodoende 
heeft de opgraving ook een aanzienlijk aantal dierlijke resten opgeleverd. Deze botten 
kunnen inzicht geven in de economische exploitatie van dieren door de bewoners van 
de nederzetting.
Tijdens de opgraving zijn in totaal 102.101 dierlijke botresten verzameld. Uit de neder-
zettingssporen zijn 2.502 stuks dierlijk botmateriaal afkomstig. Naast de botvondsten 
uit kuilen en waterputten zijn vier dierbegravingen aangetroffen, waarvan twee uit de 
Vroege Middeleeuwen en twee uit de 13e eeuw. 
De vondsten uit de geul zijn afkomstig uit verschillende fasen. De Merovingische fasen 
zijn dateerbaar tussen circa 650 en 760 (STR 502-517). Hierna volgt een korte fase da-
teerbaar in de tweede helft van de 8e eeuw (STR 519). Uit voornoemde geulcontexten 
zijn in totaal 5.757 stuks bot verzameld. STR 525, een dikke afvallaag in een geulinsnij-
ding en de ophogingslagen ter weerszijden van de oever (STR 522 en 524), dateerbaar 
tussen circa 800 en 850, leverde het meeste bot op: 90.666 stuks. Binnen deze aantallen 
bevinden zich ook resten van benen voorwerpen en vissen. Deze worden apart bespro-
ken in respectievelijk hoofdstuk 13 en 27.
Gezien de grote hoeveelheid is in de evaluatie besloten om vier selecties van botmate-
riaal te onderzoeken1265:

Selectie 1 – Merovingische en Karolingische nederzettingssporen
Alle dierlijke botmateriaal uit de vroegmiddeleeuwse sporen van de nederzetting, in 
totaal 2065 resten (zonder de vier dierbegravingen). Zie voor in de tekst genoemde ne-
derzettingsstructuren en -sporen fig. 4.2-4. Het botmateriaal uit de nederzettingsspo-
ren is voor iets minder dan de helft als Merovingisch te dateren en voor de andere helft 
als Karolingisch. Om te voorkomen dat een relatief kleine hoeveelheid bot per periode 
vergeleken zou worden met de beide geulfasen, is besloten het bot uit de nederzet-
tingssporen als één geheel te behandelen.

Selectie 2 - Dierbegravingen (STR 22, 57, 701 en 702)
Deze selectie bestaat uit een pakket begraven runderbotten uit de laat-Merovingische 
periode, een dubbel paardengraf van merrie met veulen uit de Karolingische periode 
en twee paardengraven uit de 13e eeuw. Deze graven worden, gezien de afwijkende 
aard van depositie, aan het eind van dit hoofdstuk besproken, samen met de vraag naar 
aanwijzingen voor rituele praktijken.

Selectie 3 – laat-Merovingische geul (STR 517)
Hiervan is het botmateriaal uit vakken van één geulstrook op de grens van WP 7/8 on-
derzocht (900 fragmenten). Dit betreft alleen materiaal uit STR 517, de laat-Merovingi-
sche fase dateerbaar tussen circa 680-760 (fig. 26.1).

1265  Dijkstra/Van Straten/Verhoeven 2014, 58-59.
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Selectie 4 – Karolingische geul (STR 522, 524 en 525)
Hiervan is het botmateriaal uit vakken van drie geulstroken onderzocht op de grens 
van WP 7/8 (gelegen direct boven selectie 3), WP 12 en 15, in totaal 12.210 botfragmenten. 
Het overgrote deel van de botten is afkomstig uit de afvallaag STR 525, met een date-
ring tussen circa 800 en 850. Eenzelfde datering hebben de ophogingslagen ter weers-
zijden van de Karolingische geul (STR 522 en 524). Hieruit is veel minder botmateriaal 
afkomstig. Daar komt bij, dat de zuidoever steeds meer buiten het opgravingsgebied 
ligt, naarmate men verder in oostelijke richting komt (fig. 26.2).

Het materiaal uit deze selectie wordt in eerste instantie als één geheel geanalyseerd, 
om zo een betere statistische vergelijking te kunnen maken met zowel selectie 1 als 4 
en andere opgravingen in de regio. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de drie geul-
secties onderling verschillen vertonen (par. 26.5.7). 
Aan de hand van deze selecties zijn de in het PvE gestelde onderzoeksvragen over de 
voedseleconomie onderzocht.1266 Deze vragen richten zich op drie aspecten:

• Wat vertelt het dierlijk botspectrum over de voedseleconomie? Was de veeteelt gericht 
op melkproducten, vlees/huiden of wol? 

• Hoe verhoudt de bestaanseconomie van de nederzetting te Leiderdorp zich met 
andere bekende vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in de regio? Op welke gronden 
zou Leiderdorp op grond hiervan wel of niet kunnen worden gekarakteriseerd als een 
handelsplaats?

• In hoeverre zijn er aanwijzingen voor rituele praktijken en waaruit bestaan deze?

1266  Dijkstra/Verhoeven 2013, 22-23.

9640096375
46312546

31
25

46315046
31

50

46317546
31

75

96325 96350

964009637596325 96350

1 - 130 te determineren
130 - 259
259 - 388

517 - 646
646 - 774

388 - 517

aantal fragmenten

0 12,5 M

Fig. 26.1  Ligging van de geulstrook met gedetermineerd dierlijk botmateriaal uit de laat-Merovingische fase (STR 517).
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26.2 Materiaal en methode

26.2.1 Materiaal
In totaal zijn 15.962 fragmenten geanalyseerd, dit is 15,7 % van het totaal aan verzameld 
dierlijke botmateriaal. Verhoudingsgewijs ligt het accent van het onderzoek op de Ka-
rolingische geulfase, aangezien de meeste dierlijke resten uit deze context afkomstig 
zijn. De botfragmenten uit vroegmiddeleeuwse nederzettingscontext en de dierbegra-
vingen zijn in hun geheel geanalyseerd. Voor de Merovingische en Karolingische geul 
fases is besloten om specifieke vakstroken in de geul te analyseren, welke overeenko-
men met de te onderzoeken stroken voor andere materiaalgroepen zoals aardewerk, 
huttenleem en metaalslak. 

Van de totale hoeveelheid onderzochte botfragmenten (15.962 stuks) behoorden som-
mige fragmenten tot één botelement. Het minimale aantal elementen dat is vastge-
steld, bedraagt in totaal 13.022 stuks. In de tabellen zal regelmatig met deze aantallen 
gewerkt gaan worden en wordt de afkorting MAE (minimum aantal elementen) ge-
bruikt. De resten van menselijke botmateriaal, vissen en schelpen worden besproken 
in respectievelijk hoofdstuk 26, 28 en 29. 
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Fig. 26.2 Boven: Ligging van de geulstrook met gedetermineerd dierlijk botmateriaal uit de midden-Karolingische fase (STR 522-525).
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26.2.2 Verzamelwijze
Alle dierlijke resten van de onderzochte selecties zijn met de hand verzameld. Voor het 
botmateriaal afkomstig uit sporen geldt dat deze per vulling zijn verzameld. De dier-
begravingen zijn allereerst vrij gelegd in het veld, daarvan zijn tekeningen en foto’s 
gemaakt. Vervolgens zijn ze per element gelicht.
Het botmateriaal uit de geul is per vak 2 x 2 m verzameld. Deze vakken zijn niet in de 
geul zelf uitgetroffeld, maar met behulp van de graafmachine uitgegraven en op de 
kant in een uitgezet grid uitgespreid om met de hand doorzocht te worden. Door het 
handmatig verzamelen zullen kleinere botten minder goed verzameld zijn, vooral van 
kleinere zoogdieren en vogels.

26.2.3 Conservering
Het dierlijk botmateriaal is over het algemeen goed bewaard gebleven en vertoont wei-
nig sporen van verwering. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zavel en klei en dit 
heeft gezorgd voor een goede conservering van de organische materialen. De afvalla-
gen in de geul lagen zo’n 1,5 tot 2,0 m onder het maaiveld en hebben door deze diepere 
ligging en de kleiige omgeving een optimale conservering. 
Het materiaal is in een aantal categorieën onder te verdelen wat betreft fragmentatie-
graad (tabel 26.2). Ondanks de hoge fragmentatiegraad kan toch gesteld worden dat 
het botmateriaal goed geconserveerd is. Uit de genoteerde percentages blijkt dat het 
overgrote deel uit zeer kleine fragmenten bestaat. Sommige botten vertonen putjes 
aan de buitenkant en aanslag van mosdiertjes (Bryozoa), in het water voorkomende 
organismen. 
Het percentage fragmenten dat tot soort gedetermineerd kon worden, is bijna 60 % en 
dit geeft ook aan dat het meeste materiaal in goede conditie verkeerde.

Conservering botfragmenten nederzetting
Het dierlijk botmateriaal afkomstig uit de sporen gerelateerd aan de nederzetting is 
matig tot goed bewaard. De fragmentatiegraad is vrij hoog, met 67 % van de botten 
waarvan maximaal 25 % is bewaard (splinters) en slechts 7 % complete botten (zie tabel 
26.3). De botten zijn vrij licht van kleur en over het algemeen wat brozer dan het botma-
teriaal uit de geulfasen.

context datering totaal geanalyseerd
n % n %

nederzettingssporen 650-850 2.065 2 2.065  2
dierbegravingen 760-850 en 13e eeuw 803 1 788  0,8
Merovingische geul 650-760 5.757 6 900  0,9
Karolingische geul 760-850 90.666 89 12.210  12
overige sporen 17e – 19e eeuw 2.373 2  -  -
totaal 102.101 100 15.962 15,7

Tabel 26.1 Aantal fragmenten en percentages van het geanalyseerd dierlijk botmateriaal uit de verschillende selec-
ties in relatie tot het totaal aangetroffen aantal dierlijk botmateriaal.

compleetheid karakteristieken n %
0-25% zeer gefragmenteerd, slecht determineerbaar 11.472 72
25-50% ernstig versplinterd, maar deels determineerbaar. 1.776 11
50-75% incomplete elementen, maar toch redelijk determineerbaar. 397 2
75-100% redelijk complete elementen, maar toch vrij goed determineerbaar. 1.277 8
100% vrijwel compleet en goed determineerbaar. 1.040 7

totaal 15.962 100

Tabel 26.2 Totaal overzicht alle selecties van het aantal en percentage dierlijke botresten per fragmentatiegraad.
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Conservering botfragmenten Merovingische geul
De botresten zijn zeer goed bewaard gebleven. De fragmentatiegraad is desondanks 
vrij hoog met 66 % botten die kleiner zijn dan 25 %. Complete botten zijn maar weinig 
aangetroffen, namelijk 8 % (tabel 26.3). De botten zijn vrij donker van kleur. Er zijn vrij-
wel geen botten aangetroffen die met andere fragmenten geassocieerd konden wor-
den. 

Conservering botfragmenten Karolingische geul
De conservering van het botmateriaal uit Karolingische geulselectie is goed, al is de 
fragmentatiegraad het hoogst (tabel 26.3). Dit geldt met name voor het materiaal wat 
terecht gekomen is in de opgehoogde oeverzones STR 522 en 524 (tabel 26.4). Het Ka-
rolingische materiaal van de noordelijke oeveraanplemping (STR 524) is meer gefrag-
menteerd dan die uit de afvallaag (STR 525) en uit de zuidelijke oeveraanplemping (STR 
522). Het botmateriaal uit vulling 3, de onderste vulling van de afvallaag STR 525, is over 
het algemeen minder gefragmenteerd, met verhoudingsgewijs meer botten waarvan 
driekwart of meer bewaard is (tabel 26.5).
De botten zijn over het algemeen zeer stevig en donker van kleur. In een aantal gevallen 
was het bot duidelijk verweerd. 

compleetheid nederzettingssporen Merovingische geul Karolingische geul
n % n % n %

0-25% 1.387 67 597 66 9.208 75
25-50% 378 18 123 14 1.073 9
50-75% 47 2 40 4 248 2
75-100% 117 6 69 8 966 8
100% 140 7 77 8 725 6
totaal 2.069 100 906 100 12.220 100

Tabel 26.3 Aantal en percentage zoogdierresten per fragmentatiegraad.

STR 524
(noordoever)

STR 525
(geul)

STR 522
(zuidoever)

compleetheid n % n % n %
0-25% 48 86 8.979 75 177 79
25-50% 3 5 1.057 9 13 6
50-75% - - 245 2 3 1
75-100% 2 4 949 8 15 7
100% 3 5 706 6 16 7
niet determineerbaar - - 4 - - -
totaal 56 100 11.940 100 224 100

Tabel 26.4 Fragmentatie van het materiaal 
uit de Karolingische oeveraanplemingen 
STR 522 en 524 en de afvallaag in de geul 
STR 525.

STR 525 vul 1 vul 2 vul 3
compleetheid n % n % n %
0-25% 8.041 75 1059 76 108 53
25-50% 923 9 117 8 33 16
50-75% 213 2 29 2 6 3
75-100% 844 8 87 6 35 17
100% 592 6 110 8 23 11
totaal 10.613 100 1402 100 205 100Tabel 26.5 Fragmentatie van het 

materiaal uit de vulling van Karolin-
gische afvallaag in de geul STR 525.
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26.2.4 Conservering en determinatiemogelijkheden
De over het algemeen hoge graad van determineerbaar botmateriaal van Leiderdorp-
Plantage (gemiddeld 58 %, zie tabel 26.6), geeft aan dat sprake is van een homogene 
staat van conservering.
Een nuance is op te merken bij de Merovingische geulfase die tot 65 % op soort ge-
determineerd kon worden. De graad van botfragmentatie toont dan ook, dat een iets 
hoger aandeel complete botten (8 %) aanwezig is geweest in deze geulfase. De meer ge-
fragmenteerde delen, die niet tot soort gedetermineerd konden worden, zijn onderver-
deeld in de categorieën groot zoogdier, middelgroot zoogdier en klein zoogdier, waarbij 
het meeste materiaal als groot zoogdier bestempeld kon worden. 
In totaal zijn vijftien zoogdiersoorten gedetermineerd, twintig vogelsoorten en één 
amfibie. 

26.2.5 Methode
De selecties zijn gebaseerd op de verschillende contexten en bijhorende perioden. 
Deze selecties zijn dan ook tijdens het onderzoek apart onderzocht en zullen ook in dit 
hoofdstuk apart worden besproken. Bij de conclusie zal het verschil tussen de selecties 
uiteengezet worden. Bij de determinatie van het zoogdiermateriaal en de vogelresten 
is gebruik gemaakt van de zoöarcheologische vergelijkingscollectie van de afdeling 
ACASA van de Universiteit van Amsterdam.1267

Bij sommige zeer gefragmenteerde zoogdierresten kon de soort niet meer worden vast-
gesteld. Ze zijn ingedeeld naar diergrootte:
Onder het formaat groot zoogdier (LM = large mammal) wordt verstaan dieren ter 
grootte van rund, paard of grote, hertachtige dieren. 
Onder de middelgrootte zoogdieren (MM = medium mammal) vallen schaap, geit, var-
ken en hond. 
Onder de kleine zoogdieren (SM = small mammal) vallen kat, kleine hond, konijn, haas 
en kleine roofdieren zoals vos of bunzing.
De resten van schaap en geit zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.1268 Bij dit onder-
zoek is hier niet systematisch de nadruk op gelegd. In een enkel geval, met name aan 
de hand van enkele hoornpitten, is op basis van morfologische kenmerken een soort-
onderscheid gemaakt.
Naast de soortbepaling zijn de resten geteld, maar niet individueel gewogen. Hiervoor 
is gekozen omdat het gewicht van botten afhankelijk is van verschillende omgevings-
factoren. Hierdoor is het geen betrouwbare indicator voor bijvoorbeeld het berekenen 
van de wel of niet vleesrijke delen en voor het maken van een vergelijking met bijvoor-
beeld een nederzetting op zandgrond. Naast het tellen van de losse fragmenten is ook 
rekening gehouden met het feit dat verschillende losse fragmenten afkomstig kunnen 
zijn van één skeletelement. Hiervoor wordt de afkorting MAE gebruikt: Minimum Aan-
tal Elementen. 
Alle gegevens zijn opgenomen in de specialistische module van de algemene database 
van de opgraving (DIS). Hierdoor is het mogelijk om de relatie tussen de archeologische 
context en het dierlijk botmateriaal te onderzoeken. 

1267  Met dank aan R. Maliepaard.
1268  Boessneck 1969. 

nederzettings-
sporen

Merovingische 
geul

Karolingische geul gemiddeld

gedetermineerd op 
soort

53 65 55 57

niet determineerbaar 47 35 45 43
totaal 100 100 100 100

Tabel 26.6 Verhouding tussen het percentage gedetermineerde en niet determineerbare botfragmenten.
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26.2.6 Onderzoeksmethode zoogdieren

Leeftijd/slachtleeftijd
De leeftijdsbepalingen zijn vooral gebaseerd op de gebitselementen uit de onderkaken 
van rund, schaap/geit en varken. Hierbij is bij de verschillende elementen genoteerd 
wat de doorbraak- en slijtagestadia van de gebitselementen zijn volgens de codering 
van Grant.1269 Deze methode is vrij gangbaar en zorgt ervoor dat uitkomsten per site 
vergeleken kunnen worden. Voor de interpretatie van de slijtagestadia is gebruik ge-
maakt van de indeling van O’Connor.1270 Deze leeftijdsindeling is vertaald naar maan-
den en jaren aan de hand van Higham.1271 Voor de leeftijdsbepaling van het paard is 
gebruik gemaakt van de slijtage stadia van de snijtanden en de aanwezigheid van pre-
molaren en molaren.1272 
Een schatting van de leeftijd aan de hand van de vergroeiingstadia van de epifysen is 
niet gedaan uit kostenoverwegingen; de onderkaken leveren in principe ook een vrij 
nauwkeurige leeftijdsbepaling op. Tijdens de determinatie is wel opgemerkt dat veel 
botten van jongere dieren aanwezig waren. Als referentie is gebruik gemaakt van een 
jong rund (7-9 maanden) en een jong varken (9-10 maanden), aanwezig in de zoöar-
cheologische vergelijkingscollectie van de UvA. Aan de hand hiervan zijn leeftijdschat-
tingen gemaakt in het opmerkingenveld van de database. Deze informatie over jonge 
dieren wordt niet gebruikt bij het bepalen van de leeftijdsopbouw van de populatie, 
die op onderkaken gebaseerd is. Hooguit wordt op de aanwezigheid van juveniele en 
onvolgroeide dieren gewezen als aanvulling op het beeld. 

Ribben
Getracht is ribfragmenten zoveel mogelijk toe te wijzen aan een diersoort. In de prak-
tijk betekende dit dat vooral ribben van rund en paard zijn gedetermineerd. Ribben 
van schaap/geit en varken zijn daarentegen slecht van elkaar te onderscheiden. Archeo-
zoölogen gaan hier verschillend mee om. Soms wordt het gebrek aan ribben gecom-
penseerd door ze naar ratio over de soorten te verdelen. Bij ons onderzoek is dat niet 
gedaan. Bij vergelijkingen met andere vindplaatsen wordt uitgegaan van de aantallen 
bot zonder wervels en ribben van rund, om een grote afwijking in de verhouding tussen 
rund, schaap/geit en varken te voorkomen. 

Schofthoogte
Complete metapodia van rund en paard zijn opgemeten voor schofthoogtebepaling, 
aangezien dit element hiervoor het meest betrouwbaar is.1273 Deze maten zijn voor 
paard omgerekend in grootte van de paarden met de methode volgens Vitt.1274 Voor het 
rund is gebruik gemaakt van de methode opgesteld door Von den Driesch/Boessneck.1275 
Tijdens de evaluatiefase is gekozen om de nadruk te leggen op een onderzoek naar de 
schofthoogte van het rund. Bij varkens en schaap/geit levert dit geen nieuwe informa-
tie op, aangezien de ervaring leert dat hun schofthoogtes nauwelijks veranderen door 
de tijd heen.

Slachtpatroon
Bij de landbouwdieren (rund, schaap/geit en varken) is gekeken naar de representa-
tie van skeletelementen en de eventuele aanwezigheid van slachtsporen. Dit eerste is 
gedaan middels een kwantitatieve analyse van de skeletelementen. De haksporen zijn 
genoteerd volgens een specifieke locatie codering opgesteld door Rixson (tabel 26.7).1276 
Deze codering is uitgebreid met code 7, omdat tijdens het onderzoek bleek dat veel 
metapodia in de lengte waren doorgehakt. De methodiek van Rixson en de aanvulling 
hierop is, voor zover mogelijk, vertaald naar de vijf slachtstadia aan de hand van Seetah 

1269  Grant 1982.
1270  O’Connor 1989.
1271  Higham 1967.
1272  Habermehl 1975.
1273  Prummel 1983.
1274  Vitt 1952.
1275  Von den Driesch/Boessneck 1974.
1276  Rixson 1989.
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(tabel 26.8).1277 Voor het rund1278 is hier voor alle selecties een analyse mee uitgevoerd op 
basis van de coderingscode en de interpretatie van deze code in het slachtproces. De 
snijsporen zijn ook meegerekend in de verschillende stadia. Snijsporen op de schedel 
en op het uiteinde van de poten zijn in verband gebracht met het onthuiden en villen 
dus onder stadium 1. Snijsporen op andere botten (onder andere ribben) worden eerder 
beschouwd als ontvlezing en vallen dus onder stadium 3. 

Pathologieën
Afwijkingen op het botmateriaal zijn eveneens opgenomen in de database. 

Voorwerpen van been en gewei
Tijdens de opgraving zijn veel artefacten van been en gewei verzameld. De meeste zijn 
al bij de vondstverwerking in het veld apart gehouden en zullen in hoofdstuk 13 bespro-
ken worden. Hierin wordt ook het kleine aantal artefacten en halffabricaten besproken 
dat binnen de selectie voor het zoölogische onderzoek is aangetroffen. In dit hoofdstuk 
worden ze eveneens genoemd, maar juist gericht op de determinatie van het skeletele-
ment en eventuele soortdeterminatie. In de praktijk is hierbij voornamelijk onderzocht 
of de kammen en naalden van gewei of been zijn gemaakt. Dit verschil is te maken als 
microscopisch-onderzoek gedaan wordt naar de aard van de spongiosa en de overgang 
van de compacta naar de spongiosa.1279 De grote voorwerpen, zoals glissen, konden vaak 
tot soort worden gedetermineerd.

1277  Seetah 2006.
1278  Voor de andere dieren (schaap/geit en varken) gold dat er te weinig data voorhanden was. 
1279  Rijkelijkhuizen 2008.

codering 
Rixon
 1989

codering 
Leiderdorp-
Plantage

omschrijving doel

A 1 hak – distaal/ – strakke snede disarticulatie
B 2 hak – distaal impact snede, bot breekt disarticulatie
C 3 oppervlakte haksporen (niet door gehakt) ontvlezing /onthuiden
D 4 hak – proximaal – slagrichting, bot breekt disarticulatie
E 5 zaagsnede bewerking
F 6 indirecte haksporen, wel breuken ten gevolge van 

slacht / hakken
portionering 

- 7 hakspoor – in lengte bot (ontbening en bewerking 
bot, met name metapodia)

mergextractie

Tabel 26.7 Codes van haksporen volgens Rixson (1989) en eigen codering (cijfers 1-7).

slachtstadium omschrijving indicatoren: hak-en snijsporen
op elementen

1 primaire slacht doden, verwijderen ingewanden, onthuiden. schedel, onderkant voor-en achter-
poten, lumbale en cervicale wervels

2 secundaire slacht ontleden in grote segmenten scapula, tibia, en lumbale wervels
3 tertiaire slacht portioneren van grote delen in stukken voor 

consumptie en ontvlezing.
ribben, torsale wervels en geseg-
menteerde pijpbeenderen

4 mergextractie gebruik van het merg doorklieving in de lengterichting 
van metapodia

5 beenbewerking bewerken van bot voor artefacten gewei, pijpbeenderen

Tabel 26.8 De verschillende slachtstadia gebaseerd op de indeling van Seetah (2006).
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26.2.7 Onderzoeksmethode vogels
Bij de determinatie van vogels zijn bijzonderheden, zoals brand-, vraat-, hak- en snijspo-
ren genoteerd. Er is geen speciale analyse gemaakt van het slachtpatroon, zoals wel bij 
de zoogdieren gedaan is, aangezien vogels over het algemeen gebraden en uit elkaar 
worden getrokken. Wel zijn enkele maten genomen van kippenbotten, omdat binnen 
deze groep een grote variatie in afmeting aanwezig leek. Vermoedelijk bestonden al 
in de vroege middeleeuwen verschillende kippenrassen en kunnen deze maten hier 
uitsluitsel over geven. 

26.3 Nederzettingssporen

26.3.1 Algemeen
In totaal zijn 2065 resten onderzocht waarvan 53 % tot soort gedetermineerd kon wor-
den. Dit percentage ligt een stuk lager dan bij de beide geulfasen en heeft te maken 
met de minder goede staat van conservering van het materiaal. Dit wordt voor een deel 
veroorzaakt door de ligging van de nederzettingssporen boven het grondwater. 
Het meeste materiaal is afkomstig uit kuilen, gevolgd door greppels en waterputten 
(tabel 26.9). Het minst komt uit kleinere sporen zoals paalkuilen. Zoals hierboven al 
gezegd, is het botmateriaal uit de uit de nederzettingssporen voor iets minder dan de 
helft als Merovingisch te dateren en voor de andere helft als Karolingisch. Om te voor-
komen dat een relatief kleine hoeveelheid bot per periode vergeleken zou worden met 
de beide geulfasen, is besloten het bot uit de nederzettingssporen als één geheel te 
behandelen (zie tabel 26.10).
In een waterput en wat kuilen zijn een aantal gearticuleerde botten gevonden:

• een heiligbeen, vijf lenden- en drie borstwervels van een paard (V584 uit kuil 
S1079), dateerbaar in de Karolingische fase (760-850)

• een vijftal gearticuleerde borstwervels van een kalf (V1477 uit STR 38), dateer-
baar in de laat-Merovingische fase (680-760). Waarschijnlijk hoort bij dit dier 
ook een linker en rechter spaakbeen en een schouderblad (V1473 en V1477)

Daarnaast kunnen enkele botten van een kalf op basis van eenzelfde leeftijd en uiterlijk 
met elkaar geassocieerd worden, namelijk een linker spaakbeen en schouderblad van 
één kalf (V627 uit kuil S3134), dateerbaar in de Karolingische fase (760-850) 

spooraard n %
kuil 792 38
waterput 644 31
greppel 522 25
paalkuilen 75 4
oven 11 1
waterkuil 21 1
totaal 2065 100

Tabel 26.9 Aantal botfragmenten per spoor-
type, gesorteerd op afnemend percentage.
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26.3.2 Vraat en brandsporen
Van de 2065 botten vertoonden slechts 51 botten sporen van vraat en 77 stuks vertoon-
de brandsporen, waarvan de meeste volledig gecalcineerd (BC) waren (50 stuks, tabel 
26.11). Dit betekent dat 3,7 % verbrand bot uit de nederzettingssporen komt, terwijl het 
percentage vraatsporen op de botten uit de nederzetting met 1,1 % vrij laag is. De vraat-
sporen (voornamelijk grote tandafdrukken) zijn vooral aangebracht door honden maar 
wellicht ook door katten die op de erven rond liepen. Er zijn geen knaagsporen van 
knaagdieren zoals muizen en ratten aangetroffen. De brandsporen op losse botfrag-
menten zullen door open vuurtjes zijn ontstaan waar reeds ontvleesde botten in de 
buurt lagen. De gecalcineerde splinters zullen direct in het vuur terecht zijn gekomen. 
Het geringe aantal botten met vraat geeft aan dat pre-depositionele factoren, zoals het 
kauwen op botten door honden, weinig hebben plaatsgevonden. Het meeste bot heeft 
niet lang in de nederzetting rond geslingerd en is vrij snel gedeponeerd in kuilen, grep-
pels, waterputten en latrines.

Tabel 26.10 Overzicht diersoorten uit de nederzettingssporen. SI%= soortdeterminatie en indet. per klasse

tafonomische sporen 
nederzetting

B BC PB Vr n

rund 8 1 2 28 39
paard 1 - 2 3
schaap/geit 2 1 - 1 4
varken - - - 2 2
walvis 1 - 1 - 2
groot zoogdier 4 26 5 11 46
middelgroot zoogdier 2 22 1 7 32
totaal 18 50 9 51 128

Tabel 26.11 Tafonomische sporen op 
de botresten (totaal fragmenten) uit 
de nederzetting. B= geheel verbrand, 
BC=brand gecalcineerd, PB= partieel 
brandspoor, Vr=vraat.

klasse Latijn Nederlands n % SI% MAE MAE%
zoogdieren Bos taurus rund 776 37,6 71,9 461 81

Ovis/Capra schaap/geit 32 1,5 3,0 28 5
Sus domesticus varken 47 2,3 4,4 37 7
Equus caballus paard 193 9,3 17,9 38 7
Canis familiaris hond 2 0,1 0,2 2 0,3
Felis catus kat 1 0,1 0,1 1 0,1
Vulpes vulpes vos 1 0,1 0,1 1 0,1
Alces alces eland 22 1,1 2,0 1 0,1
Cetacea sp. walvis 6 0,3 0,6 1 0,3

subtotaal 1080  100 570 100

groot zoogdier 699 33,8 71,0 406
middelgroot zoogdier 268 13,0 27,2 203
klein zoogdier 2 0,1 0,2 2
zoogdier indet. 7 0,3 0,7 7
subtotaal 976 100 100 618

vogels Gallus domesticus huishoen 2 0,1 0,2 2 28,5
Anser fabalis rietgans 1 0,0 0,1 1 14,2
aves overige overige vogel 4 0,2 0,4 4 57,1

subtotaal vogels 7 7 100

amfibieën kikkers en padden 2 0,1 0,2 1
totaal overig 985 100 100
totaal 2065 1196
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26.3.3 Landbouwdieren
Op basis van het aantal is binnen het vee rund de meest dominante soort (90,8 %) ge-
volgd door het varken (5,5 %) en schaap/geit (3,7 %). 

Rund
Het rund is met 776 resten (en 461 MAE) de meest aangetroffen soort. Alle skeletele-
menten zijn aanwezig met als meest prominente delen de schedel, het axiale skelet en 
onderbenen. Relatief minder aanwezig zijn de vleesrijke delen, hooguit wat meer delen 
van schouderblad en opperarmbeen (zie fig. 26.14 en bijlage 18.1).
Met behulp van leeftijdsbepaling van de onderkaken kon worden vastgesteld wat de 
functie was van de runderen binnen de nederzetting (tabel 26.12). Het doorbreken van 
de kiezen en de slijtage stadia van de kiezen van de onderkaken toont een groot per-
centage juveniele en onvolgroeide dieren, terwijl er weinig jong volwassen (subadult) 
individuen zijn. Volwassen dieren zijn goed vertegenwoordigd, maar oude individuen 
zijn niet aangetroffen. In de assemblage dierlijk botmateriaal is geconstateerd dat een 
relatief groot aantal pijpbeenderen afkomstig is van juveniele dieren/kalfjes, van circa 
5-7 maanden of jonger. Mogelijk duidt het grote percentage jongere dieren op con-
sumptie van mals kalfsvlees en op de belangrijke rol die productie van melk door de 
moederkoe speelde. 
De geringe vertegenwoordiging van de vleesrijke skeletelementen in de nederzetting 
kan een indicator zijn voor de export van vlees. Het is echter meer waarschijnlijk dat 
de botten waaraan veel vlees zat, uiteindelijk niet in de nederzetting maar in de geul 
terecht zijn gekomen (zie par. 26.6.2). Op basis van de leeftijdsverdeling van de onder-
kaken zijn geen aanwijzingen voor de export van levende dieren, omdat alle leeftijds-
groepen aanwezig zijn.

Op basis van vijf complete metapodia kan de gemiddelde schofthoogte van rund be-
paald worden op 121 cm. De hoogte varieert van 117,1 tot 125,9 cm (zie bijlage 18.2). Deze 
hoogte is iets groter dan de schofthoogtes van het materiaal uit de geulfasen. De aan-
wezigheid van grotere runderen bij nederzetting kan gerelateerd zijn aan de aanwe-
zigheid van stieren of ossen.
Bij de analyse van het slachtpatroon komt een beeld naar voren waarbij de nadruk 
ligt op consumptieafval (tabel 26.13 en fig. 26.3). Met name stadium 3, het in kleinere 
(huishoudelijke) porties verdelen van met name ribben, onderkaken en wat pootfrag-
menten, overheerst. Daarnaast zijn indicaties aanwezig voor slachtstadium 2, het seg-
menteren van het karkas. Slachtstadia 1 (doden en onthuiden) en 4 (mogelijke indica-
tie voor mergextractie) zijn minder goed vertegenwoordigd, ondanks het gegeven dat 
deze skeletelementen wel goed zijn vertegenwoordigd binnen de selectie botten van 
de nederzetting. Mergextractie is met name bij doorgekliefde metapodia vastgesteld.
Slechts 0,1 % (17 botfragmenten) van de runderbotten (percentueel minder dan in het 
materiaal uit de geul) toont pathologische aandoeningen bij volwassen dieren. Het 
gaat om aandoeningen aan gebitselementen, ledenmaten en bekken. De meeste aan-
doeningen (12 botfragmenten) betreffen versterkingen van de spieraanhechtingen, lip-
ping1280 en artrose. Deze aandoeningen en ernstige vergroeien van bot kunnen gerela-

1280  Lipping is een vorm van overgroeiende osteofytvorming aan de gewrichtsranden bij artrose.

leeftijd rund maanden jaren slijtage molaren MAE %
juveniel 0-7 <0,5 m1 ongesleten 5 33
onvolgroeid 8-18 0,5-1,5 slijtage M1, M2 ongesleten 4 27
subadult 18-30 1,5-2,5 sijtage M2, M3 ongesleten 1 7
adult 30-40 2,5-3,5 M3 enigszins gesleten 5 33
seniel >40 >3,5 sterke slijtage M3 - -

totaal 15 100

Tabel 26.12 Leeftijd rund op basis van slijtage en doorbreken tanden van onderkaken uit de nederzet-
ting. 
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teerd worden aan zware arbeid en overbelasting. Malformatie van kiezen is gerelateerd 
aan ondervoeding en aan etensgewoonte. Een snijtand van een jong kalf heeft grote 
inkepingen bij de basis van de kroon. Deze slijtage kan optreden door het eten van stug 
gras of eventueel stugge graansoorten.1281

Schaap/geit
In totaal zijn 32 fragmenten (MAE 28) van schaap/geit geïdentificeerd, dit is 3 % van het 
totaal gedetermineerde aantal zoogdieren. Op basis hiervan kunnen we stellen dat het 
schaap/geit geen grote rol speelde in de veestapel.
Alle delen van het skelet zijn aanwezig. Opvallend is het relatief grote aantal spaakbe-
nen (radii). Uit de vergroeiingstadia van de pijpbeenderen kan worden vastgesteld dat 
relatief veel (5 botfragmenten) juveniele dieren aanwezig waren, ten opzichte van zes 
volwassen individuen. Er was geen onderkaak aanwezig om een leeftijdsbepaling aan 
te geven. De schofthoogte kon niet bepaald worden. Voor een analyse van het slacht-
patroon waren onvoldoende botten met slachtsporen voorhanden. Ook pathologieën 
ontbreken op het materiaal.

1281  Müller 1997.

slachtstadium omschrijving %
1 primaire slacht doden, verwijderen ingewanden, onthuiden 7
2 secundaire slacht ontleden in grote segmenten 30
3 tertiaire slacht portioneren van grote delen in stukken voor consump-

tie en ontvlezing
57

4 mergextractie doorklieving van metapodia 6
totaal 100

Tabel 26.13 Verhouding tussen de verschillende slachtstadia bij rund uit de nederzetting.

voorpoot (N=9)

spaakbeen (N=3)

schedel - onderkaak (N=49)

bekken (N=5)

opperarmbeen (N=14)

tenen (N=6)

schouderblad (N=15)nek (N=7) borstwervels (N=11)

achterpoot (N=24)

scheenbeen (N=14)

dijbeen (N=7)

rib (N=26)

ellepijp (N=3)

stadium 1
stadium 2
stadium 3
stadium 4

Fig. 26.3 Verhouding van slachtstadia 1-4 van de verschillende skeletdelen van rund uit de nederzetting. 
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Varken
In totaal zijn 47 fragmenten (MAE 37) van varken geïdentificeerd, dit is 4,4 % van het 
totaal gedetermineerde aantal zoogdieren. De aangetroffen skeletelementen zijn voor-
namelijk resten van onderkaken, vleesrijke delen van de voorpoot (scapula, radius en 
humerus) en delen van de achterpoot (tibia). De leeftijdsbepaling aan de hand van de 
onderkaken van de varkens schetst een beeld van overwegend bijna volwassen dieren 
(2 onvolgroeid en 10 subadult) en nauwelijks juveniele dieren. Bij de vergroeiingstadia 
van de lange botten is te zien dat enkele juveniele dieren aanwezig waren. Voor het 
slachtpatroon geldt dat te weinig botten met slachtsporen zijn aangetroffen om hier 
uitspraken over te doen. 

Paard
In totaal zijn 193 fragmenten van paard geïdentificeerd, dit is 17,9 % van het totaal 
aantal gedetermineerde zoogdieren. Het beeld is hier echter vertekend, aangezien 142 
botfragmenten behoren tot één schedel. Op basis van het MAE is slechts sprake van 
38 paardenbotten. Dit betekent dat het aandeel paard binnen de nederzetting vrijwel 
gelijk is aan dat van schaap/geit en varken. 
Bij de onderkaken kon bepaald worden dat één onderkaak van een volwassen individu 
was. Zoals hierboven al aangehaald, zijn in een kuil (S1079) uit de 8e-eerste helft 9e 
eeuw een deel van lumbale wervels en staartbeen van één individu gevonden. Mis-
schien betrof het een stuk afgedankte paardenhuid waar de staart nog aan vast zat? 
Vijf paardenbotten (een fragment van de schedel, een kies, een onderkaak, een bekken 
en een niet geïdentificeerde wervel) hebben pathologische aandoeningen in de vorm 
van sterke slijtage van de kiezen en gewrichten, Dit zou duiden op oudere dieren en een 
gebruik als lastdier.

26.3.4 Huisdieren
In totaal zijn twee fragmenten hielbeen en ellepijp (calcaneum en ulna) van hond ge-
identificeerd en één dijbeen (femur) van kat. Deze resten zijn deels gefragmenteerd. 
Hak- of snijsporen zijn niet vastgesteld op de botten. Een andere aanwijzing voor de 
aanwezigheid van honden en katten, vormen de vraat- en kauwsporen op een deel van 
de botten (zie tabel vraat 26.11).

26.3.5 Wild
Er zijn weinig aanwijzingen voor wild. Fragmenten van één onderkaak van een eland 
zijn afkomstig uit een kuil uit de Karolingische fase (S3045, fig. 26.4). Op basis van de 
slijtage van de kiezen kon bepaald dat de eland een oud dier betrof van circa 6-9 jaar,1282 
De eland is vermoedelijk gejaagd en leverde niet alleen vlees op, maar in het geval een 
stier betrof, ook een gewei. Dat is echter alleen in de zomer het geval want in de winter 
wordt het gewei afgeworpen. Hiervan kunnen voorwerpen van gemaakt worden. Dat 
niet een stuk gewei maar een onderkaak is aangetroffen maakt duidelijk dat op de 
eland is gejaagd door iemand uit de nederzetting zelf. Een gewei (met schedel) had 
men immers ook kunnen aankopen als importstuk, of zelf kunnen rapen in de omge-
ving. Verder is een onderkaak van een vos gevonden. Hoewel snijsporen die dit kunnen 
bevestigen ontbreken, is het niet uit te sluiten dat op het dier gejaagd is voor de pels.

1282  Habermehl 1985, 65.

Fig. 26.4 Fragmenten van 
een onderkaak van een 
eland (V75), afkomstig uit 
een Karolingisch gedateerde 
kuil (S3045).
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In waterput STR 34 zijn botresten van een walvis aangetroffen. Het gaat om een deels 
versplinterde rib (6 fragmenten = 1 MAE), met zaagsporen, brandsporen en haksporen 
(fig. 26.5). Het zesde fragment uit een andere vulling van hetzelfde spoor is alleen ge-
determineerd op basis van de structuur van het bot. Aangenomen wordt dat het tot 
dezelfde rib behoorde.

26.3.6 Pluimvee en wild gevogelte
Slechts 0,4 % van de geanalyseerde botresten uit de nederzetting bestond uit vogelbot-
ten. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat dit allemaal hand-
verzamelde vogelresten zijn, dus de grotere elementen van de grotere vogelsoorten. 
In totaal zijn zeven vogelbotten aangetroffen, waarvan twee tot pluimvee (huishoen) 
behoorden en één wilde rietgans. De overige resten konden niet tot op soort gedeter-
mineerd worden.

26.3.7 Amfibieën
Uit waterput STR 61 zijn twee fragmenten van een kikker of pad gevonden, niet in een 
zeefresidu van een grondmonster, maar uitzonderlijk genoeg bij het met de hand ver-
zamelen. Deze vondst is een representant van de fauna uit de directe omgeving en die 
past in een relatief nat landschap nabij een geul. 

26.4 Merovingische geul

26.4.1 Algemeen
Uit deze fase zijn in totaal 900 botfragmenten onderzocht, waarvan 65 % tot soort 
gedetermineerd kon worden (tabel 26.14). De selectie is afkomstig uit een geulstrook 
uit WP 7. Het materiaal is geassocieerd met STR 517, een vondstlaag die dateert uit de 
laat-Merovingische fase (680-750). De geulvakken liggen haaks op de geul, zodat de 
verspreiding van het botmateriaal in de geul ten opzichte van de oeverzones duidelijk 
wordt. Op de kaart is te zien dat de grootste concentratie midden in de geulbedding 
ligt. De zuidelijke oever van de Merovingische geulfase is niet volledig opgegraven, aan-
gezien deze grotendeels buiten het opgravingsterrein lag (zie fig. 26.1).

Fig. 26.5 Ribfragment van een walvis met zaag-, brand- en haksporen (V900), afkom-
stig uit waterput STR 34, dateerbaar in de laat-Merovingische fase.
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26.4.2 Vraat- en brandsporen
Van de 900 resten van de Merovingische fase vertoonden slechts 23 (2,5 %) botten spo-
ren van vraat. Elf botfragmenten vertoonden brandsporen (1,2 %), waarvan vijf volledig 
gecalcineerd waren. Knaagsporen zijn niet aangetroffen.

26.4.3 Landbouwdieren
Binnen de zoogdieren is het vee het beste gerepresenteerd, waarbij het rund de meest 
dominante soort is (85,5 %), gevolgd door varken (9 %) en schaap/geit (4,6 %). 

Rund
De verspreiding van de skeletelement van rund uit deze fase van de geul lijkt op die 
aangetroffen bij de nederzettingssporen. Er is echter een sterkere aanwezigheid van 
schedel- en onderkaakfragmenten (cranium en mandibula) en ribben. Opvallend is ook 
de aanwezigheid van vier middenvoetsbenen (metapodia), welke in de lengte zijn door-
gehakt.

klasse Latijn Nederlands n % SI% MAE % MAE
zoogdieren Bos taurus rund 466 31,9 83,1 355 80

Ovis/Capra schaap/geit 25 1,7 4,5 25 6
Sus domesticus varken 54 3,7 9,6 48 11
Equus caballus paard 10 0,7 1,8 10 2
Canis familiaris hond 3 0,2 0,5 3 1
Felis catus kat 2 0,1 0,4 2 0
Cervus elaphus? edelhert? 1 0,1 0,2 1 0
 subtotaal 561 100 100

middelgroot zoogdier 94 6,4 78
groot zoogdier 225 15,4 177

 subtotaal 319

vogel Gallus gallus domesticus huishoen 4 0,3 20,0 4 21
Anas platyrhynchos/ domesticus wilde eend/tamme eend 4 0,3 20,0 4 21
Anser domesticus huisgans 3 0,2 15,0 3 16
Anser sp. gans 5 0,3 25,0 4 21
Aves (overige) overige vogels 3 0,2 15,0 3 16
Grus grus kraanvogel 1 0,1 5,0 1 5

subtotaal 20 100 100 100

totaal 900 718

Tabel 26.14 Overzicht soorten uit de Merovingische geul. SI%= soortdeterminatie en indet. per klasse

tafonomische sporen 
merovingische geul

B BC PB Vr n

rund - 1 2 9 13
paard - - - 1 1
schaap/geit - - - 4 6
varken - 1 - 7 2
groot zoogdier 1 2 3 1 4
middelgroot zoogdier - 1 - 1 8
totaal 1 5 5 23 34

Tabel 26.15 Tafonomische sporen op de botresten (totaal fragmenten) uit de 
Merovingische geulfase. B= volledig verbrand, BC=brand gecalcineerd, PB= partieel 
brandspoor, Vr=vraat.
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De leeftijd van de runderen is gebaseerd op veertien onderkaken, wat relatief weinig 
materiaal is in vergelijking met het materiaal uit selectie 1 en 4. In deze Merovingische 
fase ligt de nadruk op volwassen individuen. Jonge dieren zijn ook aanwezig. Wanneer 
naar de vergroeiingstadia van de lange beenderen wordt gekeken dan komt dit beeld 
overeen: veel juveniele dieren van circa zes maanden, maar ook drie pasgeboren kalfjes, 
waarvan de leeftijd maximaal vier weken moet zijn geweest.1283 Het lijkt op een pa-
troon van melk- en vleesproductie voor lokale consumptie. Voor de export van dieren 
(vlees) ontbreken aanwijzingen, maar wellicht is wel sprake geweest van consumptie 
van melk, aangezien veel juveniele dieren zijn aangetroffen. Evenals in de nederzet-
tingssporen ontbreken oude individuen. 

Op basis van twaalf complete metapodia kan de gemiddelde schofthoogte van de run-
deren worden geschat op 114,7 cm. De hoogte varieert van 107,9 tot 128,6 cm.

Bij de analyse van de slachtstadia komt een beeld naar voren van zowel doden/ontle-
den als consumptieafval (tabel 26.17 en fig. 26.6). Stadium 1 is relatief sterk aanwezig en 
betreft vooral sporen op de schedel en op de tenen. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor 
slachtstadium 2 wat een reflectie is van het segmenteren van het karkas. Onder het 
materiaal overheerst slachtstadium 3, wat verwijst naar het in kleinere porties hakken 
van botten voor consumptie. Slachtstadium 4 is ook vertegenwoordigd bij metapodia 
en wat andere lange botten.

Uit de Merovingische fase is het hoogste percentage (3,0 %) runderbotten met patholo-
gische aandoeningen afkomstig. Evenals in de nederzetting, zijn bij volwassen dieren 
sterke spieraanhechtingen, lipping en ribbeltjes op de kiezen waargenomen. Dit laatste 
kan duiden op ondervoeding in een vroeg stadium van de ontwikkeling.1284 Tevens is 
een genezen fractuur van een borstwervel teruggevonden.

Schaap/geit
In totaal zijn 25 fragmenten (MAE 25) van schaap/geit geïdentificeerd, dit is 4 % van het 
totaal gedetermineerde aantal zoogdieren. Op basis hiervan kunnen we stellen dat het 
schaap/geit geen grote rol speelde in de veestapel.
De onderkaken van de schaap/geit in deze fase vertonen een hoge fragmentatiegraad, 
waaronder een groot aantal kaakuiteinden (verticale rami) zijn aangetroffen. Bij de 
skeletelementen ontbreken de botten van de uiteinden van de poten (phalanges en 

1283  Beide genoemde leeftijden zijn gebaseerd op voorbeelden uit de vergelijkingscollectie van ACASA (UvA).
1284  Baker/Brothwell 1980.

leeftijd rund maanden jaren slijtage molaren MAE %
juveniel 0-7 <0,5 M1 ongesleten 4 29
onvolgroeid 8-18 0,5-1,5 slijtage M1, M2 ongesleten 3 21
subadult 18-30 1,5-2,5 slijtage M2, M3 ongesleten 2 14
adult 30-40 2,5-3,5 M3 enigszins gesleten 5 36
seniel >40 >3,5 sterke slijtage M3 - -

totaal 14 100
Tabel 26.16 Leeftijd rund op 
basis van slijtage en doorbreken 
tanden van onderkaken uit de 
Merovingische geul. 

slachtstadium omschrijving %
1 primaire slacht doden, verwijderen ingewanden, onthuiden 24
2 secundaire slacht ontleden in grote segmenten 29
3 tertiaire slacht portioneren van grote delen in stukken

voor consumptie en ontvlezing
41

4 mergextractie doorklieving van metapodia 6
totaal 100

Tabel 26.17 Verhouding 
tussen de verschillende 
slachtstadia bij rund uit de 
Merovingische geulsectie.
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metapodia). Deze afwezigheid kan verklaard worden door het feit dat deze botten el-
ders, buiten de geul zijn achtergebleven bij het proces van het onthuiden. Dit duidt 
dan op de verwerking van schaap- of geitenhuid, wat wellicht in verband kan worden 
gebracht met leerbewerking (vergelijk hoofdstuk 14). Mogelijk is echter de steekproef 
uit de Merovingische geulfase te klein om dit met zekerheid te zeggen. Wel sterk aan-
wezig zijn de schouderbladen en voorpoten (scapulae, radii en humeri). Dit beeld komt 
overeen met dat uit de nederzetting en duidt op restanten van etensafval, omdat deze 
onderdelen de vleesrijke delen van het karkas betreffen.

In één geval kon de leeftijd van een schaap/geit bepaald worden op basis van de on-
derkaak. Dit betrof een volwassen individu. Aan de hand hiervan kunnen echter geen 
uitspraken gedaan worden over de leeftijdsopbouw van de schapen/geiten binnen de 
veestapel.

Varken
In totaal zijn 54 fragmenten van varken geïdentificeerd, 9,6 % van het totaal gedeter-
mineerde aantal zoogdieren. Op basis hiervan kunnen we stellen dat het varken na het 
rund een aandeel had als vleesproducent. 

voorpoot (N=5)

spaakbeen (N=3)

schedel - onderkaak (N=42)

bekken (N=7)

opperarmbeen (N=7)

tenen (N=3)

borstwervels (N=5)schouderblad (N=4)
heiligbeen (N=3)

achterpoot (N=12)

scheenbeen (N=5)

dijbeen (N=17

rib (N=65)

ellepijp (N=1)

stadium 1
stadium 2
stadium 3
stadium 4

Fig. 26.6 Verhouding van slachtstadia 1-4 van de verschillende skeletdelen van rund uit de Merovingi-
sche geulsectie. 

leeftijd maanden jaren MAE %
juveniel 0-7 < 0,5 2 33
onvolgroeid 7-12 0,5-1 1 17
subadult 12-21 1-1,75 2 33
adult 27-42 2,25-3,5 1 17
seniel >42 >3,5 - -

totaal 6 100Tabel 26.18 Leeftijd van varken 
gebaseerd op onderkaken uit 
Merovingische geul.
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Bijna alle skeletelementen van het varken zijn aanwezig, voornamelijk onderkaken en 
voorpoten. Het aantal schedelfragmenten is gering. Ondanks het geringe aantal van zes 
onderkaken, kan men stellen dat in de Merovingische periode de varkens waarschijnlijk 
op jonge leeftijd werden geslacht, veelal op een leeftijd jonger dan drie jaar. Dit beeld 
komt overeen met andere sites waar grotere aantallen onderkaken voorhanden waren. 

Paard
In totaal zijn slechts tien fragmenten van paard geïdentificeerd, 1,8 % van het totaal 
gedetermineerde aantal zoogdieren. De leeftijd van een paard kon bepaald worden als 
volwassen, op basis van de dentale elementen van een onderkaak. Een teenkoot (pha-
lanx) en een spaakbeen (radius) van een paard tonen pathologische aandoeningen, in 
vorm van sterke spieraanhechtingen. Dit kan komen door ouderdom, maar ook door 
zware belasting van het dier. 

26.4.4 Huisdieren
Drie fragmenten van hond zijn geïdentificeerd: een bekken (pelvis), een schouderblad 
(scapula) en een teenkoot (phalanx 1). Honden hebben kans gehad om op sommige bot-
ten die op het erf lagen te kauwen, getuige het aantal vraatsporen.

Naast de aanwezigheid van hond zijn ook twee fragmenten van kat geïdentificeerd. 
Op basis hiervan kunnen we stellen dat hond en kat op de erven hebben rondgelopen. 
Net als de hond heeft de kat kans gehad om op sommige botten die op het erf lagen te 
kauwen, herkenbaar aan de vraatsporen van kleine hoektandjes, die afkomstig kunnen 
zijn van katten.

26.4.5 Wild
Het aantal wilde zoogdieren is minimaal. Het betreft één bewerkt fragment gewei van 
een hertachtige, mogelijk een edelhert, welk is gebruikt voor het maken van een kam 
(V2163).

26.4.6 Pluimvee en wild gevogelte
Ongeveer 2 % van het totaal aantal geanalyseerde botresten uit de Merovingische geul-
fase bestaat uit vogelbotten. In totaal zijn 20 vogelbotten geïdentificeerd, waarvan het 
merendeel gans, kip en eend is. Opvallend is dat ook een opperarmbeen (humerus) van 
een kraanvogel (Grus grus) herkend is. Er wordt gesteld dat de kraanvogel, die in de 
zomer in Nederland aanwezig was, geen deel uitmaakte van de dagelijkse voeding, 
maar dat deze slechts bij speciale gelegenheden werd het gegeten.1285 Het pluimvee lijkt 
een klein aandeel te vormen in de voedseleconomie van de Merovingische periode. De 
vogels kunnen deels als vleesproducent gezien worden, maar aan het gebruik van de 
veren en de eieren valt zeker ook te denken.

26.5 Karolingische geul

26.5.1 Algemeen
In totaal zijn 12.210 stuks bot onderzocht waarvan 55 % tot soort gedetermineerd kon 
worden (tabel 26.19). Dit percentage is iets lager dan bij de Merovingische fase. Dit zal 
gerelateerd zijn aan de hogere fragmentatiegraad (tabel 26.5 en 26.6).
De selectie waaruit het onderzochte materiaal afkomstig is, betreft drie geulsegmen-
ten uit verschillende zones van de geul, haaks op de oever(fig. 26.2). Het betreft een 
strook uit WP 7/8, 12 en 15. De hoogste concentraties botmateriaal liggen op de geul-
bodem van STR 525. Binnen de drie geulstroken ligt in WP 15 een vak met de hoogste 
concentratie bot.

1285  Esser/Beerenhout/Rijkelijkhuizen 2012, 534.
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klasse Latijn Nederlands n % SI% MAE % MAE
zoogdieren Bos taurus rund 4969 40,7 78,4 4487 77,7

Ovis/Capra schaap/geit 621 5,1 9,8 602 10,4
Ovis aries schaap 5 0,04 0,1 5 0,09
Capra hircus geit 1 0,01 0,02 1 0,02
Sus domesticus varken 515 4,2 8,1 501 8,78
Equus caballus paard 102 0,8 1,6 97 1,7
Canis familiaris hond 29 0,2 0,5 29 0,9
Canis familiaris? hond? 1 0,01 0,02 1 0,02
Felis catus kat 30 0,2 0,5 30 0,5
Alces alces eland 1 0,01 0,02 1 0,02
Capreolus capreolus ree 3 0,02 0,05 3 0,05
Cervus elaphus edelhert 4 0,03 0,06 4 0,1
Cervidae hertachtigen 50 0,4 0,8 8 0,1
Lutra lutra otter 1 0,01 0,02 1 0,02
Meles meles das 1 0,01 0,02 1 0,02
Putorius putorius bunzing 1 0,01 0,02 1 0,02
Cetacea sp. walvis 3 0,02 0,05 3 0,05
 subtotaal 6337 100 5775 100

klein zoogdier 2 0,02  2  
middelgroot zoogdier 1985 16,26  1728  
groot zoogdier 3560 29,16  3146  

 subtotaal 5547  4876

vogels Gallus gallus domesticus huishoen 90 0,7 27,6 89 27,7
Anser domesticus huisgans 94 0,8 28,8 94 29,1
Anser sp. gans 25 0,2 7,7 25 7,7
Anas platyrhynchos wilde eend 44 0,4 13,5 44 13,7
Anas clypeata slobeend 1 0,01 0,3 1 0,3
Anas crecca wintertaling 2 0,02 0,6 2 0,6
Anas penelope smient 1 0,01 0,3 1 0,3
Mergus serrator middelste zaagbek 1 0,01 0,3 1 0,3
Mergus serrator? middelste zaagbek? 1 0,01 0,3 1 0,3
Aythya marila toppereend 2 0,02 0,6 2 0,6
Aythya sp. duikeend 1 0,01 0,3 1 0,3
Anatinae eend, genus en soort 

onbekend
5 0,04 1,5 4 1,2

Anser albifrons kolgans 8 0,07 2,4 8 2,5
Anser albifrons? kolgans? 1 0,01 0,3 1 0,3
Anser brachyrhynchus kleine rietgans 14 0,1 4,3 14 4,3
Ardea cinerea blauwe reiger 3 0,02 0,9 3 0,9
Ardea cinerea blauwe reiger? 2 0,02 0,6 1 0,3
Grus grus kraanvogel 1 0,01 0,3 1 0,3
Limosa sp. grutto/rosse grutto 1 0,01 0,3 1 0,3
Phalacrocorax carbo aalscholver 2 0,02 0,6 2 0,6
Accipiter gentilis havik 1 0,01 0,3 1 0,3
Circus aeruginosus /
cyaneus

bruine/blauwe kie-
kendief

1 0,01 0,3 1 0,3

Aves (overig) overige vogels 25 0,20 7,7 25 7,8
subtotaal 326 100 323 100

 totaal 12210 100

Tabel 26.19 Overzicht soorten uit de Karolingische geul. SI%= soortdeterminatie en indet. per klasse
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26.5.2 Vraat- en brandsporen
Van de botten vertoonden 523 stuks (4,3 %) sporen van vraat. Brandsporen zijn op 208 
(1,7 %) botfragmenten vastgesteld, een derde van deze botten was volledig gecalcineerd 
was. Vraatsporen zijn vooral aangebracht door carnivoren zoals honden maar wellicht 
ook door andere carnivoren zoals katten, vossen en bunzingen die in de botmateriaal 
aangetroffen zijn. De brandsporen op losse botsplinters zullen door open vuurtjes zijn 
ontstaan waar reeds afgekloven botten in de buurt lagen. Procentueel gezien is het 
aantal brandsporen vrijwel gelijk aan dat van de Merovingische fase (1,2 %) van de geul. 
Maar bij beide fasen ligt het percentage lager dan bij de nederzetting (3,7 %).
Het aantal vraatsporen uit de Karolingische periode ligt iets hoger dan die van het bot-
materiaal in de Merovingische fase (2,5 %) en die van de nederzettingssporen (1,1 %). 
Dit duidt erop dat het materiaal in de Karolingische periode makkelijker toegankelijk 
was voor honden en andere carnivoren. Mogelijk heeft in deze tijd dan ook een langere 
onderbreking gezeten tussen het moment van consumeren en het uiteindelijke depo-
neren van het materiaal.

26.5.3 Landbouwdieren
Binnen het vee is rund de dominante soort (81,3 %), gevolgd door schaap/geit (10,3 %) 
en varken (8,4 %). Ook zijn resten van paarden aangetroffen, maar dit materiaal neemt 
slechts een gering aandeel in binnen het soorten spectrum.

Rund
Bij de verdeling van de skeletelementen valt het op dat in deze fase een relatief grote 
hoeveelheid ribben aanwezig is, zelfs wanneer we rekening houden met de hoge frag-
mentatiegraad ervan. Ook fragmenten van schedels en onderkaken zijn sterk vertegen-
woordigd. De overige skeletelementen zijn gelijkmatig verdeeld. Deze verdeling lijkt op 
het eerste gezicht niet op consumptieafval. 

Op basis van elf complete metapodia kan de gemiddelde schofthoogte van de Karolingi-
sche runderen geschat worden op 112,8 cm. De schoofhoogte varieert van 105,7 tot 119,3 
cm (bijlage 18.2).

Een hoog percentage juveniele runderen is geconstateerd op basis van de leeftijdsbe-
paling aan de hand van de slijtage van de kiezen van onderkaken. Een andere goed 
vertegenwoordigde categorie, is de categorie van volwassen dieren. Op basis van dit 
leeftijdspatroon lijkt het er op dat de runderen werden gehouden voor het fokken van 

tafonomische sporen Karolingische geul B BC PB Vr totaal
 fragmenten

rund 6 4 17 267 294
paard - - 1 16 17
edelhert - - - 1 1
schaap/geit 1 3 2 66 72
varken - 3 2 59 64
groot zoogdier 51 63 15 58 187
middelgroot zoogdier 8 26 5 41 80
huishoen - - - 1 1
wilde eend - - - 3 3
tamme gans - - - 8 8
kleine rietgans - - - 1 1
gans - - - 1 1
vogels (overig) - - 1 - 1
totaal 66 99 43 523 730

Tabel 26.20 Tafonomische sporen op de botresten (totaal fragmenten) uit de Karolingische geulfase 
(B= geheel verbrand, BC=brand gecalcineerd, PB= partieel brandspoor, Vr=vraat).
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kalveren. De kalveren zijn circa een half jaar geworden en toen geslacht. Ook de ver-
groeiingen van de pijpbeenderen laten een beeld zien van veel juveniele dieren/kalfjes 
van circa 5-9 maanden oud. Ook zijn er vijf aanwijzingen voor pasgeboren kalfjes tot 
enkele weken oud aangetroffen. Het betrof zeer kleine onvolgroeide botten die een erg 
broze structuur hadden. Dit is een indicatie voor het fokken van kalveren in de neder-
zetting. De kalfjes zijn in de eerste weken na bevalling het meest kwetsbaar voor ziek-
tes en de kans op sterfte is dan het grootst. 
Het leeftijdspatroon duidt op een exploitatie van runderen voor melk en vlees. Mogelijk 
was de consumptie van kalfsvlees gangbaar. Maar door de kalveren lag ook zeker enige 
nadruk op de productie van melk. Het gebrek aan onvolgroeide en bijna volwassen die-
ren zou kunnen betekenen dat de dieren die niet als kalf geslacht werden, gehouden 
werden tot een volwassen leeftijd of wellicht zijn geëxporteerd.

Bij de analyse van het slachtpatroon komt een beeld naar voren waarbij sprake is van 
vooral consumptieafval(tabel 26.22 en fig. 26.7). Stadium 3, het in kleinere (huishou-
delijke) porties maken van vlees met voornamelijk ribben, pootfragmenten en onder-
kaken, is sterk aanwezig. Tot dit stadium zijn ook enkele wervels, schouderbladen en 
heiligbenen te rekenen die in de lengte zijn doorgehakt. Hoewel het in deze gevallen 
niet direct om het merg zal zijn gegaan, zijn deze botten in fig. 26.7 toch gerekend tot 
stadium 4. Op de tweede plaats komt slachtstadium 2, wat een reflectie is van het seg-
menteren van het karkas. Slachtstadia 1 en 4 zijn redelijk vertegenwoordigd en in het 
laatste geval is dit met name op de metapodia geconstateerd. 

Van de runderbotten heeft 1,2 % pathologische aandoeningen. Deze bestaan uit ver-
schillende gradaties van lipping en versterkte spieraanhechtingen. Ook is gewrichtsslij-
tage (artrose) en gewrichtsontstekingen (artritis) geconstateerd bij sommige botten. 
Ook is een voorbeeld van spat (samengegroeide botten van de bovenpoot) aanwezig. 
Deze aandoeningen zijn geconstateerd op voornamelijk de onderpoten (metatarsalia 
en phalanges) en het bekken. Deze sporen wijzen erop dat de dieren overbelast werden 
door zwaar werk. Op één uitzondering na betreft het volwassen runderen. Bij één ju-
veniel dier is een vergroeiing van de onderkant van de borstwervel (disc) vastgesteld. 

leeftijd rund maanden jaren slijtage molaren MAE %
juveniel 0-7 <0,5 M1 ongesleten 43 59
onvolgroeid 8-18 0,5-1,5 slijtage M1, M2 ongesleten 7 9
subadult 18-30 1,5-2,5 slijtage M2, M3 ongesleten 5 7
adult 30-40 2,5-3,5 M3 enigszins gesleten 16 22
seniel >40 >3,5 sterke slijtage M3 2 3

totaal 73 100

Tabel 26.21 Leeftijd rund op basis van slijtage en doorbreken tanden van onderkaken uit de Karolingi-
sche geul

slachtstadium omschrijving %
1 primaire slacht doden, verwijderen ingewanden, onthuiden 12
2 secundaire slacht ontleden in grote segmenten 24
3 tertiaire slacht portioneren van grote delen in stukken voor consumptie en ontvlezing 57
4 mergextractie doorklieving van metapodia 7

totaal 100

Tabel 26.22 Verhouding tussen de verschillende slachtstadia bij rund uit de Karolingische geulsecties.
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Schaap/geit
In totaal zijn 621 (9,8 %)fragmenten van schaap/geit geïdentificeerd. Op basis hiervan 
kunnen we stellen dat het schaap/geit geen grote rol speelde in de veestapel. Wel is het 
ruim twee keer zoveel dan in de Merovingische geulfase (4 % schaap/geit). Op basis van 
de hoornpitten kon een aantal dieren nader tot soort bepaald worden, namelijk vijf 
schapen en één geit. Alle skeletelementen zijn aanwezig, met name schedelfragmen-
ten, tenen (phalanges) en zelfs de aanwezigheid van een tongbeen (os hyoideum). Er zijn 
relatief veel onderkaken, scheenbenen (tibiae), spaakbenen (radii) en opperarmbenen 
(humeri), oftewel de vleesrijke delen. Wel zijn opvallend weinig dijbenen (femuri) aange-
troffen, terwijl juist daar ook veel vlees van af te halen is. Mogelijk dat een deel van dit 
vlees elders in de nederzetting (of verder daarbuiten) aftrek vond?

voorpoot (N=104)

spaakbeen (N=56)

schedel - onderkaak (N=417)

heiligbeen (N=16)

opperarmbeen (N=89)

tenen (N=35)

schouderblad (N=90)nek (N=52) borstwervels (N=113)

achterpoot (N=27)

scheenbeen (N=80)

dijbeen (N=113)

rib (N=369)

ellepijp (N=23)

stadium 1
stadium 2
stadium 3
stadium 4

bekken (N=89)

lendewervels (N=21)

Fig. 26.7 Verhouding van slachtstadia 1-4 van de verschillende skeletdelen van rund uit de Karolingi-
sche geulsecties. 

Fig. 26.8 Schedelfragment van een rund met rechts van het midden de rechthoekige inslag van 
de achterkant van een bijl. Zo raakte het dier verdoofd om het te kunnen doden. V1215 uit de 
Karolingische afvallaag STR 525.
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De leeftijdsbepaling van schaap/geit is gebaseerd op onderkaken. De categorie sub-
adult en adult nemen de grootste plaats in, weinig dieren zijn juveniel. Mogelijk zijn de 
kleine tanden van de juveniele dieren niet teruggevonden. Oorzaken voor hun kleine 
aandeel kan zijn dat weinig lammeren op deze leeftijd werden geslacht, of dat ze zijn 
geëxporteerd, of dat ze elders werden gefokt. Een andere verklaring, genoemd door 
Groot, is dat de schapen niet in de nederzetting gehouden werden tijdens het lam-
meren, maar op de graasgronden. Doodgeboren of later overleden lammetjes zullen 
daar achtergebleven zijn.1286 De exploitatie van schaap/geit zal gericht zijn geweest op 
vleesconsumptie en wolproductie.

Er zijn veel snijsporen van slachtstadium 1 en 3 (onthuiden en ontvlezing) aangetroffen 
op de botten van schaap/geit. Van slachtstadium 2 (haksporen voor disarticulatie) zijn 
evenveel sporen aanwezig op de voor- en achterpoten. Bij de schedel zijn veel snijspo-
ren geobserveerd, die duiden op het zorgvuldig aftrekken van de huid van de schedel. 
Het slachtpatroon van schaap/geit bij de Karolingische fase duidt op restanten van 
vleesconsumptie en onthuidingsafval.

Varken
In totaal zijn 515 (8,1 %) fragmenten van varken geïdentificeerd. Op basis hiervan kun-
nen we stellen dat het varken geen grote rol speelde in de veestapel.

Alle leeftijden zijn echter aanwezig, maar de nadruk ligt op de subadulte dieren. Dit 
duidt op een optimale gebruik van de varkens voor hun vlees. Evenals bij schapen/gei-
ten werden weinig varkens tot een oudere leeftijd gehouden.

Veel sporen van ontvlezing en onthuiding (stadium 1 en 3) zijn bij de voorpoten aange-
troffen. De schouderbladen (scapulae) lijken veelal gebroken te zijn geweest nadat er op 
gehakt is. Op de schedel en de proximale en distale pijpbeenderen zijn ook veel hakspo-
ren aangetroffen. Dit slachtpatroon voor het varken geeft een indicatie voor afval van 
kleinere (huishoudelijke) porties (slachtstadium 2). 

1286  Groot 2008, 46-47.

leeftijd schaap/geit maanden jaren slijtage molaren MAE %
juveniel 0-5 < 0,5 M1 ongesleten 1 2
onvolgroeid 5-12 0,5-1 slijtage M1, M2 ongesleten 16 30
subadult 12-24 1-1,75 slijtage M2, M3 ongesleten 16 30
adult 25-42 2,25-3,5 M3 enigszins gesleten 19 36
seniel >42 >3,5 sterke slijtage M3 1 2

totaal 53 100

Tabel 26.23 Leeftijd schaap/geit op basis van slijtage en doorbreken tanden van onderkaken uit de 
Karolingische geul. 

leeftijd varken maanden jaren slijtage molaren MAE %
juveniel 0-7 < 0,5 M1 ongesleten 4 13
onvolgroeid 7-12 0,5-1 slijtage M1, M2 ongesleten 6 20
subadult 12-21 1-1,75 slijtage M2, M3 ongesleten 11 37
adult 27-42 2,25-3,5 M3 enigszins gesleten 8 27
seniel >42 >3,5 sterke slijtage M3 1 3

totaal 30 100

Tabel 26.24 Leeftijd varken op basis van slijtage en doorbreken tanden van onderkaken uit de 
Karolingische geul.
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Paard
In totaal zijn 102 fragmenten (MAE 97) van paard geïdentificeerd. Dit is 1,6 % van het 
aantal gedetermineerde zoogdieren. De paarden zijn vertegenwoordigd met een even-
wichtige verspreiding aan skeletelementen. Er zijn nauwelijks botten die met elkaar 
geassocieerd kunnen worden. Wel zijn vijf botten van ledematen (tarsalia en metatar-
sus) mogelijk van één individu afkomstig omdat ze allemaal een lichte vorm van lipping 
en artrose hadden.

26.5.4 Huisdieren
In totaal zijn 29 fragmenten van hond geïdentificeerd (fig. 26.9) en één mogelijke hond 
en 30 fragmenten van kat. Het grote aantal fragmenten van katten is te verklaren door 
de aanwezigheid van meerdere botten van enkele individuen in de geul. Het percen-
tage kat is dus waarschijnlijk veel lager geweest. 

26.5.5 Wilde dieren
Het aantal wilde dieren is zeer gering (MAE 22). Het betreft grote zoogdieren zoals 
eland, edelhert en ree, maar ook kleinere carnivoren (otter, das en bunzing). De resten 
van eland en edelhert bestaan uit fragmenten van de geweibasis, waarvan de meeste 
zaagsporen bevatten. Mogelijk hebben deze dus als grondstof gediend voor kammen of 
andere voorwerpen. Verder zijn diverse kamfragmenten bekeken onder de microscoop 
voor een soortbepaling (zie verder hoofdstuk 13). De meeste kammen bleken vervaar-
digd van gewei en niet van been. Op basis van dit resultaat zijn alle kamfragmenten tot 
‘hertachtigen’ gerekend. Dit zal vooral van edelhert afkomstig zijn geweest, aangezien 
dit zich het beste leent voor dit soort doeleinden, maar het kan ook zijn dat ze gemaakt 
zijn van het gewei van eland (fig. 26.10). 

Fig. 26.9 Schedel van een hond (V2983), aangetroffen in de Karolingische 
afvallaag STR 525.

Fig. 26.10 Afgezaagd geweifragment van een edel-
hert (?) (V1867), aangetroffen in de Karolingische 
afvallaag STR 525. Aan beide uiteinden van de 
gevorkte stang bevinden zich vraatsporen .



599

Van het ree is een schouderblad (scapula) een scheenbeen (tibia) en een middenvoets-
been (metacarpus) herkend. Het dier kan dus lokaal gejaagd zijn. Van een otter is een 
ellepijp (ulna) aangetroffen (fig. 26.11), van de das een hielbeen (calcaneum) en van de 
bunzing een middenvoetsbeen (metatarsus V). Vermoedelijk zijn deze dieren sporadisch 
gejaagd voor hun pels.

Er zijn drie fragmenten walvisbot aangetroffen, geïdentificeerd door de typische grove 
spongieuse structuur van het bot. Noch het element noch de specifieke walvissoort is 
gedetermineerd. Eén van de walvisbotten vertoonde aan weerszijden sporen van een 
zaagvlak. 

26.5.6  Pluimvee en wild gevogelte
Uit de Karolingische geulselectie komen relatief veel vogelbotten, ongeveer 3 % van het 
totaal aantal geanalyseerde botresten. Dit is meer dan bij de Merovingische fase en de 
nederzetting.
In totaal zijn 326 vogelresten onderzocht. Het merendeel betreft de gangbare pluim-
veesoorten huisgans (Anser domesticus, 28,8 %) en kip (Gallus gallus domesticus, 27,6 %). 
Tussen het botmateriaal zijn vijf hanen en twee kippen herkend aan de hand van de 
aanwezigheid of juist afwezigheid van een spoor aan het loopbeen (tarsometatarsus, 
fig. 26.12). Een opvallend verschijnsel bij een recent gebroken bot (tibiotarsus) is dat door 
de breuk het medullair bot zichtbaar werd (fig. 26.13). Dit medullairbot is een voorraad 
aan mineralen die alleen in het voorjaar wordt aangemaakt wanneer de kippen broeds 
zijn. De mineralenvoorraad zorgt onder andere voor de vorming van de eierschaal.
Tevens is een groot aantal wilde eenden geïdentificeerd (Anas platyrhynchos), naast spo-
radische vondsten van slobeend, wintertaling, smient, middelste zaagbek, toppereend 
en duikeend. Een paar eendachtigen konden niet nader tot soort worden gedetermi-
neerd. De twee wilde soorten gans bestaan uit kolgans (2,4 %) en kleine rietgans (4,29 
%). Daarnaast zijn wat ganssoorten die niet nader te identificeren zijn (8 % van de vo-
gelsoorten). Verder is de blauwe reiger aangetroffen (0,9 %), een loopbeen (tarsometa-
tarsus) van een kraanvogel, een grutto-achtige en een aalscholver.
Opvallend is het voorkomen van twee roofvogels, een bruine of blauwe kiekendief en 
een havik. Het aangetroffen middenvoetsbeen van de kiekendief is relatief groot. Dit 
wijst op een vrouwtje, aangezien deze een stuk groter zijn dan de mannetjes. Of op 
deze vogels werd gejaagd, is moeilijk te zeggen. Misschien vond men ze een bedreiging 
voor de kippen of ganzen? Niet uitgesloten kan worden dat deze roofvogels gehouden 
zijn voor de ‘valkerij’. 

Negentien haksporen zijn aangetroffen op met name de grotere botten van huisgans 
en kip, zoals het opperarmbeen (humerus), dijbeen (femur), scheenbeen (tibiotarsus) 
en borstbeen. Bij uitzondering komen haksporen voor bij wilde eend en een kolgans. 
De wat kleinere botelementen en vogelsoorten zullen gebraden en gekookt zijn en bij 
consumptie uit elkaar getrokken. Verder zijn zes snijsporen aangetroffen, wederom op 
lange beenderen van kip en gans. Er is één brandspoor genoteerd op een ellepijp (ulna) 
van een niet determineerbaar vogelbotfragment.

Fig. 26.11 Ellepijp van een otter (V1215), aangetroffen in de Karo-
lingische afvallaag STR 525.
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26.5.7 Vergelijking van de drie onderzochte geulstroken in de 
  Karolingische geul

Zoals te zien is in de afbeelding van de geselecteerde geulsegmenten (fig. 26.2) is het 
grootste deel van de dierlijke resten uit de Karolingische fase afkomstig uit de geul-
segmenten in WP 15, terwijl het volume van de vondstenlaag in de drie geulsegmen-
ten vrijwel gelijk is. Het soortenspectrum binnen de verschillende geulselecties komt 
grotendeels overeen, met verwaarloosbare verschillen. Bij de geulsectie van WP 15 is 
echter circa 10 % minder rund aanwezig (tabel 26.25), maar dit kan een vertekend beeld 
zijn, aangezien aantal niet determineerbare botten groot zoogdier 10 % hoger ligt. Deze 
botten zullen grotendeels van rund afkomstig zijn. Overigens is bij een vergelijking van 
alleen de landbouwdieren een veel kleiner verschil in het aandeel rund (tabel 26.26).
Wel een significant detail is dat de drie gevonden walvisresten allemaal afkomstig zijn 
uit de vakken van WP 7/8. Omdat vijf van de zes walvisbotten uit de nederzettings-
sporen afkomstig zijn uit waterput STR 34, gelegen iets ten noordwesten van WP 7/8 
op Samsomveld Noord, is het verleidelijk een verband te zien tussen beide contexten. 
STR 34 dateert echter uit de 8e eeuw en is daarmee ouder dan STR 525 in WP 7/8. Boven-
dien is in het veld vastgesteld dat ook in de niet gedetermineerde geulvakken walvisbot 
aanwezig kan zijn, zoals het fragment van een schouderblad uit dezelfde Karolingische 
afvallaag zo’n 35 m naar het westen in WP 36 (V1790). 
De overige zoogdieren en vogels zijn evenredig verdeeld over de drie geulsecties. Ge-
concludeerd kan worden dat de soortverdeling tussen de drie geulsecties geen op-
merkelijke verschillen laat zien. Wel dient te worden gekeken in hoeverre de gevon-
den walvisresten, waar traan uit gekookt kon worden, samenhangt met ambachtelijke 
nijverheden in ander vondstmateriaal. Traan werd namelijk gebruikt als lampenolie 
en smeermiddel. Dit walvisvet kwam bij het maken van zeep, touw, zeildoek en wol-
len stoffen goed van pas.1287 Dunne ‘knekelolie’, het merg uit uitgekookte walvisbotten, 
was gewild om zijn goede smeerbaarheid.1288 Dit zou door een leerbewerker gebruikt 

1287  Schokkenbroek 2008, 224-225.
1288  Lauwerier 1983.

Fig. 26.12 Loopbeen met spoor van een 
haan (V3064), aangetroffen in STR 525, 
de Karolingische afvallaag in de geul. 
Het loopbeen heeft een geheelde breuk, 
waarbij een deel van de onderhelft in het 
gespleten bovendeel is vergroeid.

Fig. 26.13 Medullair bot in de tibiotarsus van een kip (V3070), aangetroffen in STR 525, de Karolingische 
afvallaag in de geul.
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kunnen zijn voor het soepel maken van leer.1289 Op basis van de ruimtelijke spreiding 
van ambachtelijke productieafval, bestaat mogelijk een verband van het aangetroffen 
walvisbot met de twee concentraties binnen afval van textielnijverheid in WP 36-49-50 
en 7-8-1/10.

26.6 Vergelijking van de nederzetting en geulfasen

26.6.1 Verhoudingen rund, schaap/geit en varken
De voedseleconomie van Leiderdorp werd gedomineerd door de exploitatie van rund. 
De sterke dominantie van de resten van rund (zie tabel 26.27) in het bottenassemblage 
van zowel de nederzetting als van de Merovingische en Karolingische geulfasen is voor 
een deel verklaarbaar doordat een deel van de rib- en wervelfragmenten als rund ge-
determineerd is. Voor schaap/geit en varken is het veel lastiger ribben tot soort te de-

1289  Dijkstra 2010, 330.

Nederlands WP 7/8 WP 12 WP 15
n % MAE % n % MAE % n % MAE %

gedomesticeer-
de dieren

rund 1858 45,61 1695 45,59 951 44,17 879 44,62 2167 36,30 1911 36,71

schaap/
geit

211 5,18 203 5,46 117 5,43 115 5,84 307 5,14 297 5,7

varken 194 4,76 188 5,06 82 3,81 81 4,11 239 4,00 232 4,46
paard, kat 
en hond

70 1,72 69 1,86 30 1,4 30 1,52 61 1,03 57 1,09

wilde 
zoogdieren 

o.a. herten, 
otter, das, 
bunzing en 
walvis. 

18 0,43 16 0,43 5 0,24 4 0,2 41 0,69 12 0,23

klein 
zoogdier

2 0,05 2 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

middelgroot 
zoogdier 

591 14,51 542 14,58 389 18,07 350 17,77 996 16,68 827 15,89

groot zoogdier 1039 25,50 913 24,56 514 23,87 461 23,40 2010 33,66 1774 34,08
vogels
pluimvee gans 
en kip

62 1,52 63 1,7 34 1,58 34 1,72 88 1,48 87 1,67

wilde vogels (divers) 38 0,89 37 1,01 25 1,18 25 1,27 55 0,94 55 1,06
overige vogels 13 0,32 13 0,35 6 0,28 6 0,3 6 0,1 6 0,12
totaal  4074 100 3718 100 2153 100 1970 100 5970 100 5206 100

Tabel 26.25 Vergelijking van de aangetroffen soorten per dierklasse en daarbinnen onderscheiden op 
gedomesticeerd en wild in de drie onderzochte geulstroken in de Karolingische geul.

soort WP 7 en 8 WP 12 WP 15
n % n % n %

rund 1695 81 879 82 1911 78
schaap/geit 203 10 115 11 297 12
varken 188 9 81 7 232 10
totaal 2086 100 1075 100 2440 100

Tabel 26.26 Vergelijking van de aangetroffen landbouwdieren in de drie onder-
zochte geulstroken in de Karolingische geul.
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termineren. Daarom is in tabel 26.28 de verhouding tussen de drie soorten berekend 
zonder de ribben en wervels van rund mee te tellen. Hoewel het aandeel nu 2 % tot 
6 % lager uitkomt, is rund nog steeds dominant. Dit kan deels het gevolg zijn van de 
verzamelwijze en tafonomische processen, waardoor grote runderbotten meer zijn ge-
fragmenteerd dan die van schaap/geit en varken en daardoor ook meer verzameld.1290 
De andere belangrijke veesoorten, schaap/geit en varken, zijn veel minder in de botse-
lecties vertegenwoordigd dan de runderen. Zowel het belang van schaap/geit als var-
ken is groter in de Karolingische geulfase, ten koste van rund. Het aandeel van schaap/
geit en varken in de nederzetting is bijna gelijk aan dat in de Karolingische geul. 

26.6.2 Rund
Rund heeft in ieder geval een prominente rol in de lokale voedseleconomie van de ne-
derzetting gespeeld. De aanwezigheid van alle elementen (gelijkmatig verdeeld) van 
het karkas en hele jonge dieren duidt op het lokaal houden en exploiteren van deze 
dieren. Het gaat om een klein soort rund, waarvan de grootte binnen de verschillende 
geulfasen stabiel blijft. Gemiddelde was de schofthoogte 113 cm. In vergelijking met 
andere vroegmiddeleeuwse nederzettingen uit deze periode is het rund in Leiderdorp 
iets kleiner dan de runderen uit de regio zoals Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest-Zuid1291, 
Valkenburg-De Woerd1292 en Dorestad1293 en vergelijkbaar aan die uit Utrecht-Leidsche 
Rijn (A2).1294 Wanneer alleen gekeken wordt naar de botten uit nederzettingssporen, is 
de gemiddelde schofthoogte van runderen in Leiderdorp wel groter, namelijk 121 cm. 
Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door het verschil in sekse: in de nederzet-
tingssporen kunnen wat meer resten van stieren en ossen terecht gekomen zijn. 
In het algemene beeld dat uit de nederzetting en beide geulsecties naar voren komt 
wat betreft de runderen, valt het relatief grote aandeel kalveren op, tot wel 68 % in de 
Karolingische geulfase. De meeste zijn ongeveer een half jaar oud zijn geworden en een 
deel niet ouder dan 1,5 jaar. Dit zal voor een deel komen door de goede conserverings-
omstandigheden van het botmateriaal, waardoor een reëler beeld van de leeftijdsver-
deling te geven is dan doorgaans het geval is.1295 Of dit simpelweg wijst op een nadruk 

1290  Er is niet berekend of runderbotten ook procentueel sterker gefragmenteerd zijn. Dit is echter wel de verwach-
ting.

1291  Cavallo 2006; Van der Jagt/Beerenhout/Rijkelijkhuizen 2011.
1292  Sablerolles 1990.
1293  Prummel 1983.
1294  Esser 2009.
1295  Hetzelfde geldt voor de botassemblage aangetroffen in een geulsectie van de opgraving Valkenburg-De Woerd 

(Sablerolles 1990, 170).

soort nederzettingssporen Merovingische geul Karolingische geul
MAE % MAE % MAE %

rund 461 87,6 355 82,9 4.487 80,2
schaap/geit 28 5,3 25 5,8 608 10,9
varken 37 7,0 48 11,3 501 9,0
totaal 526 100,0 428 100,0 5596 100,0

Tabel 26.27 Onderlinge verhoudingen tussen de landbouwdieren per selectie (op basis van MAE, inclu-
sief wervels en ribben rund).

nederzettingssporen Merovingische geul Karolingische geul
Soort n % MAE % n % MAE % n % MAE %
rund 652 89,2 388 85,7 295 78,9 243 76,9 3011 72,5 3821 77,5
schaap/geit 32 4,4 28 6,2 25 6,7 25 7,9 627 15,1 608 12,3
varken 47 6,4 37 8,2 54 14,4 48 15,2 515 12,4 501 10,2
totaal 731 100,0 453 100,0 374 100,0 316 100,0 4153 100,0 4930 100,0

Tabel 26.28 Onderlinge verhoudingen tussen de landbouwdieren per selectie (zonder ribben en wer-
vels rund).
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op melkproductie is onder archeozoölogen onderwerp van discussie; zo geven koeien 
van primitieve rassen alleen melk in het bijzijn van hun kalf.1296 Het beeld van een na-
druk op melkproductie kan ook beïnvloed zijn door een hogere natuurlijke sterfte. Om-
dat koeien elk jaar moeten kalven willen ze melk blijven geven, worden relatief meer 
kalfjes geboren. Deze kunnen overlijden in de kritieke fase tussen de 7 en 13 maanden, 
waarin ze moeten overgaan op vast voedsel.1297 Ze kunnen daarnaast ook rond deze 
tijd bewust geslacht zijn, aangezien bij de primitieve koeienrassen de melkproductie in 
deze periode stopt en maar een deel van de kalveren nodig is voor reproductie van de 
kudde. Ook een tekort aan wintervoer kan een reden voor slacht zijn.1298 Stierkalveren 
zullen met name kort na de geboorte zijn afgemaakt, omdat maar een klein aantal no-
dig is voor de fok. Het malse kalfsvlees dat beschikbaar kwam door de slacht lijkt eerder 
een prettige bijkomstigheid te zijn van een strategie gericht op melkproductie, dan dat 
het op een zekere welvaart wijst. 
Tenslotte dient nog een ander mogelijk bijproduct van overleden of geslachte kalveren 
genoemd te worden, namelijk perkament (vellum). Speciaal kalfshuid was hiervoor ge-
wild, want dit leverde een hogere kwaliteit. De fijnste kwaliteit perkament leverde huid 
van een kalffoetus op (uterine vellum).1299    

De subadulte en volwassen koeien worden gehouden voor meerdere doeleinden. In 
de eerste plaats voor de voortplanting, de bijbehorende melkproductie, mest en trek-
kracht. In de tweede plaats was de behoefte aan vlees door de eigen inwoners van be-
lang. Tenslotte moet tevens worden aan het gebruik van huiden, hoorns en botten. In de 
nederzettingssporen en de Merovingische geulfase is het aandeel subadulte en adulte 
dieren dat geslacht is tussen de 1,5 en 3,5 jaar relatief groot, met respectievelijk 40 en 50 
% (tabel 26.29). Dit is de leeftijd dat de runderen hun optimale vleesopbrengst hebben 
bereikt. Wel moet hierbij rekening worden gehouden dat het aandeel van 40 % bij de 
nederzettingssporen enigszins vertekend is, omdat hier zowel sporen uit de Merovin-
gische als de Karolingische fasen bij zitten. In de Karolingische geul is dit aandeel veel 
lager, namelijk 29 %. Dit kan verklaard worden door aan te nemen dat een deel van de 
runderen naar elders is geëxporteerd, maar het percentage lijkt eerder vertekend te 
zijn door het zeer grote aandeel van 59 % geslachte juveniele dieren. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de populatie uit gezonde dieren bestaat. 
Toch zijn verschillende resten van runderen met pathologische aandoeningen aange-
troffen, voornamelijk in het botassemblage van de geulen. Op één geval na zijn de pa-
thologieën bij volwassen runderen vastgesteld. Een voorbeeld van spat bevestigt het 
gebruik van sommige dieren tot het uiterste, gezien hoe beperkend en pijnlijk zo’n aan-
doening is. Dergelijke pathologieën wijzen op zware arbeid als trekdier voor karren en 
het ploegen van akkers in de directe omgeving van de nederzetting en/of dat ze relatief 
oud zijn geworden. 

1296  Zie hiervoor historische bronnen uit vroegmiddeleeuws Ierland (McCormick 1992, 202; Lucas 1989, 45-51; Kelly 
1997, 38-39) en de discussie in Groot 2008, 38.

1297  Sablerolles 1990, 171.
1298  Vergelijk de opmerking voor het slachten van lammeren in Groot 2008, 46.
1299  Kelly 1997, 54 en verwijzingen aldaar. Aangezien vroegmiddeleeuws Utrecht een missieklooster stond (Mostert 

1999, 26, 43 en 67), verwacht men daar een vraag naar perkament.

leeftijd rund maanden jaren slijtage molaren % nederzetting % Merov. geul % Karol. geul
juveniel 0-7 <0,5 M1 ongesleten 33 29 59
onvolgroeid 8-18 0,5-1,5 slijtage M1, M2 ongesleten 27 21 9
subadult 18-30 1,5-2,5 slijtage M2, M3 ongesleten 7 14 7
adult 30-40 2,5-3,5 M3 enigszins gesleten 33 36 22
seniel >40 >3,5 sterke slijtage M3 - - 3

totaal 100 100 100

Tabel 26.29 Vergelijking van de leeftijdsverdeling van rund op basis van slijtage en doorbreken tanden van onderkaken uit de 
nederzetting, de Merovingische geul en de Karolingische geul. 
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Het slachtpatroon en de aanwezige elementen van het rund van Leiderdorp-Plantage 
geven een beeld van een agrarische nederzetting waar koeien gehouden èn geconsu-
meerd werden. In de verschillende selecties is zowel slacht- als consumptieafval aan-
wezig (tabel 26.30). 
Er kunnen echter wat nuances in opgemerkt worden. Zo lijken wat meer kleine geporti-
oneerde delen (stadium 3) in de nederzetting en de Karolingische geul te liggen dan in 
de Merovingische geul. En bij de botten van de Merovingische geul zijn de sporen die te 
maken hebben met de primaire slacht (stadium 1 en 2) meer vertegenwoordigd dan bij 
de andere selecties. De sporen van mergextractie (stadium 4) zijn voor de drie selecties 
vrijwel gelijk. 

Bij de spreiding van alle skeletelementen van rund ontstaat een iets ander beeld dan 
alleen op basis van de slachtstadia (fig. 26.14). In alle drie de gevallen zijn zowel vlees-
arme (kop en onderpoten) als vleesrijke delen (romp en lange pijpbeenderen) aanwe-
zig. Alleen ligt in de nederzetting wat meer de nadruk op vleesarme delen dan op basis 
van het aandeel van slachtstadium 1 naar voren komt, vooral van hoornpit, schedel en 
onderkaken. 
Bij de beide geulfasen zijn de verhouding tussen vleesarme- en rijke delen meer gelijk 
verdeeld, met ook daar een nadruk op schedels en onderkaken. Bij de vleesrijke delen 
valt de nadruk op wervels en ribben op. In de nederzetting is dit meer gelijk verdeeld 
over zowel wervels, ribben als pijpbeenderen. 
Er bestaan dus slechts kleine nuances tussen de drie selecties op basis van de verdeling 
van skeletelementen.

Merg- en vetextractie
Opmerkelijk is de aanwezigheid van gesplitste/gekliefde middenhandsvoet-benen 
(metapodia), die normaliter compleet worden aangetroffen (fig. 26.15). De reden voor 
dit klieven kan ook botbewerking zijn, maar aangezien men voor beenbewerking voor-
al gewei gebruikte en er nauwelijks vlees aan deze botten zit, is het meer aannemelijk 
dat men dit deed voor merg- en vetextractie (slachtstadium 4). Dit gebruikte men voor 
meerdere doeleinden, zoals het bereiden van soep en het maken van zeep en zelfs kaar-
sen. Vergelijkbare vondsten werden gedaan in de vroegmiddeleeuwse nederzetting 
Utrecht-Leidsche Rijn A2.1300 Ook zijn voorbeelden uit de Volle Middeleeuwen bekend, 
zoals de verwerking van maaltijdresten in Sint-Oedenrode.1301 
Binnen het onderzochte Leiderdorpse botmateriaal zijn slechts 28 complete midden-
handsvoetbenen van rund aanwezig. Dit zou kunnen wijzen op mogelijk intensieve 
exploitatie van deze botten voor een specifieke reden. Een vergelijking met andere 
vondstcategorieën uit dezelfde geulsecties verschaft hier mogelijk meer duidelijkheid 
over. 

1300  Esser 2009, 321.
1301  Esser et al. 2014, 14-15.

slachtstadium nederzetting Merovingische
geul

Karolingische
geul

n % n % n %
1 primaire slacht 15 7 23 24 196 12
2 secundaire slacht 61 30 27 29 416 24
3 tertiaire slacht 114 57 39 41 981 57
4 mergextractie 12 6 6 6 126 7

202 100 95 100 1719 100

Tabel 26.30 Verhouding tussen de slachtstadia van rund in de verschillende selecties 
op basis van percentage slachtsporen.
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26.6.3 Schaap (en geit)
De resten uit de nederzettingssporen worden geïnterpreteerd als etensafval, omdat re-
latief meer juveniele schaap/geiten zijn aangetroffen.
Voor de Merovingische periode was het niet mogelijk om een leeftijdspatroon te schet-
sen maar het ontbreken van de botten uit de poten kan wijzen op export van huiden 
ten bate van het maken van leer elders (binnen de nederzetting Leiderdorp). Huiden 
werden namelijk vaak met delen van de schedel of de hoorns en/of voetbeenderen aan-
geleverd aan de leerlooier. 
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Fig. 26.14 Verhouding tussen de skeletelementen van rund per gedetermineerde selectie van de neder-
zetting en Merovingische en Karolingische geulsecties.

Fig. 26.15 Gesplitste 
en gekliefde midden-
handsvoetbeenderen 
van rund (V3029 uit de 
Karolingische afvallaag 
STR 525). Deze bewer-
kingssporen wijzen op 
de extractie van merg 
en vet. 
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Zoals uit de onderlinge verhouding in tabel 26.27 en 26.28 blijkt, spelen schapen in de 
Karolingische tijd een grotere rol in de Leiderdorpse economie. In het botassemblage 
zijn voornamelijk volwassen of bijna volwassen individuen aanwezig, terwijl dieren 
ouder dan 3,5 jaar ontbreken. Dat dit leeftijdspatroon niet lijkt op de wol producerende 
oude schapen van de Late Middeleeuwen, hoeft echter niet uit te sluiten dat de dieren 
niet voor hun wol werden gehouden.1302 Het leeftijdspatroon past goed bij een multi-
functioneel gebruik van schapen, net zoals bij de runderen. Schaap/geit werden ge-
bruikt voor vlees, reproductie van lammeren en ongetwijfeld ook de wol (zie hiervoor 
ook de metalen wolhekels in hoofdstuk 10 en de weefgewichten in hoofdstuk 15). 

26.6.4 Varken
Het varken speelt in op basis van tabel 26.27 en 26.28 alle selecties een vrijwel even 
grote rol binnen de voedselvoorziening, met een iets groter aandeel in de onderzochte 
Merovingische geulsectie van 11 (of 15 %). De leeftijdsopbouw van de varkens is wat men 
mag verwachten: ze werden veelal op jongvolwassen leeftijd geslacht voor een opti-
male hoeveelheid vlees.

26.6.5 Paard
Van vroegmiddeleeuwse paarden zijn zowel een begraving aangetroffen als botresten 
in de nederzettingssporen en de beide geulfasen. Er is een verschil tussen het aandeel 
paard in de botselecties op basis van het MAE: in de nederzetting was dit 7 %, en in de 
beide geulfasen slechts 1,7 tot 2 %.
Wat opvalt aan de paardenbotten is dat een deel ervan sporen van zware arbeid laat 
zien, inclusief de merrie uit het vroegmiddeleeuwse paardengraf STR 57. Deze dieren 
verrichten dus zwaardere arbeid als last- of rijdier, of hadden een aanzienlijke leeftijd 
bereikt. Paard was geen standaard consumptiedier en had dan ook niet of nauwelijks 
een rol in de voedseleconomie. Het is niet als consumptieafval te kenmerken. Wel zijn 
van enkele middenhands- en voetbenen (metapodia) glissen gemaakt (zie hoofdstuk 13). 
Ook kregen honden de gelegenheid op paardenbotten te knauwen, getuige de vraat-
sporen op een enkel bot.

26.6.6 Hond en kat
Van honden en katten zijn verhoudingsgewijs maar weinig resten aangetroffen, waar-
van in de nederzettingssporen nog het minst. Indirect is de aanwezigheid van beide 
huisdieren ook vastgesteld in de vraatsporen op slacht- en consumptie van andere die-
ren.
De willekeurig verspreide, weinige resten lijken aan te geven aan dat geen speciale 
aandacht aan de depositie van deze dieren werd gegeven. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat dit beeld vertekend kan zijn door latere verstoring van de nederzettings-
sporen. Daarin eventueel aanwezige honden- of kattengraven kunnen daardoor zijn 
verdwenen. 

26.6.7 Wild

Grof en klein wild
De rol van jacht was beperkt in zowel de Merovingische en Karolingische fasen, althans 
op grof wild. 
De aangetroffen soorten als eland, ree en edelhert zouden in wat natuurlijke habitat 
betreft in de directe omgeving van de vindplaats kunnen hebben geleefd, maar het is 
de vraag of ze ter plaatse gejaagd zijn. Op basis van de botfragmenten zou dit alleen 
bij eland en ree het geval kunnen zijn (hoewel snij- en haksporen etc. op het botmateri-
aal ontbreken)omdat van deze soorten ook andere skeletelementen zijn aangetroffen. 
Omdat het daarnaast vrijwel uitsluiten om bewerkte geweifragmenten gaat, kunnen 
afgeworpen geweien zijn verzameld in de omgeving, maar het lijkt waarschijnlijker 
dat deze zijn geïmporteerd van buiten Leiderdorp, bijvoorbeeld van de Veluwe (zie 
hoofdstuk 13).

1302  Esser et al. 2012, 526-527.
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De vondst van botten van klein wild als vos, otter, das en bunzing pleit voor een jacht 
op deze dieren door inwoners uit de nederzetting zelf. Ze zullen niet primair gejaagd 
zijn voor hun vlees, maar eerder als belagers van pluimvee op de woonerven en/of voor 
hun pels. Ook deze dieren kunnen in de omgeving van de vindplaats hun habitat heb-
ben gehad. 
Opvallend is dat resten van everzwijn niet zijn aangetroffen. Landschappelijk is dit niet  
goed te verklaren. Deze soort is eerder thuis in een bosrijke omgeving, zoals in het Oude 
Duingebied aan de kust. 

Het jachtregaal, waarbij de jacht was voorbehouden aan de koning of zijn lokale ver-
tegenwoordigers, zal in de Vroege Middeleeuwen in de praktijk nog niet zo streng zijn 
gehandhaafd, zeker niet wat klein wild betreft.1303 

Wild gevogelte
De aanwezigheid van diverse wilde vogels wijst op jacht op deze dieren. In de nederzet-
tingssporen en Merovingische geulfase zijn de vogelresten niet allemaal met zekerheid 
op wilde soorten te determineren, maar in de Karolingische afvallaag is een uitgebrei-
de hoeveelheid soorten te zien. Het is niet aannemelijk dat deze vogels allemaal ter 
plekke in de geul een natuurlijke dood zijn gestorven. De soorten bestaan uit kleine 
eenden, ganzen, grutto, aalscholver, blauwe reiger en, net als in de Merovingische geul-
fase, kraanvogel. Het broeden van deze soort is sterk afhankelijk van de mate waarin de 
leefomgeving verstoord werd, zoals door ontginningen.1304 Volgens Esser et al. is kraan-
vogel omringd door symboliek waardoor hij niet zomaar kon geconsumeerd worden, 
met een speciale achtergrond en zeker geen alledaags gerecht.1305 In het christendom 
staat de kraanvogel voor waakzaamheid, oplettendheid en vooruitziende blik. 
De weinige roofvogels, kiekendief en havik, kunnen gejaagd zijn als bedreigers van 
pluimvee. Niet uitgesloten is dat de valk als ‘edele vogel’ werd gehouden om mee te 
jagen.1306 Al in de Vroege Middeleeuwen was de ‘valkerij’ voorbehouden voor de adel: 
Karel de Grote verbood rond 800 het houden van jachtvogels door de geestelijkheid en 
iemand die een jachtvogel doodde of stal, moest een denarius boete betalen.1307 Maar 
of deze regels in de praktijk streng gehandhaafd konden worden, blijft natuurlijk de 
vraag.

1303  Janse 2001, 349.
1304  Swaen 1948, 74 (150v).
1305  Esser et al. 2012, 534.
1306  Swaen 1948, 89 (181v-182) en 91 (184v); Swaen 1937, 62-65.
1307  Swaen 1937, 8 en 11.

soort Nederlandse naam standvogel winter wintergast zomer
Anas platyrhynchos wilde eend X
Anas clypeata slobeend X
Anas crecca wintertaling X
Anas penelope smient X
Mergus serrator middelste zaagbek X
Aythya marila toppereend X
Anser albifrons kolgans X
Anser brachyrhynchus kleine rietgans X
Ardea cinerea blauwe reiger X
Grus grus kraanvogel X
Limosa sp grutto/rosse grutto X
Phalacrocorax carbo aalscholver X
Accipiter gentilis havik X
Circus aeruginosus/ c.cyaneus bruine/blauwe kiekendief X X

Tab 26.31. Aanwezigheid van vogels in de regio van Leiderdorp. Winter: hele jaar aanwezig, maar in winter in grotere aan-
tal; wintergast: alleen in winter aanwezig; zomer: broeden, maar in winter trekken weg naar het zuiden.
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De meeste voorkomende vogelsoort in het botmateriaal, de wilde eend, is het hele jaar 
aanwezig (tabel 26.31). De andere soorten eenden komen in de winter in grote aantal-
len voor. De kraanvogel, de reiger en de grutto daarentegen trekken naar het zuiden 
in het winter, tenzij het een zachte winter is. Alleen een paar soorten ganzen komen 
in het land als wintergasten. In principe kon de jacht op vogels dus het hele jaar door 
plaatsvinden.

Walvis
Zowel in de nederzettingssporen als de Karolingische afvallaag in de geul zijn diverse 
walvisbotten aangetroffen, waarvan een deel met bewerkingssporen. Buiten de gede-
termineerde selectie viel een groot fragment van een de schouderblad van een walvis, 
afkomstig uit de Karolingische afvallaag in WP 36 (V1790). 
Een walvis leverde relatief veel vlees op, en spek waaruit men traan (olie kon koken), een 
vrij stinkende bezigheid. Traan werd gebruikt als lampenolie en smeermiddel. Het vet 
kwam bij het maken van zeep, touw, zeildoek en wollen stoffen goed van pas.1308

De stukken walvis uit Leiderdorp zullen afkomstig zijn van een aangespoeld dier langs 
de kust bij de Oude Rijnmonding, al is op basis van laatmiddeleeuwse bronnen niet uit-
gesloten dat op het dier is gejaagd in de Noordzee.1309 Bij een aangespoelde walvis had 
in principe de landsheer (of zijn plaatselijke vertegenwoordiger), op basis van het recht 
op strandvond, als eerste aanspraak op het dier.1310 Het dier zal, gezien zijn omvang, op 
het strand in stukken zijn gesneden voor transport naar een domeincentrum of han-
delsplaats. Bij verkoop op het strand vond het direct via een handelaar zijn weg naar 
elders. Gezouten walvisvlees was, zeker in de vastentijd, een gewild product, omdat 
dan wel vis gegeten mocht worden (walvissen werden tot in de 18e eeuw als vissen be-
schouwd). Verder was het gebruikelijk een deel van het vlees aan de kerk te schenken.1311 
Net als de zeevis (zie hoofdstuk 27), zal het walvisvlees via contacten met het kustgebied 
in Leiderdorp terecht gekomen zijn. Hetzij via handelscontacten of via uitwisseling bin-
nen het domein van de koning of bisschop waartoe (een deel van) Leiderdorp behoorde. 

Pluimvee
Samen met de moeilijk van de wilde eend te onderscheiden tamme eend worden kip-
pen en tamme ganzen vanaf de Romeinse tijd regelmatig gevonden in opgegraven ne-
derzettingen in de regio. Kip en huisgans kennen in de Karolingische periode een klein 
maar iets gegroeid aandeel in het vogelspectrum ten opzichte van de nederzettings-
sporen en Merovingische geulfase. De verhouding tussen pluimvee en wild gevogelte 
is voor de nederzetting (7 stuks) en de Merovingisch geul (19 stuks) niet betrouwbaar te 
bepalen, vanwege de geringe hoeveelheid. 
De Karolingische afvallaag maakt duidelijk dat het aandeel pluimvee minstens 65,3 % 
bedraagt (tabel 26.32).1312 

1308  Schokkenbroek 2008, 224-225.
1309  Camphuysen/Peet 2006, 28-29.
1310  Het recht op strandvond wordt al genoemd in de goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk, met bezits-

rechten verworven in de loop van de 8e tot in de eerste helft van de 10e eeuw.
1311  De Grootte 1999.
1312  De gewone eend komt zowel wild als tam voor, maar omdat de kans groter is dat het wilde exemplaren betreft 

wordt die hier buiten beschouwing gelaten. Vgl. Esser et al. 2012, 534 (noot 1665).

Karolingische geul
groep n %
pluimvee 184 65,3
wild of gedomesticeerd 25 8,9
wild gevogelte
(incl. overig)

73 25,9

totaal 282 100,1

Tabel 26.32 Verdeling wild en tam gevogelte uit de 
Karolingische geul.
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26.6.8 Huid- en/of hoornbewerking
Voorwerpen van hoorn en huid zijn niet aangetroffen. Dit zijn vergankelijke materia-
len die zelden of nooit worden teruggevonden. Indirect is hier wel wat over te zeggen 
door de aanwezigheid van hoornpitten van runderen, schapen of geiten. De hoornpit-
ten met bewerkingssporen uit de nederzettingssporen en de Karolingische geulsecties 
zijn een aanwijzing dat van alle drie voornoemde diersoorten huiden zijn verwerkt in 
de nederzetting zelf (tabel 26.33). 

Het verwerken van hoorn is alleen archeologisch herkenbaar door snij- of zaagsporen 
rond de basis van de hoornpitten.1313 De snijsporen kunnen ook bij het onthuiden zijn 
ontstaan, maar de diepte van een deel van de sporen wijst eerder in de richting van ont-
hoornen. Snij- en zaagsporen zijn sporadisch aangetroffen in de Karolingische geulfase. 
Dit geeft een vertekend beeld, aangezien hoorns ook in de open lucht of in water kun-
nen zijn bewaard tot ze voldoende doorgerot waren om van de pit te verwijderen.1314 In 
hoeverre haksporen op een hoornpit aan hoornverwerking gerelateerd kunnen worden 
is minder duidelijk. 
Het ontbreken van bewerkingssporen op de hoornpitten uit de Merovingische geulfase 
betekent niet dat geen hoorn werd bewerkt of geen huiden werden gebruikt. Het ge-
vonden aantal hoornpitten is te klein om hierover een betrouwbare uitspraak te doen. 
Wat opvalt bij de vergelijking tussen de drie Karolingische geulsecties, is dat geen echte 
verschillen in de verdeling bestaan. In WP 12 is het aantal hoornpitten en de bewer-
kingssporen de helft minder, maar dat geldt ook voor het aantal onderzochte botten uit 
deze geulsectie (vergelijk tabel 26.34 met 26.26). Wel ontbreken zaag- en snijsporen van 
het lossnijden van hoorn in WP 7/8.

1313  Wijngaarden-Bakker/Maliepaard 1992.
1314  Wijngaarden-Bakker/Maliepaard 1992.

nederzettingssporen Merovingische geul Karolingische geul
hoornpit hak hoornpit hak hoornpit hak snij zaag

rund 30 2 5 - 70 44 1 1
schaap - - - - 6 4 - 2
geit - - - - 1 1 - -
totaal bewerkingsporen 2 5 - 49 1 3
totaal hoornpitten 30 5 77

Tabel 26.33 Verdeling van hoornpitten met eventuele hak-, snij- en zaagsporen over de onderzochte selecties.

geulsecties WP 7/8 WP 12 WP 15
Karolingische geul hoornpit hak hoornpit hak zaag hoornpit hak snij
rund 29 20 13 5 1 29 19 1
schaap 1 1 3 2 1 1 1 -
geit 1 1 - - - - - -
totaal bewerkingssporen 22 7 2 20 1
totaal hoornpitten 31 16 30

Tabel 26.34 Verdeling van hoornpitten met eventuele hak-, snij- en zaagsporen over de drie Karolingische 
geulsecties.
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26.6.9 Snelheid van depositie van het slacht- en consumptieafval
Behalve naar verschillen tussen de drie botassemblages op het gebied van soort- en 
leeftijdsverdeling, slachtpatroon en skeletelementen kan ook gekeken worden in hoe-
verre het depositiepatroon van de botfragmenten van elkaar verschilt. Kunnen we op 
basis van fragmentatie door slacht, consumptie, recente versus oude breuken, mate 
van verwering en afronding door stromend water iets zeggen over hoe snel het slacht- 
en consumptieafval in sporen of de geulvullingen zijn beland? 
De aanwezigheid van recente of oude breuken, verwering of afronding door water zijn 
niet systematisch bijgehouden, maar de algemene indruk is wat dit betreft een vrij 
homogeen complex. Van recente breuken door de graafmachine is nauwelijks sprake. 
Verwering en afronding door erosie zijn niet vastgesteld. Ook de kleine verschillen in 
de slachtstadia en de skeletelementen en de fragmentatiegraad (tabel 26.3) geven de 
indruk dat de selecties op vrijwel dezelfde manier zijn afgedankt.
De compleetheid van botten in de klasse 25-50 % is in de nederzettingssporen het 
hoogst, wat is te verklaren door de snelheid van depositie. In kuilen die als afvalput 
werden gebruikt (waaronder ook afgedankte waterputten), is een deel van de botten 
snel na gebruik terecht gekomen. Op basis van het slacht- en skeletelementen lijken 
dit wat meer de vleesarme delen te zijn geweest, die minder van belang waren voor 
consumptie. Dat de snelheid van depositie in de nederzetting iets hoger was, blijkt ook 
uit het aandeel vraatsporen. Dat is met 1,1 % het laagst, tegen 2,5 % in de Merovingische 
geulsectie en 4,3 % in de Karolingische geulsecties.

Fig. 26.16 Hoornpitfragment van een rund met zaagsporen in 
twee richtingen (V2955), afkomstig uit de Karolingische afval-
laag STR 525.

Fig. 26.17 Afgehakte hoornpitten van een schaap (V3029, STR 525) en een 
geit (V843, STR 522).
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Hoe kan men nu de hoge fragmentatiegraad van tot kleiner dan 25 % verklaren? Dit 
moet gebeurd zijn gedurende de aanwezigheid van bot in de nederzetting, aange-
zien het onder water niet of nauwelijks nog fragmenteerde. Ook de aanwezigheid van 
vraatsporen binnen alle drie de groepen maakt duidelijk dat een deel van het bot enige 
tijd in de nederzetting aanwezig was. Verklaringen voor de sterke fragmentatie zijn 
enerzijds vertrapping (trampling) en anderzijds door slacht, consumptie en bewerking. 
Het kapot lopen van materiaal dat op de erven rondslingerde is echter niet waarschijn-
lijk. Men kan niet verwachten dat men de moeite wilde nemen om zeer klein, vertrapt 
botafval periodiek te verzamelen en in de geul te gooien. De grote fragmentatie zal dus 
veroorzaakt zijn door slacht, consumptie en bewerking. In dat geval moet een deel van 
de resten vrijwel direct in de geul of nederzettingssporen zijn weggegooid.
In de synthese (hoofdstuk 30) wordt verder ingegaan op hoe de afvallagen in de geul 
ontstaan kunnen zijn, waarbij ook de informatie uit andere vondstcategorieën wordt 
besproken.

26.7 Vergelijking met Leiderdorp-Kastanjelaan
In 2011 is door IDDS in Leiderdorp een opgraving uitgevoerd op de hoek van de Kas-
tanjelaan-Lindelaan (Breede School). Daarbij is de beschoeiing van de noordoever 
van dezelfde Karolingische geul vrijgelegd als die van de opgraving Plantage, 300 m 
stroomopwaarts. Beide opgravingen maakten dus deel uit van dezelfde nederzetting. 
Bij de vergelijking met het dierlijk botmateriaal van de IDDS-opgraving moet rekening 
gehouden worden met twee zaken. Op de eerste plaats is de vondstrijke Karolingische 
afvallaag voor het grootste deel in situ behouden gebleven. Een overzicht van welke 
groep botten uit de nederzettingssporen komt en welke uit de top van de geul is niet 
beschikbaar. Op de tweede plaats bevindt zich tussen het bot ook een onbekend aan-
tal botten uit de Volle Middeleeuwen. Een klein aantal botten uit de Nieuwe tijd (7 %) 
wordt wel apart genoemd.1315

De fragmentatie van het hele botcomplex van de Kastanjelaan is goed vergelijkbaar en 
sluit het best aan bij de Karolingische geulfase van de Plantage (tabel 26.35). Van slechts 
35 % was een soortdeterminatie mogelijk. Dit is een stuk minder dan het gemiddelde 
van 58 % van de Plantage (zie tabel 26.6)

Bij een vergelijking van het aandeel landbouwdieren rund, schaap/geit en varken in 
tabel 26.35 is een opmerkelijk verschil te zien tussen beide vindplaatsen, zeker wanneer 
we aannemen dat het materiaal van Kastanjelaan voornamelijk uit nederzettingsspo-
ren komt. Het aandeel rund steekt met 55 % schril af tegen het aandeel van 73 % tot 
89 % van de opgraving Plantage. 
Wat aangetroffen diersoorten betreft lijken beide opgravingen sterk op elkaar, alleen 
zijn vogels en wild bij de Kastanjelaan een stuk slechter vertegenwoordigd. Wel werd 
naast hert één onderdeel van een wild zwijn aangetroffen: een hoektand, waarvan het 
maar de vraag is of deze los als talisman in de nederzetting terecht is gekomen.

1315  De botgegevens van de opgraving Kastanjelaan in deze paragraaf zijn ontleend aan Meijer 2014.

compleetheid nederzettings-
sporen

Merovingische 
geul 

Karolingische 
geul

Leiderdorp-
Kastanjelaan

n % n % n % n %
0-25% 1.387 67 597 66 9.208 75 722 77
25-50% 378 18 123 14 1.073 9 86 9
50-75% 47 2 40 4 248 2 34 4
75-100% 117 6 69 8 966 8 63 7
100% 140 7 77 8 725 6 35 4
totaal 2.069 100 906 100 12.220 100 940 101

Tabel 26.35 Vergelijking van 
het percentage zoogdierres-
ten per fragmentatieklasse 
tussen de opgravingen 
Plantage en Kastanjelaan.
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Vanwege het relatief geringe aantal botten dat bij de opgraving Kastanjelaan is aange-
troffen, zijn conclusies over het slachtpatroon en economisch gebruik van de veestapel 
lastig te geven. Rund lijkt lokaal gehouden, geslacht en geconsumeerd te zijn, gezien 
de aanwezigheid van zowel vleesrijke als -arme delen. Het ontbreken van kalveren kan 
wijzen op het niet lokaal fokken van rund, maar zoals gezegd is dit niet zeker gezien het 
beperkte aantal onderzochte botten.
Schaap/geit en varken werd eveneens lokaal gehouden, geslacht en gegeten. Van paard 
zijn enkele botten voorhanden die bewerkt zijn tot een glis en een priem. 

26.8 Vergelijking veestapel met andere nederzettingen uit de regio en Dorestad
Voor een verdere interpretatie van de onderzoeksgegevens worden de resultaten van 
de analyse van het dierlijk botmateriaal vergeleken met een aantal andere archeolo-
gische studies van vroegmiddeleeuwse nederzettingen binnen Nederland. Hierbij zal 
vooral ingegaan worden op de soortvergelijking van de landbouwdieren en het econo-
mische gebruik ervan. Voor een goede vergelijking is voor het Leiderdorpse materiaal 
uitgegaan van de soortverhouding zonder wervels en ribben van rund.
Wanneer de resultaten van Leiderdorp-Plantage vergeleken worden met andere vind-
plaatsen uit de regio en Dorestad dan zijn vooral verschillen aan te merken (zie tabel 
26.37 en fig. 28.18). Voor het Leiderdorpse botmateriaal uit de nederzetting is een Karo-
lingische datering aangehouden, omdat iets meer dan de helft van de sporen uit deze 
periode stamt, maar de verdeling is hierdoor zeker vertekend.

In de Merovingische periode is het rund dominant in alle selecties van Leiderdorp (73-
89 %). Dit sluit nog het meest aan bij de vindplaatsen in het centrale deel van de ne-
derzetting Katwijk-Zanderij en de bewoning op Valkenburg-De Woerd. Merovingisch 
Leiderdorp is ook enigszins vergelijkbaar met vindplaatsen uit het Utrechts-Gelderse 
rivierengebied, zoals in Utrecht-Leidsche Rijn A2 en Stenen Kamer/Linge, waar zo’n 
70 tot 80 % van de assemblages uit rund bestaat. 
Het aandeel van 10 % varken in Leiderdorp is eveneens goed vergelijkbaar met Valken-
burg en Katwijk-Zanderij, maar in beide plaatsen zijn meer schapen aanwezig. In Mero-
vingisch Utrecht- Leidsche Rijn A2 zijn meer schapen aanwezig, maar ook bijna drie 
keer zoveel varkens.
Wanneer deze periode vergeleken wordt met die van de Merovingische fase van Dore-
stad-Veilingterrein, valt het op dat daar meer schapen (22-24 %) en varkens (circa 10 %) 
gehouden werden. Bij Leiderdorp is sprake van rundveehouderij, waarbij het schaap 
en varken slechts als aanvulling moet worden gezien.Wanneer de Karolingische botse-
lecties van Leiderdorp met de verschillende opgravingen binnen Dorestad worden ver-
geleken, zijn zowel verschillen als overeenkomsten te zien (fig. 26.19). Het botspectrum 
komt het niet overeen met de Hoogstraat, waar het havengebied gelegen was. Daar is 
het aandeel schaap en varken ongeveer twee keer zo groot. Juist vindplaatsen in het 
agrarische deel van Dorestad, zoals De Heul en De Engk (14 en 16 op fig. 26.18), komen in 
de buurt van de Leiderdorpse verhoudingen, maar de overeenkomsten zijn het sterkst 
met de Geer (nr 17). Daar wordt het botmateriaal geïnterpreteerd als gewoon nederzet-
tingsafval.1316 De samenstelling van de kleine assemblage dierlijk botmateriaal uit Karo-
lingisch Utrecht- Leidsche Rijn A2 lijkt erg op die van Leiderdorp, maar de samenstelling 
van de veestapel in de kweldergebieden van Friesland of Zeeland wijkt met de grote 
hoeveelheden schapen echter sterk af. Opvallend is het verschil tussen Leiderdorp en 

1316  De Vries 1996, 63.

soort nederzettings-
sporen

Merovingische 
geul

Karolingische 
geul

Leiderdorp-
Kastanjelaan

n % n % n % n %
rund 652 89,2 295 78,9 3.011 72,5 138 55,4
schaap/geit 32 4,4 25 6,7 627 15,1 79 31,7
varken 47 6,4 54 14,4 515 12,4 32 12,9
totaal 731 100,0 374 100,0 4.153 100,0 249 100,0

Tabel 26.36 Onderlinge verhou-
dingen tussen de landbouw-
dieren van Leiderdorp-Plantage 
per context vergeleken met 
Leiderdorp-Kastanjelaan, zonder 
ribben en wervels rund.
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de enige andere vindplaats in het mondingsgebied van de Oude Rijn, Valkenburg-De 
Woerd (nr 2). Daar is het aandeel rund slechts 63 %. Het schaap is met 23 % juist sterker 
vertegenwoordigd, ten opzichte van slechts 10 % schaap in Leiderdorp-Plantage. Tus-
sen Leiderdorp en de Karolingische nederzetting in de duinen bij Bloemendaal-Groot 
Olmen is eveneens weinig overeenkomst, ook daar waren veel meer schapen aanwezig. 

Latere, pre-stedelijke assemblages lijken soms ook op Leiderdorp. Het botmateriaal uit 
de nederzettingssporen van Leiderdorp lijkt zelfs op dat van pre-stedelijk Deventer-
Bursesplein. Natuurlijk is daarmee niet gezegd dat Leiderdorp als pre-stedelijk mag 
worden beschouwd; zo zijn de runderen in Deventer vrijwel allemaal ouder dan 4 jaar.1317

De slachtleeftijd van de rundveestapel van Leiderdorp sluit aan bij die van Utrecht-Leid-
sche Rijn A2, Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid en Valkenburg-De Woerd. 

Relatief veel kalveren overleden door een hoge natuurlijke sterfte, of werden opzettelijk 
gedood ofwel voor hun vlees, ofwel om de productie van melk op gang te houden. Een 
substantieel deel van de (jong)volwassen dieren tussen van circa 1,5 tot 3,5 jaar was 
voor de eigen vleesvoorziening, zeker waar het aandeel schaap en varken relatief gering 
was, zoals in Leiderdorp. Oudere dieren waren nodig voor de voortplanting en als last-
dier voor vervoer en het ploegen van de akkers.1318 

1317  IJzereef/Laarman 1986.
1318  Cavallo 2006; Esser 2009, 225-226.
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Fig. 26.18 Diagram van de verhoudingen tussen de landbouwdieren rund, schaap/geit en varken 
in nederzettingen uit de Karolingische periode uit verschillende landschappelijke Nederlandse re-
gio’s, op basis van de gegevens in tabel 26.37. Nummers van de vindplaatsen: 1 Bloemendaal-Groot 
Olmen; 2 Valkenburg-De Woerd; 3 Leiderdorp-Kastanjelaan; 4 Leiderdorp-Plantage; 5 Wijnaldum; 
6 Tzummarum; 7 Dongjum; 8 Serooskerke; 9 Utrecht-Leidsche Rijn A2; 10 Houten-Loerik 21; 11 
Stenen Kamer/Linge; 12 Dorestad-Veilingterrein; 13 Dorestad-Hoogstraat; 14 Dorestad-De Heul; 15 
Dorestad-David van Bourgondiëweg; 16 Dorestad-De Engk; 17 Dorestad-De Geer.
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De slachtleeftijden van schapen/geiten en runderen wijken in Leiderdorp af van Dore-
stad. Ook daar zijn rund en schaap/geit multifunctioneel ingezet, maar in Dorestad zijn 
veel minder jonge runderen aanwezig; de meeste dieren werden ouder dan vier jaar. 
Met name het geringe aandeel foetale en neonatale resten van rund en schaap laat 
vermoeden dat niet alle slachtvee in Dorestad is gefokt, maar is aangevoerd uit andere 
plaatsen in het omliggende rivierengebied.1319 Het ontbreken van foetale en neonatale 
resten van schaap/geit en varken in Leiderdorp werpt de vraag op, of deze dieren ook 
(deels) uit een ander deel van de nederzetting zijn aangevoerd, of uit andere plaatsen 
in de regio.

Varkens zijn vleesleveranciers bij uitsteek en laten dan ook het algemeen gangbare pa-
troon zien van een slacht op jongvolwassen leeftijd, het moment waarop ze volgroeid 
zijn. 

De invloed van het handelsnetwerk waar Leiderdorp deel van uitmaakte lijkt naar vo-
ren te komen in het geringere aandeel van (jong)volwassen runderen tegenover een 
vrij groot aandeel van kalfjes in de Karolingische geul. Het is goed mogelijk dat een deel 
van de dieren met een optimaal vleesgewicht werd verhandeld naar elders, met als ge-
volg dat de consumptie van kalfsvlees omvangrijk was. Omdat uit geschreven bronnen 
niets bekend is over handel in kaas en boter in de Vroege Middeleeuwen, verwacht men 
eerder dat runderen op de hoef geëxporteerd zijn. 
Ook schapen werden zowel in Leiderdorp als andere plaatsen multifunctioneel ge-
bruikt. Omdat oude schapen vaak ontbreken in de botassemblages kan de vraag ge-
steld worden of juist volwassen dieren speciaal voor hun vlees, melk, huid of wol wer-
den gehouden, of voor al deze doeleinden. Vanwege het vrij geringe aandeel schaap in 
Leiderdorp, dat aansluit bij andere nederzettingen in het Utrechtse rivierengebied1320, 
vraagt Esser zich zelfs af of wol niet werd geïmporteerd uit het kustgebied.1321 
De toename van het aandeel schapen in de Karolingische periode is een algemene trend 
voor zowel het rivierengebied, Hollandse kustgebied en de Zeeuwse en Fries-Groningse 
kweldergebieden. Daarnaast geldt voor dezelfde gebieden, dat naarmate men langs de 
kust verder naar het zuidwesten en noorden komt het belang van schapenteelt stijgt.1322 
In hoeverre een toegenomen belang van het in historische bronnen genoemde ‘Friese 
laken’ een rol in speelde, staat nog ter discussie (zie verder hoofdstuk 30).

26.9 Speciale of rituele deposities
Tijdens de opgraving werd een aantal opvallende dierenresten aangetroffen, zoge-
naamde speciale deposities, die afwijken van reguliere botvondsten. Onder speciale 
deposities worden verstaan1323: begravingen van complete dieren in anatomisch ver-
band, een gearticuleerd deel van een skelet, losse schedels, grote concentraties botten, 
een combinatie van bovengenoemde categorieën. Bijzondere botdeposities worden 
onderscheiden van alledaags slachtafval door de afwijkende samenstelling, de locatie 
en/of de wijze waarop het bot in de grond is geplaatst.
Dergelijke moeilijk te verklaren vondsten werden tot voor kort in wetenschappelijke 
publicaties al snel als rituele deposities beschouwd, of simpelweg verklaard als slacht-
afval of het begraven van zieke dieren. Gearticuleerde onderpoten, waar vrijwel geen 
vlees aan zat, en schedels zouden slachtafval zijn. De laatste jaren zijn diverse studies 
gedaan naar de interpretatie van speciale deposities, het herkennen van rituele aspec-
ten daarvan en waarom dergelijke praktijken werden uitgevoerd.1324 
Onderzoek in de Romeinse nederzetting Tiel-Passewaaij maakte duidelijk dat de func-
tionele verklaringen niet altijd opgaan.1325 Waarom wordt dan slechts een bepaalde se-
lectie van diersoorten begraven, en niet een afspiegeling van de hele veestapel? Ook de 
begraving van diersoorten die normaliter wel gegeten werden roept vraagtekens op, 
zeker bij combinatie van dieren in één graf.

1319  Esser et al. 2012, 554-555.
1320  Esser 2009,323 en bijlage 15.11 (Utrecht-Leidsche Rijn A2); Zeiler 2007 (Odijk); Laarman 1996 (Houten).
1321  Esser 2009, 325.
1322  Esser 2009, 323.
1323  Groot 2008, 120.
1324  Groot 2008; Thilderkvist 2013.
1325  Groot 2008.
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Bijzondere deposities zijn verder herkenbaar aan de zorgvuldige manier waarop ze in 
een spoor zijn geplaatst, de relatief goede conditie van het materiaal, de lage fragmen-
tatiegraad - die wijst op een verse conditie ten tijde van het begraven, de eventuele 
combinatie met andere bijzondere vondsten en tenslotte de locatie van de depositie.1326 
Niet elke bijzondere depositie is een rituele depositie. Over wat een ritueel is bestaat 
geen universele definitie. Ook bestaat geen duidelijke grens tussen een rituele en niet-
rituele handeling. Groot signaleert op basis van antropologische literatuur echter di-
verse aspecten die telkens terugkeren bij rituele handelingen: er is sprake van commu-
nicatie met het bovennatuurlijke, formaliteit en regels, de handeling wordt regelmatig 
herhaald, het krijgt publieke aandacht en het is gebonden aan bepaalde plaats.1327 Ar-
cheologische criteria die door Groot voor rituele deposities zijn geformuleerd, op basis 
van haar studie naar de agrarische nederzetting van Tiel-Passewaaij uit de Romeinse 
tijd, zijn onder meer de compleetheid van het botmateriaal, het herhaald voorkomen 
van de depositie van meerdere (complete) individuen, de plaatsing van het bot binnen 
een spoor, de samenhang met andere speciale vondsten van ander vondstmateriaal en 
de aanwezigheid in betekenisvolle sporen, zoals greppels. 
Voorbeelden van rituele deposities zijn bouw- of verlatingsoffers in huis- of omhei-
ningsgreppels als bescherming van het erf. Mede op basis van antropologische studies 
ligt een relatie met de levenscyclus van het woonerf of vruchtbaarheidsriten voor de 
hand.1328 Bij feestmaaltijden is dikwijls te zien dat een deel van het karkas aan de goden 
of voorouders wordt geofferd. Zo beschreef de Arabische Ibn Fadlan in het begin van de 
10e eeuw de gewoonte van de Rus Vikingen om schedels van koeien en schapen op pa-
len te binden als een offer aan de goden na een succesvolle handelstransactie. De rest 
van het vlees werd verdeeld en opgegeten.1329 In vroegmiddeleeuws Scandinavië was 
het bevestigen van een paardenhoofd, of de schedel daarvan, op een paal was een ma-
nier om een tegenstander met magische kracht te bedreigen.1330 Nog in de 8e eeuw zijn 
er verwijzingen naar, in christelijke ogen, verkeerd gebruik van dieren. De Angelsaksi-
sche geestelijke Beda beklaagde zich in de Kerkelijke geschiedenis van het Engelse volk over 
het houden van feesten waarbij vele ossen werden geofferd aan ‘duivels’. Deze dieren 
zou men beter kunnen doden “voor voedsel om God te prijzen, en dank te zeggen voor 
hun overvloed aan onze schepper van alles.” 1331

Hieronder worden de bijzondere deposities uit Leiderdorp gepresenteerd, bestaande 
uit een aantal dierbegravingen, gearticuleerde skeletdelen en een reeks losse, vrijwel 
complete schedels. Per deposities wordt besproken of we te maken hebben met rituele 
deposities en welke betekenis er achter kan zitten.

26.9.1 Dierbegravingen
Tijdens de opgraving zijn verspreid over het opgegraven areaal vier middeleeuwse dier-
begravingen aangetroffen(zie voor de ligging fig. 4.4). 

• STR 57, een paardengraf met zowel merrie als veulen uit de Karolingische peri-
ode.

• STR 701, een paardengraf gelegen in het zandlichaam van de Ommedijk, date-
rend uit de 13e eeuw.

• STR 702, een paardengraf, nabij STR 701 gelegen in de Ommedijk, daterend uit 
de 13e eeuw 

1326  Groot 2008.
1327  Groot 2008, 98-101.
1328  Groot 2008, 156 en 192.
1329  Thilderkvist 2013, 117.
1330  Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, vol. 2, 76 (commentaren op boek 5).
1331  Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, I.30.
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Paardenbegraving STR 57
Deze paardenbegraving bestaat uit een rechthoekige, ondiepe kuil haaks op de vroeg-
middeleeuwse geul. In de kuil bevonden zich de skeletten van een merrie en een veulen 
(fig. 26.19). De conditie van het aangetroffen botmateriaal was over het algemeen ma-
tig. Door de matige botconditie konden met name de ribben en de wervels niet in zijn 
geheel worden gelicht. Tijdens de opgraving is daarom besloten de botten wel op te 
tekenen, maar niet mee te nemen voor verder analyse.
Een 14C-datering van botmateriaal van de merrie is tot twee keer toe mislukt wegens 
een gebrek aan collageen. Het gegeven dat het bot van STR 57 te weinig collageen be-
vatte voor een 14C-datering lijkt een Karolingische datering te bevestigen. STR 701 kon 
immers wel gedateerd worden en bleek te dateren in de 13e eeuw. Een grote wand-
scherf Badorf-aardewerk uit STR 57 IS dateerbaar in de Karolingische periode (750-900) 
EN ondersteunt het idee van een vroegmiddeleeuwse datering.
De merrie lag op haar rechterzij met de voorzijde in noordelijke richting (haaks op de 
geul). Het hoofd is naar beneden omgedraaid, met de snuit in zuidelijke richting op de 
borst. 
De aangetroffen skeletelementen bestaan uit delen van de schedel, het linker en rech-
ter schouderblad (scapula), het rechter voorbeen (zonder de phalanges) en het complete 
rechter achterbeen, alsmede een deel van het linkerbeen (tarsalia, metatarsus en pha-
langes). De wervels en ribben waren te slecht bewaard gebleven om uit het veld mee te 
nemen voor onderzoek.
De achterbenen laten een pathologisch verschijnsel zien op de eerste tenen (phalanx) 
en op het voetwortelbeen (centrotarsale). Bij deze botten zijn degeneratieve aandoenin-
gen (osteoartritis) geconstateerd in de vorm van botwoekering (exostoses) aan de randen 
van de gewrichtsvlakken (lipping, zie fig. 26.20). Deze aandoening doet vermoeden dat 
het paard zware arbeid heeft verricht en/of een aanzienlijke leeftijd bereikt heeft. Dit 
laatste is bepaald aan de hand van het gebit en is, aan de hand van de slijtage stadia 
van de incisieven, tussen de 6 en 10 jaar.1332 Door het ontbreken van de hoektanden in de 
onderkaak is tevens vastgesteld dat het om een merrie gaat. 
Er zijn een aantal haksporen aangetroffen op onder andere op het opperarmbeen (hu-
merus) en het spaakbeen (radius) van het rechter voorbeen en van het rechter achter-
been het scheenbeen (tibia). Het breken van de ledematen is vermoedelijk gedaan om 
het dier in de grafkuil te laten passen. 
Op basis van de grootste lengtemaat van een middenvoetsbeen (metatarsus) is de 
schofthoogte bepaald op 144 tot 152 cm. Deze schofthoogte is iets groter dan de gemid-
delde schofthoogte van 137 cm voor deze periode.1333 
Het tweede skelet betreft de resten van een veulen. Dit is neergelegd over de voeten 
van de merrie. Beide dieren lagen met de buik en hoofden naar elkaar toe. Het veulen 
is slechter bewaard gebleven. De elementen die zijn overgeleverd zijn het linker op-
perarmbeen (humerus), dijbeen (femur), rechter spaakbeen (radius) en een deel van het 
bekken (pelvis). Op basis van de vergroeiingsfase van de epifysen van het opperarmbeen 
is de leeftijd bepaald op circa 3-4 maanden.1334

Pathologische aanwijzingen voor de doodsoorzaak van beide dieren zijn niet aange-
troffen.

Het is lastig vast te stellen of bij dit dubbele diergraf sprak was van een rituele begra-
ving of het afdanken van twee kadavers van zieke dieren. Op basis van de ligging van 
twee complete dieren in één graf en de mogelijke relatie met een naastgelegen grep-
pel kan sprake zijn van een rituele begraving. Maar wat was dan de achterliggende 
reden van dit ritueel? Vroegmiddeleeuwse paardengraven komen we doorgaans tegen 
in vroegmiddeleeuwse grafvelden en een enkele keer ook op woonerven, zoals in Oeg-
stgeest-Nieuw Rhijngeest-Zuid en Utrecht-Leidsche Rijn A2.1335 Meestal zijn dit ruinen 
of hengsten, die – soms met paardentuig – opzettelijk zijn gedood als onderdeel van 
een prestigieuze begrafenis van een persoon, of het afsmeken van een gunst bij de go-

1332  Habermehl 1985.
1333  Prummel 1983, 221.
1334  Dit is vergeleken met een skelet van een veulen van die leeftijd in de vergelijkingscollectie ACASA (UvA).
1335  Prummel 1993; Buhrs 2013; Van der Jagt et al. 2014, 182-190.
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den.1336 Maar juist door de ongewone combinatie van zowel merrie als veulen is het de 
vraag of dit bij het Leiderdorpse paardengraf ook zo was.1337 Waren het dan toch twee 
zieke dieren die men niet wilde eten en in dit uitzonderlijke geval door de emotionele 
band met de eigenaar formeel ter aarde zijn besteld? Of hierbij sprake was van een ri-
tueel (het volgen van bepaalde regels, communicatie met het bovennatuurlijke en het 
afsmeken van een gunst1338) is niet onmogelijk.

1336  Buhrs, 2013; Van der Jagt et al. 2014, 182-190.
1337  Bij een inventarisatie van 287 paardengraven en losse -botten op grafvelden in Midden- en West-Europa wordt 

slechts één vondst van een veulen genoemd: een schedel en eerste beide halswervels van een 4 tot 6 maanden 
oud dier, aangetroffen vlak boven een grafkuil (Müller-Wille 1970/1971, 130 en 212). 

1338  Groot 2008, 118.

Fig. 26.19 Begraving uit de Karolingische periode van een merrie met veulen (STR 57).

Fig. 26.20 Botwoekering aan de randen 
van de gewrichtsvlakken op het linker 
achterbeen van de begraven merrie uit de 
Karolingische periode (STR 57)
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Paardengraf STR 701
Het graf van dit paard (S5189) lag in de lengterichting van de Ommedijk, zo’n 3, m ten 
westen van STR 702 (fig. 26.21). Het dier was op de linkerzijde begraven. Door ontbinding 
is het kadaver vanaf de borstkas achterover gedrukt. Het skelet is incompleet. De linker 
onderkaak (mandibula) ontbreekt. De ontbrekende elementen van het linker voorbeen 
zijn de middenhandsbeentjes (carpalia) en de tenen (phalanges). Van het linker achter-
been ontbreken slechts de laatste twee laatste tenen (phalanges 2 en 3) en het kuitbeen 
(fibula). Van het rechter voorbeen ontbreken het middenhandsbenen (metacarpus en 
carpalia), en de tenen (phalanges), dus de hele voet. Bij het rechter achterbeen ontbreken 
het dijbeen (femur), scheenbeen (tibia) en het hielbeen (calcaneum). De ontbrekende, 
relatief hooggelegen delen zijn in het verleden al vergraven. 
Op basis van de slijtage van kiezen uit de onderkaak is vastgesteld dat het dier een vol-
wassen exemplaar betreft, dat minstens vijf jaar oud is geworden. Door het ontbreken 
van diagnostische elementen kon geen seksebepaling worden gedaan. De schofthoogte 
is vastgesteld op basis van de lengte van het middenvoetsbeen(metatarsus). Deze ma-
ten representeren een paard met een schofthoogte van 136-144 cm, oftewel een paard 
met een gemiddelde grootte.
Een lichte vorm van artrose is vastgesteld bij de tenen (eerste phalanges). Met name 
de sterk ontwikkelde spieraanhechtingen duiden op een belasting van dit bot. Er zijn 
meerdere haksporen genoteerd op het linker dijbeen (femur) en spaakbeen (radius). De 
botten zijn hierdoor gebroken, waarschijnlijk om het dier zo makkelijk in de grafkuil te 
laten passen. 

Een 14C-datering wijst uit dat dit paard met 95,4 % waarschijnlijkheid (2 sigma) begra-
ven is op enig moment in de periode 1190-1278.1339 Dit is de tijd van de volmiddeleeuwse 
ontginning en landinrichting van het gebied (zie verder hoofdstuk 8). 

Paardengraf STR 702
Het graf van dit paard (S5190) lag haaks op de lengterichting van de Ommedijk, zo’n 
3,5 m ten oosten van STR 701 (fig. 26.21). Het dier was eveneens op de linkerzijde neer-
gelegd, waarna het als gevolg van de ontbinding grotendeels op de buik is komen te 
liggen. De voorzijde van het paard lag in zuidelijke richting, met het hoofd naar achte-
ren gedraaid. Van het paardenskelet zijn de meeste elementen overgeleverd, ondanks 
de broze conditie van sommige botten. De ontbrekende skeletdelen zijn een deel van 
de schedel en de atlas, het rechter schouderblad (scapula), het bekken (pelvis) en de te-
nen (phalanges) van het linker voor-en achterbeen. Deze hoger gelegen delen ontbreken 
door latere graafactiviteiten en/of door de aanleg van het archeologische vlak.
Doordat de linker onderkaak vrijwel compleet was kon een accurate leeftijd vastgesteld 
worden bij dit dier. Het gaat om een jongvolwassen individu van 4 tot 4,5 jaar. Op basis 
van het ontbreken van hoektanden betreft het hier een merrie. 

1339  Datering Glasgow: SUERC-61631 (GU38116): 792 ± 29. 1 sigma (68,2 % waarschijnlijkheid), 1223-1263 cal AD; 2 
sigma (95,4 % waarschijnlijkheid), 1190-1278 cal AD.

Fig. 26.21 Beide paardengraven in de Ommedijk in situ. Rechts STR 701 en links STR 702.
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De schofthoogte van dit dier is berekend op basis van de lengte van het scheenbeen 
(tibia), het spaakbeen (radius) en het middenvoetsbeen (metatarsus) en geeft aan dat 
het om een groot dier gaat van 152-160 cm. De maten van het linker en rechter midden-
handsbeen (metacarpus) spreken dit tegen en wijzen op een zeer groot dier van 160-168 
cm. De waarheid zal in het midden liggen, dus rond de 160 cm.
Op beide achterbenen zijn pathologieën vastgesteld. De middenvoetsbeentjes (centro-
tarsale) vertoonden, net als bij het vroegmiddeleeuwse paard uit diergraf STR 57 sporen 
van zware arbeid, getuige de degeneratieve aandoeningen (osteoartritis) in de vorm van 
botwoekering (exostoses) aan de rand van het articulatievlak (lipping). Een hakspoor is 
aanwezig is op het rechter spaakbeen. Mogelijk is deze doorgehakt, zodat het paard 
makkelijker in de grafkuil gelegd kon worden.

Gezien de samenhang met het andere paardenskelet is het aannemelijk dat ook dit 
paard is gestorven in de 13e eeuw. De doodsoorzaak van beide dieren is aan de hand van 
het botmateriaal niet vast te stellen.
Ook bij deze beide paardengraven is zou men aan een rituele begraving kunnen den-
ken, door de complete individuen, de ligging in elkaars nabijheid en de relatie met de 
Ommedijk. Vanwege de datering in de Late Middeleeuwen is een begrafenis als offer 
niet te verwachten. Wellicht zijn ze overleden aan een ziekte of ongeluk en besloot men 
door de emotionele band met deze dieren tot een formele begrafenis. Het begraven van 
de paarden in de Ommedijk kan te maken hebben met de afgelegen ligging in de 13e 
eeuw. Gaf men misschien een symbolische, beschermende functie aan deze begravin-
gen in het dijklichaam? 

26.9.2 Gearticuleerde skeletdelen
Zoals al vermeld bij de nederzettingssporen, zijn in een kuil en een waterput een aantal 
gearticuleerde botten gevonden:

• kuil S1079: een heiligbeen, vijf lenden- en drie borstwervels van een paard 
(V584, dateerbaar in de Karolingische fase (760-850)

• waterput STR 38: een vijftal gearticuleerde borstwervels van een kalf (V1477) 
dateerbaar in de laat-Merovingische fase (680-760). Waarschijnlijk hoort bij 
dit dier ook een linker en rechter spaakbeen en een schouderblad uit dezelfde 
waterputvulling (V1473 en V1477)

De vindplaats in een kuil en waterput en het soort botten van deze gearticuleerde ske-
letdelen wijzen op basis van de hierboven genoemde criteria niet in een richting van 
een ritueel. Het zijn geen opmerkelijke diersoorten of skeletdelen en de locatie is niet 
betekenisvol.1340 Men verwacht hier eerder met slachtafval te maken te hebben.

26.9.3 Losse dierenschedels
In het geselecteerde botmateriaal zijn twee vrijwel complete schedels aangetroffen (ta-
bel 26.38). De (volwassen) hondenschedel is afkomstig uit WP 12, uit de afvallaag STR 525 
uit de eerste helft van de 9e eeuw (fig. 26.9). De losse paardenschedel is aangetroffen 
in een greppel behorend bij de nederzettingssporen. Hak- of snijsporen ontbreken op 
de schedels.

1340  Groot 2008, 140.

STR aard fase V Latijn Nederlands n
22 greppel laat-Merovingisch 651 Equus caballus paard 1
525 afvallaag geul midden-Karolingisch 2983 Canis familiaris hond 1

totaal 2

Tabel 26.38 Aantal complete dierenschedels binnen het gedetermineerde botmateriaal.
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Deze schedels zijn lastig te beoordelen op een kwalificatie als bijzondere depositie en 
eventuele rituele depositie. Ze komen uit twee verschillende contexten en bestaan uit 
een afspiegeling van de gehouden diersoorten die vaak niet gegeten werden. Van de 
hondenschedel uit de afvallaag is niet bekend of deze is aangetroffen in een bepaalde 
positie, bijvoorbeeld met de kruin naar boven en in een bepaalde richting. Door de lig-
ging tussen ander afval is niet zeker of het om een speciale of rituele depositie gaat. 
Als een ritueel is uitgevoerd, is dat niet herkenbaar aan een opvallende ligging van de 
schedels; in welke positie deze onder water op de bodem belanden was maar de vraag. 
Een ritueel gebruik kan echter niet uitgesloten worden, omdat schedels in veel culturen 
een sterk symbolische betekenis hadden1341 Een waterrijke context als een geul is ook 
een plaats waar men offers of deeloffers kan verwachten ten behoeve van de vrucht-
baarheid. Bij het offeren van de schedel in het water had men dan weinig invloed in 
welke positie deze op de bodem belandde, tussen de afvalresten. 
De paardenschedel is compleet met onderkaken aangetroffen in een omheiningsgrep-
pel, en lag met de kruin naar boven. Half onder de schedel lag het schouderblad van 
een rund. Mogelijk bestaat een verband met de paar meter verderop in dezelfde grep-
pel aangetroffen deeloffer van een rund (zie par. 26.94 hieronder). De paardenschedel, 
zou – omdat het een dier is dat doorgaans niet geconsumeerd werd – niet deel van een 
feestmaaltijd zijn geweest, maar juist vanwege de beschermende symboliek in de grep-
pel kunnen zijn gelegd.

26.9.4 Combinatie-depositie

STR 22 met runder ‘begraving’ en paardenschedel
Dit betreft een gedeeltelijk skelet van een rund dat als een rechthoekig ‘pakket’ in de 
lengterichting van greppel STR 22 is gedeponeerd. Deze greppel is dateerbaar in de eer-
ste helft van de 8e eeuw.
Meerdere van de aangetroffen skeletdelen lagen in anatomisch verband (fig. 26.22). De 
aanwezige elementen betroffen een deel van de schedel, een deel van romp, borstwer-
vels en ribben, de linker schouderblad (scapula) en de linker dijbeen (femur), kuitbenen 
(tibiae) en van de rechter achterpoot alleen de middenvoetsbenen (metatarsus en tarsa-
lia) en tenen (phalanges) (zie fig. 26.23).

Met name de linkerhelft van het skelet bleek aanwezig, wat suggereert dat het een 
groot deel van de helft van een karkas betrof. Het schouderblad lag aan de oostelijke 
zijde, dwars onder de schedelresten. Daarna is de rechter onderpoot neergelegd aan de 
westkant, met daarover, in de lengterichting van de greppel, de linkerpoot en de rug-
genwervels. Deze wervels zijn bij het uitbenen dus langs beide zijden losgehakt van de 
ribben. Deze ribben bestaan uit een linker óf rechterzijde en zijn als laatste in de grep-
pel gelegd. Het kan niet worden uitgesloten dat andere, wat hoger gelegen botdelen in 
de greppel verdwenen zijn bij het afkleien. 

1341  Thilderkvist 2013, 33-34.

Fig. 26.22 Ligging van het partieel runder-
skelet in greppel STR 22.
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Het betreft een volwassen dier, aangezien alle epifysen van de lange beenderen ver-
groeid zijn. Aan de hand van een compleet middenvoetsbeen (metatarsus) is de schoft-
hoogte van het dier bepaald op 137,7 cm. Dit is voor de Vroege Middeleeuwen relatief 
groot, want de schofthoogte ligt gemiddeld op 110-116 cm.1342 Mogelijk dat het hier om 
een mannelijk exemplaar gaat. 
Het schouderblad bevat een hakspoor op de proximale zijde en op de ribben zijn zo-
wel hak- als snijsporen waargenomen. Hierdoor is het aannemelijk dat het dier wel 
geslacht is, maar niet geconsumeerd. 
Wellicht heeft de paar meter verderop in de greppel gelegen paardenschedel (V612), en 
het daar half onder gelegen rechter schouderblad van (hetzelfde?) rund (V613), ook met 
de runderdepositie te maken (zie hierboven).
De geordende wijze waarop de botten zijn neergelegd wijst op een deeloffer bij een 
feestmaaltijd, met zowel vleesrijke als -arme delen. De ligging in een omheiningsgrep-
pel laat tevens een beschermende functie vermoeden. 

26.10 Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen
Wat vertelt het dierlijk botspectrum over de voedseleconomie? Was de veeteelt gericht op 
melkproducten, vlees/huiden of wol? 
Het dierlijke botmateriaal gevonden in de geul en de nederzettingssporen uit Leider-
dorp – de Plantage geeft inzicht in de agrarische economie van de vroegmiddeleeuwse 
nederzetting. 
De resultaten geven aan dat het grootste deel van de veestapel gericht was op multi-
functioneel gebruik ten behoeve van zowel vlees, melk, fok en trekkracht en wol. Run-
derteelt was dominant binnen het landbouwbedrijf. Schaap en varken moeten slechts 
als aanvulling worden gezien. Gezien de overeenkomsten van het aandeel landbouw-
dieren met andere binnenlandse nederzettingen langs rivieren, zal deze verhouding 
met de landschappelijk gunstige condities voor het houden van runderen te maken 
hebben. Ook een compensatie van het gebrek aan goede akkergrond op de oever speel-
de wellicht mee in het grote aandeel rund. Nederzettingen waar wat meer kwelderge-
bied voorhanden was, zoals in de kwelders van Zeeland en Friesland, laten juist meer 
schaap zien.
De toename van het aandeel schaap/geit in de Karolingische tijd zou behalve voor wol, 
ook aan het maken van leer gerelateerd kunnen zijn (zie hoofdstuk 14). Mogelijk werd 
een deel van de volwassen runderen geëxporteerd. Werden deze runderen verkocht 
voor het verkrijgen van extra huiden van schaap en geit?

1342  Prummel 1983, 178 (tabel 67).

Fig. 26.23 Overzicht van de aangetrof-
fen skeletdelen van een rund in greppel 
STR 22. 
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Hoe verhoudt de bestaanseconomie van de nederzetting te Leiderdorp zich met andere beken-
de vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in de regio? Op welke gronden zou Leiderdorp op grond 
hiervan wel of niet kunnen worden gekarakteriseerd als een handelsplaats?
De bestaanseconomie van Merovingisch Leiderdorp was gericht op runderteelt, scha-
pen en varkens waren van minder belang. Het belangrijkste verschil met andere neder-
zettingen schuilt in het kleine percentage schapen in Leiderdorp. 
Ook in de Karolingische periode ligt de nadruk op runderteelt en blijven schaap en 
varken van ondergeschikt belang. De verschillen met andere nederzettingen zijn ech-
ter minder groot dan in de voorafgaande periode. Met name in Dorestad-De Geer en 
Utrecht-Leidsche Rijn A2 was de veestapel vergelijkbaar met die in Leiderdorp. Verschil-
len zijn op te merken ten aanzien van de leeftijdsopbouw van de veestapel. In Leider-
dorp zijn veel meer kalveren  aanwezig geweest dan in bijvoorbeeld Dorestad. In de 
Karolingische periode is een groot contrast aanwezig met nederzettingen in de kwel-
dergebieden van Friesland en Zeeland, waar schapenteelt sterk domineert. Op grond 
van de grote hoeveelheid kalveren, en dus een schaarste aan oudere dieren, zou kunnen 
worden verondersteld dat een deel van de oudere dieren op de hoef is afgevoerd uit Lei-
derdorp naar andere nederzettingen, bijvoorbeeld Dorestad. Het zoölogisch materiaal 
geeft hierover echter geen uitsluitsel. Handel met runderen ligt om een andere reden 
toch voor de hand. De nederzetting was niet zelfvoorzienend voor wat betreft graan. 
Mogelijk speelde handel in runderen een rol bij het verwerven van graanproducten. De 
nederzetting Leiderdorp kende ook enige textielproductie. Ook de daarvoor benodigde 
wol moet worden aangevoerd en dus betaald. 

In hoeverre zijn er aanwijzingen voor rituele praktijken en waaruit bestaan deze?
In het onderzochte skeletmateriaal was ook een aantal keren sprake van rituele depo-
sities. In een erfgreppel ten noorden van de geul zijn in de eerste helft van de 8e eeuw 
delen van een geslacht rund als een ‘pakket’ neergelegd, waaronder ook de schedel. Het 
betrof voornamelijk de linkerhelft van het skelet. De paardenschedel met schouderblad 
van een rund die een paar meter verderop in de greppel zijn aangetroffen, behoren wel-
licht ook tot deze, of een tweede, rituele depositie. Deze deposities kunnen in verband 
worden gebracht met een deeloffer van een feestmaaltijd, waarbij de greppel symbool 
stond voor de beschermende functie.
Van enkele dierenschedels die in de geul zijn aangetroffen is niet duidelijk of dit rituele 
deposities zijn. Problematisch is dat ze tussen ander slachtafval zijn aangetroffen en 
bij het eventueel uitvoeren van een ritueel geen invloed kon worden uitgeoefend hoe 
de schedels op de bodem van de geul terechtkwamen. Dit maakt het vaststellen van 
een ritueel op basis van een bepaalde richting of positie niet mogelijk. Het kan echter 
ook niet uitgesloten worden, omdat schedels in veel culturen een sterk symbolische 
betekenis hadden.
Bij de drie dierbegravingen van paarden, waarvan één van een merrie met veulen uit 
de Karolingische periode en twee volwassen dieren uit circa 1300, was ook sprake van 
een ritueel. Aanwijzingen voor een offer zijn op basis van pathologie niet voorhanden. 
Dit is ook veel minder waarschijnlijk, omdat paarden normaliter niet gegeten werden. 
Bovendien is het offeren van een paard in een inmiddels gechristianiseerde wereld niet 
te verwachten, zeker niet in de Late Middeleeuwen. Het ging waarschijnlijk om zieke of 
verongelukte dieren die door de emotionele band met de eigenaar begraven zijn. 

Voor deze rapportage is 16 % van het opgegraven dierlijk botmateriaal bekeken. Op 
basis van dit aantal is al een goede kijk ontstaan op de economie van de vroegmid-
deleeuwse nederzetting langs de geul. Voor toekomstig onderzoek is nog een zeker po-
tentieel voor onderzoek aanwezig. Een grotere steekproef leidt in ieder geval tot een 
betere onderbouwing van de hier gesignaleerde trends. Grote verschuivingen zijn ech-
ter niet te verwachten. Interessant zou verder een analyse van de samenstelling van 
verschillende delen van de geul kunnen zijn. Dit zou kunnen aangeven of verschillende 
activiteiten zijn uitgevoerd op de oever. 
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