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1  Inleiding 
 

 

Na een brand in het Winston bioscooptheater moest het complex wegens instortingsgevaar 

grotendeels worden gesloopt. Hierdoor ontstond de mogelijkheid een opgraving uit te 

voeren op een van de oudste locaties van de stad Hoorn (afb. 1). De uitwerking van de 

opgraving is nog in volle gang maar een eerste weerslag van de resultaten is gepubliceerd.1  

In het voorjaar van 2004 vindt een tweede opgraving plaats vlak naast de eerder 

onderzochte locatie.  

 

In dit verslag worden de resultaten van een archeozoölogisch onderzoek naar de dierlijke 

resten van de eerste opgravingscampagne gepresenteerd. Per bewoningsfase wordt een 

beschrijving van de samenstelling van het botmateriaal gegeven. Hiermee wordt een 

algemeen beeld geschetst hoe het voedsel is verkregen gedurende de diverse perioden. 

Daarnaast wordt specifiek aandacht geschonken aan opvallende vondsten. Een uitgebreide 

economische beschouwing, waarbij het gebruik van de landbouwhuisdieren, het aandeel 

vogel en vis binnen het voedselpakket en een uiteenzetting over de diachrone 

ontwikkelingen wordt beschreven, blijft hier achterwege.  

Na de tweede opgraving wordt van het onderzoek naar de dierlijke resten uit beide 

opgravingen een uitgebreid archeozoölogisch rapport gemaakt, waarbij bovengenoemde 

aspecten wel aan de orde komen. 

       

      Afb.1: Situering van het onderzoeksterrein in de binnenstad van Hoorn 

 

 

 

 

                                                           
1
 Van de Walle-van der Woude 2002 
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De opgravingsresultaten kort samengevat 
 

 

Op 2 april 2000 ontstond brand in het Winston bioscooptheater, gelegen op de hoek van de 

Roode Steen en het Grote Noord in het hart van de binnenstad van Hoorn. Een deel van het 

complex moest direct wegens instortingsgevaar worden gesloopt. Hierdoor werd de 

gemeentelijke archeologische dienst in staat gesteld tot het verrichten van een uitgebreid 

onderzoek ter plaatse (afb. 2). Deze eerste opgravingscampagne duurde van 22 augustus tot 

17 oktober 2000.  Nadat de overige delen van het bioscoopcomplex gesloopt zijn, zal in het 

voorjaar van 2004 een vervolgonderzoek plaatsvinden op het aangrenzende terreingedeelte. 

In totaal kunnen zo uiteindelijk vier aaneengesloten huispercelen worden opgegraven.  

De opgravingscampagne van 2000 toonde de aanwezigheid aan van een woonterp die was 

opgeworpen tegen het Grote Noord, van oudsher een belangrijke verbindingsweg met het 

achterland. De terp is in de loop der eeuwen verscheidene malen opgehoogd en naar achter 

toe uitgebreid.  

 

De vroegste sporen van menselijke activiteit die zijn aangetroffen, dateren uit het begin 

van de 13
e
 eeuw. Bijna 4 meter onder het huidige straatniveau tekende zich in het vlak een 

min of meer west-oost lopende kavelsloot met een dwarsslootje af, behorend tot de 

ontginningsfase van het gebied. Getuige het in de hoofdsloot gevonden aardewerk, moet 

deze omstreeks 1250 ten dele zijn dichtgegooid. Het ligt voor de hand te veronderstellen, 

dat de aanleg van de eerste terpophoging hiervan de oorzaak was. Het achterste gedeelte en 

het dwarsslootje bleven langer open liggen. Een concentratie van dunne stammetjes, 

waartussen zich veel ceramiek bevond, werd aanvankelijk beschouwd als restant van de 

oudste bewoning op het terrein, gebouwd direct na het dichtgooien van de kavelsloot. 

Inmiddels is gebleken, dat deze overblijfselen behoord hebben bij het eerste huis dat op de 

terp werd gebouwd. Mogelijk zijn ze als sloopafval te interpreteren.  

 

Het is aannemelijk dat omstreeks 1250 een flinke terp is opgeworpen die zich over beide 

onderzochte percelen uitstrekte. Deze terp was met plaggen afgedekt en had een nog 

meetbare hoogte van ca. 1 meter. Ter hoogte van het latere noordelijk perceel werd hierop 

in het laatste kwart van de 13
e
 eeuw een eenvoudig huis gebouwd dat met zijn voorgevel 

aan het Grote Noord grensde. Het was ruim 9 meter lang en moet naar schatting ca. 5 

meter breed geweest zijn. Het huis had wanden van vlechtwerk en bestond uit één enkele 

ruimte, waarin zich een centrale haardplaats van kloostermoppen bevond. Er zijn 

aanwijzingen dat het huis aan de achterzijde een half open gedeelte voor berging had. Het 

huis kende naar alle waarschijnlijkheid twee bouwfasen.  

 

Nadat het huis met de vlechtwerkwanden in verval was geraakt, is de terp in het begin van 

de 14
e
 eeuw opgehoogd ten behoeve van nieuwbouw. Zowel op het noordelijk als het 

zuidelijk perceel zijn summiere resten van bewoning aangetroffen, maar over aard en 

grootte van deze huizen tasten we (nog) goeddeels in het duister. In ieder geval is duidelijk 

dat beide huizen door een brand aan hun eind zijn gekomen. Uit dendrochronologische 

dateringen is af te leiden dat dit omstreeks 1330 gebeurd moet zijn.  

Wat voor huis vervolgens op het noordelijk perceel gebouwd is, is onduidelijk. De 

overgebleven resten ervan zijn uiterst gering. Van het nieuwe huis op het zuidelijk perceel 

bleef daarentegen meer bewaard. De fundering van de noordelijke zijgevel (de zuidelijke 

zijgevel kon om veiligheidsredenen niet worden blootgelegd) bestond uit twee in elkaars 

verlengde liggende horizontale balken die waren ondersteund door korte dwarsbalken op 

de plaatsen waar zich de staanders voor de dakconstructie hadden bevonden. Bij deze con- 
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structie zouden we ons goed een vakwerkhuis kunnen voorstellen. Het huis had een 

achtergevel die bestond uit verticale of horizontale planken. De voorgevel kon niet worden 

blootgelegd. Het huis had in zijn eerste opzet een lengte van ca. 8.5 meter en een breedte 

van ruim 5 meter. In de loop van de 14
e
 eeuw heeft een verbouwing plaatsgevonden, 

waarbij de achtergevel enigszins naar achteren werd verplaatst. Het huis had in ieder geval 

in deze bouwfase een door een planken wandje afgescheiden vertrek. In het midden 

daarvan bevond zich een haardplaats met een bakstenen vloer. De voorste ruimte, bedoeld 

voor de uitoefening van ambacht of nering, was via een smal gangetje langs dit vertrek 

verbonden met het achtererf.   

In het huis was - vermoedelijk gedurende meerdere generaties - een smederij gevestigd, die 

zich had gespecialiseerd in het maken en repareren van allerlei zaken die met paarden en  

ruiters te maken hebben. Ook zaken als leren paardentuig, zadels en zadeltassen, veelal 

versierd met metalen beslag, behoorden tot de producten.  

Achter het ‘huis van de smid’ bevond zich aan de voet van de terp een stal met een lengte 

van ca.6.5 meter en een breedte van ca. 5.5 meter. De wanden bestonden uit verticale 

planken. Aan weerszijden van een mestgoot waren door middel van vlechtwerkwandjes in 

totaal 12 veeboxen afgescheiden. Er zijn aanwijzingen dat de stal al gebouwd is ten tijde 

van de voorganger van het ‘huis van de smid’. 

 

Nadat de stal door brand verwoest was, werd in het laatste kwart van de 14
e
 eeuw de terp 

van het woonhuis aanzienlijk verlengd en verscheen op deze plek een min of meer vierkant 

bakstenen gebouw, voorzien van een haardplaats met een schouw. Het gebouw stond nog 

los van het woonhuis. Niet lang daarna werd het ‘huis van de smid’ vervangen door een 

opvolger met een bakstenen fundering, die hierop aansloot. De lichte uitvoering ervan doet 

overigens vermoeden dat de wanden van deze nieuwbouw nog van hout geweest zijn. 

Beide gebouwen vormden samen een groot huis met een lengte van ruim 18 meter en een  

 

Afb. 2: De eerste opgravingscampagne op het terrein van de voormalige Winston bioscoop in 2000 
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breedte van ca. 5.5 meter. Het verwarmbare achtervertrek van de oude situatie werd nu een 

tussen voor- en achterhuis ingeklemde ruimte, de binnenhaard, die als keuken fungeerde. 

Ongeveer tegelijkertijd werd ook op het noordelijk perceel de terp verlengd en bouwde 

men hier een nieuw huis met een lengte van ca. 17.5 meter en een breedte van ca. 5.5 

meter. Het huis was grotendeels in baksteen uitgevoerd en had in wezen dezelfde indeling 

als zijn buurman op het zuidelijk perceel. Het achterste vertrek, eveneens voorzien van een 

haardplaats met schouw, was iets smaller dan de rest van het huis. Hierlangs liep een smal 

steegje naar het achtererf. Aan het eind daarvan bevond zich een gebouw met zware 

bakstenen muren. Omdat hiervan slechts een klein gedeelte kon worden blootgelegd, is het 

niet duidelijk hoe lang dit gebouw was en waarvoor het gediend heeft. Mogelijk had het 

een functie als opslagloods. 

In de loop van de tweede helft van de 15
e
 eeuw is het huis grondig verbouwd, al bleef de 

indeling in wezen onveranderd. Het steegje langs het achtervertrek werd nu een inpandig 

gangetje. Tevens werd het achtererf opgehoogd en bestraat, zodat het gebouw achter het 

huis alleen nog via een trapje kon worden bereikt. Het huis kende in deze fase een recht- 

hoekige gemetselde beerkelder. 

 

Op het zuidelijk perceel verrees in het begin van de 16
e
 eeuw nieuwbouw. Door latere 

bouwactiviteit bleef hiervan weinig bewaard. Ook op het noordelijk perceel werd in de 

loop van de 16
e
 eeuw een nieuw huis gebouwd, al is het vooralsnog niet duidelijk, wanneer 

dit precies gebeurde.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat beide huizen in de 17
e
 eeuw nogmaals voor nieuwbouw 

moesten wijken. In de 18
e
 en 19

e
 eeuw vonden alleen enkele kleinere verbouwingen en 

aanpassingen plaats. Veel van de bouwresten uit deze eeuwen is echter verstoord door de 

aanleg van de latere bioscoop. 
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3  Waar komt het botmateriaal vandaan? 
 

 

Het terrein waar de opgraving heeft plaatsgevonden beslaat twee oorspronkelijke 

huispercelen. Het noordelijk perceel betreft de opgravingsputten IIB, IIIB, IVB en V. De 

putten IIA, IIIA en IVA liggen op het zuidelijk perceel. Put I ligt zowel op het noordelijk 

als op het zuidelijk perceel, maar vooral op dit laatste is de bodem erg verstoord (afb. 3). 

De meeste vondsten uit deze put zijn derhalve afkomstig van het noordelijk perceel. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, begint de geschiedenis van het terrein in de 

eerste helft van de 13
e
 eeuw (fase A). Deze oudste vondsten zijn afkomstig uit de vulling 

van een kavelsloot. Alle dierlijke resten uit deze beginperiode zijn gevonden op het latere 

zuidelijk perceel. Na deze periode is een terp opgeworpen om wateroverlast te 

voorkomen en wordt aanvankelijk alleen op het noordelijk perceel een huis gebouwd.  

Het hierbij behorende materiaal dateert hoofdzakelijk uit het laatste kwart van de 13
e
 

eeuw(fase B). Hierna is sprake van opeenvolgende perioden van bewoning op beide 

percelen. Het materiaal is op grond van de aardewerkdatering in fasen ingedeeld. Fase C 

omvat materiaal uit de 14
e
 eeuw en fase D uit de 15

e
 eeuw. Fase E bevat materiaal uit de 

16
e
 en de eerste helft van de 17

e
 eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitwerking van de zoöarcheologische gegevens bleek, naast de archeologische en 

algemeen historische informatie een extra informatiebron beschikbaar te zijn. Want in het 

boek Westfriesche Stadrechten, uitgegeven door M.S. Pols in 1885, is een groot aantal 

15
e
- en 16

e
-eeuwse keuren uit Hoorn opgenomen.

2
 Pols heeft deze keuren in het archief 

van Hoorn teruggevonden en vervolgens bewerkt. Volgens hem zijn in de West-Friese 

steden na het krijgen van het stadsrecht direct keurboeken aangelegd. Hoorn heeft in 

1357 stadsrechten gekregen, maar de oudst bekende keuren gaan “slechts” terug tot 1424. 

Uit deze verboden en bepalingen is heel wat informatie te halen over het dagelijkse leven 

in de stad. 

 
 

 

                                                           
2
  Een gedigitaliseerde facsimile-uitgave is te vinden op de volgende website: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/Wa-  

    we.htm#WestfriesStR. Dit is het “Deutsches Rechts Wörterbuch” op de site van de bibliotheek van de Universiteit van Heidelberg. 

Afb. 3: Schematisch overzicht van de werkputten 
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4  Hoe is het onderzocht? 
 

 

Bij de opgraving zijn de dierlijke resten handmatig verzameld. Tijdens de determinatie is zo 

veel mogelijk informatie over de dierlijke resten genoteerd.
3
 Dit houdt in dat van elk 

botfragment – indien mogelijk – gegevens zijn vastgelegd met betrekking tot dierklasse, 

soort, skeletelement, leeftijd, sekse, fragmentatie, afmeting en specifieke kenmerken zoals 

hak-, snij- of zaagsporen en sporen van verbranding, vraat of pathologische aandoeningen. 

Bij de zoogdierresten zijn de gewichten genoteerd omdat dit, naast de aantallen, aanvullende 

informatie kan geven over de onderlinge verhoudingen tussen de soorten. Bij de overige 

dierklassen is het gewicht per bot(fragment) dermate gering dat dit geen nadere informatie 

geeft.  

Sommige zoogdierresten kunnen niet meer op soort worden gedetermineerd maar nog wel 

worden ingedeeld naar diergrootte. Tot ‘groot zoogdier’ (LM) behoren de soorten rund en 

paard. De middelgrote zoogdieren (MM) omvatten de soorten schaap/geit, varken en hond.  

 

Het onderscheid tussen schaap en geit is aan postcraniale botten (dat zijn alle botten behalve 

de schedel) moeilijk te zien. Bij de schedel maar vooral bij de hoornpitten is dit verschil 

vaak wel duidelijk. Uit de aanwezigheid van schedelresten én hoornpitten in dit complex is 

op te maken dat beide soorten aanwezig zijn.  

De verschillende ganzensoorten zijn morfologisch moeilijk van elkaar te onderscheiden. De 

soorten hebben wel verschillende afmetingen maar tussen de soorten komt overlap voor. Het 

meest duidelijke voorbeeld is de tamme gans. Deze kan groter zijn dan een grauwe gans 

(wilde ganzensoort!) en is dan duidelijk te onderscheiden. Maar zodra een bot het formaat 

heeft van een grauwe gans kan nauwelijks meer worden bepaald of het een tamme of een 

wilde gans betreft. Wel kunnen de ganzensoorten in drie groepen worden ingedeeld op 

grond van hun grootte. Tot de grote ganzensoorten worden de tamme gans, de grauwe gans 

en de rietgans gerekend en tot de middelgrote soorten de kleine rietgans, de kolgans en de 

brandgans. De kleinste soort is de rotgans. Een determinatie in een van deze drie groepen 

betekent derhalve dat het skeletelement het meest op een soort uit die groep lijkt, maar dat 

het ook om een van de andere soorten uit de groep kan gaan.  

Het onderscheid tussen botten van de wilde of de tamme eend is morfologisch en op basis 

van afmeting eveneens niet te maken. Deze resten zijn derhalve samengenomen onder de 

noemer wilde eend/tamme eend. De andere eendensoorten zijn wel vrij duidelijk te 

herkennen.  

Visresten zijn ondervertegenwoordigd vanwege de handmatige wijze van verzamelen van 

het botmateriaal.4 

Met betrekking tot de schelpdieren geldt dat tijdens de opgraving veelvuldig resten van 

schelpen zijn waargenomen, maar dat deze resten niet consequent zijn verzameld.  

 

Onder de dierlijke resten bevinden zich enkele nagenoeg complete skeletten. Daarnaast zijn 

ook bij elkaar horende onderdelen van skeletten (zogenaamde associaties) gevonden. Door 

alle resten van een associatie mee te tellen in het aantal resten per soort ontstaat een 

oververtegenwoordiging van die soort. Derhalve is bij de weergave van het soortenspectrum 

per fase het aantal resten per soort gecorrigeerd door van elke associatie slechts één 

fragment mee te tellen.  

 

                                                           
3
  Tijdens de determinatie is zowel gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van Archeoplan Eco te Delft als de collectie van het 

    Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam. 
4
  Dit beeld zal vermoedelijk nog enigszins bijgesteld kunnen worden nadat het onderzoek van de grondmonsters is afgerond.  
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In de tekst wordt gebruik gemaakt van een aantal termen die betrekking hebben op de 

onderdelen van een bot. Deze termen behoeven wat nadere uitleg. Een pijpbeen of lang bot 

uit een van de ledematen bestaat uit het middengedeelte (diafyse) en de beide uiteinden 

(epifysen). Het deel van het bot dat het dichtst bij de lichaamsas (de wervelkolom) ligt, 

wordt  het proximale deel genoemd. Het deel dat het verst van de lichaamsas verwijderd 

ligt, heet het distale deel. In de tekst zijn de Nederlandse namen van de diersoorten 

aangegeven. In de tabellen staan ook de Latijnse namen genoemd. De namen van de 

diverse skeletelementen zijn in de tekst in het Nederlands aangegeven. In bijlage 1 staat 

een overzicht van de aangetroffen skeletelementen per dierklasse en de bijbehorende 

Latijnse namen.  
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Figuur 1 
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5  Wat is er gevonden? 
 
 

5.1  Algemene resultaten 
In totaal zijn bij de eerste opgraving 2.750 dierlijke resten gevonden met een totaalgewicht 

van 93.778,3 gr (tabel 1). Deze zijn onder te verdelen in 2.288 resten van zoogdieren, 372 

van vogels, 81 van vissen en 9 van schelpen. Slechts een klein deel van de zoogdierresten 

vertoont sporen van verbranding (n=36, 1,6%). Bij de overige dierklassen zijn geen 

verbrande resten aangetroffen.  
 

 
 Verdeling van de dierlijke resten per dierklasse over de fasen  

                      

         zoogdier vogel     vis schelpdier totaal totaal per fase 

fase perceel n gew. n n n n  n gew. 

A zuid 124 6.176,5 3 0 6 133  133 6.176,5 

B noord 68 1.890,3 5 1 0 74    

 zuid 356 12.487,8 42 15 0 413  487 14.382,2 

C noord 429 26.163,1 27 13 0 469    

 zuid 733 22.829,2 110 15 1 859  1.328 48.992,9 

D noord 318 12.134,7 149 22 0 489    

 zuid 151 6.712,6 17 1 0 169  658 18.847,3 

E noord 107 4.988,7 19 14 2 142    

  zuid 2 395,4 0 0 0 2  144 5.384,1 

totaal   2.288 93.778,28 372 81 9 2.750      

 n         aantal    
 gew.   gewicht in grammen 
 

Figuur 2 

 

Uit de verdeling van de zoogdierresten over de fragmentatieklassen wordt duidelijk dat het 

materiaal niet sterk is gefragmenteerd (tabel 2). Bij de helft van de resten (50,3%) is het 

skeletelement voor ten minste een kwart deel aanwezig. Een relatief groot aantal 

skeletelementen (12,8%) is zelfs compleet aanwezig. Deze zijn voor een deel afkomstig van 

de complete skeletten of delen ervan. Indien deze associaties buiten beschouwing worden 

gelaten, neemt de fragmentatiegraad iets toe.   
 

 
 Fragmentatiegraad van de zoogdierresten  (excl. de gebitselementen) 

          

   incl. associaties excl. associaties 

fragmentatieklasse n % n % 

0-10% 555 24,7% 553 27,1% 

10-25% 560 25,0% 557 27,3% 

25-50% 420 18,7% 411 20,1% 

50-75% 255 11,4% 241 11,8% 

75-100% 166 7,4% 142 7,0% 

100% 287 12,8% 137 6,7% 

totaal 2.243 100,0% 2.041 100,0% 

 n         aantal 
 

Figuur 3 



 13 

 

Het botmateriaal is zeer goed geconserveerd. De botten zijn nog stevig en op het 

botoppervlak zijn snij-, hak- en vraatsporen duidelijk zichtbaar. Een sprekend voorbeeld 

van de goede conserveringsomstandigheden is de vondst van een hoorn zonder pit. Over 

het algemeen wordt namelijk alleen de hoornpit teruggevonden en is de hoornlaag, die om 

de pit heen zit, vergaan.  

 

Bij de verdeling van de dierlijke resten over de fasen blijkt dat de meeste resten afkomstig 

zijn uit fase C. Vanaf fase B kan een verdeling worden gemaakt in het noordelijk en 

zuidelijk perceel. In fase B en C zijn de meeste resten van het zuidelijk perceel afkomstig. 

Vanaf fase D draait dit om en zijn de meeste resten afkomstig van het noordelijk perceel. 

Het zuidelijk perceel heeft bijna geen resten uit fase E opgeleverd. In hoeverre het aantal 

resten mag worden gezien als een weerslag van bewoningsintensiteit is (nog) niet 

duidelijk. 

 

In alle fasen en op beide percelen zijn resten van zoogdieren aanwezig. Vogels en vissen 

ontbreken op het zuidelijk perceel tijdens fase E, maar dat is niet verwonderlijk bij een 

totaalaantal van twee resten. In fase A zijn wel enkele vogelresten aanwezig, maar geen 

enkele visrest. Schelpdieren, tijdens de opgraving niet consequent verzameld, zijn in zeer 

kleine hoeveelheden aanwezig en alleen in fase A, C en E.  

Binnen de fasen en percelen zijn de dierlijke resten gedeeltelijk toe te wijzen aan 

specifieke sporen. Voor het merendeel van de resten is dit echter niet het geval.  

 

 

5.2  Resultaten per fase 

 

5.2.1  Fase A (ca. 1200-1250 AD) 
Alle dierlijke resten zijn afkomstig uit de vulling van een kavelsloot.

5
 De meeste 

zoogdierresten zijn afkomstig van rund, gevolgd door schaap/geit (tabel 3).  

Varken wordt vertegenwoordigd door drie resten. Deze soorten worden tot de gebruikelijke 

vleesleveranciers gerekend.  

 

Paard en kat zijn in het algemeen geen vleesleveranciers. Zij vallen onder de noemer huis-

dieren. Het paard heeft waarschijnlijk een functie gehad als rij-, last of trekdier. De kat is 

mogelijk gehouden als ongediertebestrijder. 

De vogelresten zijn afkomstig van eend en gans. Dit is gangbaar gevogelte in deze periode.  

Zowel de ovale poelslak als de schijfhorenachtige behoren tot de zoetwaterslakken. Deze 

schelpdieren zijn aangetroffen tussen de resten van een runderschedel die in de slootvulling 

is gevonden.
6
 De slakken hebben in de sloot geleefd en zijn per ongeluk tussen de 

botresten terechtgekomen. Ze vertegenwoordigen geen voedselresten. 

 

De elf kattenresten zijn afkomstig van één individu en bestaan uit een schedel met 

onderkaken, een halswervel, een rechter schouderblad, een linker en rechter opperarmbeen, 

een linker ellepijp, een rechter spaakbeen, een rechter bekkenhelft en een rechter 

scheenbeen.
7
 Het dier is ongeveer 8,5 maand oud geworden. De skeletelementen vertonen 

geen snij- of andere sporen. Aanwijzingen voor een gewelddadige dood zijn niet aanwezig. 

 

                                                           
5
  Spoornummers 56 en 68 

6
   Vondstnummer 176, spoornummer 68 

7
   Associatie M8, vondstnummer 103, spoornummer 56 
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 Soortenspectrum fase A 

                

soort n     n-as    gew.     

ZOOGDIER        

Rund 61  61  4.993,6  Bos taurus 

Paard 5  5  358,1  Equus caballus 

Schaap/Geit 15  15  351,9  Ovis aries/Capra hircus 

Schaap 3  3  90,7  Ovis aries 

Varken 3  3  121,2  Sus domesticus 

Kat 11  1  25,9  Felis catus 

groot zoogdier 16  16  200,8  large mammal 

middelgroot zoogdier 4  4  22,7  medium mammal 

zoogdier, alg.  6   6   11,6   mammalia 

totaal zoogdier 124  114  6.176,5   

        

VOGEL        

Wilde of Tamme eend 1  1  -  Anas plathyrhynchos/A. domesticus 

Grauwe gans/Huisgans 2   2   -   Anser anser/Anser domesticus 

totaal vogel 3  3  -   

        

SCHELPDIER        

Ovale poelslak 5  5  -  Radix ovata 

Schijfhoorn 1   1   -   planorbis sp 

totaal schelpdier 6  6  -   

                

totaal 133   123   6.176,5     

 n         aantal 
 n-as   aantal, gecorrigeerd voor associaties 
 gew.   gewicht in grammen 
 

Figuur 4 

 

5.2.2  Fase B (ca. 1275-1300 AD) 
De botresten van het noordelijk perceel zijn niet in een specifiek spoor gevonden, behalve 

één fragment uit een rechthoekige ingraving.
8
 Dit perceel heeft minder vondsten 

opgeleverd dan het zuidelijk perceel. De dierlijke resten van het zuidelijk perceel komen 

onder meer uit een slootvulling (27,5%) en uit een concentratie van dunne stammetjes 

(25,5%).
9
 De overige resten (47,0%) komen niet uit een specifiek spoor.  

De meeste zoogdierresten zijn afkomstig van de gangbare vleesleveranciers rund, 

schaap/geit en varken (tabel 4). Bij de huisdieren zijn behalve paard en kat, nu ook resten 

van hond aangetroffen.  

De vogelresten zijn vooral afkomstig van ganzen, gevolgd door eenden. Onder de 

ganzenresten zijn zowel grote, middelgrote als kleine ganzen aanwezig. Behalve van wilde 

of tamme eend zijn resten van taling aangetroffen. In deze fase is kip aanwezig.   

De meeste visresten zijn van karperachtigen, zoals de karper zelf en de brasem. Daarnaast 

is snoek aangetroffen. Deze vissoorten komen voor in zoet water. Onder de 

zoutwatersoorten zijn alleen botresten van kabeljauw aanwezig.  

                                                           
8
   Spoornummer 101 

9
   Resp. spoornummer 68 en 69 



 15 

Nagenoeg alle hondenresten zijn afkomstig van één individu, afkomstig uit een slootvulling 

op het zuidelijk perceel.
10

 Het skelet is niet compleet (afb.4). Het linker dijbeen ontbreekt, 

evenals een flink aantal kleine of fragiele botjes zoals de teenkootjes, hand- en voetwortel- 

beentjes, staartwervels en kuitbeenderen. Het ontbreken van skeletelementen kan een 

gevolg zijn van latere verstoringen of het niet volledig opgraven van het dier. Het is voor te 

stellen dat tijdens de opgraving vooral kleine botjes over het hoofd zijn gezien. Aangezien 

uit elk lichaamsdeel één of meerdere botten aanwezig zijn, is het aannemelijk dat het dier 

in zijn geheel is begraven. 

Het penisbotje is eveneens niet aanwezig. Omdat meerdere elementen ontbreken is ondui-

delijk of dit botje in oorsprong aanwezig is geweest, waardoor niet kan worden vastgesteld 

of het een teef of een reu betreft. Alle lange pijpbeenderen zijn vergroeid zodat de hond in 

ieder geval de volwassen leeftijd heeft bereikt. De schofthoogte bedraagt ca. 42 cm. 
 

 
Soortenspectrum fase B 

                        

            noord                                 Zuid totaal  

soort n n-as gew.  n   n-as   gew. n gew.   

ZOOGDIER              

Rund 29 29 1.202,2 104  100  8.072,0 133 9.274,2 Bos taurus 

Paard - - - 2  2  705,5 2 705,5 Equus caballus 

Schaap/Geit 10 10 189,2 60  60  815,4 70 1.004,6 Ovis aries/Capra hircus 

Schaap 1 1 63,6 3  3  126,0 4 189,6 Ovis aries 

Varken 5 5 205,2 37  36  1.259,9 42 1.465,1 Sus domesticus 

Hond - - - 55  2  453,3 55 453,3 Canis familiaris 

Kat - - - 2  2  6,1 2 6,1 Felis catus 

groot zoogdier 12 12 191,7 53  53  897,6 65 1.089,3 large mammal 

middelgroot zoogdier 9 9 34,5 31  31  142,0 40 176,5 medium mammal 

zoogdier, alg.  2 2 3,9 9   9   10,0 11 13,9 mammalia 

totaal zoogdier 68 68 1.890,3 356  298  12.487,8 424 14.378,1  

              

VOGEL              

Huishoen (kip) 1 1 - 4  4  - 5 - Gallus gallus domesticus 

Wilde of Tamme eend 1 1 - 13  13  - 14 - 
Anas plathyrhynchos/ 
                           A. domesticus 

Wintertaling/Zomertaling - - - 2  2  - 2 - Anas crecca/Anas querquedula 

Grauwe gans/Huisgans 3 3 - 8  8  - 11 - Anser anser/Anser domesticus 

Rietgans - - - 2  2  - 2 - Anser fabalis 

Kolgans - - - 1  1  - 1 - Anser albifrons 

Rotgans - - - 7  6  - 7 - Branta bernicla 

gans, alg. - - - 1  1  - 1 - anser sp. 

vogel, alg.  - - - 4   4   - 4 - aves 

totaal vogel 5 5 - 42  41  - 47 -  

              

VIS              

Kabeljauw 1 1 - 5  5  - 6 - Gadus morhua 

Karper - - - 5  5  - 5 - Cyprinus carpio 

Brasem - - - 1  1  - 1 - Abramis brama 

karperachtigen - - - 3  3  - 3 - cyprinidae 

Snoek - - - 1   1   - 1 - Esox lucius 

totaal vis 1 1 - 15  15  - 16 -  

                        

                                                           
10

 Associatie M18, vondstnummer 142, spoornummer 68 
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totaal 74 74 1.890,3 413   354   12.487,8 487 14.378,1   

n         aantal 
n-as    aantal, gecorrigeerd voor associaties 
gew.   gewicht in grammen 
 

Figuur 5 

De botten verraden dat de hond waarschijnlijk geen natuurlijke dood is gestorven. De 

schedel vertoont boven de rechter oogkas een deuk die een gevolg kan zijn van een harde 

klap op zijn kop. Mogelijk is dit de doodsoorzaak.  

Daarnaast is een aantal snijspoortjes op de botten zichtbaar, zoals op het distale deel van 

beide opperarmbeenderen en vlak onder het proximale gewricht van het linker scheenbeen. 

Het linker spaakbeen en de linker ellepijp vertonen zelfs een hakspoor dat is ontstaan toen 

beide botten nog aan elkaar zaten. De botten zijn echter niet helemaal doorgehakt. Al deze 

sporen doen vermoeden dat de hond na zijn dood is gevild. Overigens is het mogelijk dat 

bij het villen de teenkootjes, de hand- en voetwortelbeentjes en staartwervels aan de huid 

zijn blijven zitten, waardoor het ontbreken van deze botjes kan worden verklaard. Vlak 

onder het proximale gewrichtsvlak van het linker scheenbeen zijn aan weerszijden gaatjes 

zichtbaar. Deze gaatjes kunnen zijn ontstaan door vraat. Dat geldt niet voor de twee gaatjes 

midden op de diafyse van het rechter scheenbeen. Deze zijn gemaakt door iets dat kleiner 

en scherper is dan een tand of kies. Op dit moment is nog geen verklaring voor deze 

gaatjes gevonden.  

Het dier is overigens ook niet helemaal ongeschonden door het leven gekomen. Zo 

vertonen twee ribben halverwege een verdikking. Waarschijnlijk zijn ze ooit gebroken 

geweest en weer aan elkaar gegroeid, waarbij wat botwoekeringen rondom de breuk zijn 

ontstaan. Bij de laatste (13
e
) borstwervel is de zwevende rib vergroeid met het 

wervellichaam. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een trauma. Het lijkt erop dat de hond 

tijdens zijn leven meermalen is geschopt maar het dier heeft de verwondingen die daardoor 

zijn ontstaan, overleefd.  

Een atypisch verschijnsel, waar het dier zelf waarschijnlijk geen last van heeft gehad, 

bevindt zich in de nek. De laatste (7
e
) halswervel vertoont extra lange uitsteeksels. 

Dergelijke uitsteeksels worden nek- of halsribben genoemd. De eerste gewervelde dieren 

hadden ribben langs de gehele ruggengraat. Dus niet alleen aan de borstwervels zoals de 

meeste gewervelde dieren tegenwoordig hebben maar ook aan de nekwervels én de len-

denwervels. In de loop van de evolutie zijn deze laatste ribben verdwenen, maar soms 

komen ze nog voor als rudimentaire resten, zoals bij deze hond.  

 

In het keurboek is een aparte keur te vinden over het houden (of eigenlijk het niet-houden) 

van honden. De keur is gedateerd in de periode tussen 1451 - 1471 AD. 
 

162. (Van geen honden te houden.) 

Item niement moet voirtan honden noch teven houden bijnnen Hoern, opte verbueren van 

elcke hont vijff scellinge, soe dicke ende soe menichwerff als yement dairvan bekuert wort 

by den scoute ofte by den rechte offte by der stede bode. Ende soe wie dat een hont houden 

wille buten Hoern op sijn werff, die sal den hont sijn voirste poot offhouden of slaen, ende 

anders soe en moet men gheen honden buten Hoern in onse vryheit houden, opte verbueren 

van elcke hont die sijn poote behouden heeft, vijff scellinge.  
 

Mogelijk zijn dit soort keuren ontstaan toen de pest rondwaarde in Europa en men bang 

was dat honden deze ziekte verspreidden. Zulks kan worden herleid uit een keur uit het 

nieuwe Keurboek van 1528.  
 

198. Gheen honden te houden in tyden van pestilencie. 
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Item in tyde van pestilencie soe sal men binnen der stede gheen honden moeten houden, 

elcke hondt by zes stuvers, soe menichwerf yemant dairover bekuert worde.  
 

“Onze” hond dateert echter van circa anderhalve eeuw vóór de eerstgenoemde keur. Het is 

niet bekend wat voor regels toen in Hoorn golden voor het houden van honden.  
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Afb. 4: Partieel skelet van een hond (fase B). 

11
 

5.2.3  Fase C (ca. 1300-1400 AD) 
Fase C kan worden gesplitst in een deel dat dateert uit de eerste helft en een deel dat 

dateert uit de tweede helft van de 14
e
 eeuw. Het meeste materiaal dateert uit de tweede 

helft.  

Het noordelijk perceel heeft de minste resten opgeleverd (tabel 5). De botresten zijn onder 

meer aangetroffen in diverse mestkuilen (24,1%), in een slietenfundering (15,4%) en langs 

een vlechtwerkwand (0,4%).
12

 Op het zuidelijk perceel zijn de resten gevonden langs de 

noordkant van het ‘huis van de smid’ (24%), in een bakstenen stookplaats (3,7%), tussen 

de houten constructie van een stal (2,7%), in een mestlaag met vlechtwerk (1,5%) en in een 

mestkuil (0,1%).
13

  

Op beide percelen is het merendeel van de resten (noord: 60,1%, zuid: 68%) niet uit een 

specifiek spoor afkomstig.  

 

De meeste zoogdierresten zijn afkomstig van rund, varken en schaap/geit. Naast deze 

vleesleveranciers zijn ook de huisdieren paard, hond en kat aangetroffen. De resten van 

edelhert of eland betreffen ook geen etensafval aangezien het alleen bewerkte 

geweifragmenten zijn (hoofdstuk 8). 

Bij de vogelresten is gans in de meerderheid. Onder deze fragmenten bevinden zich zowel 

resten van grote, middelgrote als van kleine ganzensoorten. Kip en eend komen in aantal 

overeen. Bij de eenden zijn vooral resten van wilde of tamme eend aangetroffen, maar een 

enkel botje kan aan smient en slobeend worden toegewezen. Met name de slobeend is geen 

alledaags verschijnsel. Daarnaast zijn fragmenten van zwaan en reiger gevonden. Onder de 

zwanenbotten bevinden zich enkele resten van jonge zwanen die niet met zekerheid aan 

wilde of knobbelzwaan zijn toe te wijzen. Van vijf andere botfragmentjes is de toewijzing 

aan de knobbelzwaan wel zeker. De zwanenresten zijn afkomstig van het zuidelijk perceel 

maar uit verschillende sporen.  

Bij de vissenbotten zijn de zoutwatervissen met de meeste resten vertegenwoordigd. Op 

één botje van een platvis na zijn alle resten van kabeljauwachtigen. Onder de 

kabeljauwachtigen is niet alleen de kabeljauw zelf maar ook de schelvis onderscheiden. De 

resten van zoetwatervissen zijn van karperachtigen, zoals de karper en de brasem, en van 

baars. Een enkel schelpdierfragment is van mossel.  

 

Op het noordelijk perceel zijn twee associaties aanwezig. De eerste associatie betreft het 

nagenoeg complete skelet van een rund.
14

 Bijna alle skeletelementen van het dier zijn 

aanwezig, behalve de linker ellepijp, het rechter scheenbeen en een aantal kleinere botten 

(afb. 5). De vorm van het schaambeen van het bekken duidt op een vrouwelijk dier. Het 

aan elkaar gegroeide heiligbeen, het nog niet tot één stuk aan elkaar gegroeide borstbeen 

en de vergroeide kraakbeendoppen van de achterste borstwervels geven aan dat de koe 

tussen de 6 en 7 jaar oud is geworden.
15

 De middenhands- en middenvoetsbeenderen 

leveren een schofthoogte op tussen de 117 en 120 cm.
16

 

                                                           

      
11

 Helmer 1987 
12

 Spoornummers: mestkuilen: 47, 93, 94, 98 en 100, slietenfundering: 92, vlechtwerkwand: 107 
13

 Spoornummers:  noordkant van het huis van de smid: 99, bakstenen stookplaats: 65,  houtconstructie/stal: 58 en 61, mestlaag met  

     vlechtwerk:66, mestkuil: 57 
14

 Associatie m17, vondstnummer 286, geen spoornummer 
15

 Habermehl 1961, Bergström 1974 
16

 Von den Driesch & Boessneck 1974 
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Op de botten is een aantal hak- en snijsporen zichtbaar. Zo is bij de schedel het achterste 

(hersen)deel afgehakt, van vlak achter de oogkassen tot aan het deel waar de ruggengraat 

contact maakt met de schedel. Dit is gebeurd terwijl de onderkaken nog aan de schedel 

vastzaten want het hakspoor loopt door op de kaken. Op de eerste teenkoten en op het 

rechter middenvoetsbeen zijn snijsporen zichtbaar. Dit is een aanwijzing dat het dier is 

onthuid (zie onder).  
Soortenspectrum fase C       

                    

  noord    zuid   totaal   

soort n n-as gew. n n-as gew. n gew.   

ZOOGDIER            

Rund 239 144 21.267,6 272 269 15.007,6 511 36.275,2 Bos taurus 

Paard 6 3 963,0 1 1 55,3 7 1.018,3 Equus caballus 

Schaap/Geit 30 30 855,0 58 58 836,3 88 1.691,3 Ovis aries/Capra hircus 

Schaap 1 1 49,1 2 2 54,3 3 103,4 Ovis aries 

Varken 36 35 1.289,6 109 108 3.403,9 145 4.693,5 Sus domesticus 

Hond - - - 1 1 8,8 1 8,8 Canis familiaris 

Kat 2 2 26,8 3 3 11,6 5 38,4 Felis catus 

Edelhert/Eland - - - 10 10 54,7 10 54,7 Cervus elaphus/Alces alces 

groot zoogdier 76 76 1.495,4 179 179 2.931,0 255 4.426,4 large mammal 

middelgroot zoogdier 32 32 211,2 80 80 446,7 112 657,9 medium mammal 

zoogdier, alg.  7 7 5,4 18 18 19,0 25 24,4 mammalia 

totaal zoogdier 429 330 26.163,1 733 729 22.829,2 1162 48.992,3  

            

VOGEL            

Huishoen (kip) 7 7   20 20   27 - Gallus gallus domesticus 

Wilde of Tamme eend 5 5   17 17   22 - 
Anas plathyrhynchos/ 
                           A.domesticus 

Smient - -   2 2   2 - Anas penelope 

Slobeend - -   1 1   1  Anas clypeata 

eend, alg. 1 1   1 1   2 - anatinae 

Grauwe gans/Huisgans 12 12   47 47   59 - Anser anser/Anser domesticus 

Rietgans - -   2 2   2 - Anser fabalis 

Kleine rietgans - -   2 2   2 - Anser brachyrhynchus 

Rotgans - -   1 1   1 - Branta bernicla 

gans, alg. - -   3 3   3 - anser sp. 

Knobbelzwaan - -   5 5   5 - Cygnus olor 

Wilde of knobbelzwaan - -   4 4   4 - Cygnus cygnus/Cygnus olor 

Blauwe reiger 1 1   - -   1 - Ardea cinerea 

vogel, alg.  1 1   5 5   6 - aves 

totaal vogel 27 27   110 110   137 -  

            

VIS            

Kabeljauw 9 9   7 7   16 - Gadus morhua 

Schelvis 3 3   2 2   5 - Melanogrammus aeglefinus 

kabeljauwachtigen - -   2 2   2 - gadidae 

platvissen - -   1 1   1 - pleuronectidae 

Karper 1 1   - -   1 - Cyprinus carpio 

karperachtigen - -   1 1   1 - cyprinidae 

Brasem - -   1 1   1 - Abramis brama 

Baars - -   1 1   1 - Perca fluviatilis 

totaal vis 13 13   15 15   28 -  

            

SCHELPDIER            

Mossel - -   1 1   1 -  

                    

totaal 469 370 26.163,1 859 855 22.829,2 1328 48.992,3   

 n         aantal 
 n-as    aantal, gecorrigeerd voor associaties 
 gew.   gewicht in grammen 
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Figuur 6 
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Afb. 5:  Partieel skelet van een koe (fase C).

17
 

                                                           
17

 Helmer 1987 
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Bij het onthuiden van een exemplaar van een hoornloos runderras is het niet nodig om een 

stuk van de schedel af te hakken om ook de kophuid te benutten. Bij een gehoornd rund 

echter wel. De afgekapte schedel vormt dus een aanwijzing dat de koe van een gehoornd 

runderras is.
18

 Op de eerste halswervel zijn snijsporen zichtbaar. Mogelijk zijn deze 

ontstaan bij het lossnijden van de kop. Behalve het onthuiden en het lossnijden van de kop 

is nog iets anders met de koe gebeurd, want op de opperarmbeenderen zijn snijsporen 

zichtbaar die duiden op het van de schouderbladen lossnijden van de voorpoten. Op het 

rechter spaakbeen is een hakspoor aanwezig en op het linker scheenbeen een snijspoor. Het 

is mogelijk dat deze sporen zijn ontstaan bij het lossnijden van de poten. Op een linker 

voetwortelbeentje zijn wat botwoekeringen zichtbaar. Waarschijnlijk zijn ze het gevolg 

van artrose/artritis. Het verschil tussen artritis en artrose is op zichzelf aan de botten wel 

vast te stellen, maar de oorzaak is niet altijd duidelijk. Bij artrose gaat het om een 

aandoening waarbij het gewrichtskraakbeen sneller slijt dan dat het aangemaakt kan 

worden; bij artritis is er naast slijtage ook sprake van gewrichtsontstekingen. Artrose kan 

artritis tot gevolg hebben, maar artritis kan ook ontstaan zonder dat daar artrose aan 

voorafgaat. Hoe dan ook, het is niet duidelijk hoeveel last de koe van haar linkerpoot heeft 

gehad. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat het dier hierdoor zo mank heeft gelopen dat het 

moest worden afgemaakt.  

Uit de botten wordt niet duidelijk waarom de koe in een kuil terecht is gekomen. Misschien 

had het dier een ziekte die zich niet heeft afgetekend op de botten, waardoor het vlees niet 

meer voor consumptie geschikt was maar de huid nog wel kon worden gebruikt. Een 

mogelijke verklaring voor het lossnijden van de poten is de afmeting van de kuil waarin 

het dier lag. Misschien was deze niet groot genoeg uitgegraven en was het kadaver 

inmiddels zo stijf dat de poten moesten worden afgehakt om het geheel alsnog in de kuil te 

kunnen leggen.  

 

In een mestkuil is een linker voorbeen van een veulen, bestaande uit een groot deel van het 

schouderblad, het complete opperarmbeen, een afgehakt spaakbeen en een afgehakte 

ellepijp, aangetroffen.
19

 Op de botten zijn vraatsporen van hond zichtbaar. Het is niet 

duidelijk waarom slechts een deel van een voorbeen in de mestkuil terecht is gekomen, 

noch waar de rest van het dier is gebleven.  

 

 

5.2.4  Fase D (ca. 1400-1500 AD) 
De meeste resten zijn afkomstig van het noordelijk perceel (tabel 6). Ze zijn onder meer 

gevonden in de onderste lagen van een gemetselde rechthoekige beerput (21,1%), in een 

afvalkuil (19,0%), in een niet nader gespecificeerde kuil (3,5%), in een mestkuil (1,0%), 

bij een stookplaats (1,0%), bij een haard met schouw (0,4%) en op een bakstenen vloertje 

(0,2%).
20

 Ondanks deze veelheid aan sporen is iets meer dan de helft van de resten (53,8%) 

niet in een specifiek spoor aangetroffen. De resten van het zuidelijk perceel zijn gevonden 

in een klein stookplaatsje in het vlak (3,6%), in een haardplaats met schouw (0,6%) en bij 

een houten wandje (0,6%).
21

 Maar het merendeel van de resten van dit perceel (95,2%) is 

niet afkomstig uit een specifiek spoor.  

De meeste zoogdierresten zijn afkomstig van de vleesleveranciers rund, varken en 

 

                                                           
18

 Een vergelijkbare vondst uit Groningen wordt beschreven in een digitaal rapport (Brinkhuizen 2002), zie  

     http://www.stichtingmenm.nl/explorer/earcheo/fratsen/fratsen_1/a1.htm 
19

 Associatie M13, vondstnummer 72, spoornummer 47 
20

 Spoornummers: gemetselde rechthoekige beerput: 42, afvalkuil: 18, kuil: 82, mestkuil: 46, stookplaats: 102, haard met schouw: 80 en 

     bakstenen vloertje: 83 
21

 Spoornummers: stookplaatsje in het vlak: 51, haardplaats met schouw: 49 en bij een houten wandje: 41 
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Soortenspectrum fase D        

                    

 noord zuid totaal  

soort n n-as gew.  n n-as gew.  n gew.    

ZOOGDIER             

Rund 93 93 7.563,8 59 59 4.715,1 152 12.278,9  Bos taurus 

Schaap/Geit 41 41 792,5 13 13 221,7 54 1.014,2  Ovis aries/Capra hircus 

Geit 2 2 75,3 1 1 166,5 3 241,8  Capra hircus 

Varken 45 41 1.612,9 13 13 554,1 58 2.167,0  Sus domesticus 

Kat 16 7 69,0 - - - 16 69,0  Felis catus 

Edelhert/Eland 1 1 10,5 - - - 1 10,5  Cervus elaphus/Alces alces 

Bruine rat 1 1 1,4 - - - 1 1,4  Rattus norvegicus 

groot zoogdier 77 77 1.761,7 43 43 913,5 120 2.675,2  large mammal 

middelgroot zoogdier 36 36 243,0 12 12 117,6 48 360,6  medium mammal 

zoogdier, alg.  6 6 4,6 10 10 24,1 16 28,7  mammalia 

totaal zoogdier 318 305 12.134,7 151 151 6.712,6 469 18.847,3  

             

VOGEL             

Huishoen (kip) 40 39 - 1 1 - 41 -  Gallus gallus domesticus 

Wilde of Tamme eend 70 69 - 4 4 - 74 - 
 Anas plathyrhynchos/ 
                            A. domesticus 

Smient 5 5 - - - - 5 -  Anas penelope 

Wintertaling/Zomertaling 3 3 - - - - 3 -  Anas crecca/Anas querquedula 

eend, alg. 1 1 - 1 1 - 2 -  anatinae 

Grauwe gans/Huisgans 13 13 - 7 7 - 20 -  Anser anser/Anser domesticus 

Rietgans 1 1 - 1 1 - 2 -  Anser fabalis 

Kleine rietgans - - - 1 1 - 1 -  Anser brachyrhynchus 

gans, alg. 2 2 - 1 1 - 3 -  anser sp. 

Knobbelzwaan 2 2 - - - - 2 -  Cygnus olor 

Wilde of Knobbelzwaan 3 3 - - - - 3 -  Cygnus cygnus/Cygnus olor 

Blauwe reiger 1 1 - - - - 1 -  Ardea cinerea 

Roerdomp 2 2 - - - - 2 -  Botaurus stellaris 

Grutto 1 1 - - - - 1 -  Limosa limosa 

vogel, alg.  5 5 - 1 1 - 6 -  aves 

totaal vogel 149 147 - 17 17 - 166 -  

            

VIS            

Kabeljauw 9 9 - - - - 9 -  Gadus morhua 

kabeljauwachtigen 2 2 - - - - 2 -  gadidae 

Schol 2 2 - 1 1 - 3 -  Pleuronectes platessa 

karperachtigen 4 4 - - - - 4 -  cyprinidae 

Winde 1 1 - - - - 1 -  Leuciscus idus 

Snoek 1 1 - - - - 1 -  Esox lucius 

Baars 1 1 - - - - 1 -  Perca fluviatilis 

vis, alg 2 2 - - - - 2 -  pisces 

totaal vis 22 22 - 1 1 - 23 -  

                    

totaal 489 474 12.134,7 169 169 6.712,6 658 18.847,3   

 n         aantal 
 n-as    aantal, gecorrigeerd voor associaties 
 gew.   gewicht in grammen 
 

Figuur 7 
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schaap/geit. De resten van geit bestaan alleen uit hoornpitten waarvan twee als 

gebruiksvoorwerp zijn aangemerkt (hoofdstuk 8). De hoornpitten zijn mogelijk met huiden 

meegekomen en vertegenwoordigen waarschijnlijk geen voedselafval. De resten van 

edelhert/ 

eland zijn eveneens geen voedselresten maar benen gebruiksvoorwerpen (hoofdstuk 8). 

 

Kat is het enige huisdier in deze fase. Resten van paard en hond komen niet voor. 

Misschien kan het ontbreken van hondenbotten worden gezien als de weerslag van de 

eerder genoemde keur waarin het voor de bewoners van Hoorn verboden is honden te 

houden.  

De bruine rat wordt tot het ongedierte 

gerekend   (afb. 6). 

De vogelresten zijn vooral van eend 

afkomstig. Behalve de wilde of tamme eend 

zijn ook de smient en de taling aanwezig. 

Na eend is kip met de meeste resten 

vertegenwoordigd. Onder de ganzenbotten 

zijn resten van grote en middelgrote soorten 

aanwezig. Behalve deze gangbare soorten 

zijn ook resten van de zwaan, de blauwe 

reiger, de roerdomp en de grutto 

aangetroffen.  

Bij de visresten zijn de resten van zoutwatersoorten in de meerderheid. Ze zijn afkomstig 

van kabeljauw(achtigen) en schol. De zoetwatervissen worden vertegenwoordigd door 

winde (een karperachtige), snoek en baars.  

 

In de gemetselde rechthoekige beerput op het noordelijk perceel zijn kattenresten 

gevonden die toebehoren aan één individu.
22

 Het gaat om een schedel, beide onderkaken, 

een linker en rechter opperarmbeen, een rechter spaakbeen, een linker en rechter ellepijp, 

een rechter dijbeen, een rechter scheenbeen en een linker middenvoetsbeen. Het komt 

vaker voor dat kadavers van honden of katten in beerputten zijn geworpen. 

De aanwezigheid van de bruine rat in de gemetselde rechthoekige beerput mag geen 

verbazing wekken. Het voorkomen van deze rioolrat hangt nauw samen met de 

aanwezigheid van de mens. In tegenstelling tot de zwarte rat komt de bruine rat vaak voor 

in de buurt van water. Dit doet vermoeden dat er óf water stond in de beerput óf dat de rat 

in de buurt heeft geleefd en uiteindelijk in de beerput terecht is gekomen.   

Enkele resten uit de gemetselde rechthoekige beerput en de afvalkuil zijn afkomstig van 

kippen die klein van formaat zijn; mogelijk betreft het krielkippen/krielhoenderen.  

 

 

5.2.5  Fase E (ca. 1500-1650 AD) 
De dierlijke resten van het noordelijk perceel zijn afkomstig uit de bovenste lagen van een 

gemetselde rechthoekige beerput (63,4%) en uit een houten beerbak (19,7%).
23

   

Een klein deel van de resten (16,9%) komt niet uit een specifiek spoor. Op het zuidelijk 

perceel zijn helemaal geen sporen onderscheiden.  

 

Bij de zoogdierresten zijn de vleesleveranciers rund, schaap/geit en varken met de meeste 

resten vertegenwoordigd (tabel 7). Daarnaast is een enkel huisdier aangetroffen, namelijk 

                                                           
22

 Associatie M11, vondstnummer 67, spoornummer 42 
23

 Spoornummers: gemetselde rechthoekige beerput: 42, houten beerbak: 14, 17, 42 en 43 

 

Afb. 6: Schedel van bruine rat 
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de kat. De kattenresten vertegenwoordigen geen voedselafval. Dit geldt ook voor het 

bewerkte geweifragment van edelhert of eland (hoofdstuk 8). De vogelresten zijn vooral 

afkomstig van eend. Daarnaast zijn resten van gans en kip aanwezig. Alle visresten zijn 

van  

zoutwatersoorten. De meeste zijn van kabeljauwachtigen zoals kabeljauw en schelvis. Het 

botje van een platvis kan niet verder op soort worden gebracht. De mossel is het enige 

schelpdier in deze fase.   
 

 

Soortenspectrum fase E      

                

 noord zuid totaal  

soort n gew. n gew.  n gew.    

ZOOGDIER        

Rund 35 3.407,4 1 367,3 36 3.774,7  Bos taurus 

Schaap/Geit 12 161,2 - - 12 161,2  Ovis aries/Capra hircus 

Varken 7 231,5 - - 7 231,5  Sus domesticus 

Kat 1 14,5 - - 1 14,5  Felis catus 

Edelhert/Eland 2 6,5 - - 2 6,5  Cervus elaphus/Alces alces 

groot zoogdier 38 1.105,5 1 28,1 39 1.133,6  large mammal 

middelgroot zoogdier 10 59,4 - - 10 59,4  medium mammal 

zoogdier, alg.  2 2,7 - - 2 2,7  mammalia 

totaal zoogdier 107 4.988,7 2 395,4 109 5.384,1  

        

VOGEL        

Huishoen (kip) 2 - - - 2 -  Gallus gallus domesticus 

Wilde eend/Tamme eend 14 - - - 14 -  Anas plathyrhynchos/A. domesticus 

Grauwe gans/Huisgans 3 - - - 3 -  Anser anser/Anser domesticus 

totaal vogel 19 - - - 19 -  

        

VIS        

Kabeljauw 9 - - - 9 -  Gadus morhua 

Schelvis 2 - - - 2 -  Melanogrammus aeglefinus 

platvissen 1 - - - 1 -  pleuronectidae 

vis, alg 2 - - - 2 -  pisces 

totaal vis 14 - - - 14 -  

        

SCHELPDIER        

Mossel 2 - - - 2 -  Mytilus edulis 

totaal schelpdier 2 - - - 2 -  

        

totaal 142 4.988,7 2 395,4 144 5.384,1   

 n         aantal 
 n-as    aantal, gecorrigeerd voor associaties 
 gew.   gewicht in grammen 
 

Figuur 8 
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6  Wat is er nog meer te zien aan het botmateriaal? 
 
 

6.1  Hak- en snijsporen 
Op 1128 zoogdierresten zijn hak- of snijsporen (of beide) aangetroffen

24
. Dat is op bijna de 

helft van alle zoogdierresten. Sporen van het daadwerkelijk slachten (d.i. doden van het 

dier) zijn nauwelijks gevonden. Eenmaal vertoont een runderkop uit de slootvulling op het 

zuidelijk perceel in fase B tekenen van het inslaan van de schedel. Soms is te zien dat de 

kop is afgehakt, zoals bij de nekwervel van een varken.  

Bij enkele schapenschedels is de schedel middendoor open gehakt. Op de onderkaken van 

rund, schaap/geit en varken zijn haksporen aanwezig die, net als bij het nagenoeg complete 

runderskelet, laten zien dat de onderkaken nog aan de schedel zaten toen het hersendeel 

werd weggehakt. Overigens zijn de onderkaken niet zomaar weggegooid. Bij een aantal 

onderkaken van rund en varken is de kiezenrij weggehakt. Op deze manier wordt het deel 

met de vieze tanden en kiezen, waar nog allerlei etensresten van het rund inzitten, 

weggehakt en kan het merg uit de kaak worden gebruikt. Het is ook mogelijk dat juist dit 

deel is gebruikt door een beenbewerker (zie hoofdstuk 8).  

Veel haksporen bevinden zich op resten van rund en ‘groot zoogdier’. Dit is ook te 

verwachten, gezien de grootte van het dier. Om hanteerbare porties te krijgen, moet het 

kadaver meerdere malen in stukken worden gehakt. Bij middelgrote dieren als schaap/geit 

en varken kan met minder hakwerk worden volstaan.  

Er is een zekere uniformiteit te onderscheiden in de manier waarop de kadavers zijn 

uitgebeend. Veel wervels zijn in de lengterichting doorgehakt. Dit duidt erop dat het 

kadaver in tweeën 

verdeeld is. De 

haksporen dwars op de 

wervels geven aan dat 

het daarna verder in 

stukken is gehakt. Ook 

de pijpbeenderen 

vertonen haksporen van 

het verder verdelen van 

de lichaamsdelen. Veel 

sporen bevinden zich ter 

hoogte van de gewrich- 

ten en getuigen van bij 

 voorbeeld het loshakken van het 

opperarmbeen van het schouderblad, het loshakken van het dijbeen van het bekken, etc. 

Botten waar nauwelijks vlees aan zit, zoals middenhands- en middenvoetsbeenderen van 

rund zijn veelal overlangs doormidden gehakt om bij het merg te kunnen komen. Op 

enkele botten, zoals bij een bekken van schaap/geit en een spaakbeen van rund, zijn zo veel 

parallelle haksporen aanwezig dat het lijkt alsof iemand herhaaldelijk mis heeft gehakt 

(afb. 7).  

 

Snijsporen zijn ontstaan bij het lossnijden van het vlees, waarschijnlijk tijdens de 

voorbereiding voor consumptie. Zoals eerder gemeld ontstaan snijsporen ook bij het 

onthuiden. Niet alleen bij de botten van het nagenoeg complete runderskelet uit fase C 
                                                           

24
 De associaties zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

 Afb. 7: Bekkendeel van schaap/geit met duidelijke haksporen        
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maar ook bij andere stukken zijn rondom de hoornpit en rondom het proximale vlak van 

middenhands- en middenvoetsbeenderen snijsporen zichtbaar. In dit complex zijn 23 

hoornpitten gevon- 

den, verspreid over beide percelen en in diverse fasen en sporen.
25

 Bij sommige 

hoornpitten is duidelijk te zien dat ze van de schedel zijn afgehakt. Bij andere zijn alleen 

snijsporen zichtbaar rondom de hoornpit en soms op een stukje van het schedeldak (afb. 8). 

Blijkbaar is hier de huid losgesneden van de hoorn(pit). Bij een enkel fragment is te zien 

dat de schedel in de lengterichting 

doormidden is gehakt waarna de huid 

rondom de hoorn(pit) is losgesneden.  

Bij een andere opgraving in Hoorn in 1987 

op het C&A-terrein aan het Grote Noord is 

een kuil aangetroffen met leerresten, 

haarresten, kalk, plantaardig materiaal 

waaronder boomschors en dierenresten.
26

 

De samenstelling van het vondstmateriaal 

uit de 15
e
-eeuwse kuil wijst erop dat het een 

afvalkuil van een leerlooierij annex 

leerbewerkerij betreft. De hoornpitten die in 

deze kuil zijn aangetroffen vertonen snij- en 

haksporen die vergelijkbaar zijn met de 

sporen uit de Winston-opgraving. 

Opmerkelijk is de vondst van het hoorn dat 

om een hoornpit zit (afb. 9). Meestal 

vergaat hoorn vrij snel en wordt het niet in archeologische context aangetroffen. Deze 

vondst geeft aan dat de vondstomstandigheden buitengewoon goed zijn geweest.  

Bij de vogelresten zijn op iets meer dan een kwart van de botten hak- en snijsporen zicht- 

baar. Ze bevinden zich vooral op het opperarmbeen, het borstbeen en het scheenbeen. Maar 

ook op het dijbeen, de ellepijp en het bekken zijn hak- en snijsporen aanwezig. De sporen 

geven aan dat gevogelte ook in stukken is gedeeld. Bijna de helft van de ganzenbotten 

vertoont hak- en/of snijsporen. Bij de eenden bedraagt dit een vijfde deel. Mogelijk heeft dit 

te maken met de afmeting van de vogels, vergelijkbaar met het verschil in aantal sporen op 

resten van grote dieren en van 

middelgrote dieren. Op een 

opperarmbeen van zwaan zijn 

drie zeer tot de verbeelding 

sprekende vierkante gaatjes 

aangetroffen; zij lijken op 

vorkgaatjes (afb. 10 en 11).
27

 

Het zwanenbotje dateert uit 

het laatste kwart van de 14
e
 

eeuw of het begin van de 15
e
 

eeuw, terwijl men aanneemt 

dat de vork pas vanaf de Late 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd algemeen wordt gebruikt bij de maaltijd. Het gebruik van 

                                                           
25

 Tien hoornpitten komen uit fase B (vier uit de slootvulling: spoornummer 56 en 68, één uit de concentratie van smalle stammetjes: 

     spoornummer 69 en vijf komen niet uit een specifiek spoor), tien hoornpitten komen uit fase C (drie uit de slietenfundering: spoor- 

     nummer 92, twee uit de mestkuil: spoornummer 47, één uit de houten wand van de stal: spoornummer 61 en vier komen niet uit een 

     specifiek spoor) en drie hoornpitten komen uit fase D (alle drie zonder specifiek spoor). 
26

 Van Wijngaarden-Bakker 1988 
27

 Vondstnummer 105, fase C 

Afb. 8: Snijsporen rondom een hoornpit ten gevolge van 

            onthuiden 

Afb. 9: Bewaard gebleven runderhoorn zonder pit 
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vleesvorken in de keuken komt echter al eerder voor. Hoewel genoemde datering vrij vroeg 

lijkt, althans voor een ‘gewoon’ huishouden, is het zeker niet uitgesloten dat de gaatjes 

inderdaad door een dergelijk attribuut zijn veroorzaakt.  

Het botje vertoont behalve de gaatjes ook een hakspoor op de plaats waar het 

opperarmbeen scharniert met het ravebeksbeen, een snijspoor en vraatsporen.  

Bij de visresten zijn alleen op botten van de kabeljauw hak- en snijsporen aanwezig. Aan 

enkele wervels is te zien dat de vis in moten is gehakt.  

 

 

 
 

6.2  Pathologie 
Enkele botten getuigen van de gezondheidstoestand van de dieren. Een aantal dieren heeft 

botten gebroken die vervolgens weer zijn geheeld. Een dergelijke botbreuk is aangetroffen 

op een pijpbeen van een groot zoogdier.
28

 Nadat het is gebroken zijn beide stukken naast 

elkaar weer aaneengegroeid. Het is een vrij klein fragment en door de vergroeiing is niet 

meer herkenbaar welk pijpbeen van welke diersoort het betreft. Bij een lendenwervel van 

een groot zoogdier is het uitsteeksel aan de zijkant (het zogenaamde transversale 

uitsteeksel) gebroken geweest en weer geheeld (afb. 12).
29

 Dergelijke verschijnselen 

komen ook voor bij vogelbotten. Zo heeft het opperarmbeen van een gans een verdikking 

op het proximale deel van de diafyse.
30

 Dit is mogelijk eveneens een geheelde breuk. 

Drie middenvoetsbeenderen van ten minste twee runderen vertonen botwoekeringen op 

het proximale vlak.
31

 Bij een van de 

middenvoetsbeenderen zijn ook 

botwoekeringen langs de randen van het 

proximale gewrichtsvlak zichtbaar. 

Daarnaast zijn deze verschijnselen op een 

voetwortelbeentje zichtbaar. Al deze 

botwoekeringen hebben mogelijk 

dezelfde oorza(a)k(en), namelijk 

artrose/artritis, zoals  

ook is beschreven bij  het partiële skelet    

 van een rund.  

 Sommige pathologieën zijn wat minder makkelijk te 

plaatsen. Bij een aantal botten is wel te zien dat sprake is van een ontsteking. Een rechter 

schouderblad van rund vertoont wat gaatjes en onregelmatig botweefsel op het platte 

deel.
32

 De diafyse van een scheenbeen van varken heeft op het distale deel een 
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 Vondstnummer 141, geen spoornummer 
29

 Vondstnummer 235, geen spoornummer 
30

 Vondstnummer 96, geen spoornummer 
31

 Vondstnummers 226 (spoornummer 99), vondstnummer 287 en vondstnummer 57 (beide zonder spoornummer) 
32

 Vondstnummer 103, spoornummer 56 

  

Afb. 10: Opperarmbeen van zwaan met drie vork(?)gaatjes                        Afb. 11: Detail 

 

Afb. 12: Geheelde breuk van transversaal uitsteeksel 

              van wervel (‘groot zoogdier’) 
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onregelmatig oppervlak.
33

 Aan de rechter onderkaak van een varken is wat abnormaal 

botweefsel zichtbaar met daarin een perforatie.
34

 Mogelijk is sprake van een abces, 

waarbij de pus in het abces naar buiten is gekomen.  

Al deze pathologieën zijn het gevolg van een ontsteking, maar wat de ontsteking heeft 

veroorzaakt is niet duidelijk.  

Een borstbeen van een kip uit fase D vertoont een flinke deuk (afb. 13).
35

 Dergelijke 

afwijkingen komen vaker voor. Een deuk in het borstbeen kan ontstaan wanneer kippen op 

te jonge leeftijd gaan zitten slapen op een (te) dunne stok of richel. Het borstbeen is dan nog 

niet helemaal verbeend en door de druk vervormt het borstbeen. Het probleem speelt erger 

bij een slechte voeding van de kippen.
36

  

 

 

6.3  Overig 
Op een aantal botresten zijn blauwige vlekken zichtbaar. Dit is een ijzerfosfaat, vivianiet 

genaamd. Bot bevat van nature fosfaat dat enigszins oplost en met ijzerverbindingen, 

bijvoorbeeld uit het grondwater, onder bepaalde omstandigheden als een ijzerfosfaatzout 

weer neerslaat.
37
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 Vondstnummer 223, spoornummer 93 
34

 Vondstnummer 143, spoornummer 69 
35

 Vondstnummer 66, spoornummer 42 
36

 Esser 2002, zie ook www.nhdb.nl 
37

 Met dank aan R.M. Lagas, Adviesbureau Lagas (chemisch onderzoek). 

Afb. 13: Misvormd borstbeen van  kip 
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7  Hoe is het voedsel verkregen? 
 

 

Met behulp van de keuren en wat verder bekend is over Hoorn in de Late Middeleeuwen 

en de Nieuwe Tijd kan een beeld worden geschetst hoe de inwoners van Hoorn aan hun 

voedsel kwamen.  

 

 

7.1  Vlees 
Voor de 13

e
 eeuw is weinig terug te vinden hoe men aan zijn voedsel kwam. Maar 

waarschijnlijk houdt men het vee dan nog in de directe omgeving van de percelen. Het 

houden van dieren in de stad wordt in de loop van de tijd steeds lastiger. Uit een keur, 

opgesteld tussen 1424 en 1528 blijkt bijvoorbeeld dat varkens wel mogen worden 

gehouden, maar niet zomaar los op straat mogen lopen. Een uitzondering geldt voor 

varkens die aan gilden toebehoren: de beide varkens van het St. Anthoniusgilde, het varken 

van respectievelijk het St. Cornelisgilde, het St. Maartensgilde en het gilde van St. 

Hubertus mogen wel op straat komen.   
 

76. Van Antonijs verken te houden. 

Item soe mach sente Antonijs twe verken houden, sente Cornelijs, sente Maerten, sente 

Hubert elc een verken houden, ende anders en moet ghiemant ghene verken gaende houden 

bi der strate, bi een boet van vijf scelling. 
 

Hoorn is vanaf de tweede helft van de 14
e
 eeuw tot het einde van de 16

e
 eeuw een bekende 

marktplaats voor levend vee. Daarna neemt Enkhuizen deze functie over. Uit een studie 

van Gijsbers over de ossenhandel wordt duidelijk dat in het voorjaar op de markt van 

Hoorn de zogenaamde ‘magere beesten’ werden verhandeld.
38

 Deze ‘magere beesten’ zijn 

runderen die uit onder meer Denemarken werden gehaald om hier te worden verkocht. 

Vervolgens werden de dieren in de omgeving van Hoorn vetgeweid. Uit de Enqueste 

(1494) blijkt dat in de omgeving van Hoorn in de 15
e
 eeuw ’s zomers zo’n 900 à 1000 

ossen werden geweid. Daarvan hield men er ’s winters nog 400 à 500 over, terwijl de 

overige in het najaar naar de Lucasmarkt te Haarlem werden gedreven. Pas in 1582 

mochten ook de vette ossen in Hoorn ter markt worden gebracht. Het merendeel van de 

dieren werd dus verhandeld, maar een deel zal in Hoorn zijn geslacht ten behoeve van de 

bewoners.  

De uniformiteit in de manier van uitbenen duidt op regels met betrekking tot het slachten. 

In de keuren is hier niet veel over terug te vinden, behalve dat de vleeshouwers niet 

buitenshuis hun vleesbank mogen zetten.  
 

169. Van die vleysbancken 

Item alle vleischhouwers sullen voirtan hoir vleischbancken setten bijnnen hoir husen ende 

niet buten, op een ponts boet te verbueren. 
 

Het ligt voor de hand aan te nemen dat in deze periode nog thuis wordt geslacht. De 

uniformiteit in uitbenen is dan mogelijk ontstaan doordat een beperkt aantal vleeshouwers 

aan huis kwam slachten.  

Over de verkoop van vlees is wel een aantal keuren terug te vinden. Zo wordt de koper van 

rundvlees beschermd tegen het aankopen van vlees van een ziek dier door de eis dat het 

rund eerst wordt bekeken voordat het wordt geslacht.   
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 Gijsbers 1999 
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56. Van vleysch te slaen. 

Item wat vleysch men in der stede slaet, dat en sal men boven drie malen niet te bancke 

brenghen twisken Meye ende sente Bartolomeus daghe
39

, bi een boet van enen ponde ende 

dat vleysch verloren. Ende gheen runt te slaen een van den gesworen hebbent besien mit 

twie poerters of meer, bi een boete van enen ponde. Ende enich vleysch dat men te bancke 

slaet, daer en moet niemant in blasen, bi een boete van enen ponde, ter scepen provinghe.  
 

Het (op)blazen is blijkbaar een manier om te zorgen dat het vlees er beter of voller uit ziet. 

Te oordelen naar de vele keuren uit diverse steden waarin deze handeling werd verboden, 

kwam het opblazen van vlees veelvuldig voor.
40

  

Een merkwaardige keur is die waarin staat dat rammen in Hoorn niet mochten worden 

verkocht. Volgens Unger is deze keur bedoeld om het slachten van vee dat ten gevolge van 

fysieke verschijnselen tijdelijk voor de consumptie minder geschikt was te regelen.
41

 

Hieronder verstaat hij dan ook keuren over de slacht van drachtige koeien en van mannelijke 

varkens. In andere steden is het slachten van rammen in een bepaalde periode van het jaar 

verboden.  
 

119. Van rammen niet ter merct brengen noch te coepen 

Item soe en moet daer nyemant bijnnen der stede van Hoirn gheen rammen te maerct 

brenghen noch te coepen yement, up die boet van vijf schelling.  

 

 

7.2  Gevogelte 
Over gevogelte is in de keuren wel het een en ander terug te vinden. Zo wordt duidelijk dat 

de ganzen, die in de fasen A, B en C telkens met meer resten vertegenwoordigd zijn dan de 

andere vogelsoorten, destijds op het eigen erf zijn gehouden. 
 

43. Van gansen te houden. 

Item soe en sal niemant gansen houden, hi en houd se op sijn selves lande. Ende waert dat 

yemant in sijn scade vonde, die mach se scutten. Die se scutte, soude hebben die ene helfte 

ende die ander helfte tgherecht van Hoirne.  

(scutten: binnen een omheining houden) 
 

De wilde ganzen kunnen in de omgeving van Hoorn zijn gevangen, bijvoorbeeld voor eigen 

gebruik. Alle genoemde ganzensoorten (rietgans, kleine rietgans, kolgans en rotgans) zijn 

wintergasten en mogelijk heeft het vlees van deze dieren in de winterperiode een welkome 

aanvulling op het voedselaanbod gevormd.   

Op grond van de botresten kan niet worden vastgesteld of de eendenbotten van wilde of van 

tamme exemplaren afkomstig zijn. Getuige een keur uit 1516 mogen eenden niet in de stad 

worden gehouden: 
 

208. (Geen vuil of afval te storten in de wateringen)  

(…); noch oic geen eynden houden binnen der stede voirsz. elcke eynde up die voirs. boete. 

(…) 
 

Waar de eenden dan wel worden gehouden staat niet aangegeven. Het is voor te stellen dat 

alleen sprake is van wilde eenden. Misschien zijn ze in de omgeving van Hoorn voor eigen 

gebruik gevangen en is het overschot op de markt verkocht. Daarnaast is een deel van het  
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gevogelte dat op de markt is aangeboden waarschijnlijk afkomstig uit eendenkooien, zoals 

smienten en slobeenden.  

Volgens Unger hebben de steden ervoor gezorgd dat het marktaanbod zo groot mogelijk 

was.
42

 Hiertoe werd voorverkoop verboden en werd een maximum gesteld aan het aantal 

vogels dat mocht worden gekocht.  
 

83. Van voghel copen 

Item soe en moet niemant meer voghel copen op enen dach dan tien waer, uutgeseyt souten 

voghelen ende somerdaghes die jonghe eenden, bi een boet van enen ponde, ter scepen 

provinghe. 
 

Blijkbaar was het aanbod van jonge eenden zo groot dat een maximum niet nodig was.  

Over kippen is helemaal niets terug te vinden in de keurboeken. Waarschijnlijk mochten 

die algemeen worden gehouden.  

In vroeger tijden was het eten van zwaan voorbehouden aan de rijkere lieden. Het is 

bekend dat in Engeland de zwaan de duurste vogel was, nog duurder dan de ooievaar of de 

kraanvogel. Desondanks is het vlees taai en moeilijk te verteren. Jonge zwanen smaken 

beter.
43

 Mogelijk verklaart dit de aanwezigheid van enkele resten van jonge vogels. Niet 

alleen het eten van zwaan, maar ook het houden van zwanen was trouwens voorbehouden 

aan de rijkere lieden. De edelen mochten in de 13
e
 eeuw tamme zwanen houden binnen 

hun eigen gebied. Dit recht op het houden van zwanen heet “zwanendrift”. De vogels 

werden hiertoe geleewiekt hetgeen zoveel wil zeggen als het wegknippen van de duim van 

de vleugel. De zwanen konden dan niet meer wegvliegen. Tegenwoordig mag leewieken 

niet meer.
44

 De zwanen die niet onder de zwanendrift vielen en in de zogenaamde “vrije“ 

wateren voorkwamen, behoorden toe aan de graaf van Holland. De graaf liet de vogels 

vangen en vervolgens verkopen. Zo verkocht in 1344 graaf Willem IV 2132 zwanen vanuit 

de waterrijke regionen van Noord-Holland.
45

 Mogelijk werd een teveel aan tamme zwanen 

ook op de markt verkocht. 

In de 13
e
 eeuw kwamen reigerbossen voor in de buurt van Haarlem en van Amsterdam. In 

dergelijke bossen broedden onder andere reigers. De jonge vogels werden, vlak voordat ze 

konden uitvliegen, uit de bomen geschud. Vervolgens werden de dieren naar diverse 

markten in de steden vervoerd en daar verkocht. De op deze wijze verkregen reigers waren 

alleen van begin mei tot het einde van juli beschikbaar.
46

 Daarnaast werd op reigers ook 

wel gejaagd met behulp van valken.
47

   

Hoe de roerdomp en de grutto zijn verkregen is niet duidelijk. Het is niet bekend of 

specifiek op deze vogelsoorten is gejaagd en hoe dat is gedaan. Wel is denkbaar dat beide 

soorten bijvangsten zijn bij andere vormen van vogelvangst, zoals verderop voor de grutto 

wordt gesuggereerd. In ieder geval heeft het vlees van de roerdomp vroeger niet vaak op 

tafel gestaan. Toch was het blijkbaar goed te eten. In het 17
e
-eeuwse handschrift “Jacht-

bedrijff” wordt gemeld dat de roerdomp of puttoir niet zo visachtig smaakt als de reiger en 

“als men die braden wil soo moetmense villen, oft anders sal ’t vel niet doorbraden.”
48

 In 

hetzelfde handschrift valt te lezen dat de eieren van de, eveneens in dit complex 

aangetroffen grutto, goed zijn om te eten evenals als het vlees, zolang het nog jong is. 
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7.3  Vis 
In het 16

e
-eeuwse Visboeck van de Scheveninger Adriaen Coenen staat dat de kabeljauw 

een vis is “… voor die rijke, weeldige luyden, die haest die scelvissen sat worden” want de 

schelvis is “een ghemeen mans spijzen”.
49

 Kabeljauw wordt veelvuldig aangetroffen 

tijdens opgravingen, ook in minder rijke context. Dit lijkt in tegenspraak met wat Coenen 

zegt. Maar, zoals Unger al aangeeft, Coenen spreekt over de versvisserij.
50

 Een deel van de 

kabeljauwresten uit minder rijke contexten is afkomstig van gedroogde of gezouten 

kabeljauw. De schol wordt door Coenen eveneens een “spijze van den ghemeenen man” 

genoemd. 

Karper en brasem zijn beide goed eetbare karperachtigen. De brasem moet wel in helder 

water worden gevangen want anders schijnt hij gronderig te smaken.
51

 In zijn 18
e
-eeuwse 

‘Uitvoerige beschrijving der dieren (…) ‘ zegt Houttuyn over het gebruik van de baars: 

“Iedereen weet, dat de Baarsen zeer gezond en smaakelyk, ja, by ons, de beste Rivier-Visch 

zyn, en daarom ook in veel waarde gehouden worden;  inzonderheid de Hommers, die de 

Kuiters veel overtreffen. Ook verschilt de Smaakelykheid naar de Wateren, waar in men ze 

vangt;  naar den tyd van 't Jaar, en inzonderheid naar den Ouderdom:  want zeer groote 

Baarsen zyn taay en Lymagtig. Sommigen hebbenze de Water-Patrys genoemd.”
52

 

De karper is geen inheemse vissoort. Voor het voorkomen van de karper in West-Europa 

zijn tot 1100 AD geen bewijzen, noch via archeologische vondsten, noch vanuit 

schriftelijke bronnen.
53

 Tussen 1100 en 1350 AD vindt de verspreiding van de karper 

plaats over West-Europa, inclusief Nederland. De oudste schriftelijke bron voor Nederland 

is een marktvoorschrift van Naarden uit 1342. Archeologische resten van de karper komen 

ook al voor in vindplaatsen die stammen uit perioden vóór de 14
e
 eeuw. De aanwezigheid 

van karper in de periode tussen 1275 en 1300 AD (fase B) in Hoorn is derhalve vroeg maar 

niet uitzonderlijk. 

Volgens Houttuyn is de snoek “(…) oudtijds in weinig achting tot spijze geweest”.  

Desondanks wordt deze soort regelmatig aangetroffen in middeleeuwse complexen.  

Om een zo geregeld mogelijke aanvoer van vis te verzekeren, hebben diverse Hollandse 

steden vissers en handelaren gedwongen om vis die binnen het gebied dat de stad 

toebehoort is gevangen ook eerst binnen de stad ter markt te brengen. Hiermee werd tevens 

de afzet gegarandeerd.
54

 
 

142a. Van visschen binnen der vryheit 

(Item soe sal men alle visschen die men vanghen binnen der vryheyde van Hoorn, 

brenghen ende vercopen op die rode stien, op een ponts boete.) 
 

Het is overigens opvallend dat geen enkel haringbotje is aangetroffen. En dat terwijl het 

gebreide haringnet, dat de vangst van grote hoeveelheden haring mogelijk maakt, een 

Hoornse uitvinding is.
55

 De grondmonsters die tijdens de opgraving zijn genomen, zijn 

echter (nog) niet opgenomen in dit onderzoek. Mogelijk levert het zeven van die monsters 

nog visresten op want haringbotjes en andere kleine botjes van vissen worden vaak pas 

gevonden op de zeef.   
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8  Gebruiksvoorwerpen van been en gewei 
 

 

Tussen de dierlijke resten zijn 65 (gebruiks)voorwerpen van been of gewei aangetroffen 

(bijlage 2).
56

 Daarnaast kunnen twee botfragmenten als mogelijk afval van beenbewerking 

worden aangemerkt.
57

 
 

 

Gebruiksvoorwerpen van been en gewei ingedeeld naar functie  

               

functie fase B fase C fase D fase E totaal    

beslag - 34 1 - 35    

werpkoot 1 11 2 1 15    

kam(tand) 2 2 - - 4    

plaveisel - - 1 1 2    

fluit - - 1 - 1    

glis 1 - - - 1    

klos - - 1 - 1    

mesheft - - - 1 1    

naald - 1 - - 1    

ring - 1 - - 1    

onbekend 1 - 2 - 3    

totaal 5 49 8 3 65    
 

Figuur 9 

 

Beslagstukjes zijn het meest gevonden (tabel 8). De term beslagstukjes is ingegeven door 

het uiterlijk van de fragmenten. Het zijn allemaal platte, vrij dunne fragmenten, waarvan de 

meeste aan één zijde ingekraste lijnen en aan de andere zijde polijsting vertonen (afb. 14). 

De ingekraste lijnen zijn bedoeld om het voorwerp op te ruwen zodat meer grip ontstaat bij 

het aanbrengen als beslagstuk, bijvoorbeeld bij het vastlijmen. De polijsting is doelbewust 

aangebracht om het voorwerp glad te maken of te laten glimmen.  

De meeste stukjes beslag zijn gemaakt van been, maar elf fragmenten zijn van gewei van 

edelhert of eland. Twee grote beslagstukken zijn onmiskenbaar van de onderkaak van een 

groot zoogdier gemaakt 

(afb. 15). Enkele 

fragmenten zijn duidelijk 

versierd (afb. 16). Geen 

enkel stuk is compleet, de 

meeste zijn afgebroken. 

Daarnaast zijn de meeste 

stukjes nagenoeg 

afgewerkt, maar bijna 

overal lijkt ten minste één 

kant nog niet helemaal 

klaar. Het is 

onwaarschijnlijk dat de beslagstukjes halffabrikaten zijn, aangezien de meeste stukken 

gepolijst zijn. En polijsting is een van de laatste handelingen bij het maken van een stuk 

bewerkt bot. Een mogelijke verklaring is dat de  
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beslagstukjes afkomstig zijn van eindproducten, waarvan niet alle kanten even netjes zijn 

afgewerkt. Maar het is ook voor te stellen dat ter plekke been is bewerkt en dat de 

beslagstukjes zijn afgekeurd en vervolgens weggegooid.  

Bij andere vondsten van beslagstukjes, meestal afkomstig van op deze manier versierde 

houten kisten, zijn de stukjes beslag vastgezet met metalen - en soms benen - pinnen.
58

 Geen 

van de auteurs die deze 

beslagstukken hebben 

beschreven, noemt 

ingekraste lijnen aan de 

achterzijde van de 

fragmenten. In 

Nederland is slechts één 

vergelijkbaar benen 

plaatje met ingekraste 

lijnen bekend. Dit 

fragment komt uit 

Eindhoven en dateert uit 

de 13
e
-14

e
 eeuw.

59
  

In Duitsland (Konstanz) is een dergelijk fragmentje gevonden en dit wordt eveneens als 

beslag omschreven.
60

  

Nagenoeg alle beslagstukjes zijn afkomstig van het zuidelijk perceel, maar ze liggen nogal 

verspreid over de sporen. Elf beslagstukjes zijn afkomstig uit een mestlaag met vlechtwerk. 

Twaalf fragmenten zijn niet uit een specifiek spoor afkomstig; één van deze fragmenten 

komt uit fase D. Twaalf stukjes zijn gevonden in of vlakbij een bakstenen spoor waarbij veel 

afval van een smid is gevonden. Dit afval bestaat uit metalen voorwerpen die te maken 

hebben met ruiters en paarden, zoals ruitersporen, hoefijzers en beslagplaatjes van 

paardentuig.
61

 Daarnaast zijn afsnijdsels van huiden en ander leerafval gevonden. Mogelijk 

zijn de benen beslagstukjes eveneens gebruikt om paardentuig, zoals zadels, mee te 

versieren.
62

 Vooralsnog zijn geen historische of 

archeologische voorbeelden gevonden van 

paardentuig met benen beslag.  

 

De werpkoten vormen de op een na grootste 

groep (afb. 17). Ze komen in alle fasen voor, maar 

vooral in fase C. Drie koten zijn gevonden langs 

de noordkant van het ‘huis van de smid’ (fase C). 

Eén koot is afkomstig uit de gemetselde 

rechthoekige beerput (fase D). De overige zijn 

niet in een specifiek spoor gevonden.  

De koten zijn te verdelen in verschillende typen. 

Twee hebben een gat in het proximale vlak en bij 

twee andere is geprobeerd op die plek een gat te 

maken. Eén exemplaar heeft een gat in het 

proximale vlak én een gat in de diafyse aan de 

achterzijde. Bij een ander bevindt zich eveneens 
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een gat in het proximale vlak, maar op de diafyse is alleen 

de aanzet tot een gat zichtbaar. Bij drie koten is een metalen nagel in het proximale vlak 

geslagen. Eén koot heeft een gat aan de zijkant, maar dit is geen gat met netjes afgewerkte 

randen zoals in de andere gevallen. In deze koot zijn enkele fragmenten lood gevonden. 

Twee koten zijn gevuld met lood. Alle koten vertonen gebruikspolijsting, maar bij drie is 

de polijsting alleen op het proximale vlak aanwezig. Op geen enkele koot is versiering (of 

beter: het aangeven van een 

bepaalde waarde) aangebracht. 

Bij sommige exemplaren zijn de 

uitstekende delen zo recht 

afgesleten dat het lijkt of eerst een 

deel is weggekapt. In ieder geval 

zijn deze koten intensief gebruikt, 

gezien de sterke slijtagesporen  

(afb. 18).  

Voor het spelen met koten hebben 

  ten minste twee spelvarianten be- 

  staan. Bij de eerste wordt een aan- 

tal niet-verzwaarde koten tegen een muur of iets dergelijks opgesteld. Met een verzwaarde 

werpkoot wordt vervolgens geprobeerd de opgestelde exemplaren omver te werpen. Bij de 

andere variant wordt geraden met welke kant de koot op de grond terechtkomt. De koten die 

nagenoeg recht zijn afgesleten duiden mogelijk op het bestaan van nóg een spelvariant 

waarbij ze moeten glijden, zoals Van den Heuvel suggereert.
 63

 Opmerkelijk  is, dat  de 

slijtage  juist bij  de koten met een ijzeren nagel  is 

geconstateerd. De vraag lijkt gerechtvaardigd of deze 

koten niet veeleer als kleine glijders of glissen zijn 

gebruikt, waarbij de nagels voor de bevestiging 

dienden.  

Uit diverse keuren is duidelijk dat spelletjes met koten 

niet alleen door kinderen,maar ook wel door 

volwassenen werden gespeeld.
64

 Helaas is in het 

keurboek van Hoorn hierover niets terug te vinden. 

 

Bij de groep kam(tanden) gaat het om drie tanden en de zijkant van een kam. De 

kamfragmenten zijn uit twee verschillende fasen afkomstig. Slechts één fragment is 

gevonden in een specifiek spoor, namelijk in een mestlaag met vlechtwerk (fase C). De 

lengte van de tanden en het zijstuk ligt tussen de 7 en 9 cm. Dit is vrij lang, en vroeger zijn 

kammen met zulke lange tanden wel als kaardenkammen geïnterpreteerd. Dergelijke lange 

tanden zijn echter ongeschikt voor het kaarden van wol.
65

 Bovendien zijn tussen de tanden 

tot nu toe alleen vlooien en luizen gevonden die bij de mens voorkomen. Dit ondersteunt 

het idee dat het toch om haarkammen gaat.
66

   

 

De voorwerpen die als plaveisel zijn omschreven, betreffen een middenhands- en 

middenvoetsbeen van rund uit fase D en E. Ze zijn geen van beide in een specifiek spoor 

gevonden. Bij beide botten zijn de uitstekende delen op het proximale vlak weggesleten en 

is het vlak glimmend van de gebruikspolijsting. De vlakken zijn echter niet recht afgesleten 
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Afb. 18: Aan één zijde sterk afgesleten  

              koot, met ijzeren  nagel  

Afb. 17: Werpkoten. De linker twee zijn met lood verzwaard, de 

              tweede van rechts is voorzien van  een ijzeren nagel   
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maar juist afgerond. Het distale deel is bij beide afgebroken. Bij het middenhandsbeen is 

op het distale breukvlak sprake van lichte polijsting. In eerste instantie doen de botten 

denken aan 

stampers of vijzels. Maar de diafyse, die bij een gebruik als stamper of vijzel als greep zou 

dienen, vertoont geen gebruikspolijsting. Bij twee eerdere opgravingen in het centrum van 

Hoorn zijn in 15
e
-eeuwse bewoningssporen eveneens dergelijke botten aangetroffen. In het 

ene geval bevonden ze zich in een kleine afvalkuil; in het andere was sprake van een 

straatplaveisel in situ (afb. 19).
67

 Bij een gebruik als plaveisel is het echter niet duidelijk 

hoe de polijsting op het distale breukvlak is ontstaan.  

Dat middenhands- en middenvoetsbeenderen van runderen overigens niet alleen in Hoorn 

als plaveisel zijn gebruikt is duidelijk. In Engeland 

zijn ze in vloeren van nog bestaande huizen 

aangetroffen. Enkele daarvan zijn nu nog te zien.
68

 In 

Nederland zijn nog parallellen bekend uit Edam en 

uit Enkhuizen.
69

 

 

Een fluitje, afkomstig uit fase D maar niet uit een 

specifiek spoor, is gemaakt van een 

pijpbeenfragment van een grote vogel (afb. 20). Het 

is niet duidelijk om welke vogelsoort het gaat, maar 

gedacht moet worden aan een gans of iets van gelijke 

grootte. Het fluitje, ongeveer 6 cm lang, is aan één 

kant recht afgesneden en aan de andere kant is het 

afgebroken. Op de diafyse is een luchtgat 

uitgesneden. Meer gaatjes vertoont het fluitje niet.  

Vergelijkbare fluitjes zijn eerder gevonden, zoals in 

Eindhoven en in Den Bosch.
70

 Janssen schrijft over 

het fluitje uit het 13
e
-eeuwse Den Bosch dat het 

waarschijnlijk geen muziekinstrument is omdat het 

zonder meerdere gaatjes niet veel tonen ten gehore 

kan brengen. Vervolgens beschrijft hij een 

vergelijkbaar fluitje met een extra gaatje uit het 13
e
- 

of 14
e
-eewse Alkmaar. Cordfunke gaat voor dit 

Alkmaarse fluitje ervan uit dat het een lokfluit voor de vangst van goudplevieren betreft.
71

 In 

een recent verschenen boek over “wilsterflappen” (het vangen van goudplevieren) worden 

lokfluitjes voor de plevierenvangst uitgebreid beschreven.
72

 Hierin is te lezen dat de fluitjes, 

behalve van hout, ook werden 

gemaakt van schapen-, geiten-, of 

varkensbot. Fluitjes van vogelbotten 

worden niet genoemd. Bij de meeste 

wilsterfluitjes is, behalve het 

luchtgat, ook een tweede (kweel)-

gaatje gemaakt waardoor een 

tweetonig geluid kan worden 
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Afb. 19: Bottenplaveisel in situ (onderzoek  

              van 15
e
-eeuwse bewoningsresten, 

              Gouw 16, Hoorn) 
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Afb. 20: Fluitje 
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voortgebracht. In het boek wordt wel een fluitje beschreven met alleen een luchtgat, zoals 

bij het Hoornse fluitje. Maar navraag bij een kenner, die zich heeft gespecialiseerd in de 

technieken van de vogelvangst, maakt duidelijk dat lokfluitjes met alleen een luchtgat zeer 

zelden voorkomen.
73

 Naar  

zijn mening is het onwaarschijnlijk dat het Hoornse fluitje als lokfluitje is gebruikt. 

Voor de fluitjes uit Eindhoven wordt gedacht aan een functie bij de jacht, mede gezien de 

locatie van de vondst, namelijk op een kasteelterrein. Voor het Hoornse fluitje ligt dit 

minder voor de hand. Een andere mogelijke functie is als kinderfluitje.
74

  

 

Bij een middenvoetsbeen 

van een rund zijn alle 

delen die uitsteken 

afgehakt. De diafyse is 

aan beide uiteinden 

doorboord. De op deze 

wijze verkregen  glis   

vertoont  

wel gebruikspolijsting 

maar het glijvlak is niet 

helemaal glad gesleten; de glis is dus niet vaak gebruikt (afb. 22). Glissen zijn gebruikt 

voor het vervoer van goederen of personen over ijs.
75

 De glis stamt uit fase B, maar kan 

niet aan een specifiek spoor worden gekoppeld.  

 

Een pin of naald is gemaakt van het kuitbeen van een varken (afb.22). Het 

voorwerp is afkomstig uit fase C, maar niet uit een specifiek spoor. In 

eerste instantie doet de vorm van het voorwerp denken aan een naald. Maar 

volgens MacGregor is dit onwaarschijnlijk omdat bij dergelijke 

voorwerpen het gat meestal geen gebruikspolijsting vertoont en de kop wel 

erg breed is voor naaiwerk.
76

  Beide aspecten gelden ook voor de Hoornse 

pin. De punt en de schacht vertonen overigens wel gebruikspolijsting. 

MacGregor suggereert voor dergelijke voorwerpen een gebruik als 

kledingpinnen, bijvoorbeeld als een voorloper van de veiligheidsspeld met 

een koord door het gat en vastgebonden bij de punt.
77

  

 

Een middenvoetsbeen van een schaap/geit uit fase D (geen specifiek spoor) 

heeft een uitgestoken gat in het proximale vlak. Verder zijn op de diafyse 

haksporen zichtbaar, evenals een zeer lichte gebruikspolijsting. Dergelijke 

botten worden vaker aangetroffen bij (laat)middeleeuwse opgravingen, 

maar het is niet geheel zeker waar ze voor hebben gediend.
78

 Over het 

algemeen worden ze toegeschreven aan de textielnijverheid. Dergelijke 

vondsten uit Romeinse context worden omschreven als klosjes 

waaromheen gesponnen garen wordt gewonden.
79

 Tot het begin van deze 

eeuw zijn dergelijke klosjes op IJsland nog in gebruik geweest.
80
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werd op een metalen pin gezet en er werd wol omheen gewonden. 

 

Een mesheft is afkomstig uit fase E maar kan niet aan een specifiek spoor worden 

gekoppeld. Het is gemaakt uit gewei van edelhert of eland (afb. 23). In het fragment is 

vanaf twee kanten een gat geboord waarin het lemmet is vastgezet. Het is niet meer te zien 

hoe dit vastzetten is gebeurd. De buitenkant is versierd door stukjes gewei uit te steken 

in een regelmatig patroon. Aan de meskant is een rand gekerfd. Op het heft is 

gebruikspolijsting zichtbaar.  

 

In fase C (geen specifiek spoor) is een glimmend gepolijste brede ring 

gevonden, gemaakt uit de diafyse van een middenhands-of midden-

voetsbeen van rund (afb. 24). De vijlsporen op de zijkanten van de ring 

zijn weggepolijst. De ring bestaat uit acht facetten en de scherpe 

hoeken van de facetten zijn door gebruikspolijsting afgerond. Aan de 

binnenzijde is ook lichte gebruikspolijsting zichtbaar. De doorsnede 

van de ring aan de binnenzijde is te smal voor 

gebruik als ring om de vinger. Bovendien is de 

rand daarvoor te dik. Waarvoor de ring wel is 

gebruikt, is niet duidelijk. Voor een dergelijk 

voorwerp zijn vele toepassingen denkbaar.   

 

Twee hoornpitten van geit uit fase D (geen 

specifiek spoor) zijn afgezaagd (afb. 25). Een van 

de hoornpitten heeft duidelijke gebruikspolijsting 

op het oppervlak en een gladde binnenzijde. 

Meestal zijn aan de binnenzijde beenbalkjes zichtbaar, zoals bij de 

andere hoornpit. Het ontbreken van beenbalkjes duidt echter niet direct 

op een functie als gebruiksvoorwerp, het kan ook een natuurlijke oorzaak hebben. De andere 

hoornpit vertoont een lichte gebruikspolijsting op het oppervlak. Het is niet duidelijk wat het 

gebruiksdoel van de hoornpitten is geweest. 

Soms is het lastig om beenbewerkersafval te 

onderscheiden van gewoon botafval. Zo kan een 

scheenbeenfragment van een rund (fase C, geen 

specifiek spoor), dat keurig recht is afgehakt, 

gewoon slachtafval zijn maar het kan ook om afval 

van een beenbewerker gaan (afb.26). Het enige 

fragment dat echt in aanmerking komt als 

beenbewerkersafval is een vierkant gesneden 

schouderbladfragment van ‘groot zoogdier’ dat 

verder onbewerkt is gebleven (fase D, geen speci-                                                                  

fiek spoor) . 

 

Been en gewei waren in de Middeleeuwen veel gebruikte 

grondstoffen voor het maken van  gebruiksvoorwerpen. De 

verschillende voorwerpen zijn mogelijk door de bewoners van 

beide percelen zelf gemaakt of misschien aangekocht. De 

beslagstukjes zijn waarschijnlijk wel door een en dezelfde 

ambachtsman geproduceerd. Deze veronderstelling wordt 

ingegeven door de uniformiteit en de hoeveelheid van de 

beslagstukjes. Waarschijnlijk is er een samenhang tussen de 

Afb. 23: Mesheft 

 

Afb. 24: Brede ring 

 

Afb. 25: Afgezaagde hoornpitten van geit 

 



 40 

aanwezigheid van de beslagstukjes en de vondst van ruitersporen, hoefijzers en leerafval.  

Overigens is tot nu toe – voor zover bekend – de vondst van een dergelijk aantal 

beslagstukjes in één vondstcomplex uniek in Nederland.  

 

Afb. 26: Beenbewerkersafval?           
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9  Samenvatting 
 

 

Bij dit onderzoek is duidelijk geworden dat de dierlijke resten heel wat kunnen vertellen 

over het oude Hoorn. Zo gunnen de botten ons een blik op de samenstelling van het 

voedsel en daaruit blijkt dat het vlees van rund, schaap/geit en varken is gegeten. Daarnaast 

is het menu aangevuld met gevogelte en vis. Onder de vogels zijn zowel gangbare soorten 

als gans, eend en kip, als niet zo alledaagse soorten als zwaan, reiger, roerdomp en grutto 

aangetroffen. De vissen zijn vertegenwoordigd door de zoutwatersoorten kabeljauw, 

schelvis en schol en de zoetwatervissen karper, brasem, snoek en baars. Dit zijn vissen 

waarvan vaak grotere botfragmenten bewaard blijven. Ongetwijfeld zijn ook soorten als 

haring en paling gegeten, maar het skelet van deze vissen is opgebouwd uit kleine botjes 

die tijdens het opgraven makkelijk over het hoofd worden gezien. Mogelijk leveren de 

grondmonsters nog botjes van deze soorten op. Schelpdieren zoals mosselen hebben ook 

op het menu gestaan, getuige de aanwezigheid van enkele resten. Ze zijn echter niet 

systematisch verzameld tijdens de opgraving. 

In samenhang met historische gegevens is informatie naar voren gekomen over hoe het 

voedsel werd verkregen. Voor de beginfase van het ontstaan van Hoorn is dat nog niet 

duidelijk. Later konden etenswaren onder meer op de markt worden aangeschaft. Uit de 

keuren, die zijn gemaakt nadat Hoorn stadsrechten kreeg, komt naar voren dat deze 

verkoop aan strenge regels was gebonden. 

Behalve van voedsel getuigen de botten ook van de aanwezigheid van huisdieren als paard, 

hond en kat en van hoe men zich van de kadavers ontdeed. De keuren laten zien wat de 

regelgeving was omtrent het houden en ‘wegdoen’ van deze dieren. 

Dierlijke resten zijn ook als grondstof gebruikt. Dit blijkt uit de vondst van bewerkte 

stukjes bot en gewei die waarschijnlijk deels door een beenbewerker zijn geproduceerd 

maar deels ook door de bewoners zelf zijn gemaakt.  

 

Wat kan nu een uitgebreid onderzoek van de dierlijke resten nog opleveren? 

De slachtleeftijd van de dieren kan worden vastgesteld. Hiermee is het mogelijk vast te 

stellen wat de kwaliteit van het vlees is geweest. Was het vooral vlees van oude dieren of is 

zo nu en dan een mals kalfslapje verorberd? Tevens kan worden bepaald wat de functie 

van het vee is geweest. Heeft men vee geslacht dat speciaal voor de vleesleverantie is 

gefokt of hebben de dieren hun diensten bewezen als trekdier of wolleverancier? Een 

overzicht van de gevonden lichaamsdelen geeft inzicht in welk deel van een dier is 

gegeten. Stond er biefstuk op tafel of at men ossenstaarten? Maar het geeft ook inzicht in 

de aanvoer van het voedsel. Werd een dier in zijn geheel geslacht en gegeten of kocht men 

stukken vlees op de markt? En het geeft inzicht in de manier van slachten. Heeft men zelf 

geslacht? 

Tenslotte wordt het mogelijk, vooral in samenhang met gegevens uit de tweede opgraving, 

een beeld te krijgen van de veranderingen door de tijd heen binnen Hoorn én de 

ontwikkelingen in Hoorn in vergelijking met andere vindplaatsen in de regio.  
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Bijlage 1: skeletelementen  
 

 

Dierklasse Nederlandse naam Latijnse naam lichaamsdeel 

    

zoogdier sprongbeen astragalus achterpoot 

 atlas atlas romp 

 draaier axis romp 

 hielbeen calcaneum achterpoot 

 handwortelbeentjes carpalia voorpoot 

 rib costa romp 

 schedel cranium kop 

 tanden en kiezen, onderkaak dentes inferior kop 

 tanden en kiezen, bovenkaak dentes superior kop 

 dijbeen femur achterpoot 

 kuitbeen fibula achterpoot 

 gewei gewei kop 

 hoornpit cornus kop 

 opperarmbeen humerus voorpoot 

 tongbeen hyoid kop 

 niet te determineren indet. overig 

 onderkaak mandibula kop 

 bovenkaak maxilla (+ praemaxillare) kop 

 middenhandsbeen metacarpus voorpoot 

 middenhandsbeen 2 metacarpale 2 voorpoot 

 middenhandsbeen 3 metacarpale 3 voorpoot 

 middenhandsbeen 4 metacarpale 4 voorpoot 

 middenhandsbeen 5 metacarpale 5 voorpoot 

 middenhands- of voetsbeen metapodium overig 

 middenvoetsbeen metatarsus achterpoot 

 middenvoetsbeen 2 metatarsale 2 achterpoot 

 middenvoetsbeen 3 metatarsale 3 achterpoot 

 middenvoetsbeen 4 metatarsale 4 achterpoot 

 middenvoetsbeen 5 metatarsale 5 achterpoot 

 teenkoot 1 phalanx 1 voet 

 teenkoot 2 phalanx 2 voet 

 teenkoot 3 phalanx 3 voet 

 knieschijf patella achterpoot 

 pijpbeen, niet te determineren pijpbeen indet. overig 

 bekken pelvis achterpoot 

 spaakbeen radius voorpoot 

 heiligbeen sacrum romp 

 schouderblad scapula voorpoot 

 borstbeen sternum romp 

 voetwortelbeentjes tarsalia achterpoot 

 scheenbeen tibia achterpoot 

 ellepijp ulna voorpoot 

 wervels, niet te determineren vertebrae indet. romp 

 staartwervels vert. caudales romp 

 halswervels vert. cervicales romp 

 lendewervels vert. lumbales romp 

 borstwervels vert. thoracales romp 
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Dierklasse Nederlandse naam Latijnse naam lichaamsdeel 

    

vogel middenhandsbeen carpometacarpus vleugel 

 rib costa romp 

 ravenbeksbeen coracoid romp 

 schedel cranium kop 

 dijbeen femur poot 

 kuitbeen fibula poot 

 vorkbeen (wensbotje) furcula romp 

 opperarmbeen humerus vleugel 

 niet te determineren indet. overig 

 ondersnavel mandibula kop 

 pijpbeen, niet te determineren pijpbeen indet. overig 

 bekken pelvis romp 

 spaakbeen radius vleugel 

 schouderblad scapula romp 

 borstbeen sternum romp 

 scheenbeen tibiotarsus poot 

 loopbeen tarsometatarsus poot 

 ellepijp ulna vleugel 

    

vis  articulare kop 

  branchiostegale kop 

  ceratohyale kop 

  cleithrum schouder/bekken 

  costa, rib romp 

  dentale kop 

  indet. overig 

  kieuwboog element kop 

  lepidotriche, vinstraal schouder/bekken 

  maxillare kop 

  (neuro)cranium, schedel, 
algem 

kop 

  os anale romp 

  operculum kop 

  postcleithrum schouder/bekken 

  posttemporale kop 

  praemaxillare kop 

  praeoperculum kop 

  squama, schub overig 

  suboperculum kop 

  vert. praecaudales romp 

    

schelpdier  niet van toepassing  
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Colofon 
 

 

Determinatie botmateriaal: 

J. van Dijk (Archeoplan Eco) 

 

Tekst: 

J. van Dijk en T.Y. van de Walle-van der Woude (hoofdstuk 2)  
 

Redactie en lay-out: 

T.Y. van de Walle-van der Woude  
 

Afbeeldingen: 

Archeologische Dienst gemeente Hoorn; Archeoplan Eco (afb. 4 en 5) 
 

Druk: 

Repro, gemeente Hoorn 

 

 
 


