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In juli 2011 is een deel van het dierlijk bot uit Wijk bij Duurstede-De Geer (opgravingen 1989-1994) 

onderzocht. Dit onderzoek is om twee redenen uitgevoerd: ten eerste in het kader van het 

onderwijsprogramma van de Vrije Universiteit Amsterdam, om studenten de kans te geven ervaring op 

te doen met zoöarcheologisch onderzoek; ten tweede om nieuwe gegevens te leveren voor het post-

doc onderzoek van dr Maaike Groot (Vrije Universiteit); en als laatste om gegevens aan te leveren voor 

het Odyssee project Dorestad: vicus famosus. Subproject 3 (Dorestad’s birth, AD 250-900), dat wordt 

uitgevoerd door dr Stijn Heeren (Hazenberg Archeologie), richt zich op de uitwerking van de 

opgraafgegevens van Wijk bij Duurstede-De Geer. Zoöarcheologisch onderzoek was niet voorzien in 

dit project, maar kan op deze wijze toch worden uitgevoerd. Helaas was op het moment dat dit rapport 

werd geschreven nog geen overzichtskaart van de opgraving beschikbaar. Daardoor is de archeologische 

integratie van de zoöarcheologische gegevens, vooral met betrekking tot context en verspreiding, 

beperkt. 

 Stijn Heeren heeft een selectie gemaakt van gedateerde sporen; vervolgens is het materiaal 

geleend van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, waar het gedeponeerd lag. Het materiaal dat 

voor dit onderzoek is geselecteerd is grotendeels afkomstig uit waterputten, omdat deze goed dateerbaar 

waren, en over het algemeen minder te lijden hebben onder opspit en verstoring. Bijkomend voordeel 

voor het zoöarcheologisch onderzoek is dat de conservering van materiaal uit waterputten doorgaans 

goed is.  

 Tijdens het onderzoek bleek dat een deel van het Romeinse materiaal eerder is gedetermineerd 

door Frits Laarman (destijds R.O.B. Amersfoort).1 Een deel van het Karolingische materiaal is eerder 

gedetermineerd door Lisette de Vries.2 Het eerder gedetermineerde Karolingische materiaal is 

voornamelijk afkomstig uit greppels, en volledig complementair aan het materiaal dat binnen het 

huidige onderzoek is bekeken. Hoewel er een overlap bestaat tussen het materiaal dat eerder door Frits 

Laarman is onderzocht, en het materiaal dat tijdens dit onderzoek is bekeken, is deze beperkt tot ca. 30 

% van het midden- en laat-Romeinse materiaal. Het bewerkt bot uit De Geer is tijdens een apart 

onderzoek bestudeerd en beschreven.3 

 De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft een schets van de 

bewoningsgeschiedenis van Wijk bij Duurstede-De Geer. In hoofdstuk 3 worden de vraagstellingen 

van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de gebruikte methoden van het onderzoek 

en hoofdstuk 5 aan de resultaten. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van eerder onderzoek 

samengevat. Hoofdstuk 7 is gewijd aan een vergelijking van de resultaten met die van andere 

vindplaatsen. Hoofdstuk 8 bestaat aan een discussie over de resultaten van het onderzoek; ook worden 

voor zover mogelijk de vraagstellingen beantwoord. Tevens worden de resultaten van het onderzoek 

hier samengevat. Bijlage A bevat tabellen met zoöarcheologische gegevens, en bijlage B is een catalogus 

van alle paleopathologische gevallen en non-metrische variaties.  

 

 

                                                           
1 Laarman 1995. In dit rapport is geen verdeling gemaakt tussen de verschillende Romeinse periodes.  

2 De Vries 1994.  

3 Thach/Lauwerier 2010. 
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In het centrale Rivierengebied was, totdat er dijken werden aangelegd, alleen bewoning mogelijk op 

plaatsen die van nature hoger gelegen zijn. Het gebied waarin de nederzetting Wijk bij Duurstede-De 

Geer ligt wordt doorsneden door een rivierbedding die waarschijnlijk tot in de IJzertijd nog actief is 

geweest.4 De bewoningssporen concentreren zich op de westelijke oeverwal van deze rivier. De Geer 

ligt ten noordwesten van het huidige Wijk bij Duurstede dat in de 14e eeuw is ontstaan langs de rivier 

de Rijn. Het nederzettingsterrein De Geer bevindt zich op een belangrijk knooppunt voor transport 

omdat de Rijn zich hier vlakbij splitst in de Lek en de Kromme Rijn. De oeverwal is tegenwoordig 

niet meer zichtbaar in het landschap als gevolg van egalisatie en akkerbewerking.5 De naam ‘De Geer’ is 

ontleend aan de gerende vorm van een bewaard gebleven perceel uit een Middeleeuwse verkaveling.6   

 Tussen 1989 en 1994 is het terrein Wijk bij Duurstede-De Geer opgegraven door de R.O.B. 

In 1954 waren er al fosfaatkarteringen gedaan, waardoor men de locatie en omvang van de vindplaats 

heeft kunnen bepalen. De aanleiding tot de uiteindelijke opgraving was het plan om een nieuwe 

woonwijk te bouwen op het terrein van De Geer.7  

 Door middel van datering van 175 fibulae die tijdens de opgravingscampagnes gevonden zijn, 

heeft men een indruk gekregen van de bewoningsperiodes. De eerste bewoningssporen dateren uit de 

midden-Bronstijd (1500-1300 v. Chr.). Daarna volgt een lange periode zonder bewoning. De 

vindplaats lijkt vervolgens vanaf de IJzertijd (775 v. Chr.) tot en met de Late Middeleeuwen (1400 n. 

Chr.) bijna continu bewoond te zijn geweest.   

 Als gevolg van deze langdurige bewoning en landbouwactiviteiten op dezelfde locatie, zijn de 

archeologische sporen sterk verstoord. Hierbij speelt ook mee dat - in tegenstelling tot bij de vindplaats 

Wijk bij Duurstede-De Horden - de archeologische sporen niet waren afgedekt door rivierafzettingen.8 

Ook omdat een deel van de oeverwal verdwenen is als gevolg van egalisatie is er in de zone waarin de 

bewoning zich vanaf de IJzertijd tot en met de Karolingische tijd concentreerde veel informatie 

verloren gegaan.9 Er zijn dan ook geen volledige huisplattegronden gevonden. Op het terrein zijn 

waterputten en afvalkuilen uit verschillende periodes opgegraven. De relatie tussen de ligging van de 

waterputten en afvalkuilen ten opzichte van de huizen was moeilijk vast te stellen.10 De verschillende 

sporen zijn voornamelijk gedateerd op basis van aardewerkvondsten.11 

 Vanaf de Late IJzertijd (250-12 v. Chr.) neemt het aantal gevonden fibulae toe. Ook uit 

muntvondsten blijkt dat De Geer tot in de laat-Romeinse tijd (270-450 n. Chr.) een belangrijke 

nederzetting was. Ten zuiden van De Geer lag De Horden. Beide nederzettingen waren in de vroeg-

Romeinse tijd bewoond. Van Es noemt de mogelijkheid dat De Horden en De Geer verschillende 

soorten agrarische nederzettingen waren, maar geeft helaas geen verdere informatie over deze 

intigrerende theorie.12 Waarschijnlijk hoorden ze bij een landverdelingssysteem dat opgelegd was door 

een hogere autoriteit.13 De Horden was in eerste instantie belangrijker dan De Geer; er zijn resten van 

1 of 2 boerderijen gevonden. Rond 200 n. Chr. werd De Horden echter verlaten als gevolg van 

wateroverlast. In De Geer bevond zich in de 3e eeuw n. Chr. een gebouw van bovengemiddelde 

                                                           
4 Van  Es/Van Dockum 1991, 43. 

5 De Vries 1994, 5. 

6 Van Es/Verwers 2010, 5. 

7 Laarman 1995. 

8 Van Es 1994, 231. 

9 De Vries 1994, 5. 

10 Van Es/Verwers 2010. 

11 Laarman 1995. 

12 Van Es 1994, 232. 

13 Vos 2009, 59-116. 



 7

omvang met een centrale plaats binnen de nederzetting.14 In De Geer vond tussen 250 en 350 n. Chr. 

mogelijk een onderbreking in de bewoning plaats doordat er een periode van onrust was in de 

grenszone van het Romeinse rijk. Uit verschillende opgravingen in het Rivierengebied blijkt dat de 

meeste Bataafse nederzettingen tussen 250/275 n. Chr. verdwijnen. De bewoning in De Geer wordt 

daarentegen wel voortgezet. Het zou kunnen dat de strategische ligging bij de vertakking van de Rijn 

hiervoor de reden is.15 Vondsten uit de laat-Romeinse tijd wijzen op de aanwezigheid van Frankische 

boeren van boven de Romeinse rijksgrens.16 

 De bewoningssporen uit de Merovingische tijd (450-700 n. Chr.) strekken zich uit over een 

langgerekt gebied. Men heeft weinig gebouwstructuren uit deze periode aangetroffen. Wel zijn er een 

aantal kuilen en waterputten opgegraven.17 Bovendien lag er op de oeverwal van de inmiddels verlande 

rivierbedding een grafveld. De graven lagen maar enkele decimeters onder het maaiveld. Het lijkt er op 

dat een deel van het terrein is afgegraven.18    

 Dorestad  ontstond rond 650 n. Chr. op een nieuw gevormde oeverwal van de Kromme 

Rijn.19 De stad was een belangrijk handelscentrum in de Karolingische tijd (700-900 n. Chr.). De 

nederzettingen langs de Rijn maakten deel uit van een groot handelsnetwerk. In De Geer stonden in 

deze periode waarschijnlijk minstens vijf boerderijen. In de 9e eeuw kwam er een einde aan de bloeitijd 

van Dorestad. In deze periode vonden er belangrijke veranderingen in De Geer plaats. Er ontstond een 

groot rechthoekig terrein van 90 x 380 meter, omringd door twee-meter-brede greppels. Ook is een 

boerderijplattegrond gevonden van hetzelfde type als de late boerderijen in Dorestad. Binnen de 

omgreppelde ruimte zijn echter geen sporen van grote gebouwen gevonden. De functie van dit terrein 

is nog onduidelijk, maar één verklaring is dat het een Karolingische vluchtburcht was.20 De Geer lijkt 

daarna voor drie eeuwen verlaten te worden. De laatste fase van bewoning is tussen 1250 en 1400. Uit 

deze periode stamt de moated site, een verhoging met rondom brede diepe grachten. Mogelijk heeft hier 

een bakstenen gebouw gestaan.21 Er zijn geen bewoningssporen uit latere tijden aangetroffen.22 

 

 

                                                           
14 Van Es 1994, 232. 

15 Van Es/Verwers 2010, 10-11. 

16 Van Es 1994, 232. 

17 Van Es et al. 1992, 43. 

18 Van Es/Van Dockum 1991, 46. 

19 Van Es/Verwers 2010, 7. 

20 Van Es 1994, 232. 

21 Van Es/Verwers 2010, 17-19. 

22 Van Es et al. 1992, 44. 
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De vraagstellingen voor het onderzoek van de dierlijke resten uit Wijk bij Duurstede-De Geer zijn de 

volgende: 

 

1. Kunnen er uitspraken worden gedaan over het soortenspectrum per periode? Vinden er 

ontwikkelingen plaats door de tijd heen? Wat zegt dit over het voedselpatroon en de bedrijfsvoering op 

de nederzetting? 

 

2. Wat zeggen leeftijdsgegevens over de exploitatie van vee? Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van 

secundaire producten, zoals trekkracht, melk en wol? 

 

3. Wat was de rol van wild in de gemeenschap van De Geer? Welke soorten werden bejaagd en 

waarom? Zijn er verschillen te constateren tussen de diverse bewoningsperiodes? 

 

4. Wat was de gezondheidstoestand van vee in Wijk bij Duurstede-De Geer? Is het 

prevalentiepercentage voor paleopathologie vergelijkbaar met dat voor de regio? Zijn er 

paleopathologische aanwijzingen voor het gebruik van trekkracht van runderen? Komen non-metrische 

variaties zoals ontbrekende of afwijkende gebitselementen voor in de veepopulatie in De Geer, en zijn 

hier ontwikkelingen in de tijd in waar te nemen? 

 

5. Zijn er in de laat-Romeinse tijd aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere ethnische 

groeperingen, vergeleken met de midden-Romeinse tijd? Dit zal worden onderzocht op basis van 

veranderingen of continuïteit in voedselpatronen en slachtmethoden.  

 

6.  Hoe verhoudt het soortenspectrum zich tot dat van andere, gelijktijdige vindplaatsen in de regio? 

De nabijgelegen vindplaats De Horden leent zich met name voor een vergelijking van de gegevens 

voor de midden-Romeinse tijd.  

 

Omdat nog geen overzichtskaart beschikbaar was, kon geen relatie worden gelegd tussen 

bewoningssporen en het dierlijk bot.  
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Het onderzoek is uitgevoerd door Marijke Bekkema, Martijn van Haasteren, Karin Scharringhausen en 

Maaike Groot. Alle determinaties van de eerste drie personen zijn gecontroleerd door de laatste. Bij de 

determinaties is gebruik gemaakt van de basale vergelijkingscollectie van de Vrije Universiteit. Voor de 

determinatie van fragmenten van wilde dieren en enkele twijfelgevallen is de collectie van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt. Frits Laarman heeft hierbij zijn expertise beschikbaar 

gesteld.23  

 Waar mogelijk zijn fragmenten op soort en element gedetermineerd. Wanneer het niet 

mogelijk was om de soort te bepalen, is geprobeerd om een fragment in één van drie formaatklassen in 

te delen: klein zoogdier, middelgroot zoogdier of groot zoogdier. Als dat ook niet mogelijk was, is het 

fragment onder de categorie ondetermineerbaar ingevoerd. Om het onderscheid tussen fragmenten van 

schaap en geit mogelijk te maken is gebruik gemaakt van een verschil in de vorm van de vierde 

melkpremolaar.24 De compleetheid van een bot is vastgelegd met behulp van zes 

fragmentatiecategorieën. Om vast te leggen welke delen van een bepaald bot aanwezig waren, is een 

indeling in zones gebruikt.25 Voor de leeftijdsbepaling is gebruik gemaakt van de doorbraak en slijtage 

van tanden en kiezen uit de onderkaak. Slijtage van het gebit van rund, schaap/geit en varken is 

genoteerd met behulp van de slijtagestadia van Grant.26 Volgens haar methode is vervolgens een 

mandible wear stage vastgesteld. De mandible wear stages zijn omgezet naar absolute leeftijden volgens de 

tabellen in Hambleton.27 De kroonhoogte van paardenkiezen is opgemeten en deze is vertaald naar een 

leeftijd met behulp van de tabellen van Levine.28 De vergroeiing van de epifysen is ook gebruikt voor 

de bepaling van de leeftijd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de tabellen van Silver.29 Bij enkele 

complete fragmenten van zeer jonge dieren, is de grootste lengte (zonder epifysen) vergeleken met die 

van moderne dieren, om vast te stellen of de dieren voor of na de geboorte zijn gestorven.30 Waar 

mogelijk is het geslacht bepaald, voor runderen aan de hand van de vorm van het schaambeen, en voor 

varkens aan de vorm van de hoektanden. De aanwezigheid van vraatsporen, brandsporen en 

slachtsporen is genoteerd. Vraatsporen zijn alleen genoteerd als aanwezig of afwezig; vorm en locatie 

zijn niet vastgelegd. Brandsporen zijn vastgelegd als gedeeltelijk verbrand, verbrand, gedeeltelijk 

gecalcineerd of gecalcineerd. Slachtsporen zijn geregistreerd als hakspoor of snijspoor. Daarnaast is de 

precieze locatie geregistreerd met gebruik van de codes ontwikkeld door Lauwerier.31 Maten zijn 

genomen volgens Von den Driesch.32 Schofthoogtes zijn berekend volgens verschillende methodes.33 

Pathologische verschijnselen zijn genoteerd en beschreven volgens de methode van Vann en Thomas.34 

Alle gegevens zijn ingevoerd in een database om verdere analyse mogelijk te maken.  

 

                                                           
23 Waar we hem hartelijk voor bedanken, evenals voor het beschikbaar stellen van zijn database Wijk bij Duurstede-De Geer 

1995. 

24 Payne 1985, 143-144. 

25 Serjeantson 1996, 195-200. 

26 Grant 1982. 

27 Hambleton 1999, 64-65. 

28 Levine 1982, 250, tabellen 3b en 3c. 

29 Silver 1969, 285-286. 

30 Habermehl 1975. 

31 Lauwerier 1988, 182-212. 

32 Von den Driesch 1976. 

33 Voor rund volgens Von den Driesch/Boessneck 1974, Bergström/Van Wijngaarden-Bakker 1983 en Matolcsi 1970; voor 

paard volgens May 1985; voor schaap volgens Teichert 1975; voor varken volgens Teichert 1969. 

34 Vann/Thomas 2006. 
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 .             

 

In totaal zijn 3781 fragmenten bot bekeken, waarvan 1551 fragmenten op soort gedetermineerd 

konden worden (41 %; tabel 1). Afgezien van enkele fragmenten van vogels en vissen was al het 

materiaal afkomstig van zoogdieren. Tussen het materiaal bevond zich ook een mensenbotje. Een klein 

deel van het materiaal viel af voor analyse, omdat het uit niet-gedateerde contexten afkomstig is, of 

omdat het te weinig was voor verdere analyse (prehistorie). Twee niet-gedateerde fragmenten zijn 

interessant: een schedel van een hoornloos rund met een depressie in het voorhoofd en een metatarsus 

van een rund met pathologische veranderingen. Deze fragmenten worden verder besproken in 

paragraaf 5.8.  

 

periode   n gedetermineerd  n ondetermineerbaar totaal % gedetermineerd 

prehistorie  8   1   9 - 

midden-Romeins  434   742   1176 36.9 

laat-Romeins  831   1112   1943 42.8 

Merovingisch  71   44   115 61.7 

Karolingisch  200   325   525 38.1 

niet gedateerd  7   6   13 - 

 

totaal   1551   2230   3781 41.0  

Tabel 1. Wijk bij Duurstede-De Geer. Aantal gedetermineerde en niet gedetermineerde fragmenten 

per periode, en percentage gedetermineerde fragmenten.  

 

 

 .                                    

 

Het dierlijk bot is over het algemeen goed geconserveerd, maar de conservering verschilt per spoor. 

Een deel van het materiaal lag onder de waterspiegel en was zeer goed geconserveerd, terwijl een ander 

deel enigszins verweerd was. Sommige fragmenten waren deels bedekt met concreties, waardoor 

bijvoorbeeld slachtsporen slecht of niet zichtbaar waren.  

 Een groot aantal fragmenten toonde recente breuken en oppervlakkige beschadigingen die in 

sommige gevallen zeer lastig te onderscheiden waren van slachtsporen. Om het onderscheid te maken is 

gebruik gemaakt van een handloep, en gelet op de kleur van het bot op de plaats van de beschadiging 

of mogelijk slachtspoor. Bij slachtsporen is de kleur van het blootgestelde bot vaak gelijk of vrijwel 

gelijk aan dat van het botoppervlak, terwijl dit bij moderne beschadigingen vaak sterk contrasteert. Bij 

beschadigingen door een schep is het schaafvlak vaak ‘dichtgesmeerd’ en glimmend. In veel gevallen 

was de beschadiging duidelijk modern, en is deze niet genoteerd. Het kan echter niet worden 

uitgesloten dat bij de minder duidelijke gevallen moderne beschadigingen ten onrechte als slachtspoor 

zijn genoteerd. Dit maakt de analyse van de aanwezige slachtsporen minder betrouwbaar.  

 De tand-bot index geeft een goede indicatie voor de fragmentatie en conservering van dierlijk 

bot. De tand-bot-index wordt vastgesteld door het totaal aantal fragmenten van tanden en kiezen te 

delen door het totaal aantal fragmenten (zowel gedetermineerd als niet gedetermineerd), en dit getal te 

vermenigvuldigen met 100.35 Tanden en kiezen blijven over het algemeen beter bewaard dan bot, en 

worden dan ook vaker teruggevonden. Hoe lager de tand-bot index, hoe beter de conservering van het 

                                                           
35 De Jong 2005, 174-175. 
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materiaal. De tand-bot index voor het dierlijk bot uit De Geer is 3.73. Dit is vergelijkbaar met de tand-

bot index voor andere opgravingen uit het rivierengebied.36  

 Door de goede conservering is de informatiewaarde van het materiaal uit Wijk bij Duurstede-

De Geer hoog.  

 

 

 .                         

 

Voor de analyse is onderscheid gemaakt tussen verschillende fases en contexten. Achtereenvolgens 

worden besproken: de midden-Romeinse tijd (150-270 n. Chr.),37 de laat-Romeinse tijd (270-450 

n.Chr.), de Merovingische tijd (450-750 n. Chr.) en de Karolingische tijd (750-900 n. Chr.). Tabel 2 

geeft de procentuele verdeling van het totaal aantal botfragmenten per periode weer. Om een betere 

indruk te krijgen van het relatieve aandeel van het botmateriaal per periode, zijn de aantallen van de 

laat-Romeinse, Merovingische en Karolingische tijd gecorrigeerd op basis van de gegevens voor de 

midden-Romeinse periode en de tijdsduur per periode.38 

   

bewoningsfase  periode   aantal %      tijdsduur  (jr) gecorrigeerd39 % 

midden-Romeinse tijd ca. 150 - 270 n. Chr. 1176 31.3 120  1176  40.0 

laat-Romeinse tijd  ca. 270 - 450 n. Chr. 1943 51.7 180 (1.5x) 1295  44.1 

Merovingische tijd  ca. 450 - 750 n. Chr. 115 3.1 300 (2.5x) 46  1.6 

Karolingische tijd  ca. 750 - 900 n. Chr. 525 14.0 150 (1.25x) 420  14.3 

 

totaal       3759 100 750  2937  100 

Tabel 2. Fasering Wijk bij Duurstede-De Geer. Procentuele verdeling van botfragmenten per 

bewoningsfase. 

 

In de tabel is te zien dat na correctie voor de tijdsduur het relatieve aandeel van het te analyseren 

botmateriaal voor de laat-Romeinse tijd afneemt van 52 naar 44 %. De midden-Romeinse tijd blijkt 

ongeveer even goed vertegenwoordigd als de laat-Romeinse tijd. Het absolute percentage van 14 % 

van de Karolingische tijd blijft na correctie gelijk. Wat deze tabel vooral laat zien, is dat de 

ondervertegenwoordiging van de Merovingische tijd niks te maken heeft met een kortere 

bewoningsduur; in tegendeel, zelfs, want deze periode heeft de langste tijdsduur. 

 Absolute aantallen fragmenten bot worden door veel factoren bepaald, waarvan de 

bewoningsduur er slechts één is. Andere factoren zijn de intensiteit van bewoning en het 

bewonersaantal (meer bewoners produceren meer afval), de locatie van opgravingsputten binnen de 

vindplaats (centrum of periferie) en de manier waarop men met afval omging (bijvoorbeeld in buiten 

gebruik geraakte waterputten werpen, of als bemesting voor de akkers gebruiken).   

 

 

 .         -               

 

Voor de midden-Romeinse tijd zijn 1176 fragmenten geanalyseerd (31 % van het totaal). Hiervan zijn 

434 fragmenten op soort gedetermineerd. Het aantal fragmenten is gecorrigeerd voor associaties. Dat 

                                                           
36 Groot 2010, 101, tabel 7.5. 

37 Hoewel de midden-Romeinse tijd in Nederland in 70 n. Chr. begint, begint de bewoning in De Geer pas later. 

38 Sbonias 1999, 6. 

39 Formule: 1/(duur periode/120). De midden-Romeinse periode met een bewoningsduur van 120 jaar is hier als uitgangspunt 

genomen. 
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betekent dat meerdere fragmenten die met zekerheid aan één dier toe te wijzen zijn, als één zijn 

gerekend. Een gevolg hiervan is dat het aantal fragmenten rund naar beneden is bijgesteld, aangezien 

136 fragmenten van een compleet skelet zijn aangetroffen (zie beneden). Het totale gewicht van het 

skelet is ruim 13 kilo. Het gewicht is echter niet gecorrigeerd in de tabel. 

 Uit de analyse van de botten blijkt dat rund het soortenspectrum domineert met 74 % van het 

totaal op soort gedetermineerde fragmenten, gevolgd door varken, paard en schaap of geit (tabel 3). 

Verder is opmerkelijk dat hond voor deze fase geheel ontbreekt, evenals vogels en vissen. Wel wordt 

wild vertegenwoordigd door maar liefst vier soorten: wild zwijn, edelhert, oerrund en das. Het 

Minimum Aantal Individuen voor de vier belangrijkste huisdiersoorten staat in tabel A1 (in bijlage A); 

ook hier domineert rund.  

 

soort    aantal  %  gewicht (g) % 

rund    215  73.6  42185  91.1 

schaap/geit   9  3.1  124  0.3 

paard    14  4.7  2079  4.5 

varken    49  16.8  1532  3.3 

wild zwijn (Sus scrofa)  1  0.3  52  0.1 

edelhert (Cervus elaphus)  2  0.7  241  0.5 

oerrund (Bos primigenius)  1  0.3  312  0.7 

das (Meles meles)   1  0.3  21  0.0 

totaal det.   292  100  46305  100 

  

middelgroot zoogdier  27    140 

groot zoogdier   670    5391 

ondetermineerbaar   45    43 

totaal    742    5574 

Tabel 3. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Aantal fragmenten en totaal gewicht per 

soort. Het aantal fragmenten is gecorrigeerd voor associaties.  

 

Het bot uit deze periode komt uit één kuil en zestien waterputten (tabel A2). Bijzondere sporen zijn de 

waterputten 105, 115 en 188. Alle drie bevatten ze namelijk een grote hoeveelheid fragmenten van 

runderen. De meeste van de runderfragmenten uit waterput 105 zijn afkomstig van het complete skelet. 

Verder is het opmerkelijk dat in waterput 115 drie van de vijf fragmenten wild zijn gevonden. De 

fragmenten zijn afkomstig van wild zwijn, edelhert en oerrund (fig. 1 en 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Linker onderkaak van een edelhert.  
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Fig. 2. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Lendewervel van een oerrund. 

 

In tabel A3 (in bijlage A) is de fragmentatie van de botten per soort weergegeven. Hieruit blijkt dat, in 

tegenstelling tot de andere periodes, botten van varkens sterker gefragmenteerd zijn dan die van 

runderen. Het hoge aantal complete runderbotten staat in verband met het complete skelet, dat 73 

complete botten telt. Ondanks dit gegeven blijven varkensbotten sterker gefragmenteerd dan 

runderbotten. Verder is twee derde van de fragmenten van schaap of geit voor minder dan 50 % 

compleet en zijn er geen complete botten van deze soort aanwezig. Van de paardenbotten is twee 

derde voor minder dan 25 % compleet. 

 Het aantal skeletelementen per diersoort is weergegeven in tabel A4. Hieruit blijkt dat van rund 

alle elementen aanwezig zijn. Verder is opvallend dat van schaap, paard en varken geen wervels en 

ribben zijn aangetroffen. Mogelijk komt dat doordat deze elementen, zeker als ze gefragmenteerd zijn, 

lastig te determineren zijn. Ten slotte zijn van schaap en paard geen schedelfragmenten gevonden. Het 

aantal aangetroffen fragmenten is voor deze soorten echter klein, zodat hier geen conclusie aan kan 

worden verbonden.  

 Op fragmenten van alle gedomesticeerde diersoorten zijn slachtsporen aangetroffen (tabel 4). 

Rund en varken vertonen ongeveer een gelijke mate van slacht, hoewel rund meer hak- dan snijsporen 

heeft en varken meer snij- dan haksporen. Op basis van de enkele fragmenten paard en schaap met 

slachtsporen kan gezegd worden dat fragmenten paard en schaap ongeveer half zoveel slachtsporen 

hebben als rund en varken. De aangetroffen slachtsporen op fragmenten van runderen en varkens zijn 

kenmerkend voor villen, segmentatie en consumptie. De twee slachtsporen op paardenbotten wijzen 

op segmentatie, het enkele slachtspoor op een tibia van een schaap of geit is kenmerkend voor 

consumptie, en het slachtspoor op een dijbeen van een das wijst op segmentatie. Voor wat betreft vraat 

is er op alle botten ongeveer even veel geknaagd met uitzondering van runderbotten, die minder vraat 

vertonen. Eén fragment van een rund vertoont daarnaast brandsporen. 

 

soort  snij hak hak- en snij totaal slacht % slacht  vraat % vraat 

rund  21 28 8  57  26.5  18 8.4 

schaap/geit 1 - -  1  11.0  2 22.2 

paard  - 2 -  2  14.3  3 21.4 

varken  7 3 -  10  20.4  9 18.4 

oerrund  - 1 -  1  100  - - 

das  - 1 -  1  100  - - 

Tabel 4. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Slacht- en vraatsporen. 
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Over de leeftijd van runderen is het volgende te zeggen. Voor elf dieren is op basis van gebitsdoorbraak 

en -slijtage een leeftijd bepaald (tabel A5). Twee dieren (18 %) zijn gedood in het eerste levensjaar. 

Drie (27 %) zijn geslacht tussen het eerste en derde jaar. Eén (10 %) dier is gedood op jong volwassen 

leeftijd en vijf runderen (45 %) zijn op oude tot zeer oude leeftijd gestorven. De leeftijden van 

runderen op basis van de epifysevergroeiing (tabel A6) tonen een vergelijkbaar beeld. 20 % van de 

dieren is geslacht voordat ze een jaar oud waren. Nog eens 20 % is gedood tussen het eerste en derde 

jaar, en 15 % tussen het derde en vierde jaar. 45 % van de runderen is na het vierde levensjaar geslacht.  

 Ook voor varkens is de leeftijd bepaald aan de hand van gebitsgegevens en epifysevergroeiing. 

Van de zes varkens waarbij de doorbraak en slijtage bepaald kon worden, zijn twee varkens (33 %) 

tussen de 7 en 14 maanden geslacht en vier (67 %) tussen de 14 en 27 maanden (tabel A5). Dit zou 

betekenen dat geen enkel varken ouder zou zijn geworden dan 2.5 jaar. De gegevens van de 

epifysevergroeiing (tabel A7) tonen een ander beeld. 11 % van de varkens is in het eerste jaar geslacht 

en 22 % tussen de 1 en 2.5 jaar. 67 % is gedood tussen de 2.5 en 3.5 jaar, wat betekent dat er geen 

varkens ouder zijn geworden dan 3.5 jaar. Op basis van epifysevergroeiing en gebitsdoorbraak en -

slijtage kunnen we voorzichtig concluderen dat deze dieren in de midden-Romeinse periode 

nauwelijks de volwassen leeftijd bereikt hebben. Dit betekent mogelijk dat de varkens zijn geslacht op 

het moment dat ze waren volgroeid. Vanuit economisch oogpunt is dit goed te verklaren. Als de 

varkens volgroeid zijn leveren ze het meeste vlees op en door ze op dit moment te slachten, hoeven ze 

niet meer gevoed en verzorgd te worden. 

 Over de epifysevergroeiing en gebitsdoorbraak en -slijtage van de overige soorten is het 

volgende te zeggen. Van de negen fragmenten schaap of geit is een radius proximaal en een 

metapodium distaal vergroeid. Van een pasgeboren schaap of geit is de leeftijd bepaald op basis van de 

slijtage van een melkpremolaar (tabel A5). Van de 14 fragmenten paard zijn twee femora proximaal 

onvergroeid en zeven andere epifysen vergroeid. De enige opgemeten kroonhoogte van een P3/4 of 

M1/2 uit de onderkaak is 74 mm, en daarmee van een paard van 4 tot 6.5 jaar oud. Voor wat betreft 

wild is de femur van de das zowel proximaal als distaal vergroeid. Ook de tibia van een edelhert is 

distaal vergroeid. Vanwege het geringe aantal fragmenten van deze soorten kunnen uit deze gegevens 

geen verdere conclusies getrokken worden. 

 Voor drie runderen is aan de hand van de vorm van het bekken het geslacht bepaald. Het gaat 

om één vrouwelijk en twee mannelijke dieren. Eén van de mannelijke runderen is het complete dier 

uit waterput 105. Behalve van de runderen is ook het geslacht van zes varkens bepaald aan de hand van 

de vorm van de hoektanden. Het gaat hier om twee vrouwelijke en vier mannelijke varkens. Voor drie 

complete fragmenten en één min of meer compleet dijbeen kon de schofthoogte worden berekend. De 

drie schofthoogtes voor runderen zijn 103, 131 en 132 cm (tabel A26). Een metacarpus is van een paard 

met een schofthoogte van 131 cm (tabel A28).  

 Aan één runderschedel is te zien dat het een ongehoornd dier is geweest (fig. 3). Drie andere 

runderen waren zeker gehoornd. Daarnaast zijn nog twee losse hoornpitten aangetroffen. In totaal zijn 

15 fragmenten van runderen met verschijnselen van pathologie aangetroffen. Zeven van deze 

fragmenten zijn afkomstig van het volledige runderskelet uit waterput 105. Tevens zijn twee 

fragmenten gevonden van rund waarbij sprake is van non-metrische variatie. Eén metapodium van een 

paard is sterk afwijkend maar de oorzaak hiervan lijkt geen pathologie maar bewerking te zijn (fig. 4). 

In paragraaf 5.8 wordt de pathologie verder besproken.   
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Fig. 3. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Schedel van een ongehoornd rund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Bewerkt metapodium van een paard.  

 

Runderskelet 

Hoewel in de loop van deze paragraaf al het één en ander duidelijk is geworden over het vrijwel 

complete runderskelet uit waterput 105, zal het hier nog kort apart besproken worden. Zoals eerder is 

vermeld gaat het om 136 fragmenten met een gewicht van 13.35 kg. Aan het bekken is te zien dat het 

een mannelijk dier is. Het bekken vertoont geen eburnatie. De radii zijn proximaal vergroeid, evenals 

de phalanx 1 en 2. De humerus is distaal vergroeiend. De metatarsi en tibiae zijn onvergroeid. Dit 

suggereert een leeftijd tussen de twee en drie jaar. Op basis van gebitsdoorbraak en -slijtage is het dier 

jong volwassen (zie vondstnummer 790-5-56/6 in tabel A5), wat betekent dat het ouder is dan drie 

jaar. Het skelet vertoonde een aantal pathologische veranderingen: in beide astragali van dit rund is een 

verhoogde mate van porositeit zichtbaar aan de mediale zijde, waarschijnlijk als gevolg van 

hypervascularisatie. Bovendien zijn de os centrotarsale en os tarsale 4 van beide achterpoten vergroeid 

met os tarsale 2-3. Twee thoracale wervels hebben een afwijkend oppervlak van het costotransversaal 

gewricht. Het cranium van dit dier bevat in het occipitale deel drie perforaties welke ontstaan zijn als 

gevolg van een erfelijke stoornis bij de vorming van de sinussen. De pathologie zal verder worden 

besproken in paragraaf 5.8. Tot slot zijn er geen slacht- of vraatsporen op de fragmenten aangetroffen. 
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 .       -               

 

Voor deze periode zijn 1943 fragmenten (51 %) bekeken, waarvan 830 fragmenten op soort konden 

worden gedetermineerd (43 %). Samen vertegenwoordigden deze fragmenten een gewicht van 65322 

gram. Hoewel rund nog steeds de belangrijkste diersoort is, is het aandeel rund afgenomen van 74 %  

naar 59 %. Het percentage paard is iets lager dan in de voorgaande fase, terwijl dat voor schaap of geit 

iets is gestegen. Acht fragmenten waren met zekerheid te determineren als schaap. Het aandeel varken 

is toegenomen van 17 % naar 25 % (tabel 5).  

 Opvallend is de verbreding van het soortenspectrum voor wild en de aanwezigheid van hond. 

Het cumulatieve percentage wilde zoogdieren stijgt van 1.6 % naar 5.2 %. De aangetroffen fragmenten 

van kat zijn gezien het geringe aantal fragmenten waarschijnlijk van wilde katten (fig. 5). Het 

soortenspectrum is breed: tenminste acht wilde zoogdieren zijn aanwezig, waaronder bruine beer en das 

(fig. 6). Daarnaast worden er voor het eerst enkele vogel- en vissensoorten aangetroffen.  

 Er werd één menselijk bot aangetroffen: een proximaal en distaal onvolgroeide tibia van een 

baby van nog geen 3 maanden oud. Menselijk materiaal wordt niet meegenomen in deze analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Rechter onderkaak van een wilde kat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Humerus van een das.  
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soort    aantal40  %  gewicht (g) % 

rund    453  59.1  41214  76.7 

schaap/geit   44  5.7  806  1.5 

paard    27  3.5  2998  5.6 

varken    194  25.3  6264  11.7 

hond    8  1.0  124  0.2 

wild zwijn (Sus scrofa)  13  1.7  879  1.6 

edelhert (Cervus elaphus)  9  1.2  434  0.8 

eland (Alces alces)    1  0.1  441  0.8 

oerrund (Bos primigenius)   1  0.1  174  0.3 

bruine beer (Ursus arctos)   1  0.1  231  0.4 

das (Meles meles)    1  0.1  15  0.0 

marterachtige (Mustelidae)   1  0.1  1  0.0 

wilde kat (Felis silvestris)   3  0.4  5  0.0 

bever (Castor fiber)   11  1.4  151  0.3 

 

totaal det. zoogdieren  767  100  53737  100 

 

kip (Gallus gallus dom.)  2    3   

zwaan (Cygnus sp.)   1    16   

gans (Anser sp.)   1    4   

totaal det. vogels   4    23   

 

snoek (Esox lucius)   3    11   

steur (Acipenser sturio)  5    23   

totaal det. vissen   8    34   

 

middelgroot zoogdier  241    734 

groot zoogdier   803    10545 

ondetermineerbaar   65    243 

vogel ondetermineerbaar  3    6 

 

totaal    1891    65322  

 

mens    1    3 

totaal    1892    65325 

Tabel 5. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Aantal fragmenten en totaalgewicht per 

soort.  

 

 

Het dierlijk bot uit deze periode is afkomstig uit twee kuilen en 22 waterputten (zie tabellen A10a en 

A10b in bijlage A). In al deze sporen komen fragmenten van runderen voor. In kuil 19 en waterputten 

116 en 137 komen enkel fragmenten van runderen voor. In de kuilen 25 en 33 en de waterputten 79, 

102, 138, 146 en 148  zijn drie of vier gedomesticeerde zoogdiersoorten vertegenwoordigd: rund, 

                                                           
40 Het aantal gedetermineerde zoogdieren is gecorrigeerd voor de associaties die aangetroffen zijn: één bijna compleet 

runderskelet, eenmaal de geassocieerde phalangen 1 en 2 van een rund, eenmaal een radius en ulna van een rund en driemaal 

een radius en ulna van een varken en een geassocieerde humerus en ulna van een varken. Het ongecorrigeerde aantal is 830 

gedetermineerde fragmenten. 
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schaap/geit, varken en/of paard. De rijkste sporen zijn de kuilen 33 en 34 en waterputten 84, 135, 138, 

168, 184, 193-195. Wild werd aangetroffen in kuil 34 en in de waterputten 80,82-84, 86, 135, 149, 

161/162, 168, 179, 184, 193-195. Kuil 34 en waterputten 135 en 168 zijn sporen met een breed 

soortenspectrum, waar gedetermineerde fragmenten van bijna alle gedomesticeerde diersoorten, wild, 

vogel en vis in voorkomen. Het dassenbot werd gevonden in waterput 184, en het bot van de 

marterachtige in waterput 135. Opvallend is dat de visfragmenten steeds in combinatie met de 

beverfragmenten zijn aangetroffen (kuil 34 en waterputten 135, 168). 

 In tabel A11 is de fragmentatie per diersoort te zien. Hieruit blijkt dat ca. 50 % van de 

runderfragmenten sterk gefragmenteerd is; ca. 30 % is niet sterk gefragmenteerd.41 Varkensfragmenten 

zijn niet sterker gefragmenteerd dan runderfragmenten en vertonen een gelijkmatige verdeling over de 

verschillende fragmentatieklasses. Voor de vier landbouwhuisdieren lijken alle lichaamsdelen 

vertegenwoordigd te zijn (tabel A12).  

 

 

soort  snij    hak hak- en snij totaal slacht % slacht    vraat % vraat 

rund 58 57 12  127  28.0  30 6.6 

schaap/geit 1 3   4  9.1  2 4.5 

paard 3 3   6  22.2  2 7.4 

varken 7 8  2  17  8.8  12 6.2 

hond  1   1  12.5 

totaal det. dom. 69 72 14 155  21.3  46 6.3 

  

wild zwijn (Sus scrofa)- - 1 1    4 

eland (Alces alces) - -  1  1    - 

oerrund (Bos primigenius)- 1 -  1    - 

bever (Castor fiber) 1 - -  1    1  

kip 1 - -  1    - 

 

Tabel 6. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Slachtsporen en vraatsporen. 

 

 

Op de fragmenten van edelhert, bruine beer, das, de marterachtige, wilde kat, vissen en vogels zijn 

geen slachtsporen aanwezig. Slachtsporen zijn vooral aangetroffen op fragmenten van rund (28 %; tabel 

6) en in mindere mate op varken (9 %). Van schaap of geit, paard en de meeste wilde zoogdieren zijn te 

weinig fragmenten met slachtsporen aangetroffen om een betrouwbaar slachtpercentage te kunnen 

berekenen. Op de rechter metatarsus van een rund werden naast snijsporen ook bewerkingssporen 

aangetroffen. Het na overlijden aangebrachte patroon van gaatjes op de plantaire zijde aan de distale 

zijde van de diafyse van de metatarsus is te zien in figuur 7. Slachtsporen typisch voor villen, 

segmentatie en consumptie zijn aangetroffen op botten van rund, varken en paard. Voor schaap of geit 

is villen en consumptie aangetoond. Slachtsporen op fragmenten van eland en bever wijzen op 

consumptie. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Sterk gefragmenteerde fragmenten bestaan uit de klasses 1 en 2. Niet sterk gefragmenteerde fragmenten bestaan uit klasses 5 

en 6. 



 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Bewerkingssporen op een rechter 

middenvoetsbeen van een rund.  

 

Vraatsporen zijn aanwezig op fragmenten van rund, schaap of geit, varken, paard, wild zwijn en bever. 

Op 11 van de 30 fragmenten van rund met vraatsporen werden ook slachtsporen aangetroffen. Op 3 

van de 12 varkensfragmenten met vraat werden ook slachtsporen aangetroffen. Opvallend is dat op 

fragmenten van wild zwijn, het best vertegenwoordigde wilde zoogdier, wel vraat- maar geen 

slachtsporen werden aangetroffen. Twee fragmenten van rund en twee fragmenten van varken zijn 

gecalcineerd. Een 16-tal kleine niet verder te determineren fragmenten van groot zoogdier zijn 

verbrand. Er zijn geen verbrande fragmenten van wild, vogels en vissen aangetroffen. 

 De leeftijdsbepaling voor runderen en varkens is uitgevoerd op basis van gebitsdoorbraak en -

slijtage en de epifysevergroeiing. Leeftijdsgegevens voor het gebit van schaap of geit zijn zeer beperkt, 

evenals de gegevens over de epifysevergroeiing.  

 Op basis van 18 runderkaken en losse gebitselementen is de leeftijd bepaald (tabel A14). Van 

158 runderbotten was de epifysevergroeiing vast te stellen (tabel A15). De gebitsdoorbraak en -slijtage 

wijst op een slacht van 39 % van de runderen in de eerste drie levensjaren; 48.5 % bereikte een 

volwassen of oudere leeftijd (fig. 8). Op basis van de vergroeiing van de epifysen kan gesteld worden 

dat slacht in de eerste twee levensjaren beperkt plaatsvond; pas in het derde levensjaar vinden we een 

slachtpiek van 23 %. 56 % bereikte een leeftijd ouder dan 4 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Leeftijdsverdeling op basis van 

gebitsdoorbraak en -slijtage voor het rund (in percentages).  
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Op basis van 21 varkensonderkaken en losse gebitselementen is de leeftijd bepaald (tabel A14). Van 76 

varkensbotten was de epifysevergroeiing vast te stellen (tabel A16). De gebitsdoorbraak en -slijtage wijst 

op een slacht van 14 % van de varkens in het eerste levensjaar. De meeste dieren (71 %) werden tussen 

14 en 27 maanden geslacht. Geen van de dieren bereikte een leeftijd hoger dan 3.5 jaar. De vergroeiing 

van de epifysen geeft een ander beeld: slechts 39 % van de dieren werd geslacht voordat ze 2.5 jaar oud 

waren, en nog eens 50 % tussen de 2.5 en 3.5 jaar. 11 % bereikte een leeftijd van meer dan 3.5 jaar. 

Een ellepijp van een pasgeboren varkentje vormt een aanwijzing dat varkens ter plekke werden gefokt 

(fig. 9). De verschillen tussen de leeftijdsbepaling op basis van gebitsdoorbraak en -slijtage en 

epifsevergroeiing kunnen mogelijk verklaard worden door de geringe hoeveelheid gebitsmateriaal, maar 

ook zandrijke of grove voeding kan bijdragen aan een sterkere gebitsslijtage dan normaal. Daarnaast 

dient opgemerkt te worden dat de gebitsbepaling met behulp van de methode van Grant beter werkt 

voor runderen, geiten en schapen dan voor varkens, omdat de structuur van varkenskiezen 

ingewikkelder is.42  Aan de andere kant zijn jongere dieren vaak ondervertegenwoordigd bij de analyse 

van epifysevergroeiing, omdat hun botten kwetsbaarder zijn; bij gebitselementen is dit niet het geval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Ellepijp van een neonaat varken. 

 

Alle 12 epifysen van paarden waarvoor de vergroeiing kon worden bepaald zijn vergroeid. Voor schaap 

of geit kon van negen fragmenten de epifysevergroeiing, en van negen onderkaken of losse 

gebitselementen de doorbraak en slijtage worden vastgesteld. Slechts één tibia is distaal onvergroeid. 

Van de gebitselementen zijn er zes (67 %) in de leeftijdscategorie 1-2 jaar in te delen; de overige 

gebitselementen zijn van dieren ouder dan 2 jaar. Wegens een te gering aantal fragmenten kan er geen 

verdere analyse plaatsvinden. Twee opgemeten kroonhoogtes van paardenkiezen (P3/4 of M1/2 uit de 

onderkaak) bedragen 40 en 49 mm: dit komt overeen met leeftijden van 8-14 en 8-11 jaar.  

 Van de wilde soorten was een ulna van een wild zwijn proximaal onvergroeid, en een humerus 

en tibia van bevers waren proximaal onvergroeid. Distaal niet vergroeid waren een linker tibia van een 

bever, een radius en een metatarsus van een edelhert en een femur van een bruine beer. Van één wild 

zwijn kon de mandible wear stage op basis van een linker en rechter onderkaak bepaald worden: deze viel 

in de leeftijdscategorie 21-27 maanden. Op basis van deze enkele botten kan helaas geen nadere analyse 

uitgevoerd worden.  

 Van vier runderen is aan de hand van de vorm van het bekken het geslacht bepaald (tabel A8). 

Het gaat om één mannelijk dier en drie vrouwelijke dieren. Behalve van de runderen is ook het 

geslacht van 17 varkens  en drie wilde zwijnen bepaald aan de hand van de grootte en vorm van de 

                                                           
42 Groot 2010, 55. 
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hoektanden (tabel A9). Het gaat hier om zes vrouwelijke en elf mannelijke varkens en drie mannelijke 

wilde zwijnen.  

 Aan de hand van zeven vrijwel complete fragmenten van runderen kon de schofthoogte 

worden berekend. De zeven schofthoogtes voor runderen zijn 111, 127 en 114 cm op basis van de 

metacarpus en 136, 131, 120 en 123 cm op basis van de metatarsus (tabel A26). Aan de hand van drie 

varkensfragmenten kon de schofthoogte berekend worden: op basis van de radius een schofthoogte van 

78 cm en op basis van de tibia schofthoogtes van 75 en 72 cm (tabel A29).  

 Aan één runderschedel is te zien dat het een ongehoornd dier is geweest, hoewel nog sprake is 

van een rudimentaire hoornpit. Twee andere runderen waren zeker gehoornd. Er zijn voor de laat-

Romeinse tijd in totaal 26 fragmenten gevonden met verschijnselen van pathologie. In vier gevallen 

was er sprake van non-metrische variatie. Ook wat betreft de pathologie is het rund het sterkst 

vertegenwoordigd met 18 fragmenten. De  vier fragmenten met non-metrische variatie zijn afkomstig 

van runderen. Daarnaast vertonen vijf fragmenten van varken verschijnselen van pathologie. Hieronder 

bevond zich een afwijkend carpaalbotje met waarschijnlijk een bottumor. Voor wild zwijn zijn in drie 

gevallen aanwijzingen voor gebitsaandoeningen aanwezig. 

 

Runderskelet 

In waterput 138 werden in totaal 45 fragmenten van een runderskelet aangetroffen. Het totale gewicht 

bedroeg 794 gram. Een overzicht van de aangetroffen skeletelementen wordt gegeven in tabel A13. Er 

is geen sprake van pathologische veranderingen of anatomische variaties. Er zijn geen slacht-, vraat- of 

brandsporen op de fragmenten aangetroffen. Het geslacht van het dier kon niet bepaald worden. Op 

basis van de epifysevergroeiing zou het dier jonger dan 1.5 jaar oud zijn geweest (distale humerus en 

proximale phalanx 2 onvergroeid). Op basis van de gebitsdoorbraak en -slijtage zou het dier maximaal 

een maand oud zijn geweest (vierde melkpremolaar met slijtagestadium a). Een extra leeftijdsbepaling is 

uitgevoerd om uitsluitsel te geven over de meest waarschijnlijke leeftijd van het kalf. Habermehl heeft 

de kenmerken beschreven van het foetale skelet.43 In tabel 7 zijn de lengtematen van de complete lange 

botten van het kalf vermeld, samen met de corresponderende leeftijd volgens Habermehl.44 Volgens 

Habermehl is dit kalf bijna voldragen. Mogelijk is het iets te vroeg geboren, en vervolgens gestorven, of 

doodgeboren. 

 

fragment       lengte (mm)  leeftijdscategorie    

radius    119.0  260-270 dagen    

femur    139.9  260-270 dagen    

metacarpus   123.8  260-270 dagen    

leeftijd      260-270 dagen  

Tabel 7. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Lengtematen van pijpbeenderen van het 

foetale runderskelet (zonder epifysen) en bijbehorende leeftijd volgens Habermehl (1975). De draagtijd 

van een rund is 279-290 dagen.45 

 

Wilde zoogdieren  

In de laat-Romeinse periode is een stijging van het aandeel wild te constateren, van 1.6 naar 5.3 % van 

het totaal aantal fragmenten zoogdier. Het aantal vertegenwoordigde diersoorten neemt ook toe: van 

vier naar negen. Onderstaand wordt een korte profielschets gegeven van de aangetroffen soorten.  

                                                           
43 Habermehl heeft zijn onderzoek uitgevoerd op de volgende runderrassen: Schweizer Fleckvieh (vlekvee), Simmentaler en 

Freiburger. 

44 Habermehl 1975, 65, tabel 5. 

45 Dit varieert per ras. Aiello et al. (Merck Veterinary Manual) 1998, 978. 
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 Het wilde zwijn, de voorouder van het gedomesticeerde varken, is een alleseter die vooral in 

loofbossen, halfopen landschap en landbouwgebied voorkomt. Deze soort heeft een voorkeur voor 

loofbossen met beuken, eiken en moerassige plaatsen. Het edelhert is een herbivoor die in open en 

bosrijke gebieden leeft. Jaarlijks wordt het gewei afgeworpen. Het edelhert wordt al sinds de prehistorie 

gejaagd voor zijn vlees; het bot en gewei werd vaak bewerkt. Vanaf de middeleeuwen werd de jacht op 

edelhert een sport voorbehouden aan de adel. De eland is de grootste inheemse hertensoort. Deze 

herbivoor kwam in Nederland voor tot ca. 1000 n. Chr. en leefde met name in naaldbossen en drassige 

streken als riviervalleien en merengebieden. Het gewei wordt jaarlijks afgeworpen. Het oerrund is de 

kolossale voorouder van alle moderne rundersoorten en kwam in Nederland voor tot in de vroege 

middeleeuwen, maar stierf uit door bejaging en verlies van leefgebied. Het oerrund leefde in en om 

moerassen en moerasbossen. Het was een herbivoor die gras en twijgen at.  

 De bruine beer is een roofdier dat in Nederland tot de 11e eeuw in het wild voorkwam. Het is 

een omnivoor. De bruine beer kwam voor in gemengde bossen en open gebieden. De beer werd 

gejaagd (met behulp van honden) voor zijn vel, het vet werd gebruikt als olie en het eten van 

berenvlees werd in de middeleeuwen gezien als statussymbool.46 Het is soms lastig om op basis van 

archeologische vondsten van een enkel fragment conclusies te trekken over de verspreiding van de 

bruine beer. In het verleden werden mogelijk berenhuiden verhandeld. De pels bevat vaak nog de 

botten van de schedel en tenen, zodat deze elementen geen bewijs zijn voor het lokale voorkomen van 

de bruine beer. In Wijk bij Duurstede-De Geer is echter een deel van een dijbeen gevonden, en dit 

wijst er op dat de bruine beer in de omgeving voorkwam (fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Voor- en achteraanzicht van de distale femur 

van een bruine beer.  

 

Marterachtigen zijn roofdieren die leven van kleine zoogdieren, vogels, vissen, insecten en vruchten. 

Ze verblijven in natuurlijke holtes in bomen of steenhopen en graven soms holen. Bepaalde soorten 

leven nabij de mens. Enkele soorten marterachtigen worden bejaagd voor hun pels. De das is een 

roofdier behorende tot de familie der marterachtigen. Het is een omnivoor dier dat meerdere generaties 

lang in hetzelfde hol leeft, ook wel burcht genoemd. De wilde kat is de voorvader van de 

gedomesticeerde kat. Het is een carnivoor die leeft van knaagdieren, vissen, vogels en insecten. 

 Bevers stierven in Nederland in de 19e eeuw uit, maar zijn vanaf 1988 op verschillende locaties 

in het wild uitgezet (fig. 11). De bever is het grootste aquatische knaagdier dat in Nederland leeft. Bij 

                                                           
46 Hörter 2009, 23. 
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voorkeur bouwen ze een nest in een ondergronds hol en kiezen pas in de tweede plaats voor een 

bovengrondse burcht. Bevers leven in waterrijke gebieden die grenzen aan bos. De bever heeft een 

voorkeur voor trager stromend water zoals uiterwaarden, meren en moerassen. De bever is een 

herbivoor. De bever werd bejaagd voor zijn vacht en het vlees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Linker onderkaak van een bever. 

 

 

Visresten 

Er zijn in deze periode resten gevonden van een roofvis - de snoek (Esox lucius) - en een trekkende vis 

- de steur (Acipenser sturio; fig. 12). De steur trekt in de paaitijd vanuit zee de rivieren op. Beide soorten 

worden in zoet water bevist. De visresten zijn over het algemeen zeer gefragmenteerd. Hierdoor is het 

niet mogelijk maten van de elementen te nemen. Toch is op basis van de elementgrootte wel iets van 

de visafmetingen te zeggen. Zo is een kaakfragment van een snoek van een zeer groot exemplaar (fig. 

13).47 Op de resten zijn geen hak-, snij- of vraatsporen waargenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Steurplaten. 

 

 

                                                           
47 Dit werd duidelijk door vergelijking met materiaal in de vergelijkingscollectie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 

tevens mondelinge mededeling Frits Laarman (R.C.E.).  
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Fig. 13. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Kaakfragment van een snoek. 

 

 

 .                      

 

Voor de Merovingische tijd was relatief weinig materiaal beschikbaar voor onderzoek. Dit is een gevolg 

van de slechte archeologische herkenbaarheid van deze periode. In totaal zijn 115 fragmenten bekeken, 

waarvan voor 71 de diersoort kon worden bepaald (61.7 %). Resten van vogels zijn niet aangetroffen. 

Twee fragmenten baars (Perca fluviatilis) konden met zekerheid worden gedetermineerd; meerdere sterk 

gefragmenteerde fragmenten die waarschijnlijk ook van baars zijn, zijn niet geteld.48 Zes soorten 

zoogdier zijn vertegenwoordigd: de gebruikelijke huisdieren en daarnaast het wilde zwijn. Rund 

domineert het soortenspectrum; varken is de enige andere soort die met meer dan enkele procenten is 

vertegenwoordigd (tabel 8). Associaties van bij elkaar horende fragmenten zijn niet aanwezig.  

 Het dierlijk bot uit deze periode is afkomstig uit één kuil en vijf waterputten (tabel A17, in 

bijlage). Uit kuil 37 komen 13 fragmenten rund. Uit waterputten 70 en 78 komen enkele fragmenten 

rund en een enkel fragment varken. In waterput 186 zijn drie soorten vertegenwoordigd: rund, paard 

en varken. Waterput 185 is interessant omdat hier fragmenten van vijf soorten aanwezig zijn, terwijl het 

totaal toch maar laag is. Het enige fragment wild zwijn komt uit dit spoor. Waterput 130 is het rijkste 

spoor, met 31 gedetermineerde fragmenten van rund, varken en schaap of geit.  

 

soort    aantal  %  gewicht (g) % 

rund    49  69.0  5872  89.2 

schaap/geit   2  2.8  18  0.3 

paard    3  4.2  232  3.5 

varken    14  19.7  329  5.0 

hond    2  2.8  121  1.8 

wild zwijn (Sus scrofa)  1  1.4  12  0.2 

totaal det.   71  100  6584  100 

 

middelgroot zoogdier  7    20 

groot zoogdier   37    997 

totaal    115    7601 

Tabel 8. Wijk bij Duurstede-De Geer. Merovingische tijd. Aantal fragmenten en totaalgewicht per 

soort.  

 

Tabel A18 laat de fragmentatie per diersoort zien. Hieruit blijkt dat fragmenten van runderen sterker 

gefragmenteerd zijn dan die van varkens. In tabel A19 staan de aantallen per skeletelement per soort 

                                                           
48 Deze fragmenten zijn niet in tabel 8 opgenomen, omdat ze pas laat in de analyse boven water kwamen.  
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vermeld. Voor het rund kan worden gezegd dat elementen uit het hele lichaam aanwezig zijn; voor de 

andere soorten is het aantal fragmenten te klein om uitspraken te doen.  

 Op de fragmenten van schaap of geit, paard en wild zwijn zijn geen slachtsporen aanwezig. 

Slachtsporen zijn in gelijke mate aanwezig op fragmenten van rund en varken, hoewel bij het rund 

relatief meer hak- dan snijsporen zijn gesignaleerd (tabel 9). Voor zowel rund als varken zijn 

slachtsporen geregistreerd die wijzen op villen, segmentatie en consumptie. Beide fragmenten hond 

laten sporen van slacht zien.  

 Vraatsporen zijn alleen aanwezig op fragmenten van rund en varken (tabel 9). Het enige 

verbrande fragment kon niet verder worden gedetermineerd dan middelgroot zoogdier.  

 

soort  snij hak hak- en snij totaal slacht % slacht  vraat % vraat 

rund  3 7 1  11  22.4  3 6.1 

varken  2 1 -  3  21.4  2 14.3 

hond  1 1 -  2  -  - - 

Tabel 9. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Slacht- en vraatsporen. 

 

Leeftijdsgegevens voor het gebit zijn zeer beperkt. Een onderkaak van een rund heeft een eerste molaar 

met slijtagestadium g, wat past bij een dier tussen de 18 en 36 maanden. Een onderkaak van een varken 

(met slijtagestadia voor g en a voor M2 en M3) is tussen de 14 en 27 maanden geslacht. Een bovenkaak 

van een rund heeft een volwassen gebit, evenals de onderkaak van een hond. Tenslotte is een 

melkpremolaar van een paard aanwezig.  

 De vergroeiing van de epifysen laat voor het rund vooral slacht op volwassen leeftijd zien: van 

19 epifysen zijn slechts drie epifysen niet vergroeid. Van de vijf epifysen van het varken waarvoor de 

vergroeiing kon worden vastgesteld zijn er drie onvergroeid. Twee epifysen van schaap of geit en een 

epifyse van een hond zijn vergroeid. Voor het paard is geen informatie over epifysevergroeiing 

beschikbaar.  

 In twee gevallen kon het geslacht worden bepaald. Een bekkenfragment is van een mannelijk 

rund, en de hoektand van het wilde zwijn is ook van een mannelijk exemplaar. De genomen maten 

staan in tabellen A26-30. Voor een complete tibia van een rund kon de schofthoogte worden 

berekend; dit dier had een schofthoogte van 112.5 cm.   

 In drie gevallen kon worden vastgesteld dat runderen gehoornd waren; ongehoornde 

exemplaren zijn niet aangetroffen voor deze periode. Er zijn twee fragmenten met verschijnselen van 

pathologie gevonden. Het betreft twee fragmenten van runderen. Een dijbeenkop van een rund 

vertoont eburnatie (tabel 14). 49 Daarnaast  is een deel van een onderkaak aangetroffen waarvan het 

gewricht  afwijkend van vorm is. Bij een onderkaak van een hond ontbreekt de derde molaar. Dit is 

waarschijnlijk een aangeboren afwijking en een vorm van non-metrische variatie (zie paragraaf 5.8).  

 

 

 .                      

 

Voor deze fase zijn 525 fragmenten bekeken met een totaalgewicht van 15147 gram (tabel 10). Het 

gaat om 14 % van het totaal aantal onderzochte fragmenten voor de vindplaats De Geer. Er konden 197 

fragmenten met een totaalgewicht van 11563 gram op soort worden gedetermineerd. Het Minimum 

Aantal Individuen dat voor deze periode is berekend is 11 (tabel A1). Rund is ook in deze periode de 

belangrijkste diersoort met 62 % van het totaal op soort gedetermineerde zoogdierfragmenten. Het 

aandeel varken is ten opzichte van de vorige periode weer wat toegenomen, van 20 naar 25 %. Schaap 

of geit is vertegenwoordigd met 7 % en paard met 4 %. Er is slechts één fragment van een hond 

                                                           
49 Voor twee acetabula van bekkens is de afwezigheid van eburnatie vastgesteld.  
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gevonden. Verder zijn er drie fragmenten van wilde dieren gedetermineerd:  eland, bever en edelhert 

(fig. 14). Vogels zijn vertegenwoordigd met twee fragmenten van eenden en twee fragmenten die niet 

aan een soort konden worden toegewezen. Tot slot zijn nog twee steurplaten gevonden en een deel 

van een mosselschelp. Er zijn twee associaties aanwezig van een radius en ulna van een rund. Voor 

schaap of geit konden twee lumbale wervels worden geassocieerd.  

 Het botmateriaal uit de Karolingische tijd is afkomstig uit zeven waterputten (tabel A20). De 

putten verschillen sterk wat betreft de aantallen fragmenten. De rijkste waterput was W174 met 142 

fragmenten. Deze bevat met name rund en groot zoogdier en één mosselschelp. Voor W123 zijn 121 

fragmenten onderzocht. Opvallend is dat hier slechts 18 fragmenten rund aanwezig zijn en 6 

fragmenten schaap of geit. De categorie groot zoogdier bevat echter 84 fragmenten. Het zou goed 

kunnen dat hier ook nog niet-determineerbare runderbotten onder vallen. De eend is met twee 

fragmenten vertegenwoordigd in W123 en er is één fragment van een niet nader determineerbare vogel 

aanwezig. Het enige fragment hond uit deze periode is in deze waterput gevonden. In W157 zijn 86 

fragmenten gevonden waaronder bever en edelhert en 52 fragmenten groot zoogdier. Het fragment 

eland is gevonden in W165. Voor deze waterput zijn 96 fragmenten gedetermineerd. Rund was sterk 

vertegenwoordigd met 32 fragmenten en er is een vogelfragment gevonden. De steur is afkomstig uit 

W131; deze put bevat veel fragmenten middelgroot zoogdier. 

 

 

soort    aantal50  %  gewicht (g) % 

rund    119  62.0  8774  76.0 

schaap/geit   14  7.3  298  2.6 

paard    7  3.6  875  7.6 

varken    48  25.0  1414  12.2 

hond    1  0.5  5  0.04 

edelhert (Cervus elaphus)  1  0.5  61  0.5 

eland (Alces alces)   1  0.5  118  1.0 

bever (Castor fiber)   1  0.5  5  0.04 

totaal det.   192  100  11550  100 

 

eend (Anatinae)   2    2   

 

steur (Acipenser sturio)    2    10   

 

mossel (Mytulis edulis)  1    1 

 

middelgroot zoogdier  31    128   

groot zoogdier   292    3454   

vogel ondetermineerbaar  2    2   

totaal    522    15147   

Tabel 10. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Aantal fragmenten per soort.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Aantallen gecorrigeerd voor associaties. Ongecorrigeerd aantal voor rund: 121 fragmenten; schaap/geit: 15 fragmenten. 
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Fig. 14. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Linker ulna van een eland. 

 

Op de fragmenten van wilde dieren zijn geen slachtsporen gevonden. Het percentage slachtsporen voor 

rund en varken is ongeveer gelijk: 27 en 29 % (tabel 11). Op runderbotten zijn echter meer hak- dan 

snijsporen aanwezig. Voor beide soorten zijn slachtsporen aanwezig die kenmerkend zijn voor villen, 

segmentatie en consumptie. De botten van paard en schaap of geit vertoonden in vier gevallen 

slachtsporen. Voor deze diersoorten is geen percentage slachtsporen berekend omdat het om te kleine 

aantallen gaat. Vraat is gevonden op fragmenten van rund, schaap of geit, paard en varken. Er was 

slechts één fragment verbrand bot van een rund aanwezig. 

 

soort  snij hak hak- en snij totaal slacht % slacht  vraat % vraat 

rund  8 17 7  32  26.9  6 5.0 

schaap/geit 3 1 -  4  -  2 14.3 

paard  1 2 1  4  -  2 28.6 

varken  6 6 2  14  29.2  4 8.3 

Tabel 11. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Slacht- en vraatsporen. 

 
 
Tabel A21 laat de fragmentatie per diersoort zien. Hieruit blijkt dat botten van runderen sterker 

gefragmenteerd zijn dan die van varkens. De botten van schaap of geit zijn altijd voor meer dan 10 % 

compleet. De fragmentatie voor paard is gelijkmatig verdeeld over de verschillende categorieën.  

 Leeftijdsgegevens voor het gebit zijn beperkt (tabel A23). Van paard, schaap of geit en hond 

zijn geen kiezen aanwezig. Er zijn tien onderkaken van runderen en zeven van varkens gevonden, maar 

deze bevatten in de meeste gevallen geen elementen meer. Voor de aanwezige elementen in de 

onderkaak en de losse elementen uit de onderkaak is een mandible wear stage berekend. Eén runderkaak 
is van een dier van 8-18 maanden oud. Dan zijn er nog twee losse derde molaren van runderen 

gevonden die respectievelijk jong volwassen of jong volwassen/ouder zijn. Voor varken is een 

onderkaak gevonden van een dier met een M1 zichtbaar in de crypte en een vierde melkpremolaar met 

slijtagestadium b; dit dier is jonger dan 2 maanden. Daarnaast is een onderkaak gevonden met daarin 

een vierde permanente premolaar met slijtagestadium a,  van een varken dat een leeftijd van 14 tot 21 

maanden heeft bereikt. Tot slot waren er nog twee onderkaken met een vierde premolaar met 

slijtagestadium e; deze kaken zijn van varkens tussen 14 en 27 maanden.  

 De vergroeiing van de epifysen laat voor het rund vooral slacht op volwassen leeftijd zien: van 

36 epifysen zijn slechts twee epifysen niet vergroeid (tabel A24). Van de 34 epifysen van het varken 

waarvoor de vergroeiing kon worden vastgesteld zijn er tien onvergroeid (tabel A25). Het lijkt erop dat 

de varkens ook pas op latere leeftijd (2.5 tot 3.5 jaar) geslacht werden. De aantallen zijn echter te klein 

om hier een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. 

 Voor schaap of geit zijn vijf epifysen gevonden waarvan er drie vergroeid zijn. Voor het paard 

zijn drie vergroeide epifysen gevonden. Deze dieren waren in elk geval ouder dan twee jaar. 
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 Van de botten zijn indien mogelijk maten genomen (tabel A26-29). Aan de hand van de 

grootste lengte (195 mm) van een metacarpus van een rund is berekend dat dit dier een schofthoogte 

van 120 cm had.51 Voor paard, varken en schaap of geit konden geen schofthoogtes berekend worden.  

 Er kon voor deze fase voor zes dieren het geslacht worden bepaald. Bij de runderen is aan de 

hand van het bekken vastgesteld dat er één vrouwelijk dier en één mannelijk dier was (tabel A8).  Voor 
het varken bleek uit de grootte van de hoektanden dat er drie mannelijke dieren waren en één 

vrouwelijk dier (tabel A9). 

 In twee gevallen kon vastgesteld worden dat een rund gehoornd was. Er zijn geen hoornloze 

runderen gevonden in deze periode. Voor de Karolingische periode zijn tien fragmenten aanwezig met 

pathologische veranderingen. Het betreft zeven fragmenten van rund waarvan zes met aanwijzingen 

voor gewrichtsproblemen, twee van schaap of geit en één van varken. Daarnaast is er voor rund een 

M3i gevonden met een onderontwikkelde derde lob; dit is een anatomische variatie. Deze fragmenten 

zullen verder worden besproken in paragraaf 5.8. 

 

 

 .                         -                    

 

Alle waargenomen pathologische verschijnselen in het onderzochte botmateriaal zijn beschreven en 

gefotografeerd. Van enkele botten zijn röntgenfoto’s gemaakt om inzicht te krijgen in de dichtheid en 

structuur van het bot.52 In deze paragraaf zal ook aandacht worden besteed aan de non-metrische 

variatie zoals bijvoorbeeld het ontbreken van de tweede premolaar in de onderkaak van het rund of de 

aanwezigheid van een extra foramen in de onderkaak bij schaap of geit en rund. Deze variaties hebben 

geen gevolgen voor het welzijn van het dier. Ze zijn waarschijnlijk genetisch bepaald maar mogelijk 

spelen ook omgevingsomstandigheden een rol. 53 Door de aan- en afwezigheid van veel voorkomende 

non-metrische variaties vast te leggen kunnen we inzicht verkrijgen in de samenstelling van een 

bepaalde populatie en veranderingen in deze populatie.54  Bovendien zou het informatie kunnen geven 

over de verspreiding van dieren binnen Europa. 

 Voor de beschrijving van de pathologie is gebruik gemaakt van de methode van Vann en 

Thomas.55 Bij deze methode wordt er naar gestreefd om bij het beschrijven van pathologische 

verschijnselen tot een ‘universeel’ taalgebruik te komen, zodat resultaten uit verschillende onderzoeken 

vergeleken kunnen worden en de beschrijvingen begrijpelijk zijn voor mensen met een verschillende 

academische achtergrond of nationaliteit. Het is belangrijk om niet alleen de interessante fragmenten 

met pathologische veranderingen te beschrijven, maar aandacht te besteden aan alle afwijkende 

fragmenten. 56 Omdat de kennis over de paleopathologie binnen de zoöarcheologie over het algemeen 

nog vrij beperkt is, is ervoor gekozen om alle beschrijvingen en foto’s in een aparte bijlage op te nemen 

zodat deze ook als een soort naslagwerk kan dienen. 

 In veel gevallen is het niet mogelijk om aan de hand van archeologisch botmateriaal een 

eenduidige diagnose te stellen. Binnen de zoöarcheologie gaat het meestal om losse elementen en 

gefragmenteerd materiaal. Bovendien heeft bot een beperkt reactievermogen:  er kan bot aangemaakt 

of afgebroken worden. Verschillende aandoeningen kunnen daardoor hetzelfde beeld geven. Wanneer 

een volledig skelet beschikbaar is, kan in sommige gevallen een diagnose worden gesteld aan de hand 

van het patroon van pathologische verschijnselen binnen het skelet. In de bijlage wordt voor de 

                                                           
51 Von den Driesch/Boessneck 1974. 

52 Met dank aan Dierenartsenpraktijk Noord-West Friesland voor het gebruik van hun röntgenapparatuur.  

53 Berry/Berry 1967; Baker/Brothwell 1980, 136; Noddle 1983, 13. 

54 Groot 2010, 95. 

55 Vann/Thomas 2006. 

56 Vann/Thomas 2006.  
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gevonden pathologie in de meeste gevallen een zogenaamde differentieel diagnose gegeven (DDx), dit 

is een lijst met mogelijke diagnoses.  

 Van de 1544 gedetermineerde en gedateerde fragmenten zijn voor alle periodes samen 53 

fragmenten met pathologie gevonden (3.4 %; tabel 12 en 13). Daarnaast waren er nog twee fragmenten 

welke niet gedateerd zijn, maar wel interessante pathologie vertoonden. In dit hoofdstuk zullen per 

periode alle fragmenten met verschijnselen van pathologie besproken worden. Daarnaast komen ook de 

fragmenten met non-metrische variatie aan bod.   

 
soort     midden-Romeins  laat-Romeins  Merovingisch Karolingisch      totaal 

rund   15   18  2  7  42 

schaap/geit  -   -  -  2  2 

varken   -   5  -  1  6 

wild zwijn (Sus scrofa) -   3  -  -  3 

 totaal   15   26  2  10  53 

 

Tabel 12. Wijk bij Duurstede-De Geer. Aantal fragmenten met pathologie per periode voor de 

belangrijkste diersoorten.  

 
 

   gedetermineerde  fragmenten met 

fase   fragmenten  pathologie   prevalentie % 

prehistorie  8   -   # 

midden-romeins  434   15   3.5 

laat-romeins  831   26   3.1 

Merovingisch  71   2   # 

Karolingisch  200   10   5.0 

zonder datering  7   2   # 

totaal   1551   55   3.5  

Tabel 13. Wijk bij Duurstede-De Geer. Prevalentie van pathologie per fase op basis van 

gedetermineerde fragmenten. #: te weinig gegevens om prevalentie te kunnen bepalen. 

 
 

Midden-Romeinse tijd 

In totaal zijn 15 fragmenten runderbot met pathologische verschijnselen herkend en twee fragmenten 

met non-metrische variatie.  Zeven van deze fragmenten zijn afkomstig van een compleet skelet van 

een jong-volwassen mannelijk dier uit waterput 105. In het occipitale bot van de schedel van dit rund 

zijn drie perforaties van verschillende grootte aanwezig. De vorm is driehoekig tot ovaal met gladde 

randen. Daarnaast is een ellipsvormige depressie zichtbaar die de schedel net niet perforeert. De 

perforaties zijn waarschijnlijk het gevolg van een stoornis bij de vorming van de sinussen. De schedel 

van het rund bevat een grote sinus frontalis (voorhoofdsholte) die zich tijdens de groei van het dier 

uitbreidt binnen het frontale, parietale en interparietale bot en ook in het occipitale en temporale bot. 

Er is lang gediscussieerd over de oorzaak van de perforaties in schedels van runderen. De vondst van 

schedels van een bison, oerrund en een varken met dezelfde afwijking heeft ertoe geleid dat de 

diagnose trauma, als gevolg van gebruik als trekdier, verworpen kan worden. In plaats daarvan gaat het 

om een erfelijke aandoening die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een recessief gen, waardoor de 

symptomen alleen tot uiting komen in homozygoot recessieve individuen. Het voorkomen van de 

aandoening kan wijzen op inteelt.57 Behalve deze schedel hebben we voor de midden-Romeinse 

                                                           
57 Fabis/Thomas 2011, 347-350. 
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periode ook nog een hoornpit van een rund gevonden inclusief een deel van het occipitale bot waarin 

eenzelfde type perforatie aanwezig was. 

 Van het rund uit waterput 105 zijn bovendien de os centrotarsale en os tarsale 4 van de linker- 

en rechterpoot vergroeid met os tarsale 2-3 (fig. 15). Opvallend is dat zowel bij de linker- als 

rechterpoot aan de laterale zijde een gekartelde naad zichtbaar is die lijkt op een gesloten schedelnaad. 

De naad is echter niet rondom zichtbaar; aan de voorzijde (anterior) gaat het bot naadloos in elkaar 

over. De zichtbare gewrichtsvlakken van de tarsaalbotjes en de metatarsus zijn niet afwijkend en rond 

de randen van het gewricht zijn geen osteofyten aanwezig. Gezien het symmetrische voorkomen en de 

naadloze vergroeiing aan de voorzijde is deze fusie van de tarsaalbotten waarschijnlijk een congenitale 

afwijking.  Artrose van de hak (spat) is bij een jong dier minder waarschijnlijk en ook het ontbreken 

van osteofyten pleit tegen spat, tenzij het om een geval van occulte spat zou gaan.58 Wel vertonen beide 

astragali van dit rund aan de mediale zijde een verhoogde porositeit op de locatie van het gewricht 

tussen calcaneus en astragalus, mogelijk als gevolg van hypervascularisatie. Dit zou eventueel op een 

ontsteking kunnen wijzen.59 Dit verschijnsel kwam bij meer astragali voor en zal verderop in deze tekst 

besproken worden. Van de tarsaalbotten zijn röntgenfoto’s gemaakt, waarop te zien is dat de 

gewrichtsspleet zeer nauw tot afwezig is. Er is geen osteolyse zichtbaar langs de gewrichtsspleet wat bij 

spat wel verwacht zou worden.60 Door Rooney is een congenitale vergroeiing van een tarsus bij een 

paard beschreven. 61 Bij runderen bestaat de erfelijke aandoening syndactyly waarbij de phalangen 

vergroeid zijn; in combinatie met deze aandoening komen vergroeide tarsi voor.62 Bij ons rund is geen 

sprake van syndactyly gezien de normale phalangen die gevonden zijn. Ankylose van één of meerdere 

gewrichten kan volgens Leipold ook bij het rund een congenitale aandoening zijn.63 Er is helaas nog 

weinig onderzoek gedaan naar dit soort afwijkingen bij rundvee. 

 

 

 

Fig. 15A. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Een congenitale vergroeiing in de 

linker tarsus van een rund, van voren gezien (anterior). De os centrotarsale en tarsale 4  zijn vergroeid 

met tarsale 2-3. 

Fig. 15B. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Een congenitale vergroeiing in de 

linker tarsus van een rund van lateraal gezien. De os centrotarsale en tarsale 4 zijn vergroeid met tarsale 

2-3. 

Fig. 15C.  Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Röntgenfoto van linker tarsale van 

een rund met congenitaal vergroeide tarsalia. De opnamerichting is lateromediaal. 

 

Naast deze aandoeningen waren er nog twee afwijkende thoracale wervels aanwezig bij het 

runderskelet. De fovea transversaria (het gewrichtsoppervlak van de costotransversaal gewrichten) 

                                                           
58 Aiello et al. 1998 (Merck Veterinary Manual), 831. 

59 Schriftelijke mededeling Richard Thomas. 

60 Reid 1995.  

61 Rooney 1997, 430-446. 

62 Leipold et al. 1998. 

63 Leipold 1992. 
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vertoont bij één wervel beiderzijds een groef met een soort ‘flapje’ en bij de 2e wervel is deze groef 

aanwezig op één van de costotransversale gewrichtsuitsteeksels. De oorzaak van deze pathologie is niet 

duidelijk. Het is wel interessant dat het skelet van dit rund compleet is teruggevonden in een waterput. 

Er waren geen slachtsporen aanwezig. De botten vertonen in ieder geval symptomen van erfelijke 

aandoeningen. Mogelijk waren er ook in de organen erfelijke afwijkingen aanwezig waardoor het dier 

misschien acuut gestorven is en men het niet voor consumptie geschikt vond. Combinaties van 

misvormde botten en bijvoorbeeld hartafwijkingen als een gat in het vlies tussen beide hartkamers 

(ventrikelseptumdefect) zijn beschreven in de veterinaire literatuur.64 Ons dier heeft ondanks zijn 

aandoening wel een leeftijd van drie jaar bereikt. 

 Van drie andere runderen zijn eveneens astragali gevonden met een verhoogde porositeit aan 

de mediale zijde. Van één van deze runderen was zowel de linker als de rechter astragalus aanwezig en 

beide vertoonden dezelfde mate van porositeit. De ‘gaatjes’ zijn slechts enkele millimeters in doorsnee 

en hebben scherp begrensde randen (fig. 16). Het beeld lijkt sterk op de aandoening cribra orbitalia bij 

de mens. De astragali zijn verder niet afwijkend. Op de röntgenfoto zijn de holtes zichtbaar als zwarte 

(=luchthoudende) ronde tot ellipsvormige vacuoles (ophelderingen). Rondom de holtes is geen sclerose 

van het bot zichtbaar. De toename in porositeit zou kunnen wijzen op hypervascularisatie als gevolg 

van een ontsteking in het hakgewricht.65 Infectieuze artritis, voorkomend bij kalveren, kan ernstige 

veranderingen in het hakgewricht veroorzaken.66 De astragali vertonen geen eburnatie, groeven of 

osteofyten en daarmee kan artrose worden uitgesloten als oorzaak. Het lijkt ook geen verband te 

hebben met de verbening van de astragalus tijdens de groei; bij astragali van een jong dier zijn geen 

‘gaatjes’ aangetroffen. Indien de afwijking een metabole oorzaak zou hebben, zou de verwachting zijn 

dat er meer botten aangetast zouden zijn. Het dier waarvan het complete skelet is teruggevonden 

vertoonde deze porositeit alleen in de astragali. Gezien het in verschillende mate voorkomen van 

porositeit zouden sommige exemplaren ook onder normale variatie of pseudopathologie kunnen vallen. 

Opvallend is dat we dit verschijnsel vooral zijn tegengekomen bij runderen uit de midden-Romeinse 

tijd. Van de negen gevonden astragali uit de midden-Romeinse tijd, vertoonden zes astragali ‘gaatjes’. 

In de laat-Romeinse tijd was geen van de tien aanwezige astragali afwijkend en in de Karolingische tijd 

één van de twee. 

 

 

 
Fig. 16A. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Mediale zijde van een rechter 

astragalus van een rund waarin een toename in porositeit zichtbaar is, mogelijk als gevolg van 

hypervascularisatie. 

Fig. 16B. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Röntgenfoto van dezelfde astragalus. 

De opnamerichting is lateromediaal. 
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fase  eburnatie aanwezig eburnatie afwezig   totaal  prevalentie % 

prehistorie  0   1  1  # 

midden-romeins  2   12  14  14.3 

laat-romeins  4   14  18   22.2 

merovingisch  1   2  3  # 

karolingisch  1   5  6  16.7 

totaal    8   34  42  19.0 

Tabel 14. Wijk bij Duurstede-De Geer. Voorkomen van eburnatie op pelvis en femur van het rund per 

fase. #: te weinig gegevens om prevalentie te kunnen bepalen. 

 

 

Van 14 bekkens of dijbeenkoppen waaraan de aan- of afwezigheid van eburnatie (polijsting) kon 

worden vastgesteld, vertonen er twee acetabula eburnatie op de facies lunata (minor) aan de zijde van 

het os pubis. Dit geeft een prevalentie van 14 % (tabel 14). Van deze twee dieren kon het geslacht niet 

bepaald worden. Het voorkomen van eburnatie is een indicator voor de aanwezigheid van artrose van 

het coxofemoraal gewricht.67 Artrose is een chronisch degeneratieve aantasting van het gewricht 

(slijtage), die begint in het kraakbeen maar waarbij uiteindelijk ook het onderliggende bot en 

gewrichtskapsel betrokken kunnen raken.68 De ernst van de botveranderingen is moeilijk te relateren 

aan de pijn die van artrose wordt ondervonden.69 Mogelijke oorzaken van slijtage van de heup zijn: 

ouderdom, overbelasting (gebruik als trekdier), (sub)luxatie vande heup door uitglijden, een te steile 

stand van de achterpoten, tekort of overmaat van bepaalde mineralen in de voeding, erfelijke 

predispositie, een zware partus of trauma als gevolg van het elkaar bespringen (bij tochtige koeien).70  

Bij beide bekkens is naast eburnatie een extra foramen in het acetabulum aanwezig. Eén van deze 

acetabula bevat zelfs twee extra foramina (fig. 17). De rand van het acetabulum van het rund wordt 

gewoonlijk onderbroken door twee inkepingen. De grootste bevindt zich postero-mediaal en is nauw 

en diep. Deze inkeping leidt naar de diepe fossa van het acetabulum. De andere inkeping is klein en 

bevindt zich antero-mediaal (aan de os pubis-zijde). Soms is de inkeping afwezig of vervangen door een 

foramen.71 Als het foramen aanwezig is, loopt hier een bloedvat doorheen, een vertakking van de 

mediale A. femoralis circumflexa.72 Het voorkomen van extra foramina en een met bot gevulde 

anteromediale inkeping  in het acetabulum is dus waarschijnlijk een vorm van  anatomische variatie en 

geen gevolg van artrose. Afwezigheid van de antero-mediale inkeping en aanwezigheid van een extra 

foramen komen ook voor zonder eburnatie van het acetabulum. Dit was voor de midden-Romeinse 

tijd bij één rund het geval.  

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
67 Waldron 2009, 28. Artrose = osteoarthritis in de Engelstalige literatuur. 

68 Barneveld et al. 1998, 25; Aiello et al. 1998, 800. 

69 Roberts/Manchester 2010, 138. 

70 Aiello et al. 1988, 800-801; Groot 2005, 55. 

71 Sisson/Grossman 1953, 152.  
72 Howlett/Bryden 1971. 
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Fig. 17A. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Laterale aanblik van een runderbekken 

waarin zowel de anteromediale als de posteromediale inkeping aanwezig is. 

Fig. 17B. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Schuin laterale aanblik van een 

runderbekken waarin de anteromediale inkeping met bot is opgevuld. Tevens is eburnatie op de facies 

lunata minor zichtbaar en is er een extra foramen in het acetabulum aanwezig. 

 

Van de zes aangetroffen eerste phalangen van het rund was er één ‘scheve’ eerste phalanx. Het scheve 

uiterlijk ontstaat door een verbreding van het middelste deel van het bot als gevolg van een verdikking 

van de uitsteeksels van de  peesaanhechtingen aan de achterzijde (posterior). Oorzaken van pathologie 

van phalangen zullen worden besproken in de paragraaf voor de laat-Romeinse tijd. 

 In twee onderkaken van een rund ontbrak de tweede premolaar zowel links als rechts. In twee 

gevallen was de tweede premolaar wel aanwezig. Dit is een vorm van non-metrische variatie en is 

waarschijnlijk genetisch bepaald (tabel 15).73 

 Tot slot is er nog een afwijkend metapodium van een paard gevonden, maar dit lijkt geen geval 

van pathologie maar van bewerking te zijn (fig. 4). 

 

 

fase   P2i afwezig P2i aanwezig M3i afwijkend M3i normaal 

midden-romeins  1  2  -  6 

laat-romeins  -  7  1  6 

Merovingisch  -  1  -  - 

Karolingisch  -  -  1  1 

totaal   1  10  2  13 

Tabel 15. Wijk bij Duurstede-De Geer. Anatomische variaties in runderonderkaken per fase. 

 

 

Laat-Romeinse tijd  

Er zijn in totaal 26 fragmenten aangetroffen met pathologische veranderingen. Het betreft 18 

fragmenten van rund, vijf van varken en drie van wild zwijn. 13 van de 18  afwijkende fragmenten 

rund vertonen symptomen van gewrichtsproblemen. Daarnaast zijn er vier fragmenten van runderen 

gevonden met non-metrische variatie.  

 Van de 18 acetabula en femora waarvoor het mogelijk was om de aan- of afwezigheid van  

eburnatie vast te stellen, vertonen er vier eburnatie. Het gaat om twee bekkens en twee dijbeenkoppen. 

Dit resulteert in een prevalentie van artrose van het coxofemoraal gewricht van 22 % (tabel 14). In de 

twee acetabula met eburnatie die afkomstig zijn van vrouwelijke dieren, is bovendien een extra 

foramen aanwezig. Daarnaast zijn nog een acetabulum aangetroffen met een extra foramen maar zonder 
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eburnatie en een acetabulum met een extra foramen, zonder eburnatie maar met osteofyten rondom de 

facies lunata.  

 Van rund zijn vijf eerste phalangen en één tweede phalanx gevonden met deformaties. Er zijn 

25 phalangen zonder afwijkingen. De afwijkende phalangen waren scheef en/of hadden een verbreed 

gewrichtsoppervlak (lipping). Bij twee eerste phalangen waren enthesofyten aanwezig. Oorzaken van 

deze deformaties kunnen zijn: ouderdom (slijtage), overbelasting (doordat het dier te zwaar is of als 

gevolg van zware arbeid) of klauwproblemen leidend tot ontstekingen en/of een verkeerde stand.74 In 

bepaalde gevallen zou ook sprake kunnen zijn van zeer robuuste dieren met bijgevolg grof gebouwde 

phalangen. De gewrichtsoppervlakken vertoonden geen groeven of eburnatie, daarom  mag  de 

diagnose artrose niet gesteld worden. Om deze diagnose te mogen stellen, moeten minstens drie van de 

volgende afwijkingen zichtbaar zijn: eburnatie, lipping, groeven in het gewrichtsvlak en exostosen 

proximaal of distaal.75 Waldron echter meent dat alleen eburnatie al diagnostisch is.76 Bartosiewicz et al. 

hebben een methode ontwikkeld om een Pathologie Index (PI) te bepalen aan de hand van de 

phalangen.77 De gemiddelde PI voor de zes afwijkende laat-Romeinse phalangen is 0.33. De PI voor 

alle laat-Romeinse phalangen (n=31) is 0.064. De 25 ‘normale’ phalangen zijn echter niet gescoord, en 

zouden lichte afwijkingen kunnen vertonen. Mogelijk is de werkelijke PI dus hoger.  

 In deze periode zijn geen astragali met porositeit gevonden. Wel was er een linker ulna 

aanwezig met een serie ‘gaatjes’ langs de halvemaanvormige inkeping aan de mediale zijde, beginnend 

ter hoogte van het processus anconeus (fig. 18). Deze lijken sterk op de ‘gaatjes’ in de astragali en 

zouden ook het gevolg van hypervascularisatie door ontsteking kunnen zijn. Voor zover de 

beschadiging door vraat een betrouwbare beoordeling toelaat, lijkt het gewrichtsoppervlak zelf niet 

afwijkend. De ‘gaatjes’ zelf zijn in elk geval geen gevolg van vraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Mediale aanblik van een linker ulna van een 

rund waarin een toename in porositeit zichtbaar is langs de halvemaanvormige inkeping. Dit is mogelijk 

een gevolg van hypervascularisatie. 

 

Verder is een  linker rundermetatarsus gevonden met periostale botnieuwvorming aan de dorsolaterale 

rand van het tarsometatarsaal gewricht. Het gewrichtsoppervlak zelf vertoont geen afwijkingen. De 

periostosis zou kunnen wijzen op een ontsteking, zoals ‘ septische spat’, ook wel geïnfecteerd grupbeen 
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of septische bursitis genoemd, of een peesschede-ontsteking.78 Een bursa of slijmbeurs is een met 

vloeistof gevulde holte. Onder sommige pezen bevinden zich de organieke of aangeboren bursae. 

Daarnaast zijn er de acquisiete of verkregen bursae welke zich onderhuids bevinden. Bij runderen kan 

aan de laterale zijde van de tarsus het zogenaamde grupbeen ontstaan als gevolg van herhaald trauma, 

zoals het herhaald kneuzen van de zijkant van de hak bij het liggen op een harde rand of doordat het 

dier in een te kleine stal staat. In het beginstadium is deze bursitis steriel en niet pijnlijk (non-septische 

bursitis) maar in een later stadium kan de bursa geïnfecteerd raken via de bloedbaan of via huidwondjes. 

Het ontstekingsproces kan zich uitbreiden naar het periost en/of naar het gewricht en ernstige 

kreupelheid veroorzaken.79 Ook zou de botnieuwvorming veroorzaakt  kunnen zijn door lokaal trauma 

of artrose als gevolg van ouderdom, huisvesting, overbelasting of infectie.  

 Naast de gewrichtsproblemen zijn er voor het rund nog een aantal orale pathologieën en non-

metrische variaties aanwezig. Twee mandibulae hebben een extra foramen aan de linguale zijde, een 

non-metrische variatie. Bovendien is er nog één mandibula met een derde molaar waarvan de 

hypoconulid (de derde of achterste lob) ontbreekt. Er zijn zes normale derde molaren gevonden (tabel 

15). In vier gevallen waren symptomen van ontsteking zichtbaar. Eén mandibula vertoont aanwijzingen 

voor periodontitis met enigszins teruggetrokken tandkassen en een lichte zwelling van de kaak rond de 

alveolus van de tweede premolaar. Daarnaast is er nog een maxilla met periodontitis en een 

teruggetrokken tandkas ter hoogte van de vierde premolaar en de eerste molaar gevonden. Bij twee 

andere maxillae zijn kieswortelabcessen aanwezig. Pathologische veranderingen in het gebit komen 

veelvuldig voor in archeologisch materiaal en zijn vaak gerelateerd aan de leeftijd van het dier.80 

Periodontitis is een chronische ontsteking van het periodontium als gevolg van gingivitis en ophoping 

van tandsteen waarin zich bacteriën bevinden. Deze aandoening wordt vaak gezien bij oudere dieren 

maar het komt ook voor bij jonge dieren die hun tanden aan het wisselen zijn.81 

 Er is een deel van een schedel gevonden van een hoornloos rund met een rudimentaire 

hoornpit. Rudimentaire hoornpitten worden ook wel scurs genoemd. Het wel of niet voorkomen van 

hoorns of scurs is genetisch bepaald.82 Het gen voor hoornloosheid is dominant over het gen voor 

hoorns. Het voorkomen van scurs wordt bepaald door andere genen die verbonden zijn met de 

geslachtsbepalende genen, waardoor ze in stieren en koeien verschillend tot expressie kunnen komen.83 

In de Romeinse tijd komen zowel gehoornde als hoornloze runderen voor. Waarschijnlijk is in deze 

tijd de mutatie ontstaan aangezien er voor de IJzertijd geen hoornloze runderen zijn gevonden. Door 

Clason en Knol is onderzoek gedaan naar het voorkomen van hoornloze runderen in Nederland.84 Met 

name in het Noordelijk terpengebied zijn bij terpafgravingen veel hoornloze dieren aangetroffen. Maar 

ook binnen de Romeinse grenzen zijn hoornloze schedels gevonden. De onderzoekers denken 

vanwege de context van de vondsten dat de meeste van deze schedels in de Romeinse tijd te dateren 

zijn. Na de Romeinse tijd verdwijnen de  hoornloze runderen.85 Schedels met scurs zijn nog maar 

zelden beschreven: in Achlum is een runderschedel met scurs gevonden uit de Romeinse tijd en in  

Tiel-Passewaaij een schedel met scurs uit de laat-Romeinse tijd.86  

 
 
 
                                                           
78 Barneveld et al. 1998, 71. 

79 Barneveld et al. 1998, 67-71. 

80 Groot 2010, 94. 

81 Aiello et al. 1988, 135-137. 

82 Long/Gregory 1978. 

83 Hullegie 2010, 33-35. 

84 Clason/Knol 1994. 

85 Lauwerier 2011, 26-31. 

86 Hullegie 2010; Groot 2008. 



 36

 
 
 
Fig. 19A. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Laterale aanblik van een runderschedel met 

scurs (rudimentaire hoornpitten). 

Fig. 19B. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Detail van een runderschedel met scurs, van 

lateraal gezien. 

 

In Wijk bij Duurstede-De Geer zijn uit de midden-Romeinse tijd drie schedels met hoorns, twee losse 

hoornpitten en één schedel van een hoornloos rund zonder scurs gevonden (fig. 3 in paragraaf 5.4).  

Voor de laat-Romeinse tijd zijn twee gehoornde schedels, drie losse hoornpitten en één hoornloze 

schedel met scurs gevonden (fig. 19). Er zijn drie gehoornde dieren, drie losse hoornpitten en géén 

hoornloze dieren voor de Merovingische tijd gevonden. Uit de Karolingische tijd komen twee 

gehoornde dieren en géén hoornloze dieren. Daarnaast hebben we nog een ongehoornde schedel 

aangetroffen waarvan de datering niet bekend is (fig. 20). In deze schedel is bovendien in het frontale 

bot een circulaire depressie aanwezig met afgeronde randen. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door 

trauma dat vervolgens genezen is. Het beeld wijkt af van de perforaties in de schedel die we zien als 

gevolg van de stoornis bij de vorming van de sinussen. 

 

Fig. 20A. Wijk bij Duurstede-De Geer, niet gedateerd. Laterale aanblik van een schedel van een 

hoornloos rund. Tevens is een circulaire depressie aanwezig die mogelijk het gevolg is van trauma. Het 

lijkt om een oude genezen wond te gaan. 

Fig. 20B. Wijk bij Duurstede-De Geer, niet gedateerd. Detail van de depressie in de schedel van het 

hoornloze rund. 
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Een interessant geval is een carpaalbotje van een varken (fig. 21). Het botje is dusdanig misvormd dat 

determinatie lastig was. Er is een paddestoelvormige botnieuwvorming aanwezig die niet uitgaat van 

het periost maar van het dieper gelegen bot. Het nieuwe bot heeft een onregelmatig oppervlak. De 

röntgenfoto laat een ‘wolkerig’ beeld met zowel botoplossing als botnieuwvorming zien, iets wat 

typerend is voor bottumoren.87 Er is niet overal een scherpe grens zichtbaar tussen het oorspronkelijke 

en het nieuwe bot, een kenmerk van een agressieve laesie.88 Dit zou een geval van botkanker kunnen 

zijn. Een andere mogelijkheid is osteomyelitis. Misschien zou met behulp van histologisch onderzoek  

de diagnose gesteld kunnen worden.  

 

Fig. 21A en B. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Carpale van een varken met een 

botwoekering. Dit zou een vorm van botkanker kunnen zijn. 

Fig. 21C. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Röntgenfoto’s in twee richtingen van een 

carpale van een varken met een botwoekering.  

 

Voor het varken is met name veel orale pathologie waargenomen. Het betreft drie maxillae met 

aanwijzingen voor periodontitis en een mandibula met een teveel naar binnen gerichte tweede molaar, 

waardoor de derde molaar in een afwijkende positie wordt geforceerd. De derde molaar vertoonde nog 

geen slijtage. Van wild zwijn zijn twee rechter mandibulae aangetroffen waarvan in één mandibula ter 

hoogte van de tweede en derde molaren een resorptie van het kaakbot en een zwelling aan de buccale 

zijde van de kaak aanwezig is naar aanleiding van een alveolair abces (fig. 22A). De andere mandibula 

bevat een rond gat met scherpe randen in de onderkaak ter hoogte van de vierde premolaar. Dit is 

mogelijk een fistel van een kieswortelontsteking. Van de mandibula met het abces is een röntgenfoto 

gemaakt; hierop is duidelijk te zien dat er sclerose is van het kaakbot rondom het abces (fig. 22B). Het 

abces is genezen en de kiezen zitten nog vast in de tandkas. Er zit teveel ruimte tussen de tweede en 

derde molaar. Het zou kunnen dat dit de reden is geweest van het ontstaan van het abces. In deze holte 

kunnen zich voedselresten ophopen waardoor een ontsteking kan ontstaan. Uit de slijtagestadia van de 

kiezen blijkt dat de linker kaakhelft een mandible wear stage heeft van 41 en de rechter kaakhelft een 

mandible wear stage van 36.89 De linkerkant is dus iets meer afgesleten zijn dan de rechterkant, mogelijk 

omdat het dier de pijnlijke rechter kaakhelft heeft ontzien.  

                                                           
87 Cchem/Brothwell 2008, 100; Eigen ervaring uit de dierenartspraktijk (Marijke Bekkema). 

88 ‘Agressief’ wil niet zeggen dat het vaststaat dat het om een kwaadaardige neoplasie gaat, maar alleen dat het om een snel 

groeiende tumor gaat. 

89 Grant 1982. 
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Fig. 22A. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Rechter mandibula van een wild zwijn met 

een kaakabces, van bovenaf gezien. 

Fig. 22B. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Röntgenfoto van een rechter mandibula 

van een wild zwijn met een kaakabces. Mediale en laterale opnamerichting. 

 

Tevens is van een wild zwijn een losse hoektand (Ci) gevonden met een sterke ribbelvorming van het 

glazuur, waarschijnlijk een geval van lineaire emailhypoplasie (LEH; fig. 23). Bij runderen is 

aangetoond dat deze diagnose pas met zekerheid gesteld mag worden op basis van histologisch 

onderzoek.90 LEH wordt veroorzaakt door fysiologische stress als spenen of ondervoeding.91 Bovendien 

is gebleken dat fluoride-vergiftiging (fluorosis) bij wilde zwijnen ook LEH kan veroorzaken, al dan niet 

met een verkleuring van het gebit.92 Fluoride komt van nature voor in gesteenten en bodems en ook 

vulkanische as kan rijk zijn aan fluoride.93 Een overmaat van oplosbare en meer toxische fluoriden in 

het milieu kan echter ontstaan als gevolg van vervuiling door industrie; een voorbeeld is het winnen 

van ijzer uit ijzeroer. Dit werd in Nederland in de Romeinse tijd al op vrij grote schaal gedaan.94 Wilde 

zwijnen kunnen een rol spelen als bioindicator voor het voorkomen van milieuvervuiling en 

aanvullend bewijs geven voor de aanwezigheid van ertsverwerking. Wanneer veel afwijkende tanden 

gevonden worden zou het interessant kunnen zijn om het fluoride gehalte in de tand te meten.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 23. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Detail van een hoektand van een wild zwijn 

met ribbels in het glazuur, waarschijnlijk een gevolg van lineaire email hypoplasie. 

                                                           
90 Kierdorf et al. 2006. 

91 Dobney/Ervynck 2000, 597. 

92 Kierdorf et al. 2006. 

93 Aiello et al. 1988, 2038-2039. 

94 Joosten 2004. 
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Fluorosis als gevolg van chronische opname van de stof uit de omgeving kan ook veranderingen in het 

skelet geven. Klinische verschijnselen in bot ontstaan bij een fluoride gehalte van 4000 ppm hoewel dit 

per diersoort kan verschillen. Emailafwijkingen zijn al bij lagere gehaltes zichtbaar. In het skelet treedt 

een versnelde botresorptie op met remodellering, sclerose en productie van exostosen. Met name de 

lange pijpbeenderen, mandibula, ribben en botten van jonge dieren worden aangetast.95 

 Er is in Wijk bij Duurstede-De Geer een, helaas niet gedateerde, rundermetatarsus gevonden 

met ernstige exostosen. Fluorosis zou een dergelijk beeld kunnen veroorzaken. De metatarsus is 

proximaal rondom verdikt en vertoont met name aan de achterzijde (posterior) periostose (periostitis 

ossificans), nodules en enthesofyten (fig. 24). Het gewrichtsoppervlak van de metatarsus is niet 

afwijkend. Op de röntgenfoto is het nieuw gevormde bot duidelijk zichtbaar. Andere oorzaken voor 

dit soort veranderingen kunnen peesschedeontsteking, trauma, overbelasting of ouderdom zijn. Bij het 

rund kunnen bij oudere dieren ook enthesofyten voorkomen zonder dat er ziekte aan ten grondslag 

ligt.96 In dit geval zijn de veranderingen dusdanig ernstig dat ouderdom als verklaring niet in 

aanmerking lijkt te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24A. Wijk bij Duurstede-De Geer, niet gedateerd. Rechter metatarsus van een rund met 

uitgebreide periostose, van achteren (posterior) gezien. 

Fig. 24B. Wijk bij Duurstede-De Geer, niet gedateerd. Detail van de schacht van een rechter 

metatarsus van een rund met daarop diverse nodules. 

Fig. 24C. Wijk bij Duurstede-De Geer, niet gedateerd. Röntgenfoto van een rechter metatarsus van 

een rund met uitgebreide periostose. Opnamerichting zowel mediaal-lateraal (links op de foto) als 

anterior-posterior (rechts op de foto). 

 

Merovingische tijd 

Twee fragmenten van runderen lieten pathologische veranderingen zien. Er kon aan één femurkop 

eburnatie vastgesteld worden. In een acetabulum en op een andere femurkop was geen eburnatie 

                                                           
95 Aiello et al. 1988, 2038-2039; Shupe et al. 1992. 

96 Aiello et al. 1988, 783. 
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aanwezig (tabel 14). De aantallen zijn te klein om voor deze periode een prevalentie voor artrose van 

het heupgewricht te berekenen.  

 Er is een deel van een rechteronderkaak aanwezig met symptomen van artrose van het 

kaakgewricht. Op het verbrede gewrichtsvlak is periostaal nieuw bot aanwezig en lichte pitting en naast 

het gewrichtsvlak is een soort spurvorming zichtbaar waardoor er een sterk verhoogde mediale rand is 

(fig. 25). De symptomen kunnen veroorzaakt zijn door scheefstand van de kaak, het ontzien van één 

gebitshelft wegens kiespijn, een kaakluxatie of trauma (bijvoorbeeld een oude breuk). Ook zou er 

sprake kunnen zijn van symptomen van een bacteriële infectie.97 

 Tot slot was er een onderkaak van een hond waarin de derde molaar ontbreekt. Dit is 

waarschijnlijk een aangeboren afwijking of een vorm van non-metrische variatie. 

 

Fig. 25A. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Kaakgewricht van een rund met 

symptomen van artrose, schuin mediale aanblik. 

Fig. 25B. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Detail van een kaakgewricht van een rund 

met symptomen van artrose, schuin mediale aanblik. 

Fig. 25C. Wijk bij Duurstede-De Geer. Afbeelding van een normaal kaakgewricht van een rund ter 

vergelijking, schuin mediale aanblik. 

 

Karolingische tijd 

In totaal zijn er voor deze periode bij tien fragmenten pathologische veranderingen aangetroffen. Het 

gaat om zeven runderbotten, twee botten van schaap of geit en één bot van een varken. 

 Zes van de zeven runderbotten vertonen symptomen van gewrichtsproblemen. Van de zes 

acetabula en femora waarvoor het mogelijk was om de aan- of afwezigheid van eburnatie vast te stellen, 

komt bij één acetabulum van een vrouwelijk dier eburnatie voor. De prevalentie van artrose van het 

heupgewricht is op basis van deze gegevens 17 % (tabel 14). Er is een pelvis van een rund gevonden 

zonder eburnatie, maar met een verdikking van de rand van het acetabulum aan de zijde van het 

foramen obturatorium. Dit kan ook een symptoom zijn van artrose van het coxofemoraalgewricht als 

gevolg van een zware partus, overbelasting of (sub)luxatie van de heup door uitglijden of doordat 

tochtige koeien elkaar bespringen.98 In dit acetabulum is bovendien een extra foramen aanwezig; dit is 

een anatomische variatie. 

 Er zijn drie complete eerste phalangen van runderen gevonden met deformaties. Deze 

phalangen waren scheef en hadden een verbreed gewrichtsoppervlak (lipping). Bovendien waren er 

enthesofyten aanwezig. Oorzaken hiervan kunnen zijn: ouderdom, overbelasting of klauwproblemen 

leidend tot ontstekingen. De gewrichtsoppervlakken vertoonden geen groeven of eburnatie. In totaal 

zijn er voor de Karolingische periode negen eerste phalangen onderzocht. Volgens de methode van 

Bartosiewicz et al. scoren de drie afwijkende phalangen 9 uit 16 met fase 2 voor exostosen proximaal en 

                                                           
97 Schumacher 2006. 

98 Jubb 1989. 
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distaal en fase 3 voor lipping.99 Normale phalangen scoren 5 uit 16. De PI wordt vervolgens berekend 

door van de uiteindelijke score het aantal onderzochte variabelen af te trekken en vervolgens te delen 

door de maximaal mogelijke score (16) min het aantal variabelen (5). In dit geval wordt de PI van de 

drie phalangen: (9-5)/11= 0.36. Het aantal van drie van negen onderzochte phalangen is echter te klein 

om hieraan conclusies te verbinden.  

 Ook voor deze fase is een astragalus van een rund aanwezig die aan de mediale zijde meer 

porositeit dan gebruikelijk vertoont. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk maar zou 

hypervascularisatie als gevolg van een ontsteking in het hakgewricht kunnen zijn (zie paragraaf midden-

Romeins). 

 Er is een runderrib gevonden met aan de pleurale zijde periostaal nieuw bot. Dit past bij een 

infectie van de borstholte, bijvoorbeeld tuberculose (fig. 26).100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Pleurale zijde van een rib van een rund 

waarop periostale botnieuwvorming zichtbaar is, een gevolg van een infectie van de borstholte. 

 

Van de twee aangetroffen derde molaren uit onderkaken van runderen is bij één derde molaar de 

hypoconulid onderontwikkeld; dit is een vorm van non-metrische variatie (tabel 15).  

 Op een varkensbekken is lokaal periostaal nieuw bot op het ilium zichtbaar. Aanwezigheid van 

periostaal nieuw bot kan vele oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een symptoom zijn van lokaal 

trauma van de weke delen of een ontsteking. Meestal is de exacte oorzaak van dit soort laesies niet te 

achterhalen.101 

  Tot slot waren er voor schaap of geit twee fragmenten met pathologische veranderingen: een 

metatarsus met een nodus van periostaal nieuw bot, mogelijk een gevolg van een abces door lokale 

ontsteking of trauma. Er is ook een asymmetrisch sacrum gevonden dat waarschijnlijk tijdens de 

embryonale ontwikkeling niet goed gevormd is.102 

 

 

 

                                                           
99 Bartosiewicz et al. 1997. 

100 Waldron 2009, 95. 

101 Waldron 2009, 116. 

102 Unt/Piercy 2009. 
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 .                          :        -         -                

 

In 1995 heeft Frits Laarman (toenmalige R.O.B.) 2171 fragmenten dierlijk bot uit de midden- en laat-

Romeinse tijd in De Geer onderzocht.103 Hieronder bevonden zich vier complete of deelskeletten van 

runderen. Tabel 16 laat het aantal fragmenten en totale gewicht per soort zien; hierbij is rekening 

gehouden met de (deel)skeletten. Naast de gebruikelijke huisdieren waren vier wilde zoogdiersoorten 

aanwezig: eland, edelhert, bever en bunzing. Daarnaast was één soort vogel en één soort vis 

vertegenwoordigd. De soorten die niet in het huidige onderzoek voorkomen zijn bunzing en reiger. 

Rund domineert het soortenspectrum met ca. 75 %; de tweede soort is varken met 11 %.   

 Leeftijdsgegevens op basis van epifysevergroeiing geven aan dat 61 % van de runderen na het 

vierde jaar werd geslacht; tractie was blijkbaar belangrijker dan vlees.104 Skeletelementen van alle delen 

van het rund zijn vertegenwoordigd. De gemiddelde schofthoogte is 120 cm voor rund en 135.5 cm 

voor paard. Schofthoogtes voor varken en schaap zijn 75 en 62 cm.105 Slechts één van de fragmenten 

edelhert is een geweifragment; de andere fragmenten wijzen op consumptie.  

 

 

soort    aantal106  %  gewicht (g) % 

rund    1091  74.5  114601 

schaap/geit   98  6.7  1198 

paard    68  4.6  9817 

varken    160  10.9  7226 

hond    9  0.6  121 

eland (Alces alces)   5  0.3  460 

edelhert (Cervus elaphus)  17  1.2  942 

bever (Castor fiber)   15  1.0  247 

bunzing (Mustela putorius)  1  0.01  1 

totaal det.   1464  100  134613   

 

reiger (Ardea sp.)   1    2 

 

steur    4    12 

 

mens (Homo sapiens)  12    563   

 

klein zoogdier   1    1 

middelgroot zoogdier  46    197 

groot zoogdier   180    1502 

   

totaal    1708    136890   

Tabel 16. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden- en laat-Romeinse tijd, onderzoek Frits Laarman. 

Aantal fragmenten per soort. 

                                                           
103 Laarman 1995. 

104 Laarman 1995, 3. 

105 Laarman 1995, tabel 5. 
106 Gecorrigeerd voor associaties. Van het totaal aantal fragmenten per soort zijn de volgende aantallen afgetrokken: rund 428 

fragmenten; paard 6 fragmenten; varken 29 fragmenten. 
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Deze gegevens zijn echter slechts beperkt bruikbaar voor ons onderzoek, omdat twee archeologische 

periodes samen worden besproken. Een deel van het materiaal dat door Frits Laarman is onderzocht, is 

door Stijn Heeren aan spoordateringen gekoppeld. Tevens is de overlap met het huidige onderzoek 

vastgesteld: 802 fragmenten werden zowel in het oude als in het huidige onderzoek bekeken. Tabel 17 

geeft de extra informatie per periode die uit de database van het oude onderzoek werd gehaald.107 Voor 

de midden-Romeinse periode zijn 192 extra gedetermineerde fragmenten beschikbaar gekomen, en 

voor de laat-Romeinse periode 148. Bij beide periodes overheerst rund. Voor de midden-Romeinse 

periode bestaat er weinig verschil tussen schaap of geit, paard en varken, terwijl voor de laat-Romeinse 

periode varken de tweede plaats inneemt met 18 %. Het aandeel wild is voor beide periodes 3 %. 

 

 

soort    aantal MR108 %  aantal LR109 % 

rund    143  74.5  100  67.6 

schaap/geit   14  7.3  6  4.1 

paard    16  8.3  7  4.7 

varken    12  6.3  27  18.2 

hond    1  0.5  3  2.0 

eland (Alces alces)   1  0.5  -  - 

edelhert (Cervus elaphus)  3  1.6  1  0.7 

bever (Castor fiber)   1  0.5  4  2.7 

bunzing (Mustela putorius)  1  0.5  -  - 

 

totaal det.    192  100  148  100 

Tabel 17. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden- en laat-Romeinse tijd, onderzoek Frits Laarman. 

Aantal gedetermineerde fragmenten per soort per periode. Vondstnummers die binnen het huidige 

onderzoek ook zijn bekeken, zijn uit dit overzicht weggelaten. MR: midden-Romeins; LR: laat-

Romeins. 

 

 

Fig. 27 vergelijkt de percentages voor de vier belangrijkste huisdieren tussen de twee onderzoeken voor 

de beide Romeinse periodes. Opvallend is dat het huidige onderzoek voor beide periodes meer 

fragmenten van varkens heeft opgeleverd. Een verklaring hiervoor is niet eenvoudig te vinden. 

Mogelijk hangt het verschil samen met de aard van de onderzochte sporen: over het algemeen zijn 

middelgrote zoogdieren beter vertegenwoordigd in kuilen en waterputten dan in greppels.110 Het is 

echter niet bekend uit wat voor sporen het eerder onderzochte materiaal afkomstig is.  

 

 

 

 

 

                                                           
107 Met dank aan Frits Laarman voor het beschikbaar stellen van zijn database van Wijk bij Duurstede-De Geer (onderzoek 

1995).  

108 Gecorrigeerd voor twee associaties van runderbotten (5 en 55 fragmenten).  

109 Gecorrigeerd voor een associatie van runderbotten (35 fragmenten). 

110 Dit is een gevolg van betere conservering in sporen die dieper zijn, en minder lang open liggen. Derreumaux et al. 2008, 

65. In Geldermalsen-Hondsgemet waren varken en schaap of geit echter beter vertegenwoordigd in greppels dan in kuilen. 

Groot 2009, 383. 
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Fig. 27. Wijk bij Duurstede-De Geer. Vergelijking resultaten onderzoek Frits Laarman (1995) en 

huidig onderzoek (2011). Percentages van het totaal aantal fragmenten voor de vier belangrijkste 

huisdiersoorten voor de midden- en laat-Romeinse periode. MR: midden-Romeins; LR: laat-

Romeins. 

 

 

 .                             :                     

 

In 1993 is door Lisette de Vries onderzoek gedaan naar botmateriaal uit Wijk bij Duurstede-De Geer 

afkomstig uit greppels in werkputten 757, 766 en 791, opgegraven in 1989 en 1991.111 Dit materiaal is 

op basis van het aangetroffen aardewerk gedateerd in de Karolingische tijd. Aangezien in het huidige 

onderzoek alleen materiaal uit waterputten is bekeken, is er geen sprake van overlap en vullen beide 

onderzoeken elkaar dus aan. De resultaten van het eerdere onderzoek zullen in deze paragraaf worden 

besproken. 

 Er zijn in totaal 511 fragmenten bot onderzocht. Het materiaal was goed geconserveerd maar 

vertoonde wel veel recente breuken en afgebroken splinters. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat 

het materiaal te snel is gedroogd na het schoonmaken. Bij de opgraving is niet gezeefd waardoor klein 

botmateriaal ondervertegenwoordigd is. 

 

 

soort    aantal  %  gewicht (g) % 

rund    287      75.5  21709  83.8 

schaap/geit   23  6.1  510  2.0 

paard    20  5.3  2163  8.4 

varken    32  8.4  772  3.0 

hond    15  3.9  267  1.0 

edelhert (Cervus elaphus)  1  0.3  109  0.4 

wild zwijn (Sus scrofa)  1  0.3  141  0.5 

oerrund (Bos primigenius)  1  0.3  223  0.9 

totaal det.   380  100  25894  100 

 

                                                           
111 De Vries 1994. 
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gans (Anser sp.)   1    2.0   

wilde eend (Anas plat.)  2    4.0     

 

mens (Homo sapiens)  11    1047   

 

middelgroot zoogdier, groot zoogdier en 

ondetermineerbaar   117    1103   

totaal    511    28051   

Tabel 18. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd, onderzoek Lisette de Vries. Aantal 

fragmenten per soort. 

 

Ook hier is rund veruit de meest voorkomende diersoort met 75.5 % van het totaal aantal onderzochte 

fragmenten en 84 % van het totale gewicht (tabel 18). Varkens volgen met 6 % en dan schaap of geit en 

paard met 6 % en 5 % van het totaal aantal fragmenten. Opvallend zijn 15 fragmenten hond. In de 

waterputten werd slechts één fragment hond aangetroffen. Er is in de greppels minder varken en meer 

paard gevonden dan in de waterputten. Mogelijk hangt het verschil samen met de aard van de 

onderzochte sporen: over het algemeen zijn middelgrote zoogdieren beter vertegenwoordigd in kuilen 

en waterputten dan in greppels.112 Er zijn drie fragmenten van wilde diersoorten aangetroffen: van 

edelhert, wild zwijn en oerrund. Daarnaast zijn drie fragmenten van vogels aanwezig: één van gans en 

twee van wilde eend. De elf fragmenten van mensen zijn waarschijnlijk afkomstig uit het grafveld uit de 

Merovingische tijd dat op dezelfde locatie lag als het terrein De Geer en dat verploegd is. Het menselijk 

botmateriaal valt buiten ons onderzoek. De categorie niet-determineerbaar omvat vooral fragmenten 

van grote zoogdieren: 95 van de 117 niet te determineren fragmenten zijn afkomstig van grote 

zoogdieren. Er zijn geen complete skeletten gevonden. 

 Van rund zijn 287 fragmenten gevonden, waaronder een complete voorpoot. Verder zijn 

vooral veel fragmenten van voor- en achterpoten, schouderblad en bekken aanwezig. Voor vier 

runderen kon een schofthoogte berekend worden; deze varieert van 105 tot 108 cm. Uit de 

leeftijdsbepaling aan de hand van tanden en kiezen en de vergroeiing van de epifysen van lange 

pijpbeenderen bleek dat er met name oudere dieren aanwezig waren. 17 dieren zijn ouder dan 42 

maanden, waaronder vijf dieren die ouder zijn dan 48-60 maanden. Op acht runderbotten zijn 

vraatsporen aangetroffen en op tien botten slachtsporen. 

 Schaap of geit is vertegenwoordigd met 23 fragmenten. De grotere botten zijn meer 

gefragmenteerd dan de kleine skeletelementen. Deze kleine elementen zijn over het algemeen 

compleet. Er zijn geen vraat- of slachtsporen aanwezig. Er kon van één dier een schofthoogte van 72-

74 cm worden vastgesteld. Wat betreft de leeftijd van de dieren bleek dat één dier ouder was dan 3-4 

maanden, één rond de 9 maanden, één ouder dan 18 maanden, één ouder dan 20-24 maanden, één 

ouder dan 15-20 maanden, één dier rond de 3.5 jaar en twee dieren jonger dan 3.5 jaar.  

 Van paard zijn 20 fragmenten gevonden. Er waren geen gearticuleerde skeletten of skeletdelen 

aanwezig. Het materiaal is gevonden op verschillende plaatsen in de greppels en is van meerdere dieren 

afkomstig. Er zijn relatief veel fragmenten van bekkens gevonden waaronder een bijna compleet 

bekken. Op één hielbeen waren vraatsporen zichtbaar en slechts op één distale tibia is een hakspoor 

aanwezig. Dit is waarschijnlijk een vilspoor. De meeste paarden waren waarschijnlijk ouder dan 3 jaar. 

Er konden geen schofthoogtes berekend worden. 

 In totaal 32 fragmenten waren afkomstig van varken. Het gaat om losse, niet te associëren 

botten. Aan de hand van de hoektanden kon worden vastgesteld dat er één mannelijk en één 

vrouwelijk dier aanwezig was. Van één dier is een schofthoogte bepaald; deze was 87 cm en gezien de 

                                                           
112 Dit is een gevolg van betere conservering in sporen die dieper zijn, en minder lang open liggen. Derreumaux et al. 2008, 

65. 
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grootte gaat het waarschijnlijk om een wild zwijn. Wat de leeftijd betreft waren acht dieren ouder dan 

1 jaar, waaronder twee dieren die ouder dan 2 jaar waren en één dier dat ouder dan 3.5 jaar was. 

 De 15 fragmenten hond zijn van volwassen dieren afkomstig. Het waren allemaal losse botten 

die niet te associëren zijn. De botten vertonen geen slacht- of vraatsporen. 

 

 

soort    aantal  %  gewicht (g) % 

rund    406      71.7   30483  82.9 

schaap/geit   37  6.5  808  2.2 

paard    27  4.8  3038  8.3 

varken    80  14.1  2186  5.9 

hond    16  2.8  272  0.7 

 

totaal    566  100  36787  100 

Tabel 19. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Aantal fragmenten voor de huisdieren per 

soort. Combinatie van aantallen uit waterputten en greppels (gegevens voor greppels afkomstig uit 

onderzoek van Lisette de Vries in 1994). 

 

Als we de aantallen voor de belangrijkste huisdieren van beide onderzoeken combineren blijkt rund  

het sterkst vertegenwoordigd met maar liefst 72 % van het totaal aantal fragmenten en 83 % van het 

totale gewicht (tabel 19). Dan volgt het varken met 14 % van het totaal aantal fragmenten. De categorie 

schaap of geit omvat 6.5 % van alle fragmenten en paard 5 %. Hond is vertegenwoordigd met 3 % van 

de 566 fragmenten. 

 

 

 .               

 

Recentelijk zijn 33 fragmenten bewerkt bot en gewei uit Wijk bij Duurstede-De Geer gepubliceerd.113 

Het bewerkte bot dateert van de Bronstijd tot de 13e/14e eeuw, hoewel het grootste deel Romeins is 

(19 fragmenten). Er wordt onderscheid gemaakt tussen fabricagemateriaal en gebruiksvoorwerpen; deze 

tweede categorie wordt verder opgesplitst in zes verschillende subcategorieën. Waar de diersoort nog 

herkenbaar was, bleken elementen van rund, schaap of geit, paard en edelhert (gewei) gebruikt te zijn. 

Naast eenvoudige voorwerpen als priemen en mesheften, die waarschijnlijk ter plaatse werden 

vervaardigd, zijn ook voorwerpen aangetroffen die door een vakman zijn gemaakt, zoals samengestelde 

kammen en zwaardpuntbeschermers. Onder het Karolingische materiaal bevindt zich een glis, en twee 

van de drie middeleeuwse fragmenten zijn verzwaarde werpkoten. Naast werk bestond dus ook ruimte 

voor vermaak. 

 

 

                                                           
113 Thach/Lauwerier 2010. 
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Wanneer we de gegevens van Wijk bij Duurstede-De Geer met andere vindplaatsen gaan vergelijken, 

ligt een vergelijking met de nabijgelegen vindplaats Wijk bij Duurstede-De Horden het meest voor de 

hand. De bewoning in deze vindplaats stopt echter rond 200 n. Chr., dus er is slechts een overlap van 

ca. 50 jaar tussen de twee vindplaatsen.114 Het hoge percentage paard dat kenmerkend is voor De 

Horden, is niet in De Geer aangetroffen (fig. 28). Hier is het aandeel rund aanzienlijk hoger dan in De 

Horden; ook is het hoge percentage varken opvallend. Uit een vergelijking tussen de twee vindplaatsen 

is niet op te maken of deze verschillen met het verschil in datering te maken hebben; daarvoor moeten 

we naar andere vindplaatsen kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Soortverdeling (in percentages van aantal fragmenten) voor Wijk bij Duurstede-De Horden 

(midden-Romeinse fase: 70-200 n. Chr.) en Wijk bij Duurstede-De Geer (midden-Romeinse fase: 

150-270 n. Chr.).115 

 

De midden-Romeinse bewoning in De Geer begint ca. 150 n. Chr. Figuur 29 laat een vergelijking 

zien in de soortverdeling van de belangrijkste landbouwhuisdieren voor de periode 150-270 n. Chr. In 

Druten-Klepperhei en Ewijk-De Woerdjes eindigt de bewoning ca. 200 n. Chr., terwijl deze in 

Huissen-Loostraat Zuid pas rond deze tijd begint. De afgebeelde fases voor de vindplaatsen 

Geldermalsen-Hondsgemet, Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Kesteren-De Woerd zijn ongeveer 

gelijktijdig met De Geer, en dus het best vergelijkbaar. Opvallend is dat de soortensamenstelling voor 

De Geer afwijkt van alle zes andere vindplaatsen. Ten eerste is het aandeel rund hoger; daarnaast is het 

percentage varken aanzienlijk hoger dan voor de andere vindplaatsen. Hoewel schaap of geit slecht 

vertegenwoordigd is, is dit niet uniek. Wel bijzonder is het percentage paard: voor de andere 

vindplaatsen varieert dit van 22 tot 34 %, terwijl het bij De Geer slechts 5 % is.  

 

                                                           
114 Vos 2009, 89. 

115 Laarman 1996, 379. 
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Fig. 29. Soortverdeling (in percentages van aantal fragmenten) voor midden-Romeinse vindplaatsen in 

het rivierengebied vanaf 150 n. Chr. DRK3: Druten-Klepperhei fase 3; EDW2: Ewijk-De Woerdjes 

fase 2; HGM4: Geldermalsen-Hondsgemet fase 4; HLZA: Huissen-Loostraat Zuid vindplaats A; 

PHW4-6: Tiel-Passewaaijse Hogeweg fase 4 tot 6; KEWe: Kesteren-De Woerd fase e; WDG: Wijk bij 

Duurstede-De Geer midden-Romeins.116 

 

Wat betreft gegevens over leeftijd en schofthoogte beperken we ons tot rund, omdat de andere soorten 

slecht vertegenwoordigd zijn, en daardoor te weinig informatie hebben opgeleverd. In De Geer werd 

de helft van de runderen volwassen of ouder. Dit is vergelijkbaar met gegevens voor Geldermalsen-

Hondsgemet, Tiel-Passewaaijse Hogeweg en Huissen-Loostraat Zuid A, waar ook gegevens voor 

onderkaken beschikbaar waren.117 De gemiddelde schofthoogte voor rund van 122 cm komt goed 

overeen met die voor Geldermalsen-Hondsgemet (123 cm), Tiel-Passewaaijse Hogeweg (120 cm) en 

Kesteren-De Woerd (121 cm).118 

 Voor de laat-Romeinse tijd kan De Geer weer met zes andere vindplaatsen in het 

rivierengebied worden vergeleken (fig. 30). De soortverdeling voor deze periode is minder atypisch dan 

voor de midden-Romeinse tijd, en vertoont vooral gelijkenis met Houten 21, Odijk-Singel 

West/Schoudermantel, Arnhem-Schuytgraaf en Geldermalsen-Hondsgemet. Voor Tiel-Passewaaijse 

Hogeweg is het percentage rund aanzienlijk lager, en het aandeel paard veel hoger. Bij Tiel-Oude 

Tielseweg is het percentage rund juist veel hoger dan voor De Geer.  

                                                           
116 Lauwerier 1988, 92, 100-101; Groot 2009, 377; Groot 2008b, 104; Groot 2008a, 52, 55; Zeiler 2001, 272. 

117 Groot 2009, 375; Groot 2008a, 53-54; Groot 2008b, 106. 

118 Groot 2009, 376; Groot 2008a, 93; Zeiler 2001, 236. 
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Fig. 30. Soortverdeling (in percentages van aantal fragmenten) voor laat-Romeinse vindplaatsen in het 

rivierengebied. PHW7: Tiel-Passewaaijse Hogeweg fase 7; OTW5: Tiel-Oude Tielseweg fase 5; 

HGM5: Geldermalsen-Hondsgemet fase 5; ARS: Arnhem-Schuytgraaf laat-Romeins; ODS: Odijk-

Singel West/Schoudermantel laat-Romeins/vroeg-Middeleeuws; H21: Houten terrein 21 laat-

Romeins/vroeg-Middeleeuws; WDG: Wijk bij Duurstede-De Geer laat-Romeins.119  

 

 

In De Geer bereikte ongeveer de helft van de runderen een volwassen of oudere leeftijd. Voor 

Geldermalsen-Hondsgemet ligt dit aandeel wat hoger (61 %) en voor Tiel-Passewaaijse Hogeweg wat 

lager (40 %). Een kleine piek van 22 % slacht tussen 8 en 30 maanden wijst op slacht voor vlees; dit is 

aanzienlijk minder dan in Tiel-Passewaaijse Hogeweg, waar 41 % in deze categorie werd geslacht, maar 

vergelijkbaar met Geldermalsen-Hondsgemet (19 %).120 Voor het varken is een duidelijke slachtpiek 

(50-61 %) zichtbaar in alle drie deze vindplaatsen, tussen 14 en 21 maanden.  

 De gemiddelde schofthoogte voor het rund in De Geer (123 cm) is vergelijkbaar met die in 

Geldermalsen-Hondsgemet (125 cm), Tiel-Passewaaijse Hogeweg (122 cm) en Odijk-Singel 

West/Schoudermantel (119 cm).121 

 

 

 

 

                                                           
119 Groot 2008a, 59; Groot 2009, 378; Esser/Van Dijk 2004, bijlage 4; Zeiler 2007, 165, 168; De Vries/Laarman 2001, tabel 7.  

120 Groot 2009, 379; Groot 2008a, 57. 

121 Groot 2009, 379; Groot 2008a, 93; Zeiler 2007, 166. 
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Evenals voor de Romeinse periode is een vergelijking met andere vindplaatsen te maken voor de 

vroege Middeleeuwen. Voor deze vergelijking zijn drie vindplaatsen uit Houten gebruikt en één uit 

Utrecht-Leidsche Rijn. De periodisering van deze vindplaatsen is niet overal gelijk. Zo is het 

botmateriaal van Houten-Loerik voor de gehele vroege Middeleeuwen (van 450 tot 1050 n. Chr.) in 

één keer behandeld. Van Houten-terrein 9 is alleen de Merovingische periode besproken en van 

Houten-terrein 21 alleen de Karolingische periode. Bij Leidsche Rijn is het botmateriaal voor de 

Merovingische en de Karolingische periode apart bekeken. 

 Het vroegmiddeleeuwse botmateriaal uit Wijk bij Duurstede-De Geer maakt maar een klein 

deel uit van al het dierlijk bot van deze vindplaats. Slechts 115 fragmenten (3 % van het totaal), waarvan 

er 71 op soort gedetermineerd zijn, zijn afkomstig uit de Merovingische tijd. 68 daarvan komen van de 

belangrijkste huisdieren: rund, schaap/geit, paard en varken. De Karolingische periode is beter 

vertegenwoordigd met 525 fragmenten (14 % van het totaal). Hiervan zijn 192 fragmenten op soort 

gedetermineerd, waarvan 188 afkomstig zijn van de vier belangrijkste soorten. In tabel 20 is te zien dat 

in beide perioden rund de best vertegenwoordigde soort is met respectievelijk 72 % en 63 %. Op de 

tweede plaats staat varken, waarvan het aantal fragmenten van de Merovingische naar de Karolingische 

tijd iets stijgt van 21 % naar 25.5 %. Tevens neemt het aandeel schaap/geit toe in de Karolingische 

periode, van 3 % naar 7 %. De hoeveelheid paardenbotten staat in beide perioden op zo’n 4 % van het 

totaal. Naast deze vier soorten is hond in de Merovingische periode met twee fragmenten en in de 

Karolingische met één fragment aanwezig. Ook zijn enkele fragmenten van wilde soorten aanwezig, 

namelijk wild zwijn, edelhert, eland en bever. Voor wat betreft de leeftijdsbepaling lijken de 

gebitsgegevens te suggereren dat runderen en varkens op jonge tot jong-volwassen leeftijd zijn gedood. 

Daarentegen lijkt de epifysevergroeiing van runderen voornamelijk te wijzen op slacht van volwassen 

dieren. Bij varkens komen zowel vergroeide als onvergroeide epifysen voor. Voor zekere conclusies 

over de slachtleeftijden zijn echter te weinig gegevens beschikbaar voor de vroege Middeleeuwen in 

De Geer.122 

 Voor de vindplaatsen in Houten geldt ook dat maar weinig fragmenten dierlijk bot uit de 

vroege Middeleeuwen komen. In Houten-Loerik zijn van de 1102 slechts 153 fragmenten uit deze tijd 

afkomstig. 67 fragmenten zijn op soort gedetermineerd, waarvan er 65 afkomstig zijn van de vier 

belangrijkste huisdieren.123 De soortenverdeling komt goed overeen met die voor De Geer. Rund is 

dominant met 63 %, gevolgd door varken met 28 %. Schaap/geit is met 6 % vertegenwoordigd en 

paard met 3 %. Hond ontbreekt geheel. Daarnaast zijn één fragment van een edelhert en één van een 

vogel gevonden. Van zeven van de achttien varkensbotten is de leeftijd bepaald. Drie dieren zijn onder 

een half jaar en vier tussen de één en twee jaar oud. Runderresten zijn voornamelijk afkomstig van 

volwassen dieren.124 

 Op Houten-terrein 9 zijn 106 van de 3271 fragmenten toe te wijzen aan de Merovingische 

tijd. Hiervan behoren 41 fragmenten toe aan de belangrijkste landbouwdieren. Ook hier geeft het 

weinige botmateriaal dus slechts een globale indruk van het soortenspectrum. Rund is wederom het 

best vertegenwoordigd met 80.5 %. Vervolgens komt varken met 12 % en paard met 7 %. Schaap/geit 

ontbreekt geheel. Verder zijn er twee fragmenten bever gevonden, één fragment van een hond en één 

van een kat.125 Hoewel de volgorde van de soorten gelijk is, verschillen de percentages van terrein 9 

voor de Merovingische periode dus wel met die van de Geer. Met name varken lijkt hier een minder 

grote rol te hebben gespeeld. De verschillen zullen echter zeker ook te maken hebben met het geringe 

aantal fragmenten dat op beide vindplaatsen is aangetroffen. 

                                                           
122 Zie paragraaf 5.6 en 5.7. 

123 Buitenhuis/Brinkhuizen 2003, 38, 40. 

124 Buitenhuis/Brinkhuizen 2003, 38. 

125 Esser/Van Dijk 2004, paragraaf 3.2. 
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 De laatste vindplaats uit Houten is terrein 21. Van deze vindplaats is maar weinig materiaal 

afkomstig uit de Karolingische periode. Het gaat om 104 fragmenten van de belangrijkste huisdieren 

van de in totaal 1939 gevonden fragmenten. Rund domineert hier met 72 %, weer gevolgd door 

varken met 24 %. Dan komen paard met 3 % en schaap/geit met 1 %. Hond is hier afwezig. Wat 

betreft wild zijn enkele fragmenten van edelhert, bever en bruine beer gevonden.126 Hoewel de 

hoeveelheid materiaal gering is, komt het beeld toch goed overeen met dat van De Geer in de 

Karolingische tijd. Het gaat dan vooral om rund en varken. Evenals bij de vorige vindplaats zijn er 

helaas te weinig gegevens om uitspraken te doen over de slachtleeftijden van de dieren. 

 De vindplaats Utrecht-Leidsche Rijn 51/54 geeft vanwege het hogere aantal fragmenten een 

beter beeld. Van de 4610 fragmenten komen er 1371 uit de Merovingische tijd. 840 fragmenten 

daarvan zijn geassocieerd en afkomstig van de skeletten van twee paarden, een hond en een deel van 

een pasgeboren kalf. Uiteindelijk zijn 127 losse fragmenten op soort gedetermineerd, waarvan 120 van 

de vier landbouwhuisdieren. 70 % daarvan is afkomstig van rund, 20 % van varken, 6 % van paard en 4 

% van schaap of geit. Losse fragmenten van honden komen niet voor. Wel zijn er enkele fragmenten 

(edel)hert, bever, kip en kat gevonden.127 De verdeling van de gedomesticeerde soorten komt dus mooi 

overeen met die van De Geer in de Merovingische periode. De data van Leidsche Rijn hebben tevens 

enkele leeftijdsbepalingen opgeleverd. Uit gebitsslijtage en -doorbraak blijkt dat runderen vooral tussen 

de 1.5 en 3 jaar oud zijn geslacht. Deze leeftijden verschillen van die op basis van epifysevergroeiing. 

Daaruit blijkt dat 56 % van de runderen ouder dan 4 jaar is geworden, 15 % heeft een leeftijd bereikt 

tussen de 2 en 4 jaar, en 29 % is voor de 2 jaar geslacht. Op basis van de doorbraak en slijtage van het 

gebit kan geconcludeerd worden dat varkens tussen de 1 en 3.5 jaar geslacht zijn.128  

 Van het botmateriaal uit Leidsche Rijn 51/54 komen 922 fragmenten uit de Karolingische tijd. 

Exclusief associaties zijn 135 fragmenten op soort gedetermineerd. 22 fragmenten zijn afkomstig van 

één dier. Het gaat om de onderkaken en vier onderpoten van een rund. 111 fragmenten zijn 

toegeschreven aan de vier belangrijkste soorten. Van het Karolingische materiaal is 75 % rund, 13.5 % 

schaap of geit, 7 % varken en 4.5 % paard. Opmerkelijk is dat verder elf fragmenten afkomstig zijn van 

herten en acht van watervogels. Daarnaast is kip aanwezig met vier fragmenten en ontbreekt hond 

geheel in het soortenspectrum.129 In vergelijking met deze periode in De Geer kan gezegd worden dat 

de percentages van rund en paard praktisch gelijk zijn. Ook de toename van het aandeel schaap of geit 

ten opzichte van de voorgaande periode is vergelijkbaar. Een groot verschil is het aandeel varkens. In 

tegenstelling tot De Geer komt varken hier op de derde plaats, na schaap of geit. De weinige 

leeftijdsgegevens voor Leidsche Rijn 51/54 uit deze periode zijn gebaseerd op epifysevergroeiing. Ze 

tonen dat 60 % van de runderen ouder dan 4 jaar is geworden. 15 % heeft een leeftijd tussen de 2 en 4 

jaar bereikt en een kwart is niet ouder dan 2 jaar geworden. Verder is één varken onder de 2 en één 

boven de 2 jaar geslacht. De schapen of geiten zijn over het algemeen gedood tussen de 1.5 en 3.5 

jaar.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 De Vries/Laarman 2001, 90. 

127 Esser 2009, 310-311. 

128 Esser 2009, 311. 

129 Esser 2009, 316-318. 

130 Esser 2009, 318. 
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vindplaats/periode  rund  schaap/geit paard  varken  totaal (%) 

De Geer   72.1  2.9  4.4  20.6  100 

Mer. (n=68) 

De Geer   63.3  7.4  3.7  25.5  100 

Kar. (n=188) 

Houten-Loerik  63  6.2  3.2  27.7  100 

VME (n=65) 

Houten terrein 9  80.5  -  7.3  12.1  100 

Mer. (n=41) 

Houten terrein 21  72  1  2.9  24  100 

Kar. (n=104) 

Leidsche Rijn 51/54  70  4.2  5.8  20  100 

Mer. (n=120) 

Leidsche Rijn 51/54  74.8  13.5  4.5  7.2  100 

Kar. (n=111) 

  

Tabel 20. Soortenverdeling van verschillende vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in procenten. 

 

Uiteindelijk kunnen we uit de besproken gegevens concluderen dat de veeteelt in de vroege 

Middeleeuwen in Wijk bij Duurstede-De Geer redelijk gelijk is met die van andere vindplaatsen in de 

regio. Rund is de meest gehouden diersoort en beslaat gedurende de hele vroege Middeleeuwen  

tweederde tot driekwart van de veestapel. Tevens is voorzichtig te zeggen dat meer dan de helft van de 

runderen pas na het vierde levensjaar is geslacht. Het varken neemt over het algemeen een tweede plek 

in en maakt ongeveer een vijfde van de veestapel uit. Over de slachtleeftijden van varkens zijn niet echt 

zekere uitspraken te doen, hoewel het erop lijkt dat maar weinig dieren een volwassen leeftijd hebben 

bereikt. Verder is het opmerkelijk dat het aandeel schaap of geit licht toeneemt in de Karolingische 

periode. De aanwezigheid van paard lijkt daarentegen iets af te nemen. 
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Voor het soortenspectrum en de verhoudingen tussen de belangrijkste landbouwhuisdieren zijn de 

volgende ontwikkelingen zichtbaar. In de midden-Romeinse tijd is rund de belangrijkste soort, die 

bijna drie kwart van het soortenspectrum vertegenwoordigt. Daarnaast heeft het varken, met 17 % 

aanwezig, een belangrijke rol gespeeld. Paard en schaap of geit zijn marginaal aanwezig en zullen 

daardoor geen belangrijk deel van het voedselpatroon hebben uitgemaakt. Er zijn echter wel 

slachtsporen aangetroffen op fragmenten van paarden en schapen of geiten, wat kan wijzen op 

consumptie van deze soorten. Daarnaast kunnen deze sporen ook afkomstig zijn van het villen van de 

dieren. Aannemelijk is dat het paard vooral voor transport zal zijn gebruikt. Schapen kunnen ook 

gehouden zijn voor wol. Als melk van deze soort een groot deel van het dieet zou hebben uitgemaakt, 

had schaap/geit beter vertegenwoordigd moeten zijn in het soortenspectrum. Meer dan een kwart van 

de runder- en een vijfde van de varkensresten hebben sporen van slacht. We kunnen er vanuit gaan dat 

vooral deze dieren op het menu hebben gestaan. Of runderen ook zijn gehouden voor secundaire 

producten zal besproken worden bij het behandelen van de leeftijdsgegevens. De rol van wild zal later 

uitgebreider aan bod komen. Wel kan al gezegd worden dat wild actief gejaagd is, vanwege de 

aanwezigheid van wild zwijn, edelhert, oerrund en das. Ten slotte zijn fragmenten van hond niet 

gevonden, maar het voorkomen van sporen van vraat verraadt de aanwezigheid van dit dier. 

 In de laat-Romeinse tijd is rund met 59 % nog steeds het belangrijkste landbouwdier, hoewel 

minder dan in de voorgaande periode. Het aandeel varken is iets toegenomen naar 25 %. Deze soorten 

zullen dus ook in deze tijd de belangrijkste vleesleveranciers zijn geweest. Opmerkelijk is echter dat 

varkensresten nu een stuk minder slachtsporen vertonen. Het aandeel schaap of geit is iets gestegen naar 

zo’n 6 %. Mogelijk is melk van deze soort een klein deel van het dieet gaan uitmaken, maar wol zal het 

belangrijkste product zijn geweest. De aanwezigheid van paard blijft ongeveer op hetzelfde niveau als in 

de vorige periode. Dit dier zal ook nu dus voornamelijk gebruikt zijn voor transport. De hoeveelheid 

slachtsporen op paardenresten neemt in deze periode wel iets toe, wat kan betekenen dat deze soort is 

gevild en geconsumeerd. Verder zijn voor deze periode fragmenten van hond en tevens kip gevonden. 

Wild is sterker vertegenwoordigd dan in de vorige periode. Wild zwijn, edelhert en bever zijn de 

belangrijkste soorten. Daarnaast zijn enkele resten van eland, oerrund, bruine beer, das, wilde kat en 

een marterachtige aangetroffen. Tevens zijn fragmenten van vogels en vissen aanwezig. Het gaat om 

zwaan en gans, en snoek en steur. Jacht en visserij zullen dus belangrijkere activiteiten zijn geweest in 

de laat-Romeinse tijd.  

 De Merovingische periode is karig vertegenwoordigd in het onderzochte materiaal. Dit is een 

gevolg van de slechte archeologische herkenbaarheid van deze periode in de opgravingsgegevens. Aan 

de hand van de weinige fragmenten zijn echter wel wat uitspraken te doen. De verdeling van de 

diersoorten blijft redelijk gelijk aan die van de voorgaande periodes. Rund is nog steeds dominant met 

69 %, gevolgd door varken met bijna 20 %. Rund lijkt weer iets aan belang te winnen en varken iets te 

verliezen ten opzichte van de laat-Romeinse tijd. Schaap of geit is met nog geen 3 % weer terug in de 

marge. Paard blijft met zo’n 4 % vertegenwoordigd. Verder zijn enkele fragmenten hond, wild zwijn en 

baars gedetermineerd. Er zijn alleen op de fragmenten van rund, varken en hond slachtsporen 

gevonden. Dat deze sporen niet bij andere soorten aanwezig zijn, zal grotendeels te maken hebben met 

het lage aantal fragmenten. 

 De Karolingische tijd verschilt ook niet veel met de voorgaande periodes. Rund is met bijna 

twee derde de belangrijkste soort gevolgd door varken met een kwart van de gedetermineerde 

fragmenten. Deze soorten zullen dus weer het belangrijkst voor het dieet zijn geweest. Paard blijft 

verder ook gelijk ten aanzien van eerdere tijden. Opmerkelijk is dat het aandeel schaap of geit groeit 

naar ruim 7 %. Deze stijging wijst mogelijk op een toename van het gebruik van de secundaire 
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producten van deze soort. Van elk van de soorten hond, edelhert, bever en eland is verder één 

fragment gevonden. Daarnaast zijn twee fragmenten van eend en van steur aanwezig. 

 Uiteindelijk verandert het soortenspectrum in Wijk bij Duurstede-De Geer door de tijd heen 

maar weinig. Rund is de belangrijkste soort en zal samen met varken het meest gegeten zijn. Het paard 

zal vooral gebruikt zijn voor transport, hoewel slachtsporen op botfragmenten kunnen wijzen op het 

villen en mogelijk consumeren van dit dier. Het belang van het schaap of geit wisselt wel enigszins 

door de tijd. In de midden-Romeinse en Merovingische tijd lijkt de soort een minimale rol te hebben 

gehad. In de andere periodes lijken schapen of geiten iets meer gehouden te zijn, maar nog steeds 

marginaal. 

 

 

 .                       

 

Rund lijkt in de midden-Romeinse tijd vooral een belangrijke rol gespeeld te hebben voor de 

akkerbouw. 45 % van de runderen bereikt de leeftijdscategorieën ‘oud’ of ‘zeer oud’; dit wordt gezien 

als een aanwijzing voor het gebruik van trekkracht en mest. In de laat-Romeinse tijd bereikt nog maar 

23 % de twee oudste leeftijdscategorieën, en lijkt de rol van runderen in de akkerbouw afgenomen te 

zijn. Voor de vroegmiddeleeuwse periodes zijn niet genoeg gegevens voor het gebit beschikbaar, maar 

op basis van de epifysenvergroeiing lijken runderen voornamelijk pas op volwassen leeftijd geslacht te 

zijn. Een andere aanwijzing voor het gebruik van trekkracht van runderen is het voorkomen van 

bepaalde pathologische veranderingen in het skelet. Drie eerste phalangen vertonen enige mate van 

lipping en enthesofyten wat zou kunnen duiden op belasting als gevolg van het gebruik als trekdier. 

Bovendien is er een acetabulum gevonden met eburnatie, een bewijs voor artrose van het 

heupgewricht (zie paragraaf 5.8). Daarnaast was er één afwijkend acetabulum met botnieuwvorming 

aan de rand wat het gevolg kan zijn van een (sub)luxatie van de heup door herhaaldelijk uitglijden. Dit 

alleen is echter geen bewijs voor het gebruik als trekdier, omdat het ook ontstaan kan zijn door trauma 

als gevolg van het elkaar bespringen door tochtige koeien. In theorie zouden oude koeien ook 

melkkoeien kunnen zijn, maar als melk een belangrijk product was, zouden meer botten van jonge 

dieren aanwezig moeten zijn aangezien er jaarlijks kalveren geboren worden. Er ontstaat dan een 

overschot van jonge mannelijke dieren die vervolgens jong geslacht worden. Bij gerichte fok voor 

vleesproductie zouden ook meer jonge dieren aangetroffen moeten worden. De dieren worden  

geslacht als ze net volwassen zijn, op de optimale slachtleeftijd.131 Het zou wel kunnen dat deze dieren 

levend afgevoerd zijn en elders geslacht.  

 In beide Romeinse periodes worden varkens vooral in het tweede levensjaar geslacht. Deze 

soort is alleen in gebruik als vleesleverancier, en het is dus niet verwonderlijk dat de dieren niet oud 

werden. Schapen of geiten lijken in De Geer geen belangrijke rol in het voedselpatroon te hebben 

vervuld. Door het geringe aantal gegevens is nauwelijks een uitspraak te doen of de dieren voor wol of 

vlees werden gehouden. Uit laat-Romeinse gegevens voor epifysevergroeiing van paardenfragmenten 

en kroonhoogtes blijkt dat al deze dieren volwassen zijn geworden. Dit versterkt het idee dat ze 

voornamelijk voor transport zijn gebruikt. Voor de laat-Romeinse en Karolingische periodes zijn 

aanwijzingen voor het eten van paardenvlees aangetroffen; waarschijnlijk was dit een bijproduct.  

 

 

 .                 

 

In de Geer lijkt actief te zijn gejaagd, gezien het aantal wilde dieren en de verscheidenheid in soorten.  

In de midden-Romeinse tijd zijn vier soorten zoogdier aanwezig: edelhert, oerrund, wild zwijn en das. 

Het aantal fragmenten en soorten stijgt in de laat-Romeinse tijd; het percentage wilde zoogdieren is 5.3 

                                                           
131 Payne 1973 (modellen voor schaap/geit). 
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%. In de Merovingische tijd is alleen wild zwijn vertegenwoordigd. Vijf soorten zoogdier zijn 

vertegenwoordigd in de Karolingische periode: edelhert, oerrund, eland, wild zwijn en bever. 

Daarnaast zijn resten aanwezig van eend, gans, steur en mossel. Wilde zoogdieren werden zowel voor 

de pels als het vlees bejaagd. Resten van vogels en vissen komen in kleine aantallen voor; deze soorten 

vormden een aanvulling op het dieet.  

 Twee diersoorten zijn vrij zeldzaam in archeologische contexten: de das en de bruine beer. De 

enige parallel voor de das voor de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen is een vondst uit de villa 

Voerendaal-Ten Hove.132 Voor de bruine beer zijn meer vondsten bekend: een teenkoot uit het vroeg-

Romeinse fort Velsen 1, een hoektand uit Valkenburg-De Woerd, een kies uit laat-Romeins Tiel-

Passewaaijse Hogeweg, twee onderkaken uit vroegmiddeleeuws Gennep en Maastricht, een fragment 

uit Houten-terrein 21, een onderkaak en vier losse hoektanden uit vroegmiddeleeuwse terpen, en een 

Romeinse of vroegmiddeleeuwse onderkaak en schedel van twee individuen uit Valkenburg, Zuid-

Holland.133 Al deze vondsten zouden van huiden afkomstig kunnen zijn, waar vaak de voeten en kop 

aan blijven zitten. Huiden vormen geen bewijs voor het plaatselijk voorkomen van een soort, 

aangezien ze goede handelswaar zijn. Het fragment dijbeen uit De Geer is een zeldzame aanwijzing 

voor lokale jacht.  

 

 

 .                    -                    

 

Het registreren en beschrijven van pathologische veranderingen en non-metrische variatie vormde een 

belangrijk deel van dit onderzoek. Zelden wordt dit systematisch uitgevoerd in Nederlandse 

zoöarcheologische onderzoeken, zodat het werkelijke voorkomen van pathologische aandoeningen en 

anatomische variaties onderschat wordt. De prevalentie van pathologische veranderingen voor De Geer 

varieert van 3.1 % voor de laat-Romeinse tijd tot 5.0 % voor de Karolingische periode. Deze cijfers zijn 

opvallend hoog: een recent overzicht van paleopathologie in Late IJzertijd en Romeinse vindplaatsen in 

het rivierengebied geeft een prevalentie van 0.72 %.134   

 Gewrichtsproblemen en orale pathologie zijn het meest algemeen. Dit is geen verrassing: ook 

bij de overzichtsstudie zijn deze twee categorieën het meest algemeen (44 en 29 %).135  Artrose van het 

heupgewricht is gesignaleerd voor alle vier de besproken periodes. Net als veranderingen in de 

metapodia en phalangen wordt deze aandoening vaak gerelateerd aan het gebruik van runderen voor 

hun trekkracht. Leeftijd en bouw kunnen echter ook van invloed zijn.  

 De meest bekende non-metrische variaties zijn het ontbreken van de tweede premolaar en een 

afwijkende vorm van de derde molaar; beide komen voor in onderkaken van runderen. De eerste 

variatie is slechts eenmaal herkend, voor een midden-Romeinse onderkaak. Afwijkende derde molaren 

waren aanwezig voor de laat-Romeinse en Karolingische periodes.  

 Een interessante aandoening is porositeit van het botoppervlak bij astragali van runderen. Dit is 

vooral voor midden-Romeinse astragali waargenomen, en eenmaal voor een Karolingische. De 

achterliggende oorzaak is nog onbekend. Een tweede geval dat interessant is, is een mogelijke bottumor 

op een carpale van een varken uit de laat-Romeinse tijd. Voor de Karolingische periode werd nieuw 

bot op het oppervlak van een rib van een rund gezien; dit duidt op een infectie van het longvlies.  

 In de catalogus in bijlage B worden alle fragmenten met pathologische veranderingen 

besproken.  

 

 

                                                           
132 Laarman 1996, 178. 

133 Ervynck 1993, 1997; Verhagen 1989; De Vries/Laarman 2001, 90. 

134 Voor gedetermineerde fragmenten. Groot in voorbereiding. 

135 Groot in voorbereiding. 
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 .                                        -                

 

Hierboven is reeds duidelijk geworden dat er in De Geer in de loop der tijd weinig verandert in de 

soortverdeling en slachtleeftijden. Op basis hiervan is dan ook niet aan te tonen dat andere stammen of 

etnische groepen zich hier hebben gevestigd. De toename van wild in het soortenspectrum van de laat-

Romeinse tijd zou hier eventueel een aanwijzing voor kunnen zijn. Het is echter ook mogelijk dat de 

toename van jacht een noodzaak is als aanvulling op het dieet, of dat er in deze periode meer wild 

voorkwam.  

 De manier waarop dieren worden geslacht is cultureel bepaald. Tijdens het onderzoek viel op 

hoeveel botten van runderen ‘bruut’ waren doorgehakt. Dit is niet kenmerkend voor rurale 

vindplaatsen in de Romeinse tijd. Er was echter nauwelijks verschil tussen de midden- en laat-

Romeinse tijd, zodat ook dit geen bewijs vormt voor een verandering in ethniciteit in de laat-

Romeinse tijd.  

 De aanwezigheid van ongehoornde runderen wordt gezien als een aanwijzing voor contacten 

met het terpengebied. Zowel in de midden- als laat-Romeinse periode komen echter zowel gehoornde 

als ongehoornde runderen voor; in de vroege Middeleeuwen lijken alleen nog gehoornde runderen 

aanwezig te zijn geweest.  

 

 

 .                                        

 

In hoofdstuk 7 is een vergelijking gemaakt tussen de nederzetting in Wijk bij Duurstede-De Geer en 

andere vindplaatsen uit de omgeving. Voor de midden-Romeinse tijd is Wijk bij Duurstede-De Geer 

vergeleken met Wijk bij Duurstede-De Horden. De datering van de twee vindplaatsen verschilt, maar 

er is een overlap van ca. 50 jaar. Daarnaast is De Geer vergeleken met zes gelijktijdige vindplaatsen in 

het rivierengebied. Hieruit blijkt dat De Geer sterk afwijkt wat betreft de verhouding tussen de 

landbouwhuisdieren. Het hoge percentage paard dat in alle andere vindplaatsen wordt aangetroffen, 

ontbreekt totaal in De Geer. Daarentegen is varken juist bijzonder goed vertegenwoordigd, en ook het 

percentage rund is hoog. De slachtleeftijd en schofthoogte van runderen past wel in het ‘normaalbeeld’ 

voor het midden-Romeinse rivierengebied. In de laat-Romeinse tijd vertoont De Geer grote 

overeenkomsten met verschillende andere vindplaatsen.  

 De analyse van slachtsporen bracht een opvallend verschil tussen De Geer en andere Romeinse 

rurale vindplaatsen aan het licht.136 Het aantal runderbotten dat volledig door was gehakt, of waar 

stukken van af waren gehakt, was opvallend groot. Bij de gemiddelde rurale vindplaats komen 

voornamelijk snijsporen en oppervlakkige haksporen voor. Het doorhakken van botten zonder respect 

voor de anatomie van het dier wordt gezien als een typisch Romeinse slachtwijze. Wellicht vormt dit 

een verklaring voor de afwijkende soortpercentages in De Geer: mogelijk was de herkomst of 

ethniciteit van de bewoners van De Geer anders, of hadden deze sterkere banden met de Romeinse 

wereld.  

Voor de fases in de vroege middeleeuwen is De Geer vergeleken met drie vindplaatsen uit 

Houten en één uit Leidsche Rijn. Hieruit is gebleken dat veeteelt in De Geer redelijk hetzelfde is als in 

de andere nederzettingen. Rund is steeds de belangrijkste soort en maakt twee derde tot drie kwart uit 

van de veestapel. Het lijkt erop dat deze soort ook in de omringende plaatsen voornamelijk op late 

                                                           
136 Dit werd al tijdens het determineren duidelijk, maar vooral op subjectieve basis (eigen ervaringen met eerder onderzoek in 

rurale vindplaatsen, Maaike Groot). De verhouding tussen oppervlakkige haksporen en haksporen die delen van een element 

hebben afgehakt is een manier om dit objectief aan te tonen. Voor De Geer was deze verhouding 26:23 voor de midden-

Romeinse tijd, en 45:32 voor de laat-Romeinse tijd. Hierbij zijn ribben niet meegeteld, omdat deze ook in andere 

vindplaatsen vaak doorgehakt worden aangetroffen. Op dit moment zijn helaas geen vergelijkbare data beschikbaar voor 

andere rurale vindplaatsen, zodat geen objectieve vergelijking gemaakt kan worden.  
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leeftijd is geslacht, wat suggereert dat runderen in de hele regio voornamelijk voor akkerbouw zijn 

gebruikt. Uiteraard was vlees een belangrijk product, maar bij het selecteren van dieren voor de slacht 

was dit secundair aan de rol van runderen in de akkerbouw. Varkens nemen over het algemeen een 

tweede plaats in en bereiken ook in Houten en Leidsche Rijn zelden een volwassen leeftijd. Ze zijn dus 

alleen voor vlees gehouden. Opmerkelijk is dat het belang van schaap of geit in de Karolingische 

periode iets groter wordt. In Leidsche Rijn wordt het aandeel schaap of geit in deze fase zelfs groter 

dan varken. De soort wordt hier gedood op een leeftijd tussen de 1.5 en 3.5 jaar. Het paard is ten slotte 

overal marginaal aanwezig en zal hoofdzakelijk voor transport gebruikt zijn. 
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soort  midden-Romeins laat-Romeins Merovingisch Karolingisch 

rund   7 13  3  4 

schaap/geit  1 4  2  3 

paard   1 2  1  1 

varken   4 8  1  3 

 

totaal   13 27  7  11 

Tabel A1. Wijk bij Duurstede-De Geer. Minimum Aantal Individuen per periode voor de belangrijkste 

huisdiersoorten. 

 

 

soort K020 W066 W093 W101 W105 W115 W120 W132 W136 W144 W145 W155 W160 W169 W182 W183 W188 

rund 18 1 2 3 145 46 12 12 3 24 1     9 2 6 72 

schaap/geit 2             1   3 1     1     1 

paard 2       2 3   2   1   1   2   1   

varken 10   4 2 6 14 3       1 1   4 2 1 2 

wild zwijn           1                       

edelhert           1       1               

oerrund           1                       

das       1                           

totaal det.  32  1 6  6   153 66 15 15 3 29 3 2 0 16 4 8 75 

middelgroot 

zoogdier 1       20 3     2 1               

groot zoogdier 15 2 5 1 194 82 13 20 4 30 1   3 2 11 6 281 

ondetermineerbaar       3 2 29 10                 1   

totaal 16  2 5 4 216 114 23 20 6 31 1 0  3 2 11 7 281 

Tabel A2. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Totaal aantal fragmenten per spoor 

(ongecorrigeerd voor associaties). 

 

 

soort  1 2 3 4 5 6 totaal aantal fragmenten 

rund  73 45 37 56 38 106 356 

schaap/geit 1 2 3 2 1 - 9 

paard  4 5 - 2 1 2 14 

varken  10 8 13 7 9 3 50 

wild zwijn  1 - - - - - 1 

edelhert  - 1 - 1 - - 2 

oerrund  - - - 1 - - 1 

das  - - - - 1 - 1 

Tabel A3. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Fragmentatie van dierlijk bot: aantal 

fragmenten per categorie (ongecorrigeerd voor associaties). 1=minder dan 10 % compleet, 2=10-25 %, 

3=25-50 %, 4=50-75 %, 5=75-95 %, en 6=100 %. 
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element rund schaap/geit paard varken 

     

cranium 13   4 

maxilla 2   4 

mandibula 19 1 2 8 

hoornpit 2    

tand/kies 15 2 1 6 

atlas 8    

axis 7    

halswervel 14    

borstwervel 23    

lendewervel 11    

sacrum 2    

staartwervel 4    

wervel 25    

rib 42    

sternum 1    

scapula 11   3 

humerus 16 1 1 4 

radius 25 1 2 5 

ulna 2   3 

carpale 10    

metacarpus 10  1  

pelvis 18 1   

femur 12  3 1 

patella 3    

tibia 12 2 1 6 

fibula 1    

astragalus 9   1 

calcaneum 6   1 

tarsale 5    

metatarsus 7  1 1 

phalanx 1 13  1  

phalanx 2 8   1 

phalanx 3 8    

metapodium 3 1   

     

totaal 367 9 13 48 

Tabel A4. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Skeletelementen per soort. 

 

 

fase vondstnr soort dp4 P4 M1 M2 M3 MWS leeftijd 

MR 790-5-56/6 R - H k h e 38 jong volwassen 

MR 784-4-51/11 R - - - - l 52-54 zeer oud 

MR 784-6-40/5 R - g l k k 46 zeer oud 

MR 784-4-50/1 R - g l k j 45 oud 

MR 792-7-64/24 R - - j g d 35 30-36 m 
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MR 792-5-82/7 R - f k k j 44 oud 

MR 784-4-50/2 R - g l k j 45 oud 

MR 861-3-5/21 R - - j b - 21-29 18-30 m 

MR 790-5-56/44 R b - - - - 3 0-1 m 

MR 861-3-5/22 R k - j b E 24 18-30 

MR 826-2-22/3 SG g - - - - 2 0-2 m  

MR 784-51/9 V - d h - c 31-34 14-27 m 

MR 790-5-56/49 V - - f c - 23-25 14-21 m 

MR 792-6-29/6 V - e j - - 33-36 21-27 m 

MR 784-4-51/10 V g - b V - 9-10 7-14 m 

MR 856-4-17/4 V - a - - - 18-19 14-21 m 

MR 792-5-82/2 V e - b V - 9 7-14 m 

Tabel A5. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Leeftijd van rund, schaap of geit en 

varken op basis van gebitsdoorbraak en -slijtage. Slijtagestadia en mandible wear stages volgens Grant 

(1982), leeftijdscategorieën volgens Halstead (1985) voor rund en varken en Payne voor schaap of geit 

(Hambleton 1999).  

 

 

 

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

< 1 jaar scapula - 4    

 acetabulum 2 4    

 totaal 2 8 10 20 20 

1 – 2 jaar humerus d. 1 6    

 radius p. 1 6    

 phalanx 1 1 2    

 phalanx 2 - 1    

 totaal 3 15 18 17 0 

2 – 3 jaar metacarpus d. 1 2    

 metatarsus d. 1 2    

 metapodia d. 1 1    

 tibia d. 3 4    

 totaal 6 9 15 40 20 

3 – 4 jaar humerus p. 4 1    

 radius d. 6 6    

 ulna p. - -    

 femur p. 1 4    

 femur d. 2 4    

 tibia p. 4 -    

 calcaneum 1 -    

 totaal 18 15 33 55 15 

> 4 jr      45 

Tabel A6. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het rund (exclusief het complete skelet). 
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categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

       

< 1 jaar scapula - 2    

 humerus d. 1 1    

 radius p. - 4    

 acetabulum - 1    

 totaal 1 8 9 11 11 

1 – 2.5 jaar metacarpus d. - -    

 tibia d. 1 3    

 calcaneum 1 -    

 metatarsus d. - 1    

 metapodia d. - -    

 totaal 2 4 6 # # 

2.5 – 3.5 jaar humerus p. - -    

 radius d. 2 -    

 ulna p. 2 -    

 femur p. - -    

 femur d. - -    

 tibia p. 2 -    

 totaal 6 0 6 # # 

> 3.5 jaar      # 

Tabel A7. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het varken. #:aantallen te laag om percentages te berekenen. 

 

 

fase   man  vrouw  totaal  % man  % vrouw 

midden-Romeins  3  1  4 

laat-Romeins  1  3  4 

Merovingisch  1  0  1 

Karolingisch  1  1  2 

 

totaal   6  5  11  54.5  45.5 

   

Tabel A8. Wijk bij Duurstede-De Geer. Geslachtsbepalingen voor runderen op basis van de vorm van 

het schaambeen.  

 

 

fase   man  vrouw  totaal  % man  % vrouw 

midden-Romeins  4  2  6 

laat-Romeins  14  6  20 

Merovingisch  1  0  1 

Karolingisch  3  1  4 

 

totaal   22  9  31  71.0  29.0 

    

Tabel A9. Wijk bij Duurstede-De Geer. Geslachtsbepalingen voor varkens op basis van de grootte en 

vorm van de hoektanden (inclusief 3x mannelijk wild zwijn). 
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soort K009 K019 K025 K033 K034 W079 W080 W082 W083 W084 W086 W094 W096 W102 

rund 1 4 2 43 22 2 2 6 7 38 2 7 6 3 

schaap/geit     1 5 7     2 1 7         

varken 1   3 3 19 2   4 2 11   3   4 

paard       1 4 2       2       1 

hond         3           2 1     

gedom. zoogdieren 2 4 6 52 55 6 2 12 10 58 4 11 6 8 

                              

wild zwijn (Sus scrofa)             4     1 2       

edelhert (Cervus elaphus)         1           1       

eland (Alces alces)               1             

wilde kat (Felis silvestris)         1                   

bever (Castor fiber)         2       3           

totaal gedet. zoogdieren 0 0 0 0 4 0 4 1 3 1 3 0 0 0 

                              

middelgroot zoogdier 1     10 74     1   31   3 2   

groot zoogdier       66 97 5 1 8 19 30   4 3 6 

vogels indetimineerbaar                 1           

                              

totaal zoogdieren 3 4 6 128 230 11 7 22 32 120 7 18 11 14 

                              

kip         1                   

                              

snoek (Esox lucius)         1                   

steur (Acipenser sturio)         3                   

                              

totaal 3 4 6 128 235 11 7 22 32 120 7 18 11 14 

Tabel A10a. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Totaal aantal fragmenten per spoor 

(ongecorrigeerd voor associaties), eerste 14 sporen van 28. 

 

 

soort W116 W135 W137 W138 W146 W148 W149 W161 

/162 

W167 W168 W179 W184 W193 

/194 

W195 

rund 4 55 1 67 15 1 4 2 1 31 17 58 53 44 

schaap/geit  9  2 3 2 1   1 1 2   

varken  35  8 10 2 4 1  4 1 36 15 32 

paard  4  1 1    2   2  7 

hond  2             

gedom. zoogdieren 4 105 1 78 29 5 9 3 3 36 19 98 68 83 

               

wild zwijn (Sus scrofa)       1 2  1   1 1 

edelhert (Cervus elaphus)  1        5 1    

oerrund (Bos primigenius)          1     

bruine beer (Ursus 

arctos) 

         1     
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das (Meles meles)            1   

marterachtigen 

(Mustelidae) 

 1             

wilde kat (Felis silvestris)  2             

bever (Castor fiber)  2        3  1   

totaal gedet. zoogdieren 0 6 0 0 0 0 1 2 0 11 1 2 1 1 

               

middelgroot zoogdier  71  1 12  3  1 4 1 19 3 4 

groot zoogdier 2 139  111 19 3 1 10 1 67 37 87 51 36 

vogels  2             

               

totaal zoogdieren 6 321 1 190 60 8 14 15 5 118 58 206 123 124 

               

kip       1        

knobbel- of wilde zwaan 

(Cygnus sp.) 

         1     

gans (Anser sp.)           1    

               

snoek (Esox lucius)  1        1     

steur (Acipenser sturio)  2             

               

totaal 6 324 1 190 60 8 15 15 5 120 59 206 123 124 

Tabel A10b. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Totaal aantal fragmenten per spoor 

(ongecorrigeerd voor associaties), laatste 14 sporen van 28. 

 

 

soort   1 2 3 4 5 6 totaal aantal fragmenten 

rund 155 97 53 47 45 101 498 

schaap/geit 5 6 6 8 10 9 44  

varken 50 25 41 21 26 37 200 

paard 6 8 3 1 4 5 27 

hond 2 2  1 2 1 8 

 

wild zwijn (Sus scrofa) - 4 1 4 3 1 13 

edelhert (Cervus elaphus) - 5 - 1 1 2 9 

eland (Alces alces) - - 1 - - - 1 

oerrund (Bos primigenius) - 1 - - - - 1 

bruine beer (Ursus arctos) - 1 - - - - 1 

das (Meles meles) - - - 1 - - 1 

marterachtigen (Mustelidae) - - - - - 1 1 

wilde kat (Felis silvestris) - - 2 1 - - 3 

bever (Castor fiber) - 1 1 1 5 3 11 

totaal 218 150 108 86 96 160 818 

  

Tabel A11. Wijk bij Duurstede-De Geer. Fragmentatie van dierlijk bot: aantal fragmenten per categorie 

(ongecorrigeerd voor associaties). 1=minder dan 10 % compleet, 2=10-25 %, 3=25-50 %, 4=50-75 %, 

5=75-95 %, en 6=100 %.  
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element rund schaap/geit paard varken hond 

            

astralagus 10 1 1 2   

atlas 12 1   2   

axis 7     1 1 

calcaneum 10     3   

carpale 6         

caudale wervels 1         

cervicale wervel 4       1 

costa 37         

cranium 26 1 3 17   

tand/kies 42 15 6 33   

femur 20   3 11   

fibula 2     1   

hoornpit 3 2       

humerus 29 1 1 10   

hyoid 1         

lumbale wervel 13     1   

mandibula 43 9 2 33 6 

maxilla 19     15   

metacarpus 22 1 1 5   

metapodium 6   2 4   

metatarsus 35     4   

phalanx 1 16     3   

phalanx 2 12   1 2   

phalanx 3 9         

pelvis 24 1 2 2   

radius 27 2 1 11   

scapula 10 2 3 14   

sesamoide 2         

tarsale 3         

thoracale wervel 6     2   

tibia 27 7 1 10   

ulna 7 1   11   

wervel 6         

            

Totaal 497 44 27 197 8 

Tabel A12. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Skeletelementen per soort. 
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schedel wervelkolom 

cranium 1 atlas 1 

mandibula L vertrebrae cervicales - 

maxilla L+R vertrebrae thoracales - 

hyoideum  vertrebrae lumbales - 

  os sacrum - 

  vertebrae caudales - 

  costae 5 

  sternum - 

  vertebrae 6 

schoudergordel en voorpoten bekkengordel en achterpoten 

scapula R pelvis L+R 

humerus L+R femur L+R 

radius L+R patella - 

ulna R tibia L 

os carpale 3 calcaneus - 

metacarpus L+R astragalus L 

  centrotarsale - 

  os tarsale - 

  metatarsus R 

phalanx 1 2 

phalanx 2 5 

phalanx 3 1 

Tabel A13. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Overzicht van de aangetroffen elementen 

voor het kalverskelet, associatie A05 (L=links, R=rechts). 

 

 

fase vondstnr soort dp4 P4 M1 M2 M3 MWS leeftijd 

LR 783-6-53/3 R j  j   37-40 jong volwassen 

LR 783-7-56/4 R  g l   44-45 oud 

LR 783-8-13/18 R f  U    5 1-8 

LR 786-3-77/4 R H     1-3 0-1 m 

LR 792-5-57/1 R  f  k  41-43 volwassen 

LR 821-4-44/27 R     E 17-30 18-30 m 

LR 821-4-64/5 R j  g   17-30 18-30 m 

LR 822-7-38/37 (A05) R a     1-3 0-1 m 

LR 839-5-35/34 R  h j g j 40 jong volwassen 

LR 839-5-36-8 R  g k k j 44 volwassen 

LR 839-5-45/2 R j  g b C  20 18-30 m 

LR 856-4-41/12 R  f k h g 40 volwassen 

LR 859-4-65/3 R     >=g >=40 volwassen 

LR 865-4-4/6 R c     4-6 1-8 m 

LR 865-4-8/9 R   m l l 49 zeer oud 

LR 865-4-8/10 R     g 37-49 jong volw. of ouder 

LR 865-4-8/11 R  f    41-43 volwassen 

LR 865-4-16/1 R     k 46+ zeer oud 

LR 783-3-50/1 S h  f d  29-33 2-3 jr 

LR 783-4-58/3 S f  d   19-28 1-2 jr 
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LR 821-4-58/6 S f     19-28 1-2 jr 

LR 821-4-64/17 S e  d   19-28 1-2 jr 

LR 827-3-13/11 S g  d   19-28 1-2 jr 

LR 786-3-77/5 SG     c 19-28 1-2 jr 

LR 821-4-44/22 SG     g 38-41 4-6 jr 

LR 821-4-45/16 SG  g h g f 36 3-4 jr 

LR 828-3-12/4 SG     d 19-28 1-2 jr 

LR 783-8-13/17 V   j e b 31 14-21 m 

LR 783-8-13/13 V   e E   13 7-14 m 

LR 784-7-24/3 V    l e 43-46 27-36 m 

LR 786-3-77/3 V  c k   33-42 21-27 m 

LR 792-5-85/1 V   e a H  20 14-21 m 

LR 821-3-139/59 V   m l e 43 27-36 m 

LR 821-4-64/12 V  d h   33-42 21-27 m 

LR 821-4-64//14 V e  H    4 2-7 m 

LR 821-4-64/29 V    b  9-17 7-17 m 

LR 822-6-20/7 V    e b 18-32 14-21 m 

LR 827-3-13/17 V  d f c U  24 14-21 m 

LR 832-1-8/6 V    e b 18-32 14-21 m 

LR 839-5-35/33 V     c 18-32 14-21 m 

LR 859-4-60/28 V     e 43-46 27-36 m 

LR 865-3-14/9 V  b e c  18-32 14-21 m 

LR 865-3-16/14 V   f b  18-32 14-21 m 

LR 865-3-16/17 V  b e c  18-32 14-21 m 

LR 865-3-16/23 V   b    18-32 14-21 m 

LR 865-3-16/24 V   e    18-32 14-21 m 

LR 865-3-16/25 V d  j   33-42 21-27 m 

LR 865-3-16/26 V    d U 18-32 14-21 m 

LR 781-8-23/3  (A04) wild    

zwijn 

 g m k d 41 21-27 m 

LR 781-8-23/4 (A04) wild 

zwijn 

 e k h c 36 21-27 m 

Tabel A14. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Leeftijd van rund, schaap of geit en 

varken op basis van gebitsdoorbraak en -slijtage. Slijtagestadia en mandible wear stages volgens Grant 

(1982), leeftijdscategorieën volgens Halstead (1985) voor rund en varken en Payne voor schaap of geit 

(Hambleton 1999). 

 

 

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

< 1 jaar scapula - 8    

 acetabulum 2 20    

 totaal 2 28 30 7 7 

1 – 2 jaar humerus d. 4 11    

 radius p. 3 9    

 phalanx 1 0 13    

 phalanx 2 0 7    

 totaal 7 40 47 15 8 

2 – 3 jaar metacarpus d. 2 10    
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 metatarsus d. 7 6    

 metapodia d. 2 -    

 tibia d. 4 9    

 totaal 15 25 40 38 23 

3 – 4 jaar humerus p. - 2    

 radius d. 8 2    

 ulna p. - -    

 ulna d. 2 -    

 femur p. 3 7    

 femur d. - 3    

 tibia p. 3 6    

 calcaneum 2 3    

 totaal 18 23 41 44 6 

> 4 jr      56 

Tabel A15. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het rund (gecorrigeerd voor de aangetroffen associaties).137 

 

 

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

< 1 jaar scapula - 8    

 humerus d. - 6    

 radius p. - 6    

 phalanx 2  - 2    

 acetabulum - -    

 totaal - 22 22 0 0 

1 – 2.5 jaar metacarpus d. 3 5    

 tibia d. 2 5    

 calcaneum - 1    

 metatarsus d. - -    

 metapodia d. 2 -    

 phalanx 1 1 1    

 fibula d. - -    

 totaal 7 11 18 39 39 

2.5 – 3.5 jaar humerus p. 2 1    

 radius d. 3 1    

 ulna p. 1 1    

 ulna d.  2 0    

 femur p. 4 0    

 femur d. 5 1    

 tibia p. 5 2    

 fibula p. - -    

 totaal 32 6 36 89 50 

> 3.5 jaar      11 

Tabel A16. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het varken (gecorrigeerd voor de aangetroffen associaties).138 

                                                           
137 Gedeeltelijk neonataal runderskelet (associatie A05), zie tabel A13 voor aanwezige skeletelementen. Rund radius-ulna links 

(associatie D03): 3-4 jaar. 
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soort K037 W070 W078 W085 W130 W186 

       

rund 13 4 6 3 19 4 

schaap/geit     2  

paard    1  2 

varken  1 1 1 10 1 

hond    2   

wild zwijn    1   

subtotaal 13 5 7 8 31 7 

       

middelgroot zoogdier     7  

groot zoogdier 5 1 5 2 25 19 

       

totaal 18 6 12 10 63 26 

Tabel A17. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Aantal fragmenten per soort per spoor.  

 

 

 

soort  1 2 3 4 5 6 totaal aantal fragmenten 

rund  16 11 7 8 4 3 49 

schaap/geit 1 - 1 - - - 2 

paard  1 1 - - - - 2 

varken  3 2 2 4 2 1 14 

hond  - - - 1 - 1 2 

Tabel A18. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Fragmentatie van dierlijk bot: aantal 

fragmenten per categorie (ongecorrigeerd voor associaties). 1=minder dan 10 % compleet, 2=10-25 %, 

3=25-50 %, 4=50-75 %, 5=75-95 %, en 6=100 %.  

 

 

 

element rund schaap/geit paard varken hond 

      

cranium 4   1  

maxilla 2     

mandibula 4   1 1 

hoornpit 3     

tand/kies   1   

axis 1     

halswervel 1     

lendewervel 1   3  

rib 5     

scapula 2     

humerus 6 1  1  

radius 4   1  

ulna 2     

carpale 1     

                                                                                                                                                                                     
138 Varken radius-ulna rechts (associatie D08): 2.5-3.5 jaar.  
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metacarpus 1 1    

pelvis 3  2 2  

femur 1   2  

tibia 5   1 1 

calcaneum 1   1  

metatarsus 1   1  

phalanx 1 1     

      

totaal 49 2 3 14 2 

Tabel A19. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd. Skeletelementen per soort. 

 

 

 

soort W117 W123 W131 W134 W157 W165 W174 

        

rund 3 18 5 4 18 32 41 

schaap/geit  6    3 6 

paard   3    4 

varken 5 4 5  11 7 16 

hond  1      

edelhert     1   

eland      1  

bever     1   

subtotaal 8 29 13 4 31 43 67 

eend  2      

steur   2     

mossel       1 

middelgroot zoogdier  5 13 3 3  7 

groot zoogdier 6 84 23 8 52 52 67 

vogel  1    1  

totaal 14 121 51 15 86 96 142 

Tabel A20. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Fragmenten per soort per spoor.  

 

 

 

soort  1 2 3 4 5 6 totaal aantal fragmenten 

rund  43 24 13 7 18 16 121 

schaap/geit - 3 3 2 5 2 15 

paard  2 2 1 1 - 1 7 

varken  11 8 9 5 8 7 48  

Tabel A21. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Fragmentatie van dierlijk bot: aantal 

fragmenten per categorie (ongecorrigeerd voor associaties). 1=minder dan 10 % compleet, 2=10-25 %, 

3=25-50 %, 4=50-75 %, 5=75-95 %, en 6=100 %.  
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element rund schaap/geit paard varken hond 

      

cranium 7  1 2  

maxilla 3   3  

mandibula 10   7  

hoornpit      

tand/kies 10   3 1 

atlas 1     

axis      

halswervel 2     

borstwervel 2     

lendewervel  2  1  

sacrum 1 2    

staartwervel      

wervel      

rib 20     

sternum      

scapula 4 1  4  

humerus 7 1 2 3  

radius 7   2  

ulna 2   3  

carpale 2     

metacarpus 2   2  

pelvis 8 2 1 5  

femur 3  1 1  

patella 1     

tibia 5 5 1 8  

fibula    2  

astragalus 2 1    

calcaneum 4  1 1  

tarsale 2     

metatarsus 5 1    

phalanx 1 9     

phalanx 2 1     

phalanx 3      

metapodium    1  

      

totaal 120 15 7 48 1 

Tabel A22. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Skeletelementen per soort. 

 

 

 

fase vondstnr soort dp4 P4 M1 M2 M3 MWS leeftijd 

KAR 837-2-120/22 R - - - - g 37-49 jong volw. of ouder 

KAR 837-2-120/25 R - - - - d 34-38 jong volw. 

KAR 837-4-67/5 R j - d H - 13 8-18 mnd 

KAR 838-2-56/1 V b - V - - 1-2 0-7 mnd 

KAR 792-5-56/5 V - e - - - 30-39 14-27 mnd 



 75

KAR 849-2-28/20 V - e - - - 30-39 14-27 mnd 

KAR 837-2-120/20 V - a - - - 17-19 14-21 mnd 

Tabel A23. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Leeftijdsbepalingen op basis van de slijtage 

van onderkaken voor rund en varken. 

 

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

< 1 jaar scapula - 2 2   

 acetabulum - 3 3   

 totaal 0 5 5 # # 

1 – 2 jaar humerus d. - 6 6   

 radius p. - 3 3   

 phalanx 1 - 8 8   

 phalanx 2 - 1 1   

 totaal 0 18 18 0 # 

2 – 3 jaar metacarpus d. - 1 1   

 tibia d. - 2 2   

 totaal 0 3 3 # # 

3 – 4 jaar humerus p. - - 0   

 radius d. - 2 2   

 ulna p. - 1 1   

 femur p. 1 2 3   

 calcaneum 1 1 2   

 totaal 2 6 8 # # 

> 4 jr      # 

Tabel A24. Wijk bij Duurstede-De Geer. Karolingische tijd. Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het rund. #: aantallen te laag om percentages te berekenen. 

 

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht 

       

< 1 jaar scapula - 2 2   

 humerus d. - 3 3   

 radius p. - 1 1   

 acetabulum - 3 3   

 totaal 0 9 9 # # 

1 – 2.5 jaar metacarpus d. 1 - 1   

 tibia d. - 3 3   

 calcaneum 1 - 1   

 metapodia d. - 1 1   

 totaal 2 4 6 # # 

2.5 – 3.5 jaar humerus p. 1 - 1   

 radius d. 2 - 2   

 ulna p. 1 - 1   

 ulna d. 1 - 1   

 tibia p. 3 1 4   

 totaal 8 1 9 # # 

> 3.5 jaar       

Tabel  A25. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd.  Leeftijdsgegevens op basis van de 

epifysevergroeiing voor het varken. #:aantallen te laag om percentages te berekenen.  
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rund   

skeletelement datering  maten 

M3i    B L 

784-6-40/5 L MR  - 37.9 

792-5-82/7 L MR  14.0 35.4 

856-4-41/12 R LR  11.7 36.8 

 

scapula    GLP LG BG KLC 

792-7-64/2 R MR  89.5 - - 107.2 

792-7-64/3 R MR  93.0 - - 73.0 

784-7-19/5 R MR  63.4 50.9 42.1 - 

784-7-13/5 R LR  77.3 64.0 51.3 - 

822-7-38/2 L LR  88.8 75.5 65.3 74.1 

822-7-38/2 L LR  88.8 - - - 

781-7-21/3 L MER  66.7 54.0 - - 

 

humerus    KD Bd BT 

792-4-82/2 L MR  - 78.3 68.1 

784-7-24/9 L LR  31.3 - - 

822-7-4/1 L LR  - 91.3 - 

822-7-38/10 R LR  - - 87.5 

827-2-13/2 R LR  - 77.1 71.7 

856-4-64/1 R LR  - 73.6 65.3 

859-4-14/5 R LR  - 79.6 - 

838-3-53/5 R KAR  - 78.1 - 

838-3-53/5 R KAR  - - 70 

     

radius    Bp BFp KD Bd BFd GL schofthoogte (cm) 

784-4-50/6 R MR  - - - 70.7 - - - 

792-6-30/2 L MR  94.2 86.6 - - - - - 

792-4-82/3 R MR  70.1 - - - - - - 

861-2-8/2 L MR  - - - - - 242 102.9 

783-8-13/3 R LR  - - - 57.0 53.3 - - 

783-8-13/4 R LR  - - - 69.1 60.0 - - 

783-5-46/5 R LR  - - 18.5 - - - - 

784-7-13/3 R LR  - - - 84.0 - - - 

837-4-76/1 R LR  83.5 40.2 - - - - - 

839-5-36/5 L LR  68.9 - - - - - - 

865-2-5/1 R LR  - - 31.2 - - - - 

781-7-21/1 L MER  71.0 - - - - - - 

816-3-80/1 R KAR  83.8 - - - - - - 

838-3-59/10 R KAR  93.4 85.3 - - - - - 

 

metacarpus   Bp KD Bd Ddf GL schofthoogte (cm) 

826-3-12/4 L MR  60.9 33.0 - - - - 

856-4-13/4 L MR  - - 63.7 - - - 

821-4-44/9 R LR  62.3 - - - - - 



 77

821-4-64/4 L LR  48.5 - - - - - 

839-5-35/11 R LR  53.8 27.8 52.8 24.4 181 111.3 

865-3-15/1 L LR  63.8 - - - - - 

865-3-14/2 R LR  - - 71.2 - - - 

865-2-25/6 LR  - - - 28.0 - - 

865-3-16/5 LR  - - 54.5 - - - 

865-3-16/6 L LR  57.6 22.4 59.1 - 207 127.3 

865-3-16/7 R LR  - - 59.3 - - - 

865-3-16/14 L LR  60.7 37.1 65.0 29.5 185 113.8 

865-3-16/15 L LR  - - 66.5 30.2 - - 

783-8-33/1 L LR  - - 50.4 27.8 - - 

849-2-28/3 R KAR  52.5 30.0 55.7 - 195 120.0 

 

femur    Bd KD GLC schofthoogte (cm) 

792-7-64/1 L MR  104 37.2 380 131.9 

861-3-5/4 L MR  116 - - - 

827-2-13/1 R LR  90.6 - - - 

 

tibia    Bp KD Bd GL schofthoogte (cm) 

775-5-26/1 R MR  - - 65.6 - - 

792-7-64/11 L MR  - - 69.4 - - 

793-4-31/4 R MR  - 33.0 54.5 - - 

816-5-107/4 R MR  - 31.4 70.9 - - 

821-4-64/13 L LR  - - 64.3 - - 

822-7-38/12 L LR  - - 76.0 - - 

822-7-38/11 R LR  107.2 - - - - 

859-4-14/2 R LR  92.2 - - - - 

768-5-66/1 R MER  - 31.0 55.8 326 112.5 

816-5-89/2 R MER  - - 57.8 - - 

816-3-82/2 L MER  - 25.4 - - - 

838-3-51/9 R KAR  54.2 - - - - 

 

astragalus    GLl GLm Tl Tm Bd 

784-4-50/4 L MR  58.5 55.0 37.0 33.4 36.2 

790-5-56/12 L MR  74.6 70.4 41.1 39.6 46.1 

792-6-30/3 L MR  57.3 54.4 29.5 29.6 34.1 

861-3-5/10 L MR  77.8 71.0 43.3 43.0 49.0 

861-3-5/11 R MR  - 70.8 - 44.3 - 

865-2-25/8 L LR  - 56.4 - 34.0 38.6 

865-3-14/7 L LR  71.0 62.3 - 42.5 48.5 

865-3-14/8 R LR  52.6 49.4 40.1 - 30.5 

865-3-16/3 R LR  64.1 57.6 36.9 36.7 37.9 

 

calcaneum   GB GL 

790-5-56/10 L MR  48.0 - 

783-5-46/6 R LR  41.5 - 

859-3-34/1 L LR  45.2 132.3 

865-3-16/1 R LR  45.4 152 

 

metatarsus   Bp KD Bd Ddf GL schofthoogte (cm) 
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790-5-56/7 R MR  54.4 - - - - - 

826-3-12/26 L MR  56.5 30.4 64.5 38.3 240 130.8 

821-4-44/10 L LR  50.8 - - - - - 

821-4-61/1 R LR  47.6 26.3 56.4 27.2 250 136.3 

783-8-15/2 R LR  43.6 20.5 - - - - 

784-7-24/8 L LR  - 17.4 - - - - 

822-7-38/9 R LR  50.0 29.8 59.9 - 240 130.8 

827-3-13/2 L LR  49.1 23.3 - - 221 120.4 

827-2-13/3 L LR  53.8 - - - - - 

856-3-11/1 R LR  54.2 - - - - - 

781-6-16/1 R LR  51.6 27.6 56.2 - 225 122.6 

783-7-47/3 L LR  48.4 - - - - - 

792-7-60/2 L LR  52.7 - - - - - 

860-1-8/1  L MER  - - 57.4 - - - 

Tabel A26. Wijk bij Duurstede-De Geer. Maten genomen aan botten van rund (in mm). Datering: 

MR=midden-Romeins; LR=laat-Romeins; MER=Merovingisch; KAR=Karolingisch. Schofthoogtes 

berekend volgens de methoden van Von den Driesch/Boessneck (metacarpus en metatarsus), 

Bergström/Van Wijngaarden-Bakker (radius) en Matolcsi (GLC femur).139 

 

 

schaap of geit 

skeletelement datering  maten 

scapula    GLP LG BG KLC 

794-4-66/2 R KAR  34.1 26.3 20.7 17.2 

 

radius    Bp KD Bd GL schofthoogte (cm) 

856-4-40/3 L PRE  35.3 15.6 30.9 171 68.7 

 

tibia    KD Bd 

821-4-57/9 R LR  15.3 27.4 

783-4-48/1 L LR  - 24.6 

821-4-64/10 L LR  - 25.6 

794-4-67/3 R KAR  14.4 25.1 

849-3-7/6 R KAR  - 27.2 

 

metatarsus   Bp  

838-3-51/6 R KAR  20.1  

Tabel A27. Wijk bij Duurstede-De Geer. Maten genomen aan botten van schaap of geit (in mm). 

Datering: MR=midden-Romeins; LR=laat-Romeins; MER=Merovingisch; KAR=Karolingisch. Bij 

de berekening van de schofthoogte is gebruik gemaakt van de vermenigvuldigingsfactor voor schaap.140  

 

 

paard 

skeletelement datering  maten 

scapula    LG KLC 

865-2-5/2 R LR  54.3 59.1 

                                                           
139 Von den Driesch/Boessneck 1974; Bergström/Van Wijngaarden-Bakker 1983; Matolcsi 1971. 
140 Teichert 1975. 
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radius    Bp  

788-5-37/1 L LR  70.8  

 

metacarpus   Bp Tp KD Bd GL Ll schofthoogte (cm) 

856-4-13/5 R MR  47.8 33.2 30.2 45.1 212 205 131.3 

781-7-13/2 R LR  - - 33.5 46.9 210 -  

 

tibia    Bd Td 

849-3-7/2 L KAR  65.5 43.2 

Tabel A28. Wijk bij Duurstede-De Geer. Maten genomen aan botten van paard (in mm). Datering: 

MR=midden-Romeins; LR=laat-Romeins; MER=Merovingisch; KAR=Karolingisch. De 

schofthoogte is berekend op basis van de laterale lengte.141 

 

 

varken 

skeletelement datering  maten 

M3s    B L 

784-6-40/3 R MR  15.8 25.8 

784-6-40/4 R MR  16.6 30.6 

784-4-43/1 L MR  13.1 26.6 

821-4-45/10 LR  18.0 29.5 

821-4-64/8 L LR  17.5 26.7 

821-4-64/35 R LR  17.3 31.4 

821-4-64/9 L LR  17.9 31.5 

821-4-64/34 R LR  17.0 28.4 

822-7-38/18 L LR  - 31.8 

822-7-38/5 LR  11.9 31.9 

859-4-14/29 R LR  19.0 32.8 

865-3-16/22 R LR  16.0 27.8 

865-3-16/19 R LR  15.6 27.9 

865-3-16/16 R LR  19.4 31.1 

786-3-77/2 R LR  19.0 32.2 

 

M3i    B L 

784-4-51/9 MR  12.2 31.0 

783-8-13/17 L LR  12.1 26.6 

784-7-24/3 L LR  - 31.0 

821-3-139/59 R LR  12.0 31.8 

822-6-20/7 L LR  14.5 31.9 

827-3-13/17 L LR  11.0 26.7 

859-4-60/28 R LR  15.7 31.9 

832-1-8/6 R LR  11.3 28.0 

 

scapula    GLP BG LG KLC 

856-4-13/7 R MR  35.7 - - 24.2 

839-5-49/1 R MR  33.9 24.9 31.2 23.8 

                                                           
141 May 1985. 
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781-7-13/5 R LR  37.7 - - - 

849-2-28/6 L KAR  36.1 27.7 - 28.6 

 

humerus    KD Bd BT 

827-3-18/1 L LR  14.5 - 32.3 

827-3-13/1 R LR  - 40.4 32.4 

827-2-13/4 L LR  - 41.8 31.0 

865-3-16/3 R LR  18.0 39.2 30.6 

849-2-28/1 L KAR  18.1 43.3 40.0 

849-1-11/1 R KAR  14.1 36.5 - 

 

radius    Bp KD Bd GL schofthoogte (cm) 

784-6-40/1 R MR  29.4 - - - - 

784-7-19/2 L MR  28.5 18.0 - - - 

859-4-60/9 L LR  29.9 8.1 32.9 148 77.8 

865-3-16/5 L LR  27.9 16.6 - - - 

 

femur    KD 

859-3-24/7 R LR  18.7 

859-4-59/1 R LR  24.1 

786-3-77/1 R LR  18.5 

781-7-21/4 L MER  12.6 

 

tibia    Bp KD Bd GL schofthoogte (cm) 

856-4-40/2 R PRE  - 22.7 33.9 - - 

793-4-29/2 L MR  - - 26.7 - - 

859-4-60/21 L LR  - 20.1 29.6 191 74.9 

865-3-16/2 R LR  45.9 15.3 27.6 183 71.7 

865-3-16/12 L LR  - 18.9 27.6 - - 

792-7-55/1 L KAR  - 13.8 27.9 - - 

 

calcaneum   GB GL 

792-4-82/6 R MR  20.0 - 

821-3-139/20 R LR  20.0 78.5 

 

Tabel A29. Wijk bij Duurstede-De Geer. Maten genomen aan botten van varken (in mm). Datering: 

MR=midden-Romeins; LR=laat-Romeins; MER=Merovingisch; KAR=Karolingisch. Schofthoogtes 

berekend aan de hand van de vermenigvuldigingsfactoren van Teichert.142 

 

 

skeletelement datering  maten   diersoort 

 

M1i    L 

784-7-24/6 L LR  30.8   hond 

 

M3i    B L 

792-6-30/5 L MR  17.3 39.5  wild zwijn 

                                                           
142 Teichert 1969. 
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781-8-23/3 L LR  15.9 30.4  wild zwijn 

 

humerus    KD Bd 

859-4-14/34 R LR  10.5 36.4  das 

 

radius    Bp 

781-8-23/1 R LR  36.9   wild zwijn 

 

femur    KD Bd GL 

786-3-87/5 L MR  11.5 27.6 107 das 

 

tibia    Bd 

792-6-30/1 L MR  48.2   edelhert 

Tabel A30. Wijk bij Duurstede-De Geer. Maten genomen aan botten van hond en wilde zoogdieren 

(in mm). Datering: MR=midden-Romeins; LR=laat-Romeins. 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

MR 792-5-82/3 R cranium 3  

MR 792-7-64/9 R cranium 12  

MR 792-7-64/10 R hoornpit 5  

MR 784-4-50/1 R mandibula 15, 27  

MR 792-5-84/1 R mandibula 17 + snijsporen op laterale proc. cor. 

MR 816-5-110/1 R mandibula 16  

MR 826-3-12/21 R atlas  snijsporen dorsaal/caudaal 

MR 826-3-12/25 R atlas  snijsporen ventraal/craniaal 

MR 793-4-31/11 R atlas 12, 17 12: horizontaal 

MR 784-4-49/1 R axis  diagonaal hakspoor op wervellichaam 

MR 793-4-29/4 R borstwervel 4  

MR 786-3-87/3 R lendewervel 18  

MR 784-4-51/3 R sacrum  meerdere haksporen op ventrale zijde 

MR 784-4-51/8 R rib 6 diagonaal en in lengterichting 

MR 792-6-30/7 R rib 5  

MR 839-5-49/2 R rib 1, 5  

MR 839-5-55/3 R rib 5, 6  

MR 784-4-51/7 R scapula 2, 34  

MR 784-4-50/7 R scapula 31 deels afgehakt 

MR 792-7-64/2 R scapula 28  

MR 856-4-17/2 R scapula 33, 35  

MR 784-4-50/3 R humerus 19, 24, 33, 36  

MR 792-7-64/22 R humerus 9, 10  

MR 792-4-82/2 R humerus 21 aan de zijkant 

MR 792-6-29/4 R humerus 32, 34  

MR 792-7-64/7 R humerus 19, 32  

MR 826-3-12/18 R humerus 19, 24  

MR 816-5-107/5 R humerus 33, 34  

MR 784-4-50/6 R radius  dorsale zijde distale epifyse afgehakt 

MR 861-2-8/2 R radius 19 + stukje van proximale articulatie afgehakt 
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MR 792-6-30/2 R radius 22  

MR 784-4-50/8 R metacarpus 29  

MR 839-5-55/4 R metacarpus 25  

MR 784-4-51/6 R pelvis 5, 12  

MR 784-4-51/4 R pelvis 6, 28  

MR 784-4-51/5 R pelvis 1  

MR 839-5-55/1 R pelvis 25  

MR 839-5-55/5 R pelvis 26, 27, 28  

MR 856-4-17/1 R pelvis 27, 28, 29  

MR 786-3-87/2 R pelvis 24, 26  

MR 861-3-5/7 R pelvis 1, 11  

MR 826-3-12/17 R pelvis 25 + haksporen dorsaal op schaambeen 

MR 792-7-64/1 R femur 2  

MR 792-7-64/14 R femur 18  

MR 792-7-64/20 R femur 15  

MR 792-5-84/2 R tibia 14, 16  

MR 792-7-64/13 R tibia 6  

MR 816-5-107/7 R tibia 20  

MR 792-5-82/5 R astragalus 8  

MR 784-4-50/4 R astragalus 6, 9  

MR 826-3-12/16 R astragalus 4  

MR 856-4-13/3 R astragalus 10 maar verticaal 

MR 792-6-30/3 R astragalus 8  

MR 784-4-50/5 R phalanx 1 4  

Tabel A31. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Slachtsporen op fragmenten van 

rund. Codes volgens Lauwerier (1988). 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

MR 792-5-82/4 V cranium 3 in lengterichting schedel 

MR 784-4-51/9 V mandibula  krassen op basale zijde zone 7 

MR 856-4-13/7 V scapula 30, 37  

MR 839-5-49/1 V scapula 30  

MR 793-4-31/6 V ulna 5, 8 5: mediaal; 8: mediaal en andere richting 

MR 792-4-82/4 V radius 13  

MR 793-4-29/2 V tibia 17  

MR 786-3-87/7 V tibia 8  

MR 792-4-82/6 V calcaneum 11  

MR 784-4-50/10 SG tibia 14  

MR 792-5-82/1 P humerus 23  

MR 792-7-64/17 P femur 5  

MR 786-3-87/5 das femur 3 + distaal-mediaal deel van diafyse deels 

afgehakt 

Tabel A32. Wijk bij Duurstede-De Geer, midden-Romeinse tijd. Slachtsporen op fragmenten van 

varken, schaap of geit, paard en das. Codes volgens Lauwerier (1988). 
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datering vondstnr soort element code opmerkingen 

LR 822-7-38/4 R cranium 9  

LR 839-5-36/4 R cranium  snijsporen onder oogkas 

LR 865-3-16/34 R cranium  haksporen overdwars 

LR 783-7-56/3 R maxilla 8  

LR 859-4-14/23 R maxilla 8  

LR 832-1-8/5 R maxilla 8  

LR 821-4-44/26 R mandibula 8  

LR 821-4-45/11 R mandibula 15  

LR 783-8-13/18 R mandibula 12  

LR 784-7-13/4 R mandibula 20  

LR 783-8-14/1 R mandibula 12 maar dan horizontaal 

LR 784-7-24/4 R mandibula 16  

LR 821-4-64/1 R mandibula 8 maar dan mediaal 

LR 821-3-

139/33 

R mandibula 14, 23  

LR 821-4-64/5 R mandibula 25  

LR 827-3-13/18 R mandibula 14  

LR 821-4-64/31 R mandibula 16  

LR 839-5-35/27 R mandibula 12  

LR 865-1-21/3 R mandibula 17  

LR 865-4-16/1 R mandibula 13, 17  

LR 839-5-45/2 R mandibula 17  

LR 788-5-23/2 R hyoid 2  

LR 865-2-25/5 R atlas 3  

LR 865-3-16/31 R atlas 11  

LR 865-4-8/1 R atlas  snijsporen ventraal, dwars over atlas 

LR 821-4-64/15 R atlas 13  

LR 821-4-44/23 R atlas 17  

LR 821-4-44/24 R atlas 13 + snijsporen ventraal-craniaal 

LR 839-5-36/2 R axis 14  

LR 839-5-36/3 R halswervel 2  

LR 784-7-13/6 R borstwervel 4, 6, 14  

LR 821-4-44/13 R lendewervel 6, 8  

LR 821-4-57/11 R lendewervel 4, 6  

LR 821-4-57/12 R lendewervel 16  

LR 783-8-14/3 R lendewervel 1, 18, 19 plus haksporen op ventrale zijde 

LR 822-6-20/6 R lendewervel 16  

LR 821-4-64/11 R lendewervel 2, 15  

LR 859-4-14/33 R staartwervel 16  

LR 821-4-64/37 R rib 2, 7  

LR 821-4-64/37 R rib 7  

LR 821-3-

139/25 

R rib 7  

LR 821-3-95/2 R rib 7  

LR 821-4-44/6 R rib   

LR 839-5-35/6 R rib 6  
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LR 865-3-14/4 R rib 5, 6  

LR 856-4-41/11 R rib 6  

LR 827-3-13/4 R scapula 28, 37  

LR 784-7-13/5 R scapula 32  

LR 821-4-45/1 R scapula 35  

LR 859-4-14/9 R scapula 30  

LR 859-4-60/15 R humerus  haksporen op laterale condyle (distaal) en 

plantaire diafyse 

LR 859-4-14/5 R humerus 21  

LR 865-4-8/6 R humerus 10  

LR 865-3-16/2 R humerus 34  

LR 865-3-16/3 R humerus 6  

LR 865-3-16/11 R humerus 16, 27, 34  

LR 865-4-2/1 R humerus  haksporen distaal-lateraal 

LR 865-4-16/3 R humerus 19  

LR 783-6-53/1 R humerus 3  

LR 788-5-37/2 R humerus 17  

LR 822-7-38/10 R humerus 35  

LR 822-7-38/10 R humerus 17  

LR 784-7-13/3 R radius 32  

LR 783-8-13/4 R radius  snijsporen op distale diafyse: 3 zijden 

LR 783-5-54/6 R radius 17  

LR 783-5-46/5 R radius 25  

LR 783-5-46/5 R radius 22  

LR 821-4-44/4 R ulna 13 + haksporen op volare kant diafyse 

LR 783-8-33/1 R metacarpus 23  

LR 859-4-61/1 R metacarpus 13  

LR 865-3-13/3 R metacarpus 13  

LR 865-3-16/5 R metacarpus 15, 21  

LR 865-3-16/7 R metacarpus 20  

LR 865-3-16/6 R metacarpus 14  

LR 865-3-16/15 R metacarpus 25  

LR 822-7-38/8 R metacarpus 14  

LR 865-3-14/14 R pelvis 24  

LR 859-3-24/3 R pelvis 25  

LR 783-6-53/4 R pelvis 25  

LR 783-5-46/1 R pelvis 25  

LR 865-4-25/3 R femur 6  

LR 865-2-25/15 R femur 7 doorgehakt 

LR 859-4-50/1 R femur 5  

LR 865-4-8/1 R femur 14  

LR 865-4-8/4 R femur  snijsporen op laterale diafyse 

LR 839-5-35/29 R femur  snijsporen onder kop, caudale kant 

LR 859-4-14/7 R femur  hak- en snijsporen distaal-caudaal boven 

gewricht 

LR 821-3-139/1 R femur 34  

LR 865-3-16/8 R tibia 7, 19 7: snijsporen ipv haksporen 

LR 859-4-14/1 R tibia 7  
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LR 783-8-32/3 R tibia 26 plus haksporen op dorsale diafyse 

LR 865-4-4/4 R tibia 16  

LR 822-6-20/2 R tibia 8  

LR 822-7-38/11 R tibia  snijsporen op proximale gewrichtsvlak 

LR 788-5-23/1 R tibia 20  

LR 859-3-25/7 R astragalus 6  

LR 865-3-14/8 R astragalus 8  

LR 827-3-13/5 R astragalus 6  

LR 865-3-14/16 R calcaneum 8  

LR 783-8-13/10 R calcaneum 9  

LR 865-3-16/1 R calcaneum 5, 10  

LR 783-8-32/2 R metatarsus  snijsporen op laterale zijde van proximale 

helft diafyse 

LR 856-3-11/1 R metatarsus 7  

LR 827-3-13/2 R metatarsus 1, 5  

LR 822-7-38/9 R metatarsus 13  

LR 821-4-64/2 R metatarsus 14  

LR 783-8-14/2 R metatarsus 5  

LR 783-8-13/7 R metatarsus  diagonale haksporen op dorsale zijde van 

distale diafyse 

LR 821-4-61/1 R metatarsus 14  

LR 783-7-14/3 R metatarsus 29  

LR 821-3-32/1 R metatarsus 2, 14  

LR 821-4-57/8 R metatarsus 14  

LR 821-4-44/10 R metatarsus 8, 13, 14  

LR 821-4-45/5 R phalanx 1 1, 3  

LR 783-5-54/3 R phalanx 1 2  

LR 783-4-58/2 R phalanx 1 10  

LR 865-3-14/13 R phalanx 1 1 maar diagonaal 

LR 865-3-14/12 R phalanx 1 2, 6  

LR 859-4-60/2 R phalanx 1 8 maar in de lengterichting 

LR 859-4-60/5 R phalanx 2  snijsporen op distale gewrichtsvlak 

Tabel A33. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Slachtcodes aangetroffen op fragmenten 

van runderen. Codes volgens Lauwerier (1988). 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

LR 865-4-28/1 V cranium 3 in de lengterichting 

LR 821-3-139/5 V cranium 9  

LR 783-8-13/19 V mandibula 6  

LR 783-5-54/2 V atlas 3, 11, 17  

LR 859-4-14/21 V lendewervel 16  

LR 821-4-64/7 V scapula 37  

LR 783-5-54/5 V humerus 31  

LR 827-2-13/4 V humerus  snijsporen op laterale zijde distale diafyse 

LR 827-3-18/1 V humerus 12, 19  

LR 827-2-13/4 V humerus 14, 17, 19 14: snijsporen; plus snijsporen op laterale 

zijde epicondylus lateralis 
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LR 865-3-16/3 V humerus 10, 24  

LR 865-3-16/3 V humerus 19  

LR 821-4-57/7 V radius 7  

LR 865-3-16/6 V ulna  haksporen op laterale diafyse 

LR 786-3-77/1 V femur 16, 27  

LR 821-4-57/10 V tibia 19  

LR 828-3-12/2 V calcaneum  haksporen op dorsale zijde van proximale 

deel tuber 

LR 865-3-16/13 P cranium  binnenzijde occipitaal bot 

LR 865-2-5/2 P scapula 1  

LR 859-4-60/17 P scapula 27, 33 33: hakspoor ipv snijspoor 

LR 783-8-13/1 P femur 20 op mediale zijde van midden van diafyse 

LR 865-3-16/10 P tibia 6  

LR 821-4-64/25 P metapode 14, 30  

LR 783-8-13/16 S hoornpit  hak op middendeel hoornpit 

LR 821-3-

139/43 

SG metacarpus 14  

LR 783-8-32/1 SG tibia 7, 18, 20 7: snijsporen ipv haksporen 

LR 821-3-95/4 SG tibia 6  

LR 783-7-47/2 hond mandibula 1  

LR 783-8-32/5 bever femur  snijsporen in lengterichting op midden van 

diafyse 

LR 783-5-54/1 eland tibia 17, 18  

Tabel A34. Wijk bij Duurstede-De Geer, laat-Romeinse tijd. Slachtcodes aangetroffen op fragmenten 

van varken, paard, schaap of geit, hond, bever en eland. Codes volgens Lauwerier (1988). 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

MER 816-5-89/7 R cranium 3  

MER 816-5-98/1 R hoornpit 1  

MER 816-3-82/1 R mandibula 12  

MER 783-7-90/1 R scapula 29  

MER 775-6-61/4 R humerus 17 maar meer aan craniale zijde 

MER 816-3-82/8 R humerus  haksporen op mediale zijde diafyse 

MER 816-3-82/3 R humerus 31  

MER 816-5-89/4 R humerus 33  

MER 783-5-59/1 R radius  rand proximaal gewricht afgehakt 

MER 775-6-61/3 R metacarpus  3x hak op mediale zijde diafyse; mediaal 

en lateraal deel van proximale articulatie 

afgehakt  

MER 816-5-101/4 R pelvis 27  

MER 860-1-8/6 R pelvis 21, 24  

MER 816-5-89/3 V mandibula 6  

MER 816-5-89/6 V lendewervel 18  

MER 783-7-64/2 V tibia 13, 14  

MER 783-7-94/1 H tibia  snijsporen op plantaire zijde van het 

proximale deel van de epifyse 
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Tabel A35. Wijk bij Duurstede-De Geer, Merovingische tijd tijd. Slachtsporen op fragmenten van 

rund, varken, en hond. Codes volgens Lauwerier (1988). 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

KAR 838-3-59/4 R cranium  occipitale doormidden gehakt; snijsporen 

boven oogkas 

KAR 849-2-28/14 R cranium 6  

KAR 838-3-51/8 R mandibula  snijsporen op proc. cor.; ramus verticaal 

doorgehakt 

KAR 849-2-28/19 R mandibula 32  

KAR 849-3-12/2 R halswervel  wervel doormidden gehakt 

KAR 838-3-59/13 R rib 6  

KAR 838-3-59/6 R rib 7  

KAR 838-3-59/12 R rib 2  

KAR 838-3-51/15 R rib 5, 7  

KAR 849-3-14/3 R rib 6  

KAR 849-3-10/3 R rib 6, 7  

KAR 849-3-14/3 R rib 5  

KAR 849-3-7/1 R scapula 27  

KAR 794-4-65/6 R humerus 18 18: schaaf; +trochlea doorgehakt 

KAR 837-2-120/2 R humerus 15 maar hakspoor 

KAR 849-3-8/1 R humerus 10 maar iets lager 

KAR 849-3-10/2 R humerus 27 + distale voorzijde van gewricht half 

doorgehakt 

KAR 849-1-11/16 R radius  laterale zijde schuin door gewricht gehakt 

KAR 849-1-11/9 R radius  distaal lateraal hakspoor 

KAR 816-3-80/2 R ulna 14 maar overdwars 

KAR 838-3-59/11 R ulna 10 + haksporen op diafyse; snijsporen 

proximaal-mediaal 

KAR 849-2-28/3 R metacarpus 14  

KAR 849-3-14/4 R pelvis 27  

KAR 849-1-11/4 R pelvis 12  

KAR 849-1-11/5 R pelvis 12, 24  

KAR 849-2-28/28 R tibia 20  

KAR 849-2-28/9 R astragalus 9 in de lengte 

KAR 849-2-28/29 R metatarsus 13  

KAR 849-2-28/4 R metatarsus 14  

KAR 837-2-120/6 R phalanx 1 3  

Tabel A36. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd. Slachtsporen op runderbotten. Codes 

volgens Lauwerier (1988). 

 

 

datering vondstnr soort element code opmerkingen 

KAR 849-2-28/6 V scapula 35  

KAR 849-1-11/1 V humerus 21, 27  

KAR 849-2-28/1 V humerus 23 maar lateraal 

KAR 849-2-28/2 V humerus 17, 31  
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KAR 849-3-7/9 V metacarpus 5  

KAR 837-2-120/10 V pelvis 11  

KAR 849-3-12/6 V pelvis 28 op ischium 

KAR 792-7-55/1 V tibia 8, 15, 17, 26 8: snij 

KAR 792-5-65/1 V tibia 13, 19  

KAR 816-5-121/1 V tibia 8 maar snijspoor ipv hakspoor 

KAR 837-4-67/2 V tibia 20  

KAR 837-2-120/1 V tibia 13  

KAR 838-3-59/7 V tibia  prox.-lateraal deel van articulatie afgehakt 

KAR 849-2-28/26 V tibia 19  

KAR 849-3-8/2 SG lendewervel  klein krasje op doornuitsteeksel 

KAR 838-3-59/14 SG pelvis 24  

KAR 849-1-11/3 SG tibia 14  

KAR 849-3-10/1 P humerus 26  

KAR 849-2-28/11 P humerus 16  

KAR 816-5-122/2 P pelvis 28  

KAR 849-3-7/2 P tibia 20, 31 31: schuin 

Tabel A37. Wijk bij Duurstede-De Geer, Karolingische tijd tijd. Slachtsporen op fragmenten van 

varken, schaap of geit en paard. Codes volgens Lauwerier (1988). 
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Alle waargenomen pathologische verschijnselen in het onderzochte botmateriaal zijn beschreven en 

gefotografeerd. Van enkele botten zijn röntgenfoto’s gemaakt om inzicht te krijgen in de dichtheid en 

structuur van het bot. In deze catalogus zal ook aandacht worden besteed aan non-metrische variaties  

zoals bijvoorbeeld het ontbreken van de tweede premolaar in de onderkaak van het rund of de 

aanwezigheid van een extra foramen in de onderkaak bij schaap of geit en rund. Deze variaties hebben 

geen gevolgen voor het welzijn van het dier. Ze zijn waarschijnlijk genetisch bepaald maar mogelijk 

spelen ook omgevingsomstandigheden een rol.143 Door de aan- en afwezigheid van veel voorkomende 

non-metrische variaties vast te leggen kunnen we inzicht verkrijgen in de samenstelling van een 

bepaalde populatie en veranderingen in deze populatie.144  Bovendien zou het informatie kunnen geven 

over de verspreiding van dieren binnen Europa. 

 Voor de beschrijving van de pathologie is gebruik gemaakt van de methode van Vann en 

Thomas.145 Bij deze methode wordt er naar gestreefd om bij het beschrijven van pathologische 

verschijnselen tot een ‘universeel’ taalgebruik te komen, zodat resultaten uit verschillende onderzoeken 

vergeleken kunnen worden en de beschrijvingen begrijpelijk zijn voor mensen met een verschillende 

academische achtergrond of nationaliteit. Het is belangrijk om niet alleen de interessante fragmenten 

met symptomen van pathologie te beschrijven, maar aandacht te besteden aan alle afwijkende 

fragmenten.146 Omdat de kennis over de paleopathologie binnen de zoöarcheologie over het algemeen 

nog vrij beperkt is, is ervoor gekozen om alle beschrijvingen en foto’s in een catalogus op te nemen 

zodat deze ook als een soort naslagwerk kan dienen. 

 In veel gevallen is het niet mogelijk om aan de hand van archeologisch botmateriaal een 

eenduidige diagnose te stellen. Binnen de zoöarcheologie hebben we meestal te maken met losse 

elementen en gefragmenteerd materiaal. Bovendien heeft bot een beperkt reactievermogen: er kan bot 

aangemaakt of afgebroken worden. Verschillende aandoeningen kunnen daardoor hetzelfde beeld 

geven. Wanneer een volledig skelet beschikbaar is, kan in sommige gevallen een diagnose worden 

gesteld aan de hand van het patroon van pathologische verschijnselen binnen het skelet. In deze 

catalogus wordt voor de gevonden pathologie in de meeste gevallen een zogenaamde differentieel 

diagnose gegeven (DDx), dit is een lijst met mogelijke diagnoses. 

 

 

              

 

                                

      ⁄                      

                                   

                               

                                    

   -                              

 

 

                                                           
143 Berry/Berry 1967; Baker/Brothwell 1980, 136; Noddle 1983, 13. 

144 Groot 2010, 95. 

145 Vann/Thomas 2006. 

146 Vann/Thomas 2006.  
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 G                      :     .    .   -   
 

Cat.nr. 1 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W120-793-4-31-1, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis rechts 

Conservering:147 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A: lateraal; B: ventraal; C: schuin lateraal 
 

 
Cat.nr. 2 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W101-786-3-87-2, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: schuin lateraal; B: lateraal  

                                                           
147 Getal = conserveringstoestand volgens classificatie in Huisman 2006, en subjectieve beschrijving. 

    

1 

2 
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148 Artrose = osteoarthritis in het Engels. 

149 Coxofemoraalgewricht = heupgewricht. 

150 Sisson/Grossman 1953, 152. 

151 Howlett/Bryden 1971. 

G                      :     .    .   -   
 
Pathologie: 

 

Eburnatie  

(1A, 1C, 2A, 2B) 

 

 

Locatie: facies lunata minor (aan de kant van het os pubis) 

(1A pijl) 

Grootte: ca. 2 x 1.5 cm 

Vorm: ellipsvormig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Gaatje in acetabulum 

(1A, 1B, 1C) 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar volledig met bot gevuld. 

(1C pijl) 

Grootte: 2 x 5 mm 

Vorm: langwerpig 

Rand: scherp begrensd 

Twee gaatjes in 

acetabulum 

(2A, 2B, 2C) 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar volledig met bot gevuld. 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: 1x langwerpig, 1x driehoekig 

Rand: scherp begrensd 

Diagnose: Acetabulum: eburnatie: 

Dit wijst op artrose148 van het coxofemoraalgewricht149 

Mogelijke oorzaken: ouderdom, (over)belasting, te steile stand van de achterpoten, 

erfelijke predispositie, tekort/overmaat mineralen in voeding, (sub)luxatie heup door:  

zware partus, bespringen van of besprongen worden door (tochtige) koeien, uitglijden. 

 

Gaatje in acetabulum: 

De rand van het acetabulum van het rund wordt gewoonlijk onderbroken door twee 

inkepingen. De grootste bevindt zich postero-mediaal en is nauw en diep. Deze 

inkeping leidt naar de diepe fossa van het acetabulum. De andere inkeping is klein en 

bevindt zich antero-mediaal (=cranioventraal, aan de os pubis-zijde). Soms is de 

inkeping afwezig of vervangen door een foramen.150 In dit geval is een foramen 

aanwezig. Dit is een anatomische variatie. Als het foramen aanwezig is, loopt hier een 

bloedvat doorheen, een vertakking van de mediale A. femoralis circumflexa.151 

Afbeelding 2C toont een acetabulum met beide inkepingen:  

1: anteromediaal/cranioventraal, 2: posteromediaal/acetabulaire inkeping. 
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 G                      :     .    .   -   
 

Cat.nr. 3 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W149-832-1-8-1, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, vrouwelijk 

Element:  

  Pelvis links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  lateraal 

 
Cat.nr. 4 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-2-25-16, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, vrouwelijk 

Element:  

  Pelvis rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  detail, schuin lateraal 
 

Cat.nr. 5 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W168-839-5-35-8, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Femur (links?) 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  schuin mediaal 

Cat.nr. 6 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-2-25-15, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Femur rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  caudaal 
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152 Artrose = osteoarthritis in het Engels. Coxofemoraalgewricht = heupgewricht. 

153 Howlett/Bryden 1971. 

G                      :     .    .   -   
 
Pathologie: 

 

Eburnatie bekken 

(3, 4) 

 

 

Locatie: facies lunata minor (aan de kant van het os pubis)  

Grootte: ca. 2 x 1.5 cm 

Vorm: ellipsvormig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Eburnatie femurkop  

( 5, 6) 

Verandering vorm 

( 6) 

Locatie en uitbreiding: 5: lateraal van fovea capitis; 6: met 

name dorsomediaal 

Vormverandering: enige afplatting van de femurkop 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Botafbraak: pitting 

(4) 

Locatie: Aan de ventrale rand van de facies lunata minor.  

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: onregelmatig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Gaatje in acetabulum 

(3, 4) 

Locatie: In de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar met bot gevuld. 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: 3: niet volledig zichtbaar, ligt net in de rand van het 

fragment. 4: foramen is nog open aan de ventrale zijde 

Rand: scherp begrensd 

Diagnose: Acetabulum/femur: eburnatie/pitting/vormverandering: 

Dit wijst op artrose van het coxofemoraalgewricht.152 

Mogelijke oorzaken: ouderdom, (over)belasting, te steile stand van de achterpoten, 

erfelijke predispositie, tekort/overmaat mineralen in voeding, (sub)luxatie heup door:  

zware partus, bespringen van of besprongen worden door (tochtige) koeien, uitglijden. 

 

Gaatje in acetabulum: 

Dit is een anatomische variatie. Als het foramen aanwezig is, loopt hier een bloedvat 

doorheen, een vertakking van de mediale A. femoralis circumflexa.153 
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 G                      :     .    .   -   
 

Cat.nr. 7 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W174-849-2-28-7, Karolingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Pelvis rechts 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A: schuin lateraal; B: lateraal; C: idem als   

  A, lateraal-mediale Rx opname  

 

 
Cat.nr. 8 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W078-781-7-22-1, Merovingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Femur 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  schuin mediaal 

Cat.nr. 9 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W116-792-7-60-2, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Metatarsus links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A: schuin van voren; B: detail van A 

 

1 

2 

1 
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154 Waldron 2009, 116. 

G                      :     .    .   -   
 
Pathologie: 

 

Botformatie: verdikking 

(7A, 7B, 7C) 

Locatie: verdikking dorsale rand  facies lunata maior van het 

acetabulum (aan de zijde van het ischium/foramen 

obturatorium; 7A pijl 1). Er is geen eburnatie aanwezig. 

Grootte: ca. 20 x 30 mm 

Rand: afgerond, iets gladgesleten 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Sclerose van het bot 

(7C) 

Op de Rx foto is sclerose (verdichting, zichtbaar als wittere 

plekken) zichtbaar van de dorsale rand van het acetabulum 

en op de plek van de verdikking.  

Gaatje  in acetabulum 

(7A, 7B, 7C) 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar met bot gevuld. Dit bot 

toont op de Rx foto een normale organisatie (7C pijl 2). 

Grootte: 2 mm langwerpig 

Rand: scherp begrensd, gladde rand 

Eburnatie femurkop  

(8) 

Verandering vorm 

(8) 

Locatie en uitbreiding: 8: lateraal van fovea capitis 

Vormverandering: enige afplatting van de femurkop 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Botformatie: 

periostaal nieuw bot 

(9A, 9B) 

Locatie: proximaal dorsolateraal aan de rand van het 

tarsometatarsale gewricht uitbreiding tot 15 mm naar distaal 

(9B pijl). Gewrichtsoppervlak niet afwijkend.  

Grootte: onregelmatig 

Vorm: onregelmatig 

Rand: vage begrenzing 

Activiteit: actief op moment van overlijden 

Diagnose: Acetabulum/femur: eburnatie/vormverandering (7A, 7B, 7C, 8): 

Hoewel bij 7A geen eburnatie aanwezig is, is de verdikking van de acetabulumrand 

waarschijnlijk ook een symptoom van artrose van het coxofemoraalgewricht. Mogelijke 

oorzaken: ouderdom, (over)belasting, te steile stand van de achterpoten, erfelijke 

predispositie, tekort/overmaat mineralen in voeding, (sub)luxatie heup door:  zware 

partus, bespringen van of besprongen worden door (tochtige) koeien, uitglijden. 

 

Gaatje in acetabulum (7A, 7B, 7C):  anatomische variatie  

 

Metatarsus: periostaal nieuw bot (9A, 9B):  Kan vele oorzaken hebben zoals: ontsteking 

(septische spat (bursitis = grupbeen), peesschedeontsteking), lokaal trauma, artrose (zich 

uitbreidende spat) als gevolg van ouderdom, huisvesting, (over)belasting, infectie.154 In 

dit geval is het gewrichtsoppervlak niet afwijkend waardoor artrose hier minder 

waarschijnlijk is. 
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 G                      :     .   .     
 

Cat.nr. 10 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W105-790-5-56-18, midden-Romeins 

Diersoort:  

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd 

Element:  

  Centrotarsale/tarsale 4 en tarsale 2 en 3;   

  links  

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: A: anterior (van voren); 

  B: lateraal;  C: Rx opname lateromediaal;  

  D: anterior;  E: Rx opname mediaal-lateraal;  

  F: van bovenaf 
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155 Leipold 1992, 92. 

156 Reid 1995.  

157 Rooney  1997, 430-446. 

158 Leipold et al. 1998. 

G                      :     .   .     
 
Pathologie: 

 

Botformatie: 

vergroeiing 

(A-F) 

Locatie: os centrotarsale en os tarsale 4 van linker en 

rechterpoot zijn vergroeid met os tarsale 2-3. 

Vorm:  aan de voorzijde/anterior is slechts deels een naad 

zichtbaar (A), aan de laterale zijde is een kartelvormige naad 

zichtbaar. Deze lijkt op een vergroeide schedelnaad. Links en 

rechts symmetrisch. 

Uitbreiding: geen afwijkingen op zichtbare 

gewrichtsvlakken. Geen osteofyten aanwezig. 

Rand: gekarteld 

Activiteit: niet actief  

Diagnose: Tarsus: botformatie: vergroeiing: 

Links en rechts vergroeiing van os centrotarsale en tarsale 4 met tarsale 2-3. Het gaat 

om een jong volwassen dier. De fusie is waarschijnlijk congenitaal.155 De gekartelde 
naad loopt namelijk niet door aan de voorzijde (anterior) van het bot. Bij een jong dier 

is artrose (spat) minder waarschijnlijk. Er zijn geen zichtbare osteofyten aanwezig en er 

is geen aanwijzing voor ontsteking op de zichtbare gewrichtsvlakken van zowel de 

metatarsus als de tarsaalbotten. De aandoening is beiderzijds symmetrisch aanwezig. Op 

de röntgenfoto’s is een zeer nauwe tot afwezige gewrichtsspleet te zien. Er is geen 

osteolyse langs de gewrichtsspleet aanwezig wat bij spat vaak wel het geval is.156 
Door Rooney is voor een paard een congenitale vergroeiing van de tarsus 

beschreven.157 Bij runderen bestaat de erfelijke aandoening syndactyly waarbij de 

phalangen vergroeid zijn, in combinatie met deze aandoening komen vergroeide tarsi 

voor.158 Bij ons rund is geen sprake van syndactyly gezien de normale phalangen die 

gevonden zijn. Er is helaas nog weinig onderzoek gedaan naar dit soort afwijkingen bij 

rundvee. 

 

DDx: - congenitale afwijking 

         - septische spat (grupbeen)  

          - occulte spat (artrose) 
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 G                      :     .   .     
 

Cat.nr. 11 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W105-790-5-56-18, midden-Romeins 

Diersoort:  

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd 

Element:  

  Centrotarsale/tarsale 4 en tarsale 2 en 3;   

  rechts  

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: A: anterior; B: lateraal 

  C: Rx opname lateromediaal; 

  D: links anterior, rechts lateraal;   

  E: Rx opname mediaal-lateraal F: van onderaf 

 

  

 
 

1 

E 
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159 Barneveld et al. 1998, 71. 

160 Barneveld et al. 1998, 67-71. 

G                      :     .   .     
 
Pathologie: 

 

Botformatie: 

vergroeiing 

(A-F) 

Locatie: os centrotarsale en os tarsale 4 van linker en 

rechterpoot zijn vergroeid met os tarsale 2-3. 

Vorm: aan de voorzijde/anterior is slechts deels een naad 

zichtbaar (A), aan de laterale zijde is een kartelvormige naad 

zichtbaar. Deze lijkt op een vergroeide schedelnaad. Links en 

rechts symmetrisch. 

Uitbreiding: zichtbare gewrichtsvlakken geen afwijkingen. 

Geen osteofyten aanwezig. 

Rand: gekarteld 

Activiteit: niet actief  

Diagnose: Tarsus: botformatie: vergroeiing: 

Links en rechts vergroeiing van os centrotarsale en tarsale 4 met tarsale 2-3.  

DDx: - congenitale afwijking 

         - septische spat, ook wel geïnfecteerd grupbeen of septische bursitis genoemd.159 

Een bursa of slijmbeurs is een met vloeistof gevulde holte. Onder sommige pezen 

bevinden zich de organieke of aangeboren bursae. Daarnaast zijn er de acquisiete of 

verkregen bursae welke zich onderhuids bevinden. Bij runderen kan aan de laterale 

zijde van de tarsus het zogenaamde grupbeen ontstaan als gevolg van herhaald trauma. 

Bijvoorbeeld het herhaald kneuzen van de zijkant van de hak bij het liggen op een 

harde rand of doordat het dier in een te kleine stal staat. In het beginstadium is deze 

bursitis steriel en niet pijnlijk (non-septische bursitis) maar in een later stadium kan de 

bursa geïnfecteerd raken via de bloedbaan of via huidwondjes. Het ontstekingsproces 

kan zich uitbreiden naar het periost en/of naar  het gewricht en ernstige kreupelheid 

veroorzaken.160 

       - occulte spat (artrose), dit is een vorm van spat waarbij geen osteofyten zichtbaar 

zijn. 
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G                      :     .    .    -    
 

Cat.nr. 12 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W130-816-3-82-1, Merovingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula, kaakgewricht rechts 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  A: schuin mediaal; B: detail; C: normaal  

  kaakgewricht schuin mediaal  

  
Cat.nr. 13 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W179-856-4-41-8, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis links 

Conservering: 

  1, redelijk 

Afbeelding: 

  A, B: lateraal; C: detail facies lunata   

  minor 
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161 Schumacher 2006. 

G                      :     .    .    -       

Cat.nr. 12 

Pathologie: 

Botformatie: 

periostaal nieuw bot 

osteofyten 

(A, B) 

Locatie: op gewrichtsvlak van het temporomandibulair 

gewricht en spur vorming naast het gewrichtsvlak. 

Afbeelding 12C toont een normaal kaakgewricht. 

Grootte: PNB 1 x 0.8 cm 

Vorm: onregelmatig 

Uitbreiding: mediale deel gewrichtsvlak 

Rand: vrij goed begrensd 

Activiteit: actief 

Botafbraak: pitting 

(A, B) 

Locatie: op het gewrichtsvlak pitting en groeven, enige erosie 

langs de rand 

Grootte: gaatjes van 1 mm doorsnee 

Vorm: onregelmatig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief 

Vormverandering: 

(A, B) 

Locatie: verhoogde mediale rand 

Afbeelding 12C toont een normaal kaakgewricht ter 

vergelijking. 

Diagnose: Kaakgewricht: PNB/osteofyten/pitting/vormverandering 

DDx: 

- Osteoarthritis kaakgewricht. Mogelijke oorzaken: scheefstand van de kaak; ontzien 

van 1 gebitshelft wegens kiespijn (overbelasting); kaakluxatie; trauma (oude breuk). 161 

- Bacteriële infectie 

 

Cat.nr. 13 

Pathologie: 

Botformatie 

osteofyten 

( A-C) 

 

Locatie: de rand van het acetabulum is onregelmatig en 

rondom de facies lunata minor zijn exostosen zichtbaar (pijl 

13C) 
Vorm: onregelmatig  

Diagnose: Botformatie osteofyten: 

Hoewel bij cat.nr. 13 geen eburnatie aanwezig is, zijn de osteofyten rond de  

acetabulumrand en de facies lunata minor mogelijk wel een symptoom van artrose van 

het coxofemoraalgewricht. Mogelijke oorzaken: ouderdom, (over)belasting, te steile 

stand van de achterpoten, erfelijke predispositie, tekort/overmaat mineralen in voeding, 

(sub)luxatie heup door: zware partus, bespringen van of besprongen worden door 

(tochtige) koeien, uitglijden. 

Het zou echter ook om een ‘gewone’ ontsteking van het gewricht kunnen gaan. 
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 G                      :     .    .    -    

 

Cat.nr. 14 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-3-14-13, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: anterior; B: posterior; 

  C +D: lateraal/mediaal; E: boven; F: onder  

 

   

Cat.nr. 15 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W184-859-4-60-3, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

Conservering: 

  1, Goed 

Afbeelding: 

  A: anterior; B: posterior; 

  C+D: lateraal/mediaal; E: boven; F: onder 
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162 Anon. 1998.  

163 De Cupere et al. 2000, 258. 

164 Waldron 1992. 

165 Bartosiewicz et al. 1997. 

G                      :     .    .    -    
 
Pathologie: Botformatie: 

osteofyten 

enthesophyten 

(14A-D) 

(15A, 15D) 

Locatie: proximaal en distaal, lateraal en mediaal; ook 

enthesophyten op locaties van peesaanhechting aan de 

achterzijde (posterior). 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: onregelmatig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief 

Vormverandering: 

lipping 

(14E + 15E) 

Locatie: verbreding proximale gewrichtsvlak 

Vormverandering: 

( 14A, 14B, 14E en 

 15A-B, 15E) 

Locatie: verbreding middelste deel van de phalanx waardoor 

het bot ‘scheef’ lijkt 

Diagnose: Oorzaken van deze deformaties kunnen zijn: ouderdom (slijtage), overbelasting 

(doordat het dier te zwaar is of als gevolg van zware arbeid) of klauwproblemen leidend 

tot ontstekingen en/of een verkeerde stand.162 In bepaalde gevallen zou er ook sprake 

kunnen zijn van zeer robuuste dieren met bijgevolg grof gebouwde phalangen. De 

gewrichtsoppervlakken vertoonden geen groeven of eburnatie; daarom mag  de 

diagnose artrose niet gesteld worden. Om deze diagnose te mogen stellen moeten 

volgens De Cupere et al. minstens drie van de volgende afwijkingen zichtbaar zijn: 

eburnatie, lipping, groeven in het gewrichtsvlak en exostosen proximaal of distaal.163 

Waldron echter meent dat alleen eburnatie al diagnostisch is.164 Bartosiewicz et al. 

hebben een methode ontwikkeld om een Pathologie Index (PI) te bepalen aan de hand 

van de phalangen.165 

Cat.nr. 14 zou een score van 12 uit 16 halen: fase 3 voor exostosen proximaal en distaal 

en fase 4 voor lipping. De PI index wordt dan: (12-5)/11 = 0.64 

Cat.nr. 15 scoort fase 2 voor exostosen proximaal en distaal en fase 3 voor lipping; de PI 

index is: (9-5)/11 = 0.36 
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 G                      :     .    .    -    
 

Cat.nr.  16 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W157-837-2-120-7, Karolingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: anterior; B: posterior; 

  C, D: lateraal/mediaal; E: boven; F: onder    

 

   

Cat.nr. 17 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W184-859-4-14-15, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 2 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A: anterior; B: lateraal; C: boven; D: onder 
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166 Anon. 1998.  

167 De Cupere et al. 2000, 258. 

168 Waldron 1992. 

169 Bartosiewicz et al. 1997. 

G                      :     .    .    -    
 
Pathologie: 

 

Botformatie: 

osteofyten 

enthesophyten 

(16A-D) 

(17C, 17D) 

Locatie: proximaal en distaal, lateraal en mediaal; ook 

enthesophyten op locaties van peesaanhechting aan de 

achterzijde (posterior). 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: onregelmatig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief 

Vormverandering: 

lipping 

( 16E en 17D) 

Locatie: verbreding proximale gewrichtsvlak 

Vormverandering: 

( 16A, 16B) 

Locatie: verbreding middelste deel van de phalanx waardoor 

het bot ‘scheef’ lijkt 

Diagnose: Oorzaken van deze deformaties kunnen zijn: ouderdom (slijtage), overbelasting 

(doordat het dier te zwaar is of als gevolg van zware arbeid) of klauwproblemen leidend 

tot ontstekingen en/of een verkeerde stand.166 In bepaalde gevallen zou er ook sprake 

kunnen zijn van zeer robuuste dieren met bijgevolg grof gebouwde phalangen. De 

gewrichtsoppervlakken vertoonden geen groeven of eburnatie, daarom  mag  de 

diagnose artrose niet gesteld worden.  Om deze diagnose te mogen stellen moeten 

volgens De Cupere et al. minstens drie van de volgende afwijkingen zichtbaar zijn: 

eburnatie, lipping, groeven in het gewrichtsvlak en exostosen proximaal of distaal.167 

Waldron echter meent dat alleen eburnatie al diagnostisch is.168 Bartosiewicz et al. 

hebben een methode ontwikkeld om een Pathologie Index (PI) te bepalen aan de hand 

van de phalangen.169 

Cat.nr. 16 zou een score van 9 uit 16 halen: fase 2 voor exostosen proximaal en distaal 

en fase 3 voor lipping. De PI index wordt dan: (9-5)/11 = 0.36 

Cat.nr. 17 scoort fase 2 voor exostosen proximaal en fase 2 voor lipping; de PI index is: 

(7-5)/11 = 0.18 
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 G                      :     .    .    -    
 

Cat.nr. 18 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W123-794-4-87-5, Karolingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

Conservering: 

  2, Matig 

Afbeelding:  

  linker phalanx op de foto 

  A: anterior; B: posterior; 

  C, D: lateraal/mediaal  

rechter phalanx ter vergelijking 

  

Cat.nr.  19 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W123-794-4-87-4, Karolingisch 

  Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

Conservering: 

  1, Goed 

Afbeelding:  

middelste phalanx op de foto 

  A: anterior; B: posterior; 

  C, D: lateraal/mediaal 

rechter phalanx ter vergelijking    

 
 

  
 

C
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170 Anon. 1992.  

171 De Cupere et al. 2000, 258. 

172 Bartosiewicz et al. 1997. 

G                      :     .    .    -    
 
Pathologie: 

 

Botformatie: 

osteofyten 

enthesophyten 

(18A-D, 19A-D) 

 

Locatie: proximaal en distaal, lateraal en mediaal; ook 

enthesophyten op locaties van peesaanhechting aan de 

achterzijde (posterior). 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: onregelmatig 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief 

Vormverandering: 

lipping 

(niet afgebeeld) 

Locatie: verbreding proximale gewrichtsvlak 

Vormverandering: 

( 18A-B, 19A-B) 

Locatie: verbreding middelste deel van de phalanx waardoor 

het bot ‘scheef’ lijkt. 

Ter vergelijking: de phalanx aan de rechterzijde is normaal. 

Diagnose: Oorzaken van deze deformaties kunnen zijn: ouderdom (slijtage), overbelasting 

(doordat het dier te zwaar is of als gevolg van zware arbeid) of klauwproblemen leidend 

tot ontstekingen en/of een verkeerde stand.170 In bepaalde gevallen zou er ook sprake 

kunnen zijn van zeer robuuste dieren met bijgevolg grof gebouwde phalangen. De 

gewrichtsoppervlakken vertoonden geen groeven of eburnatie, daarom  mag  de 

diagnose artrose niet gesteld worden. Om deze diagnose te mogen stellen, moeten er 

minstens drie van de volgende afwijkingen zichtbaar zijn: eburnatie, lipping, groeven in 

het gewrichtsvlak en exostosen proximaal of distaal.171 Door Bartosiewicz et al. is er een 

methode ontwikkeld om een Pathologie Index (PI) te bepalen aan de hand van de 

phalangen.172 

Cat.nrs. 18 en 19 scoren beide 9 uit 16: fase 2 voor exostosen proximaal en distaal en 

fase 3 voor  lipping. De PI index wordt dan: (9-5)/11 = 0.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

                      :     .    .    -    
 

Cat.nr. 20 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W144-826-3-12-13, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

 

 
Cat.nr. 21 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W082-783-4-58, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

 

 
Cat.nr. 22 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-3-14-12, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 

 

 
Cat.nr. 23  

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-2-25-2, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Phalanx 1 
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Cat.nr. 20 Pathologie index: score 6 uit 16, PI=0.09 

Cat.nr. 21 Pathologie index: score 8 uit 16, PI=0.27 

Cat.nr. 22 Pathologie index: score 9 uit 16, PI=0.36 

Cat.nr. 23 Pathologie index: score 7 uit 16, PI=0.18 

Diagnose: Voor de laat-Romeinse tijd zijn vijf afwijkende phalanx 1 en één afwijkende phalanx 2 

gescoord. De gemiddelde PI is 0.33. De PI voor alle laat-Romeinse phalangen (n=31) 

is 0.064. De 25 ‘normale’ phalangen zijn echter niet gescoord, en zouden lichte 

afwijkingen kunnen vertonen. Mogelijk is de werkelijke PI dus hoger.  
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Cat.nr. 24 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W123-794-4-66-5, Karolingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Rib 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: pleurale zijde; B: detail, pleurale zijde  
   

              

 
Cat.nr. 25 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W174-849-2-28-13, Karolingisch 

Diersoort: 

  Varken  

Element:  

  Pelvis rechts 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  schuin ventraal    

 
 
 
 

Cat.nr. 26 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W165-838-3-51-6, Karolingisch 

Diersoort: 

  Schaap/geit  

Element:  

  Metatarsus 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: schuin mediaal; B: schuin mediaal  

  detail 
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173 Waldron 2009, 95. Bij een vergelijkbare runderrib uit de middeleeuwse vindplaats Kapel-Avezaath-Muggenborch is DNA 

van M. tuberculosis complex aangetroffen. Groot 2011. 

174 Waldron 2009, 116. 
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Cat.nr. 24 

Pathologie: 

Botformatie: 

periostaal nieuw bot 

 

Locatie: pleurale zijde rib  meerdere plekken poreus 

ongeorganiseerd bot; lichter van kleur dan omliggende bot 

(woven bone). 

Vorm: onregelmatig plaque-achtig wolkerig. 

Uitbreiding: pleurale zijde 

Rand: vage begrenzing 

Activiteit: actief 

Diagnose: Rib: periostaal nieuw bot/periostose: 

Ontsteking: viraal/bacterieel/schimmel/mechanisch/andere oorzaak.  

Dit type botnieuwvorming aan de pleurale zijde van een rib zou bij tuberculose  

kunnen passen.173 

 

Cat.nr. 25 

Pathologie: 

Botformatie: 

periostaal nieuw bot 

 

Locatie: op os ilium vlak boven acetabulum 

Grootte: 8 x 10 mm 

Vorm: onregelmatig 

Uitbreiding: lokaal proces 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief 

Diagnose: Pelvis: periostaal nieuw bot/periostose: 

Kan vele oorzaken hebben zoals: ontsteking, trauma van de weke delen, veneuze stasis, 

bloeduitstorting, brandwonden, tumoren, fluorosis, hypervitaminose A etc. 

Vaak is de exacte oorzaak niet meer te achterhalen.174 

 

Cat.nr. 26 

Pathologie: 

Botformatie: 

nodule 

 

Locatie:  posterior 19 mm vanaf proximale 

gewrichtsoppervlak op mediane richel van metatarsus 

Grootte: 8 x 2 mm 

Vorm: ellipsvormige nodule met centrale depressie 

Uitbreiding: lokaal proces 

Rand: afgerond 

Activiteit: actief 

Diagnose: Metatarsus: nodule: 

Dit zou het gevolg kunnen zijn van een lokale ontsteking met abcesvorming  

DDx: trauma 
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Cat.nr. 27 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr. Datering  

 ?- 822-7-34-1, onbekend 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Metatarsus rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: proximaal; B: distaal; C: posterior; D:    

  schacht mediaal; E: Rx med.-lat./ant.-post.  

 
Cat.nr. 28 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  ?-784-7-16-1, onbekend 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Cranium 

Conservering: 

  2, redelijk 

Afbeelding: 

  A: van voren; B: lateraal; C, D: details  
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175 Aiello et al. 1998, 783. 

176 Aiello et al. 1998, 2038-2039; Shupe et al. 1992. 

      ⁄         :     .    .    -    
 

Cat.nr. 27 

Pathologie: 

Metatarsus: 

botformatie: 

periostaal nieuw bot, 

nodules 

 

Locatie: vooral proximale achterzijde (posterior) van 

metatarsus uitgebreide periostose en enthesophyten 

(periostitis ossificans). 

Nodules bevinden zich meer naar distaal op de 

schacht. Proximaal rondom nieuw bot als een soort 

van kraag (cuff). 

Grootte: enkele mm’s tot meer dan een cm 

Vorm: onregelmatig 

Uitbreiding: zeer uitgebreid, gewrichtsvlakken niet 

afwijkend 

Rand: onregelmatige rand tot scherp begrensde rand 

Activiteit: actief 

Diagnose: Metatarsus met uitgebreide periostose: 

DDx: 

- peesschedeontsteking, trauma, overbelasting, tumor of ouderdom. Bij het rund 

kunnen bij oudere dieren ook enthesophyten voorkomen zonder dat er ziekte 

aan ten grondslag ligt.175 In dit geval zijn de veranderingen dusdanig ernstig dat 

ouderdom als verklaring niet in aanmerking lijkt te komen. 

- evt. zou het een gevolg van fluorosis kunnen zijn; dit is een vergiftiging door 

chronische opname van fluoride uit de omgeving. In het skelet treedt een 

versnelde botresorptie op met remodellering, sclerose en productie van 

exostosen. Met name de lange pijpbeenderen, mandibula, ribben en botten van 

jonge dieren worden aangetast.176 

 

Opvallend is dat de distale condylen van de metatarsus vrij symmetrisch zijn in 

tegenstelling tot bij dieren met artrose van dit gewricht. 

Op de röntgenfoto is de periostale botnieuwvorming aan de proximale zijde van 

de metatarsus duidelijk zichtbaar.  

Cat.nr. 28 

Pathologie: 

 

Depressie in schedel: 

 

Locatie: in frontaal bot aan de linkerzijde 

Grootte:  9.3 x 10.5 mm, ca 5 mm diep 

Vorm:  rond 

Uitbreiding: geen doorgang tot de sinus frontalis 

Rand: scherp begrensd, glad, geremodelleerd; 

binnenzijde van de depressie is iets onregelmatig 

Activiteit: niet actief 

Diagnose: Depressie schedel: 

Mogelijk als gevolg van trauma dat vervolgens genezen is. 

DDx is ontsteking. Het beeld verschilt duidelijk van de perforaties die ontstaan 

als gevolg van de afwijking bij aanleg van de sinussen. 

Van deze schedel is een röntgenfoto gemaakt, maar deze bracht geen uitsluitsel 

over de oorzaak van de depressie. 
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Cat.nr. 29 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W105-790-5-56-5, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd 

Element:  

  Cranium (occipitaal bot) 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  A: caudaal; B: detail, caudaal gekanteld  

    

Cat.nr. 30 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W115-792-7-64-10, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Hoornpit met deel van het occipitaal bot 

Conservering: 

  2, goed  

Afbeelding: 

  caudaal    
 

Cat.nr. 31 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W174-849-3-7-4, Karolingisch 

Diersoort: 

  Schaap/geit  

Element:  

  Sacrum 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: dorsaal; B: craniaal detail; C: caudaal 
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177 Fabis/Thomas 2011, 347-350. 

178 Unt/Piercy 2009. 
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Cat.nr. 29 

Pathologie: 

 

Botafbraak:  

perforaties 

 (29A-B) 

depressie 

(29A) 

Locatie: occipitaal bot 

Grootte: linksboven 7x6 mm, midden 15x12 mm, rechts  

11x7 mm 

Vorm: driehoekig/ovaal; ellipsvormige depressie 

Rand: gladde rand, scherp begrensd, binnenzijde is glad 

Activiteit: niet actief  

Diagnose: Perforaties occipitaal bot: 

De perforaties zijn waarschijnlijk het gevolg van een stoornis bij de vorming van de 

sinussen. De schedel van het rund bevat een grote sinus frontalis (voorhoofdsholte) die 

zich tijdens de groei van het dier uitbreidt binnen het frontale, parietale en 

interparietale bot en ook in het occipitale en temporale bot. Er is lang gediscussieerd 

over de oorzaak van de perforaties in schedels van runderen. De vondst van schedels 

van een bison, oerrund en een varken met dezelfde afwijking heeft ertoe geleid dat de 

diagnose trauma, als gevolg van gebruik als trekdier, verworpen kan worden. Het gaat 

om een erfelijke aandoening die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een recessief 

gen, waardoor de symptomen alleen tot uiting komen in homozygoot recessieve 

individuen. Het voorkomen van de aandoening kan wijzen op inteelt.177 

 

Cat.nr. 30 

Pathologie: 

Botafbraak:  

perforaties 

 

 

Locatie: occipitaal bot vlakbij hoornpit 

Grootte: 0.8 x 0.5 mm 

Vorm: onregelmatig 

Rand: gladde rand, scherp begrensd, binnenzijde is glad 
Activiteit: niet actief 

Diagnose: Zie cat.nr. 29. 

 

Cat.nr. 31 

Pathologie: 

Vormverandering: 

 

Locatie: de linker vleugel van het sacrum is afwijkend van 

vorm waardoor het sacrum asymmetrisch is. 

De spinaaluitsteeksels zijn scheef (wijzen naar links). 

Het gewrichtsvlak aan de caudale zijde is ook asymmetrisch. 

 

Diagnose: Misvormd sacrum: 

Het sacrum is waarschijnlijk niet goed gevormd tijdens de embryonale ontwikkeling. 178 
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Cat.nr. 32 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-4-29-1, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Cranium 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: lateraal; B: detail; C: van voren    

 
 

  

Cat.nr. 33 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr. Datering:  

  W105-790-5-56-9, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd 

Element:  

  Thoracale wervels (2) 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A, B, C: anterior/voorkant; D, E: detail  
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179 Long/Gregory 1978. 

180 Hullegie 2010, 33-35. 

181 Clason/Knol 1994. 

182 Lauwerier 2011, 26-31. 

183 Hullegie 2010; Groot 2008. 
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Cat.nr. 32 

Pathologie: 

Botformatie: 

rudimentaire hoornpit  

Locatie: op frontaal bot, op de plek waar normaal de 

hoornpitten zitten, bevinden zich nu osteofyten. 

Grootte: wisselend, enkele mm’s. 

Vorm: onregelmatig, circulair  

Uitbreiding: alleen op de plek van de hoornpit 

Rand: goed begrensd 

Activiteit: actief? 

 

Diagnose: Rudimentaire hoornpit: 

De schedel is afkomstig van een hoornloos rund met een rudimentaire hoornpit. Dit 

wordt ook wel scurs genoemd. Het wel of niet voorkomen van hoorns of scurs is 

genetisch bepaald.179 Het gen voor hoornloosheid is dominant over het gen voor 

hoorns. Het voorkomen van scurs wordt bepaald door andere genen welke verbonden 

zijn met de geslachtsbepalende genen, waardoor ze in stieren en koeien verschillend tot 

expressie kunnen komen.180 In de Romeinse tijd komen zowel gehoornde als 

hoornloze runderen voor. Waarschijnlijk is in deze tijd de mutatie ontstaan aangezien er 

voor de IJzertijd geen hoornloze runderen zijn gevonden. Door Clason en Knol is 

onderzoek gedaan naar het voorkomen van hoornloze runderen in Nederland.181 Met 

name in het Noordelijk terpengebied zijn bij terpafgravingen veel hoornloze dieren 

aangetroffen. Maar ook binnen de Romeinse grenzen zijn hoornloze schedels 

gevonden. De onderzoekers denken vanwege de context van de vondsten dat de 

meeste van deze schedels in de Romeinse tijd te dateren zijn. Na de Romeinse tijd 

verdwijnen de hoornloze runderen.182 Schedels met scurs zijn nog maar zelden 

beschreven: in Achlum is een runderschedel met scurs gevonden uit de Romeinse tijd 

en in Tiel-Passewaaij een schedel met scurs uit de laat-Romeinse tijd.183  

 

Cat.nr. 33 

Pathologie: 

Thoracale wervels: 

vormverandering 

 

Locatie: de fovea transversaria (het gewrichtsoppervlak van 

de costotransversale gewrichten) vertoont bij één wervel 

beiderzijds een groef met een soort ‘flapje’ (D) en bij de 2e 

wervel is deze groef aanwezig op één van de 

costotransversale gewrichtsuitsteeksels (E). 

Uitbreiding: beperkt tot het gewrichtsoppervlak  

Activiteit: niet actief 

 

Diagnose: Thoracale wervels: 

Oorzaak niet duidelijk, congenitaal? 
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Cat.nr. 34 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W135-821-3-139-23, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken 

Element:  

  Carpale 

Conservering: 

  2, matig  

Afbeelding: 

   H: Rx opname anterior-posterior en  

   mediaal-lateraal 

   E, G: moderne carpale ter vergelijking 
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184 Cchem/Brothwell 2008, 100; Eigen ervaring uit de dierenartspraktijk (Marijke Bekkema). 

185 ‘Agressief’ wil niet zeggen dat het vaststaat dat het om een kwaadaardige neoplasie gaat, maar alleen dat het om een snel 

groeiende tumor gaat. 

                   :     .   .     
 
Pathologie Botformatie: 

vormverandering 

 (A-D, F en H) 

 

Locatie: carpale 

(E en G tonen een normale carpale ter vergelijking) 

Grootte: 15-20 mm 

Vorm: paddestoelvormig, onregelmatig oppervlak. 

Uitbreiding: rondom 

Rand: vage begrenzing  

Activiteit: actief 

Diagnose: Carpale: botformatie en vormverandering 

 

Er is een paddestoelvormige botnieuwvorming aanwezig welke niet uitgaat van het 

periost maar van het dieper gelegen bot. Het nieuwe bot heeft een onregelmatig 

oppervlak. De röntgenfoto laat een ‘wolkerig’ beeld met zowel botoplossing als 

botnieuwvorming zien, iets wat typerend is voor bottumoren.184 Er is niet overal een 

scherpe grens zichtbaar tussen het oorspronkelijke en het nieuwe bot, wat een kenmerk 

is van een agressieve laesie.185 Dit zou een geval van botkanker kunnen zijn. Een andere 

mogelijkheid is osteomyelitis. Misschien zou met behulp van histologisch onderzoek de 

diagnose gesteld kunnen worden.  
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Cat.nr. 35 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W188-861-5-3-10, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Astragalus links (A) en rechts (B) 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  A: mediaal; B: mediaal; C: Rx opname 

  lateraal-mediaal  

 

Cat.nr. 36 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W183-856-4-13-3, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Astragalus rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  mediaal 
 

Cat.nr. 37 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  K020-784-4-50-4, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Astragalus links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  mediaal 
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186 Schriftelijke mededeling Richard Thomas.  

187 Aiello et al. 1998, 801. 

G                     :     .    .    -    
 
Pathologie: 

 

Botafbraak: 

porositeit 

 

Locatie:  mediale zijde astragalus, caudaal (net naast het 

gewrichtsvlak waar astragalus contact maakt met het 

sustentaculum tali van de calcaneus) 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm:  rond tot ovaal, beeld lijkt op dat van cribra orbitalia 

bij de mens 

Uitbreiding:  beperkt zich tot de caudale rand 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief  

Diagnose: Astragalus: botafbraak: porositeit: 

Op de röntgenfoto zijn de holtes zichtbaar als zwarte (=luchthoudende) ronde tot 

ellipsvormige vacuoles (ophelderingen). Rondom de holtes is geen sclerose van het bot 

zichtbaar. 

De toename in porositeit zou kunnen wijzen op hypervascularisatie als gevolg van 

ontsteking in het hakgewricht.186 Infectieuze arthritis, voorkomend bij kalveren, kan 

ernstige veranderingen in het hakgewricht veroorzaken.187 De astragali vertonen geen 

eburnatie, groeven of osteofyten en daarmee kan artrose worden uitgesloten als 

oorzaak. Het lijkt ook geen verband te hebben met de verbening van de astragalus 

tijdens de groei; bij astragali van een jong dier zijn geen ‘gaatjes’ aangetroffen. Indien de 

afwijking een metabole oorzaak zou hebben, zou het voor de hand liggen dat meer 

botten aangetast zouden zijn. Het dier waarvan het complete skelet is teruggevonden 

vertoonde deze porositeit alleen in de astragali. Gezien het in verschillende mate 

voorkomen van porositeit zouden sommige exemplaren ook onder normale variatie of 

pseudopathologie kunnen vallen. Opvallend is dat dit verschijnsel vooral is 

waargenomen bij runderen uit de midden-Romeinse tijd. Van de negen gevonden 

astragali uit de midden-Romeinse tijd, waren er zes met ‘gaatjes’. In de laat-Romeinse 

tijd waren geen van de tien aanwezige astragali afwijkend en in de Karolingische tijd 

één van de twee. 

 

DDx:  

- hypervascularisatie als gevolg van ontsteking 

- metabole oorzaak 

- normale variatie 

- pseudopathologie 
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Cat.nr. 38 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W105-790-5-56-12, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd. 

Element:  

  Astragalus links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  mediaal 
 

Cat.nr. 39 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W105-790-5-56-11, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund, mannelijk, jong volwassen 24-36 mnd. 

Element:  

  Astragalus rechts 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  mediaal 
 

Cat.nr. 40 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W146-827-3-13-5, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Astragalus links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  mediaal 

  

Cat.nr. 41 

Spoor-Werkput-Vlak-VN, Datering:  

  W105-790-5-56, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Astragalus en calcaneus links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  mediaal 
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188 Schriftelijke mededeling Richard Thomas.  

189 Aiello et al. 1998, 801. 

G                     :     .    .    -       

Pathologie: 

 

Botafbraak: 

porositeit 

 

Locatie:  mediale zijde astragalus, caudaal (waar het 

sustentaculum tali van de calcaneus contact maakt met de 

astragalus)(pijl 41) 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm:  rond tot ovaal, beeld lijkt op dat van cribra orbitalia 

bij de mens 

Uitbreiding: beperkt zich tot de caudale rand 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief  

Diagnose: Astragalus: botafbraak: porositeit: 

Op de röntgenfoto zijn de holtes zichtbaar als zwarte (=luchthoudende) ronde tot 

ellipsvormige vacuoles (ophelderingen). Rondom de holtes is geen sclerose van het bot 

zichtbaar. 

De toename in porositeit zou kunnen wijzen op hypervascularisatie als gevolg van 

ontsteking in het hakgewricht.188 Infectieuze arthritis, voorkomend bij kalveren, kan 

ernstige veranderingen in het hakgewricht veroorzaken.189 De astragali vertonen geen 

eburnatie, groeven of osteofyten en daarmee kan artrose worden uitgesloten als 

oorzaak. Het lijkt ook geen verband te hebben met de verbening van de astragalus 

tijdens de groei; bij astragali van een jong dier zijn geen ‘gaatjes’ aangetroffen. Indien de 

afwijking een metabole oorzaak zou hebben, zou het voor de hand liggen dat meer 

botten aangetast zouden zijn. Het dier waarvan het complete skelet is teruggevonden 

vertoonde deze porositeit alleen in de astragali. Gezien het in verschillende mate 

voorkomen van porositeit zouden sommige exemplaren ook onder normale variatie of 

pseudopathologie kunnen vallen. Opvallend is dat dit verschijnsel vooral is 

waargenomen bij runderen uit de midden-Romeinse tijd. Van de negen gevonden 

astragali uit de midden-Romeinse tijd, waren er zes met ‘gaatjes’. In de laat-Romeinse 

tijd waren geen van de tien aanwezige astragali afwijkend en in de Karolingische tijd 

één van de twee. 

 

DDx:  

- hypervascularisatie als gevolg van ontsteking 

- metabole oorzaak 

- normale variatie 

- pseudopathologie 
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Cat.nr. 42 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  K034-821-4-61-2, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Ulna links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

   A: mediaal; B: mediaal detail; C: schuin     

   mediaal  
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Pathologie: 

 

Botafbraak: 

porositeit 

 

Locatie: mediale zijde ulna op olecranon, langs de 

halvemaanvormige inkeping, beginnend ter hoogte van het 

processus anconeus. Gewrichtsvlak niet afwijkend. 

Grootte: ca. 2 mm 

Vorm: rond tot ovaal, beeld lijkt op dat van cribra orbitalia 

bij de mens 

Uitbreiding: beperkt zich tot de rand van het gewricht 

Rand: scherp begrensd 

Activiteit: actief  

Diagnose: Ulna: porositeit: 

De toename in porositeit zou kunnen wijzen op hypervascularisatie als gevolg van 

ontsteking in het ellebooggewricht 

 

DDx:  

- hypervascularisatie als gevolg van ontsteking 

- metabole oorzaak 

- normale variatie 

- pseudopathologie 
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Cat.nr. 43 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W084-783-8-13-22, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Maxilla rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal  

   

Cat.nr. 44 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W084-783-8-13-21, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Maxilla rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal   
 

Cat.nr. 45 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  K019-783-7-56-4, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula links 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  buccaal 
 

Cat.nr. 46 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  K019-783-7-56-3, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Maxilla links 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  schuin ventraal 
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Cat.nr. 43 

Pathologie: 

 

Botafbraak 

 

 

 

 

 

Locatie: ter hoogte van M2 en M3 teruggetrokken tandkas 

als gevolg van botresorptie.  

Grootte: tandkas 19 mm teruggetrokken  

Uitbreiding: met name buccaal 

Rand: scherp begrensd, enige remodellering 

 

Diagnose: Kieswortelabces t.h.v. M2 en M3; teruggetrokken tandkas als gevolg van resorberen 

van bot van de kaak, met name buccaal. Tevens scheefstand M2 en M3 en een haak op 

M1. 

Lichte periodontitis. 

Cat.nr. 44 

Pathologie: 

Botafbraak 

 

 

Locatie: teruggetrokken tandkas P4, M1 

Grootte: tandkas 4.4 mm teruggetrokken 

 

Diagnose: Periodontitis P4, M1. Teruggetrokken tandkas (als gevolg van resorberen bot) en 

blootliggende wortels. 

Cat.nr. 45 

Pathologie: 

Vormverandering, 

botafbraak 

 

 

Locatie: zwelling van het bot van de kaak rond alveolus P2; 

ter hoogte van P4 en M1 teruggetrokken tandkas  

 

Diagnose: 

 
Kieswortelabces P2; teruggetrokken tandkassen P4 en M1 waardoor de wortels 

blootliggen; periodontitis lateraal en mediaal 

Cat.nr. 46 

Pathologie: 
Botafbraak 

 

Locatie: P3, M1; teruggetrokken tandkas. 

 

Diagnose: 

 
Kieswortelabces ter hoogte van P3 en M1 met sterk teruggetrokken tandkas; 

periodontitis 

 
Extra: 

 

 

Pathologische veranderingen in het gebit komen veelvuldig voor in archeologisch 

materiaal en zijn vaak gerelateerd aan de leeftijd van het dier.190 Periodontitis is een 

chronische ontsteking van het periodontium als gevolg van gingivitis en ophoping van 

tandsteen waarin zich bacteriën bevinden. Deze aandoening wordt vaak gezien bij 

oudere dieren maar komt ook voor bij jonge dieren die hun tanden aan het wisselen 

zijn.191 

In het geval van chronische periodontitis kan resorptie van het alveolair bot optreden. 

Een kieswortelabces kan ook ontstaan als gevolg van periodontitis. 
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Cat.nr. 47 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W161/162-837-4-76-3, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Wild zwijn (Sus scrofa)  

Element:  

  Mandibula rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal   
Cat.nr. 48 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W080-781-8-23-4, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Wild zwijn (Sus scrofa) 

Element:  

  Mandibula rechts 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  A: buccaal; B: dorsaal; C: buccaal, detail  

  D: Rx opname mediaal-lateraal  
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Cat.nr. 47 

Pathologie: 

 

Botafbraak: 

 

 

 

 

 

 

Locatie: gat in de kaak ter hoogte van P4  

Grootte: 8.7 x 7.4 mm  

Uitbreiding: lokaal 

Rand: scherp begrensd, gladde randen 

Diagnose: Gat in onderkaak ter hoogte van P4, gladde randen, geen periodontitis. Ook geen 

periostaal nieuw bot aanwezig. Mogelijk is het een fistel van een alveolair abces dat 

draineert naar de buccale zijde? De tandkassen zien er niet afwijkend uit en er is ook 

geen zwelling van de kaak. 

 

Cat.nr. 48 

Pathologie: 

 

Botafbraak: 

vormverandering: 

 

Locatie: ter hoogte van M2 en M3 resorptie kaakbot en 

zwelling aan de buccale zijde 

Grootte: zwelling van ca 30 mm breed 

Rand: afgerond, geremodelleerd 

Activiteit: niet actief 

Diagnose: Ter hoogte van de M2 en M3 is resorptie van het kaakbot en een zwelling aan de 

buccale zijde van de kaak aanwezig. Dit is een gevolg van een alveolair abces. 

Op de röntgenfoto is duidelijk te zien dat er sclerose is van het kaakbot rondom het 

abces. Het abces is genezen en de kiezen zitten nog vast in de tandkas. Er zit teveel 

ruimte tussen de M2 en de M3. Het zou kunnen dat dit de reden is geweest van het 

ontstaan van het abces. In deze holte kunnen zich voedselresten ophopen waardoor een 

ontsteking kan ontstaan. Uit de slijtagestadia van de kiezen blijkt dat de linker kaakhelft 

een mandible wear stage heeft van 41 en de rechter kaakhelft een mandible wear stage van 

36.192 De linkerkaak is dus iets meer afgesleten zijn dan de rechterkaak, mogelijk omdat 

het dier de pijnlijke rechter kaakhelft heeft ontzien.  
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Cat.nr. 49 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W195-865-3-16-19, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken 

Element:  

  Maxilla rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal  
    

Cat.nr. 50 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W146-827-3-13-17, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken  

Element:  

  Mandibula links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  dorsaal   
 

Cat.nr. 51 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W135-821-4-64-8, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken 

Element:  

  Maxilla links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal 
 

Cat.nr. 52 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W135-821-4-64-9, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken  

Element:  

  Maxilla links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal 
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Cat.nr. 49 

Pathologie: 

 

Botafbraak 

vormverandering 

 

 

 

 

 

 

Locatie: teruggetrokken tandkassen ter hoogte van met name 

M1 en M2, blootliggende wortels als gevolg van resorptie 

kaakbot. Periodontitis zichtbaar bij M2. 

Malocclusie: er is een behoorlijk verschil in hoogte van de 

kiezen, hierdoor ontstaat een onregelmatig kauwvlak. 

 

 

Diagnose: Chronische periodontitis met als gevolg daarvan resorberen van alveolair bot, 

blootliggende wortels van P4, M1 en M2. Sterk verschil in hoogte van de kiezen. 

Malocclusie. 

Cat.nr. 50 

Pathologie: 

 

Abnormale stand 

tanden 

 

 

Locatie: M2 staat teveel naar binnen 

 

 

 

Diagnose: Kiezen liggen niet op 1 lijn, M2 staat teveel naar binnen, daardoor heeft M3 ook een 

wat afwijkende stand. DDx: crowding, trauma, persisterende melktand, genetische 

oorzaak 

Cat.nr. 51 

Pathologie: 

 

Botafbraak 

 

 

 

 

Locatie: alveolaire botresorptie ter hoogte van P4, M1 en 

M2. 

Uitbreiding: met name buccaal 

 

 

Diagnose: Chronische periodontitis waardoor alveolaire bot geresorbeerd is; wortels P4, M1 en 

M2 liggen bloot aan de buccale zijde. 

Cat.nr. 52 

Pathologie: 

 

Botafbraak 

 

 

 

Locatie: M1, P4 teruggetrokken tandkas. 

Grootte: tandkas ca. 3 mm teruggetrokken 

 

 

Diagnose: Chronische periodontitis met daardoor resorberen van alveolair bot. Wortels van M1 

en P4 liggen bloot aan linguale en buccale zijde. 

Extra: Pathologische veranderingen in het gebit komen veelvuldig voor in archeologisch 

materiaal en zijn vaak gerelateerd aan de leeftijd van het dier.193 Periodontitis is een 

chronische ontsteking van het periodontium als gevolg van gingivitis en ophoping van 

tandsteen waarin zich bacteriën bevinden. Deze aandoening wordt vaak gezien bij 

oudere dieren maar komt ook voor bij jonge dieren die hun tanden aan het wisselen 

zijn.194 

In het geval van chronische periodontitis kan resorptie van het alveolair bot optreden. 

Een kieswortelabces kan ook ontstaan als gevolg van periodontitis. 
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Cat.nr. 53 

 Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W195-865-3-16-21, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Varken, mannelijk 

Element:  

  Ci 

Conservering: 

  2, redelijk 

Afbeelding: 

  A, C: lateraal; B: mediaal  
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Pathologie: 

 

Emailhypoplasie 

 

 

 

 

 

Locatie:  met name richting de wortel van de tand 

Vorm: horizontaal verlopende ribbels zichtbaar in het email; 

daarnaast ook ronde emaildefecten 

Uitbreiding: rondom zichtbaar 

 

 

Diagnose: Lineaire emailhypoplasie (LEH). Bij runderen is aangetoond dat deze diagnose pas met 

zekerheid gesteld mag worden op basis van histologisch onderzoek.195 LEH wordt 

veroorzaakt door fysiologische stress als spenen of ondervoeding.196 Bovendien is 

gebleken dat fluoride-vergiftiging (fluorosis) bij wilde zwijnen ook LEH kan 

veroorzaken, al dan niet met een verkleuring van het gebit.197 Fluoride komt van nature 

voor in gesteenten en bodems en ook vulkanische as kan rijk zijn aan fluoride.198  Een 

overmaat van oplosbare en meer toxische fluoriden in het milieu kan echter ontstaan als 

gevolg van vervuiling door industrie; een voorbeeld is het winnen van ijzer uit ijzeroer. 

Dit werd in Nederland in de Romeinse tijd al op vrij grote schaal gedaan.199 
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Cat.nr. 54 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-2-25-21, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  extra foramen linguale zijde (bij pijl)   

     

 
Cat.nr. 55 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-4-8-8, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula rechts 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  extra foramen linguale zijde     
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201 Groot 2010, 95. 

   -                   :     .    .    -    
 
 
Deze variaties zijn waarschijnlijk genetisch bepaald maar mogelijk spelen ook omgevings-

omstandigheden een rol. 200 Door de aan- en afwezigheid van veel voorkomende non-metrische 

variaties vast te leggen kunnen we inzicht verkrijgen in de samenstelling van een bepaalde populatie en 

veranderingen in deze populatie.201 Bovendien zou het informatie kunnen geven over de verspreiding 

van dieren binnen Europa. 

 

Voorbeelden van non-metrische variatie zijn het voorkomen van een extra foramen aan de linguale 

zijde bij rund (cat.nrs. 54 en 55) en aan de buccale zijde bij schaap of geit, of het ontbreken van de 

hypoconulid van de M3 bij het rund ( cat.nr. 57 en 58). Ook komt het voor dat de tweede premolaar 

niet is aangelegd in de onderkaak van runderen (cat.nr. 56). Tot slot is in De Geer een kaak 

aangetroffen van een hond  waarin de M3 niet is aangelegd ( cat.nr. 59). 
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Cat.nr. 56 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  K020-784-4-50-1+2, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula links en rechts 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  van bovenaf  

  Zowel links als rechts is P2 niet aangelegd  

Cat.nr. 57 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W168-839-5-35-34, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  Mandibula links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  buccaal; ontbrekende hypoconulid M3i    

Cat.nr. 58 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W157-837-2-120-25, Karolingisch 

Diersoort: 

  Rund  

Element:  

  M3i 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  A: linguaal; B:buccaal 

  Ontbrekende hypoconulid M3i       

Cat.nr. 59 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W085-783-7-90-2, Merovingisch 

Diersoort: 

  Hond  

Element:  

  Mandibula links 

Conservering: 

  2, goed 

Afbeelding: 

  A: buccaal; B: van bovenaf 

  M3i niet aangelegd 
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Cat.nr. 1 Gaatje in acetabulum 

 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar volledig met bot gevuld. 

(1C pijl) 

Grootte: 2 x 5 mm 

Vorm: langwerpig 

Rand: scherp begrensd 

Cat.nr. 2 Twee gaatjes  in 

acetabulum 

 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar volledig met bot gevuld. 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: 1x langwerpig, 1x driehoekig 

Rand: scherp begrensd 

Cat.nr. 7 Gaatje in acetabulum 

 

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar met bot gevuld. Dit bot 

toont op de Rx foto een normale organisatie (7C pijl 2). 

Grootte: 2 mm langwerpig 

Rand: scherp begrensd, gladde rand 

Diagnose: Gaatje in acetabulum: 

De rand van het acetabulum van het rund wordt gewoonlijk onderbroken door twee 

inkepingen. De grootste bevindt zich postero-mediaal en is nauw en diep. Deze 

inkeping leidt naar de diepe fossa van het acetabulum. De andere inkeping is klein en 

bevindt zich antero-mediaal (=cranioventraal, aan de os pubis-zijde). Soms is de 

inkeping afwezig of vervangen door een foramen.202 In dit geval is  een foramen 

aanwezig. Dit is een anatomische variatie. Als het foramen aanwezig is, loopt hier een 

bloedvat doorheen,  een vertakking van de mediale A. femoralis circumflexa.203 

Afbeelding 2C toont een acetabulum met beide inkepingen:  

1:  anteromediaal/cranioventraal, 2:  posteromediaal/acetabulaire inkeping. 
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Cat.nr. 60 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W115-792-5-82-6, midden-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis links 

Conservering: 

  2, matig 

Afbeelding: 

  lateraal 
 

Cat.nr. 61 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W193/194-865-3-14-15, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis links 

Conservering: 

  1, goed 

Afbeelding: 

  schuin lateraal 

Cat.nr. 62 

Spoor-Werkput-Vlak-VN-Subnr.  Datering:  

  W179-856-4-41-8, laat-Romeins 

Diersoort: 

  Rund 

Element:  

  Pelvis links 

Conservering: 

  1, redelijk 

Afbeelding: 

  lateraal 
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Cat.nr. 60 

 

Gaatje in acetabulum 

 

Locatie: in de rand van de facies lunata minor (pijl) 

Grootte: 20 x 20 mm 

Vorm: ellipsvormig  

Rand: scherp begrensd, aan 1 zijde open 

Cat.nr. 61 Gaatje in acetabulum 

  

Locatie: beginnende brugvorming in de rand van het 

acetabulum op de plek van de antero-mediale inkeping aan 

de os pubis zijde. De inkeping is in dit geval deels met bot 

gevuld (pijl). 

Rand: scherp begrensd 

 

Cat.nr. 62 Gaatjes in acetabulum 

  

Locatie: in de rand van het acetabulum op de plek van de 

antero-mediale inkeping aan de os pubis zijde. De inkeping 

is in dit geval niet aanwezig maar met bot gevuld. 

Grootte: enkele mm’s 

Vorm: langwerpig  

Rand: scherp begrensd 

 

Diagnose: Gaatje in acetabulum: 

Dit is een anatomische variatie. Als het foramen aanwezig is, loopt hier een bloedvat 

doorheen, een vertakking van de mediale A. femoralis circumflexa.204 

 


