
Bot uit scheepswrakken in de 
.   Waddenzee (16e-18e eeuw) 

â 
'-U^ 

^^^ 

|i^ 

HI 

EÄ"^ 

rii»' 

«P| 
W 'ft 

.u 

FJ. Laarman en R.C.G.M. Lauwerier 

"%• 

1^*1 

.-^••? 

.. ^ 

•^W 

rijksdienst voor 
archeologie, 
cultuurlandschap 
en monumenten 

ONDER 
n 3 s fi n 
L T U U R 
N 3 1 3 n 
SCHAP 

Rapportage Archeologische Monumentenzorj; 132 
RAM 132.pdf 



Bot uit scheepswrakken in de Waddenzee 
(16e-18e eeuw) 

Amersfoort 2006 



Colofon 

RACM Rapportage Archeologische Monumentenzorg 132 

Bot uit scheepswrakken in de Waddenzee (16e-18e eeuw) 

Auteurs: FJ. Laarman en R.C.G.M. Lauwerier 
Illustraties en foto's: RACM (tenzij anders vermeld) 
Opmaak: I/O-Graph, Utrecht 
Druk binnenwerk: Print X-press, Amersfoort 

© RACM Amersfoort, 2006. 

ISBN: 90-5799-085-7 

rijksdienst voor ^T'^^Fà ONDER 
archeologie. ^^S f ? 5 [i S 
cultuurlandschap W^m^^ N 3 i 3 n 
en monumenten '^rJÊL SCHAP 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www.racm.nl 



Inhoud 

1 Inleiding 5 

2 Materiaal en methode 7 

3 Resultaten 9 

4 Discussie 11 
4.1 Inleiding 11 
4.2 Burgzand Noord 2 (Poolse Kanonnenwrak) 11 

4.2.1Tafonomie 11 
4.2.2 Bemanning van het 17e-eeuwse schip 16 
4.2.3 Vleesvoorraad van het 17e-eeuwse schip 17 
4.2.4 Slacht- en maaltijdafval uit een oudere nederzetting 17 
4.2.5 Resten van een pleistocene fauna 17 

4.3 Burgzand Noord 4 (Watervatenwrak) 18 
4.3.1 Tafonomie 18 
4.3.2 Vleesvoorraad 18 

4.4 Burgzand Noord 9 (Twee Kanonnenwrak) 18 
4.4.1 Tafonomie 18 
4.4.2 Bemanning 19 
4.4.3 Vleesvoorraad 19 

4.5 Burgzand Noord 10 (Lelie 2) 20 
4.6 ScheurrakSOl 20 

4.6.1 Tafonomie 20 
4.6.2 Mens en ongedierte 21 

5 Conclusies en aanbevelingen 23 
5.1 Tafonomie en archeozoölogische registratie 23 
5.2 Bemanning en voedsel 25 

Dankwoord 26 

Literatuur 27 

Bijlage 1 Catalogus van het bot per wrak 29 

Bijlage 2 Afbeeldingen in kleur 37 



1 Inleiding 

Het hier besproken botmateriaal is grotendeels verzameld door het ROB/NISA- 
duikteam in de jaren 1999 tot 2002 tijdens waardestellende verkenningen van 
enkele scheepswrakken op de locatie Burgzand Noord (afb. 1). Dit is één van de 
ondieptes ten oosten van Texel die indertijd behoorden tot de rede van Texel 
(Vos 2001, 2002, 2003a, 2003b). Het doel van deze verkenningen was het vast- 
stellen van de aard en inhoud van het schip, de tijd van bouw en ondergang, de 
omvang van hetgeen bewaard is gebleven van schip, uitrusting en lading, maar 
vooral ook om de zich voordoende degradatieprocessen systematisch te volgen. 
Het materiaal uit het wrak 'Scheurrak SOI' is enkele kilometers noordelijker 
verzameld tussen 1989 en 1997 tijdens systematische opgraving van dit schip 
(Maarleveld 1993; Vos 2003a). 

De resten zijn afkomstig uit in totaal vijf schepen. De 'Burgzand Noord 2', 
bijgenaamd het 'Poolse Kanonnenwrak', komt uit het derde kwart van de 
zeventiende eeuw (Vos 2001, 2002, 2003a; 2003b). Het schip is gebouwd in 
1661, of kort daarna, en gezonken tussen 1670 en 1680. Het gaat om een 
mogelijk Nederlands schip dat vermoedelijk op retourreis was uit het Baltische 
gebied. Het was geladen met onder andere hout, textiel, aardewerk en oude, 
beschadigde Poolse kanonnen. 
Het tweede schip is de 'Burgzand Noord 4', bijgenaamd het 'Watervatenwrak'. 
Deze dateert van omstreeks 1743 en is waarschijnlijk een West-Indiëvaarder die 
geladen was met Zuid-Amerikaans hardhout, koffie en vermoedelijk ook cacao. 
De 'Burgzand Noord 9', ook wel genoemd het 'Twee Kanonnenwrak', komt uit 
het midden van de zeventiende eeuw. Het is een Nederlands schip, dat gezien 
het gebruiksaardewerk uit de officiersverblijven (Pisa aardewerk) waarschijnlijk 
ook op Zuid-Europa heeft gevaren. 
De 'Burgzand Noord 10', de 'Lelie 2', is een midden 17e-eeuws oorlogsschip, 
gebouwd na 1645. Het lijkt geen Nederlands schip te zijn en is mogelijk afkom- 
stig uit het Iberische gebied. Onderdeel van de lading waren olijfohekruiken van 
Iberisch aardewerk. 
Het vijfde schip is de 'Scheurrak SOI'. Dit schip is een koopvaarder uit de Lage 
Landen met als hoofdlading Baltisch graan en met redelijk wat bewapening aan 
boord. De bouwdatum ligt op grond van dendrochronologisch onderzoek rond 
1580. Het schip is waarschijnlijk vrij kort na 1589 vergaan (Maarleveld 1993). 
Van het schip 'Scheurrak SOI' zijn eerder enkele vaten, oorspronkelijk gevuld 
met vlees en vis, archeozoölogisch onderzocht (Brinkhuizen 1994b; Zeiler 1993). 

Andere archeozoölogische onderzoeken van materiaal uit scheepscontexten van 
Nederlandse bodem betreffen een 17e-eeuws turfschip gevonden in Zuidelijk 
Flevoland (Zeiler & Brinkhuizen 1992), en het in 1735 voor de kust van 
Vlissingen gezonken "t Vliegend Han' (Brinkhuizen 1992; 1994a). Buitenhuis 
en van Holk (1996) beschrijven bot uit een ton waarin vermoedelijk geen voed- 
sel maar huiden hebben gezeten. Het is afkomstig uit een praamachtig vaartuig, 
gezonken rond 1700 en gevonden in Oostelijk Flevoland. 

Doel van het huidige archeozoölogisch onderzoek was tweeledig. Op de eerste 
plaats ging het om het beantwoorden van vragen vanuit het perspectief van de 
archeologische monumentenzorg. We wilden een beeld krijgen van de staat 
waarin het zoölogisch materiaal uit deze specifieke context verkeert, en tot aan- 
bevelingen komen voor het bergen, analyseren en behandelen van dit soort bot. 
De volgende vragen werden daarbij gesteld: 
- Hoe is de conserveringstoestand van dit soort materiaal? 
- In welke mate wordt bot door zee, zand en zeeorganismen aangetast? 
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- Hoort het bij het schip of is het uit andere contexten afkomstig? 
- Welke consequenties hebben bovengenoemde zaken voor de archeologische 

vragen die aan dit type materiaal gesteld kunnen worden? 
- Met welke andere tafonomische processen moet rekening worden gehouden? 
- Wat moet eventueel gebeuren in verband met opslag voor lange termijn 

(bijvoorbeeld ontzilten)? 
- Vanuit de gedachte 'behoud ex situ' moest het geborgen vondstmateriaal van 

de verder in sim bewaarde monumenten uiteraard beschreven en gepubliceerd 
worden. 

Op de tweede plaats zijn er de archeologisch inhoudelijke vragen: 
- Zijn de botten de restanten van dieren, opvarenden of allebei? 
- Zijn er indicaties voor de herkomst van de bemanning of de lading? 
- Gaat het bij de dieren om levende have, voedsel of ongedierte? 
- Gaat het om vracht, of dieren van of voedsel voor de bemanning? 

Kortom, welk beeld schetst het gevonden bot van lading, bemanning en leef- 
gewoonten aan boord van deze schepen? Omdat we te maken hebben met 
materiaal uit verkenningen en daardoor over onvolledige datasets beschikken, 
zijn de mogelijkheden voor beantwoording van deze vragen uiteraard beperkt. 



2 Materiaal en methode 

Afb. 2 Duiker in actie bij waar- 
destellende verkenning van een 
scheepswrak (BZN9) in de Wad- 
denzee. 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

Het materiaal van de Burgzand wrakken is verzameld tijdens waardestellende 
verkenningen (afb. 2). Hierbij is het bot niet systematisch verzameld. Er is 
zogenaamd 'vondstarm' verzameld. Over het algemeen is een selectie van het 
direct zichtbare materiaal meegenomen voor onderzoek. De rest is op de bodem 
blijven liggen. Na berging is het bot gespoeld met zoet water om het te ontzil- 
ten. Hierbij is een onbekend aantal botten zodanig schoongemaakt dat op het 
oppervlak zittende zeeorganismen hierbij verdwenen kunnen zijn. 

Van het schip BZN2 komt slechts één bot uit een verkenning (BZN2-12), de 
rest is geborgen tijdens het proefsleuven onderzoek. Daarbij zijn acht putten 
onderscheiden (pumummers 1 t/m 8); uit de putten 1, 2, 3 en 8 is bot geborgen 
(afb. 3). Put 1 betreft grotendeels het officiersgedeelte van het schip. 

Afb. 3 Puttenplan van de waar- 
destellende verkenning van 
scheepswrak BZN2. 
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Het materiaal van de Burgzand Noord 4 is allemaal geborgen tijdens aanvullend 
archeologisch onderzoek. Het bot uit vondsmummer WVW-1419 komt van het 
voorschip, dat met nummer 639 van het middenschip; de overige vondsten 
komen van het achterschip. 
Het bot van de Burgzand Noord 9 is deels geborgen door een sportduiker 
(BZN9-18 en -19) en deels afkomstig van verkenningen (overige ntunmers). De 
vondsten van BZN9-19 betreffen grotendeels de inhoud van een laars. 
Op de Burgzand Noord 10 zijn alleen verkenningen uitgevoerd. Het enige ge- 
borgen bot is een oppervlaktevondst. 
De inhoud van het schip SOI is geheel opgegraven. Materiaal uit enkele vaten is 
eerder onderzocht door Brinkhuizen (1994b) en Zeiler (1993). Het huidige 
onderzoek behelst het uitgeselecteerde menselijk materiaal. 

Het bot is gedetermineerd met behulp van de vergelijkingscollectie van de ROB. 
De gebruikelijk archeozoölogische data zijn vastgelegd: soort, skeletelement, 
gewicht, leeftijd, relevante maten, snij- en haksporen, etc. (Lauwerier 1997). In 
verband met de vraagstelling over conserveringstoestand en degradatie proces- 
sen zijn bovendien de volgende gegevens genoteerd: kleur, mate van fossilisatie, 
verwering en afronding, en aanwezigheid van (sporen van) zeeorganismen. 

Een precieze beschrijving van de kleur van het bot kan gegeven worden met 
behulp van de Munsell color charts (Munsell 1998). Omdat we echter niet zozeer 
geïnteresseerd zijn in de kleur van het bot maar in groepen bot die zich in kleur 
van elkaar onderscheiden, is gekozen voor een globale indeling. Op grond van 



Kleur Hue Value 

Licht bruin 2.5 y 7 
Donker bruin 2.5 y 4 
Zeer donker bruin 5y 3 
Zwart 5y 2.5 

Chroma 

4 
2 
1 
1 

Tabel 1 Gebruikte kleuraandui- 
ding gerelateerd aan de Munsell 
color chans (Munsell 1998). 

een eerste inspectie van het bot zijn vier kleurgroepen met de volgende beschrij- 
vingen vastgesteld: licht bruin, donker bruin, zeer donker bruin en zwart. Soms 
is dit aangevuld met de term 'bont' als licht en donkere plekken elkaar afwis- 
selen op een fragment; een enkele maal is opgemerkt dat er een witte of grijze 
waas op het bot voorkomt. Tabel 1 geeft een indicatie van de gebruikte kleur- 
aanduiding aan de hand van de Munsell color chans (Munsell 1998). 
Vergelijken we het bot met de vijf klassen voor de morfologische beoordeling 
van de kwaliteit van bot van Gordon en Buikstra (1981), dan valt al het bot in 
klasse 1, of hooguit in de overgang naar klasse 2. Het is dus zeer goed bewaard 
bot volgens deze indeling. Om het bot toch op grond van conservering te kun- 
nen indelen zijn vier globale categorieën gebruikt: goed, redelijk, matig, slecht. 
Het verschil tussen 'matig' en 'goed' zit vooral in het soortelijk gewicht. Matig 
geconserveerd bot voelt duidelijk lichter aan en geeft een beetje af. Hoewel we 
dit niet hebben vastgesteld, gaan we er van uit dat bij het matig geconserveerde 
bot een flink deel van het collageen verdwenen is. Bij redelijk geconserveerd bot 
zal slechts een gering deel van het collageen weg zijn. Het predikaat 'slecht' is 
gebruikt voor bot dat scoort in de overgang van klasse 1 naar klasse 2 van 
Gordon en Buikstra (1981). 
Als toevoeging zijn de termen 'fossiele uitstraling' en 'gefossiliseerd' gebruikt. 
De laatste term is gebruikt bij evident gefossiliseerd bot, de eerste wanneer het 
fossilisatie proces zichtbaar begoimen is. 

In een dynamische omgeving als een zeebodem zijn aantasting van het oppervak 
en afronding van uiteinden en randen duidelijk zichtbare vormen van verwering. 
Bij het materiaal van BZN2 is begonnen de mate van verwering in woorden te 
beschrijven om op snelle wijze een globaal beeld te krijgen van de variatiebreed- 
te hierin. Op grond hiervan is gezocht naar een zinvolle, tijdens de determinatie 
snel toe te passen gestandaardiseerde indeling met bijbehorende terminologie. 
Zowel voor de beschrijving van de verwering van het oppervlak als die van de 
afronding van uiteinden en randen heeft dit geresulteerd in een driedeling. 
De mate van verwering van het oppervlak van het bot wordt aangegeven in drie 
categorieën: geen, weinig en veel. Bij 'weinig' is tot 10% van het oppervlak van 
het bot aangetast; bij 'veel' is meer dan 10% aangetast. De mate van verwering 
is tijdens de determinatie geschat. 
Ook voor de mate van afronding worden drie categorieën gebruikt: geen, weinig 
en veel. De term 'weinig' wordt gebruikt wanneer minder dan 30% van de 
hoeken en randen afronding vertoont; 'veel' wanneer dit meer dan 30% is. De 
mate van afronding is door schatting vastgesteld. 
Het materiaal van BZN4, BZN9, BZNIO en SOI is aan de hand van deze 
indeUng beschreven. Bij de beschrijving van BZN2 is de niet gestandaardiseerde 
terminologie (bv. 'iets', 'enigszins', 'beetje' in plaats van 'weinig') achteraf aan- 
gepast aan de standaard. Daar waar twijfel bestond over de betekenis van de 
oorspronkelijke beschrijving, is de verwering opnieuw beschreven. 
Ook de hoeveelheid aanwezige zeeorganismen per bot is geschat. Dit wordt aan- 
gegeven als de mate waarin het bot door deze dieren bezet is. Gebruikt worden 
de globale termen 'geen' (0% van het bot bedekt), 'weinig' (tot 10%) en 'veel' 
(meer dan 10%). 



3 Resultaten 

In de bijlage is per wrak, per vondstnummer elk gevonden bot beschreven. 
Indien van toepassing, is achter het vondstnummer tussen haken het putnum- 
mer weergegeven. Per bot zijn de archeozoölogische gegevens, zoals soort, 
skeletelement, leeftijd, relevante maten, gewicht, slacht- en snijsporen gepresen- 
teerd. Daarnaast wordt beschreven de mate van fossilisatie, de kleur van het 
bot, de conserveringstoestand, de mate van aantasting van het botoppervlak, de 
mate van afronding van breuken en randen, en de aan of afwezigheid van zee- 
organismen. 

Tabel 2 Aantallen bonen per 
soort, per wrak verdeeld naar mate 
van fossilisatie. 

Totaal 

BZN2 

Geen fossilisatie 
rund 49 
varken 6 
zwarte rat - 
mens 7 
kabeljauw 
vis, indet. 

1 
4 

Fossiele uitstraling 
rund 6 
schaap/geit 
varken 

2 
1 

paard 
large mammal 
vogel Cf. toppereend 
vogel, Indet. 

2 
1 
1 
1 

Gefossiliseerd 
mammoet 2 
mammoet (?) 2 

85 

BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

13 

25 

13 29 

Tabel 3 Kleur van het bot in 
relatie tot de mate van fossilisatie 
per wrak. 
Fossilisatie klasse: 
1: geen fossilisatie; 
2: fossiele uitstraling; 
3: gefossiliseerd. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van BZN-19 zijn als 1 geteld. 
Bij één bot van BZN2 (fossilisatie 
klasse 1) was de kleur door bedek- 
king met zeeorganismen niet waar 
te nemen (niet opgenomen). 

Tabel 2 geeft een overzicht van de aantallen gevonden botten per diersoort per 
scheepswrak. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen groepen bot met verschil- 
lende mate van fossilisatie. Dit was alleen bij BZN2 het geval (zie discussie). De 
relatie tussen mate van fossilisatie en kleur voor de verschillende wrakken is 
gerepresenteerd in tabel 3. 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Fossilisatie klasse 1 2 3 1 1 1 1 
Licht bruin 36 - - 13 1 1 4 
Licht + donker bruin 11 1 - - - _ _ 
Donker bruin 19 8 2 - 9* — 1 
Zeer donker bruin - 1 2 - _ _ 1 
Zwart - 4 - - - - - 

Totaal 66 14 4 13 10 1 6 

In de tabellen 4 t/m 8 worden van het bot van middelgrote en grote zoogdieren 
de gegevens samengevat over conservering, verwering, en aanwezigheid van 
zeepokken en bryozoa; alleen die botten zijn opgenomen die, gezien hun mate 
van fossilisatie (op het oog niet waarneembaar), waarschijnlijk bij de wrakken 



behoren. Bij BZN2 komt ook materiaal voor dat uit andere, oudere, contexten 
stamt (zie discussie). De gegevens over de aanwezigheid van zeeorganismen 
kimnen te laag zijn uitgevallen doordat een deel van de organismen bij het 
schoonmaken en spoelen verloren is gegaan. 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Mens Dier Dier Mens Dier Dier Mens 
Goed 6 21 2 4* 2 1 4 
Redelijk 1 28 9 - 2 - 1 
Matig - 6 1 2 - - - 
Slecht - - 1 - - - - 

Totaal 7 55 13 6 4 1 5 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Mens Dier Dier Mens Dier Dier Mens 
Geen 2 9 2 3* 1 - 4 
Weinig 2 40 8 2 2 1 1 
Veel 3 6 3 1 1 - - 

Totaal 7 55 13 6 4 1 5 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Mens Dier Dier Mens Dier Dier Mens 
Geen 12 4 5 4* 2 - 3 
Weinig 4 33 7 2 1 - 2 
Veel 2 18 1 - 1 1 - 

Totaal 7 55 13 6 4 1 5 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Mens Dier Dier Mens Dier Dier Mens 
Geen 5 39 2 4* 4 - 4 
Weinig 2 12 6 1 - - 1 
Veel - 4 5 1 - 1 - 

Totaal 7 55 13 6 4 1 5 

BZN2 BZN4 BZN9 BZN10 SOI 

Mens Dier Dier Mens Dier Dier Mens 
Geen 3 20 5 4* 3 1 4 
Weinig 3 27 6 1 1 - 1 
Veel 1 8 2 1 - - - 

Totaal 7 55 13 6 4 1 5 

Tabel 4 Conservering van het 
zoogdiermateriaal per wrak. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van BZN-19 zijn als 1 geteld. 

Tabel 5 Verwering I: aantasting 
van het oppervlak van het zoog- 
diermateriaal per wrak. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van BZN-19 zijn als 1 geteld. 

Tabel 6 Verwering II: afronding 
uiteinden en randen van het zoog- 
diermateriaal per wrak. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van BZN-19 zijn als 1 geteld. 

Tabel 7 Aantallen fragmenten 
met zeepokken op het zoogdierma- 
teriaal per wrak. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van BZN-19 zijn als 1 geteld. 

Tabel 8 Aantallen fragmenten 
met bryozoa op het zoogdiermate- 
riaal per wrak. 
* De 20 onderdelen van een voet 
van B2^-19 zijn als 1 geteld. 

10 



4 Discussie 

4.1 Inleiding 

In de volgende paragrafen komen per scheepswrak achtereenvolgens de tafono- 
mie en de archeologisch inhoudelijke aspecten aan bod. Bij de tafonomie wordt 
vooral ingegaan op de vraag in welke mate conservering, verwering, en bedek- 
king door zeeorganismen invloed hebben op de archeologische interpretatie van 
het materiaal. 

4.2 Burgzand Noord 2 (Poolse Kanonnenwrak) 

4.2.1  Tafonomie 

Het materiaal valt op grond van de mate van fossilisatie in drie groepen uiteen 
(tabel 2). Beter gezegd: Twee groepen bot vallen op grond van dit criterium 
duidelijk uit de toon. Voor een deel wordt de mate van fossilisatie geïndiceerd 
door een donkerder kleur, een glanzend oppervlak of een grijzige waas op het 
bot (tabel 3). De verschillende groepen hebben een totaal verschillende context, 
herkomst en betekenis. Ze zijn als volgt geïnterpreteerd: 
- 17e-eeuwsmateriaaluit het schip 
- Bot van een veel oudere nederzetting 
- Pleistoceen botmateriaal 

De eerste groep botten is ogenschijnlijk niet gefossiliseerd en heeft grofweg de- 
zelfde (spreiding in) kleur (licht of donker bruin) en conservering als het bot uit 
de andere wrakken van dit onderzoek. We mogen aannemen dat dit de resten 
zijn van mensen en voedsel die horen bij het schip (afb. 4). De vondsten zijn in 
alle putten aangetroffen; er is geen sprake van enige clustering. Ook als we kij- 

Afb. 4 Goed geconserveerde 
wervel van een rund met hakspoor 
behorend bij het 17e-eeuwse schip 
(BZN2-574). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

11 



ken naar de afzonderlijke soorten (rund, varken, mens) dan is de verspreiding 
redelijk homogeen. 
De tweede groep vertoont een fossiele uitstraling, is gemiddeld donkerder van 
kleur (donker bruin tot zwart), en is nog wat beter geconserveerd dan de vorige 
groep. Het bestaat uit slacht- en consumptieafval, en bot van mogelijk niet ge- 
geten dieren (paard). Op het materiaal komen knaag- en slachtsporen voor (afb. 
5). Het is vermoedelijk nederzettingsafval en moet uit een veel oudere context 
stammen want pas na de AUerheiligenvloed van 1170 is deze locatie zee gewor- 
den. Het materiaal ligt niet geclusterd maar is in alle putten aangetroffen. 

Afb. 5 Bot uit nederzettings- 
context: spaakbeen van een 
rund met slacht- en vraatsporen 
(BZN2-546). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

De laatste groep bestaat uit goed geconserveerd, geheel gefossiliseerd, donker 
gekleurd bot. Het zijn resten van pleistocene zoogdieren. Er zitten geen bewer- 
kingssporen op het bot (afb. 6). Ook deze vondsten zijn afkomstig uit meerdere 
putten: 1, 2 en 3. 

Afb. 6 Ribfragment van een 
mammoet (BZN2-814). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

Een bot van een toppereend (BZN2-795), donker van kleur met een gefossili- 
seerde uitstraling, maar met licht gekleurde uiteinden, is door zijn afwijkende 
verschijning niet aan een van deze groepen toe te wijzen. Dit geldt ook voor de 
vier niet determineerbare visresten (BZN2-112) die gezien hun afwijkende, zeer 
lichte kleur en zeer goede conservering van recenter datum zouden kunnen zijn. 

De conservering van het 17e-eeuwse materiaal is over het algemeen redelijk of 
goed. De conservering van de 55 dierenbotten is in 6 gevallen 'matig', 28 keer 
'redelijk' en 21 keer 'goed' genoemd (tabel 4). De conservering van het mense- 
lijke bot is goed (6x) of redelijk (lx). Het menselijke bot lijkt nog iets beter 
bewaard te zijn dan het dierlijke bot. 
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Er is een relatie waar te nemen tussen de kleur van het bot en de conservering. 
Gemiddeld genomen is het donker gekleurde bot beter geconserveerd dan het 
lichtere. De conservering van het licht bruine bot was 5 keer 'matig', 18 keer 
'redelijk' en 9 keer 'goed'. Bij het deels lichte, deels donkere 'bont' gekleurde 
bot waren deze scores respectievelijk 1, 6 en 4, en bij het donker bruine bot O, 6 
en 13. Hoewel de tendens duidelijk is, geldt de relatie niet voor individuele bot- 
ten. Een deel van het licht gekleurde bot is wel degelijk goed geconserveerd. 
Van een andere groep lichtgekleurd bot is de conservering minder; dit bot voelt 
wat 'stoffig' aan. Van al het bot is de conservering zodanig goed dat archeologi- 
sche informatie die op morfologie gebaseerd is nog aanwezig is. 
Bij de enkele matig geconserveerde botten zijn de mogelijkheden voor histolo- 
gisch en fysisch-chemisch onderzoek mogelijk gereduceerd. 

Door oppervlakteverwering en afronding van het bot verdwijnt archeologische 
informatie zoals slacht- en snijsporen. Dit geldt ook voor verder goed geconser- 
veerd bot. Het oppervlak bij 9 dierlijke botten is niet verweerd, bij 40 enigszins 
en bij 6 sterk verweerd (tabel 5; afb. 7). Voor het menselijk bot zijn de scores 
achtereenvolgend 2, 2 en 3. Opvallend zijn de verschillen in conservering bin- 
nen één vondstnummer, bijvoorbeeld het dierlijk bot in vondsmummer BZN2- 
148. Ook fragmenten van één en hetzelfde bot die op verschillende plaatsen 
terecht zijn gekomen, hebben duidelijk een ander verweringsproces doorgemaakt. 
Dit is het geval met de aan elkaar passende helften van een menselijk kuitbeen, 
de nummers 231 en 970. Verschillende verwering op één element is te zien bij 
de menselijke schedel 388. De rechter voorkant, het jukbeen en de bovenkaak, 
zijn sterk verweerd en afgerond terwijl de rest van de schedel nauwelijks verweerd 
is. Het verschil in verwering wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat het beter 
bewaarde bot ingebed was in het sediment en daardoor beter beschermd was 
tegen de schurende werking van het zand. 

Verreweg de meest botten vertonen in enige mate of veel aantasting van de uit- 
einden en gewrichtsvlakken. Dit geldt zowel bij het menselijk bot als het dierlijk 
bot (tabel 6). Kijken we naar de individuele botten dan blijken beide vormen 
van verwering, aan het oppervlak en afronding, niet het gevolg te zijn van (ge- 
heel) identieke processen. Hoewel de mate van afronding en oppervlakteverwe- 
ring van een individueel bot meestal in de zelfde orde van grote ligt, komen ook 
verschillen voor. Een enkele keer speelt afronding een grotere rol, een enkele 
keer oppervlakteverwering. Het laatste kan er op duiden dat, naast de schurende 
werking van het sediment, ook de invloed van kokkels of andere organismen 
verantwoordelijk kan zijn voor de staat van het oppervlak (zie verderop). Een 
grotere mate van afronding kan er op wijzen dat het bot niet alleen 'gezand- 
straald' is, maar dat het bot ook langere tijd heeft liggen rollen. 

Afb. 7 Sterk verweerd en afgerond 
fragment van een ellepijp van een 
rund (BZN2-574). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 
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Ongeveer tweederde van de dierlijke botten is deels of grotendeels bedekt met 
zeeorganismen. Ook op vier van de zeven menselijke botten zitten - enkele - 
zeeorganismen. Grofweg vinden we twee vormen: zeepokken of afdrukken daar- 
van en dunne 'matjes' met resten van kleinere organismen: bryozoa of mosdier- 
tjes (tabel 7 en 8). De zeepokken op het bot zijn duidelijk herkenbaar (afb. 8). 

Afb. 8 (Restanten van) zeepokken 
op runderbot uit de Waddenzee. 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

Afb. 9 Detail van menselijke 
schedel met lichte cirkelvormige 
aantastingen van het bot, veroor- 
zaakt door - reeds verdwenen - 
zeepokken (BZN2-388). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

Onder andere op de menselijke schedel (388) zijn cirkelvormige lichte aantas- 
tingen van het oppervlak te zien (5, 6, 8, 11 mm in diameter), die waarschijnlijk 
ook van zeepokken afkomstig zijn (afb. 9). Mogelijk zijn de zeepokken pas bij 
het wassen van deze vondst verloren gegaan. De rechter kant van de zelfde sche- 
del is deels bedekt met een zeer dunne (0,5 mm) laag bryozoa (afb. 10). 
Onder dit laagje lijkt niet of nauwelijks sprake te zijn van verwering. De indruk 
wordt gewekt dat dit laagje bescherming biedt tegen oppervlakteverwering door 
de schurende werking van het zand. De schraapsporen op de schedel lijken van 
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Afb. 10 Detail van menselijke 
schedel met 'matje' van bryozoa 
(BZN2-388). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

recente datum en zijn mogelijk veroorzaakt tijdens de berging. Een afwijkende 
vorm van aantasting is te zien op een onderkaak van een varken (231). Het gaat 
om wormvormige aantastingen van het oppervlak van het bot van circa 1 bij 4 
mm (afb. 11). Waardoor deze aantasting is veroorzaakt, is vooralsnog onbekend. 

Afb. 11 Onderkaak van een var- 
ken met wormvormige aantastin- 
gen (BZN2-231). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

wÊÊlmK.'' 1 %, ' •      j f 
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De aantastingen zijn niet van dien aard dat in belangrijke mate archeologische 
informatie verloren gaat. Wel is er kans dat oppervlakkige informatie zoals snij- 
en haksporen door volledige bedekking van met name bryozoa niet zichtbaar zijn. 
Zowel de verwering als de bedekking door micro-organismen duiden er op dat 
veel van het materiaal langere tijd aan het oppervlak van de zeebodem heeft ge- 
legen en door stroming verplaatst kan zijn. Bij het afgeronde bot geldt dit in nog 
sterkere mate. Dit betekent dat de context waarin het bot is aangetroffen een an- 
dere kan zijn dan die waarin het oorspronkelijk lag opgesloten. Dit wordt goed 
geïllustreerd door de drie groepen materiaal (pleistoceen, bot van een oudere 
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nederzetting, materiaal uit het schip) die binnen de context van dit 17e-eeuwse 
schip zijn geborgen. Twee daarvan komen onmiskenbaar uit veel oudere contex- 
ten die niets met het schip te maken hebben. Voorbeelden van soortgelijke ver- 
menging in fluviatiele contexten worden beschreven door Behrensmeyer (1982). 
Waimeer het materiaal is verplaatst, is niet te zeggen omdat het bot meerdere 
malen vrijgespoeld en weer afgedekt kan zijn. Ook de min of meer homogene 
verspreiding van het 17e-eeuwse materiaal over het opgegraven areaal duidt op 
verplaatsing door stromingen. Menselijk botmateriaal wordt door stroming selec- 
tief verplaatst ( Boaz & Behrensmeyer 1976). De aanwezigheid van een schedel, 
een element dat erg gevoelig is voor stroming, in combinatie met een bijbehorend 
sleutelbeen en opperarmbeen wijst er op dat er ten tijde van het uiteenvallen en 
afgedekt raken van dit deel van het skelet weinig stroming was ter plaatse. 

4.2.2 Bemanning van het 17e-eeuwse schip '<, 

Slechts één menselijk bot ligt in put 3 (1051). Het is een scheenbeen van een 
oudere persoon. De forse uitstraling doet denken aan een man. De overige bot- 
ten van mensen komen uit put 1 en een aangrenzend stukje van put 2 (270). 
Scheenbeen 168 en de twee helften van een kuitbeen, 231 en 970, passen wat 
lengte en mate van volgroeiing betreft goed bij elkaar en zijn waarschijnlijk van 
hetzelfde linker onderbeen van een ongeveer 14 jarige. De botten zijn zo'n 1,5-2 
meter uit elkaar geraakt. De overige drie botten, schedel, sleutelbeen en opper- 
armbeen, kunnen van één volwassene zijn (afb. 12). Op grond van de leeftijds- 
gegevens van de schedel zou dit iemand zijn van tussen 20 en 30 jaar oud. 

Afb. 12 Schedel van één van de 
drie aangetroffen bemanningsleden 
van de Burgzand Noord 2 (BZN2- 
388). Het gaat waarschijnlijk om 
een man van tussen de 20 en 30 
jaar. 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 
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Waarschijnlijk gaat het om een man. De geschatte lengte van het niet volledige 
opperarmbeen is 317 mm. Dit duidt op een lichaamslengte van ongeveer 170 
cm (Trotter & Gleser 1958). In totaal zijn dus waarschijnlijk de resten van drie 
verschillende personen gevonden: een 14 jarige, een 20-30 jarige man en een 
oudere man. We mogen aannemen dat de 14 jarige ook van het mannelijk ge- 
slacht was. 

Rund Varken 

Maxilla 1 
Mandlbula 1 1 
Dentés Inf 1 
Atlas 2 
Axis 1 
Vertebrae overig 7 
Costa 12 
Scapula 3 
Humérus 6 
Radius/Ulna 6 
Pelvis 2 
Femur 2 1 
Tibia/Fibula 3 2 
Tarsalia 3 
Metatarsus 1 

Tabel 9 Aantallen skeletelemen- 
ten van rund en varken. Materiaal 
uit 17e-eeuwse context. 

4.2.3 Vleesvoorraad van het 17e-eeuwse schip 

Er werden runderen van zeer verschillende leeftijden en grootte gebruikt als 
voedselvoorraad. Voor één dier (148) kon de schofthoogte berekend worden: 
122 cm. Dat het gaat om voedsel is evident gezien de elementen die gevonden 
zijn en de haksporen die er op zitten (bijlage). Zo vinden we doorgehakte rib- 
ben, wervels en lange beenderen, een doorgezaagd bekken, en zo voort. Het 
materiaal is afkomstig uit het gehele skelet (tabel 9). Zo te zien werden gehele 
runderen geslacht en als proviand meegenomen. 
Ook de weinige gegevens van varken duiden op slacht van dieren van verschil- 
lende leeftijd. Een doorgehakte onderkaak is van een dier dat ouder is dan twee 
jaar, een maxilla met een doorbrekende M3 van een exemplaar van ongeveer 20 
maanden, en de drie lange beenderen van een dier van onder de twee jaar. Deze 
laatste beenderen, alledrie gevonden in put 8, zouden van één rechter achter- 
poot kunnen zijn. Het lijkt er op dat varkensvlees in grotere porties dan het 
rundvlees aan boord werd gebracht. 
Van kabeljauw is een parasphenoid, een onderdeel van het kopskelet, gevonden. 
Als dit behoort tot het voedsel aan boord, gaat het hier niet om stokvis (koploze, 
gedroogde kabeljauw) maar om verse of ingezouten vis. 

4.2.4 Slacht- en maaltijdafval uit een oudere nederzetting 

Het vermoedelijke nederzettingsmateriaal vertoont alle sporen van het 'normale' 
slacht- en consiraiptieafval. Het gaat om fragmenten van de onderkaak, rib, 
spaakbeen (2x), middenhandsbeen en bekken van nmd, de onderkaak van een 
varken, het spaakbeen en scheenbeen van schaap of geit, een pijpbeen fragment 
van een groot zoogdier, een hoefje (PUI) en een dijbeen fragment van een paard, 
en een stukje pijpbeen van een niet nader te determineren vogel. Op twee run- 
derbotten en één van schaap of geit komen knaagsporen van honden voor, op 
een spaakbeen van een schaap of geit, een dijbeen en spaakbeen van een rund, 
en een bot van een niet nader te determineren groot zoodier zitten haksporen. 
Naast resten van consumptiedieren zit er fragmenten tussen van een waarschijn- 
lijk niet gegeten dier: het paard. De combinatie van de, afwijkende, fossiele uit- 
straling, de aanwezigheid van knaagsporen, het voorkomen van paardenbotten 
maakt het zeer waarschijnlijk dat het materiaal afkomstig is van een nederzetting 
uit de tijd dat deze locatie nog tot het vasteland behoorde. Het runderbot is van 
kleinere dieren dan de rvmderbotten uit de voedselvoorraad van het zeventiende 
eeuwse schip. Uit welke periode dit nederzettingsafval stamt is op grond van de 
morfologische kenmerken van het bot alleen niet vast te stellen. 

4.2.5 Resten van een pleistocene fauna 

De pleistocene fauna is vertegenwoordigd door een stukje stoottand en een rib 
van een mammoet, en een ribfragment en een bekken fragment van vermoede- 
lijk een mammoet (afb. 6 en 13). Dat dergelijke vondsten uit het pleistocene sedi- 
ment van de Waddenzee gedaan worden is niet verwonderlijk omdat Nederland, 
na Siberië, de tweede vindplaats van resten van mammoet is. De getijdegeul die 
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vlak langs het wrak ligt, is diep ingeslepen in het pleistocene zand. Dat moet de 
herkomst zijn van dit vondstmateriaal. 

Afb. 13 Stukje stoottand van een 
mammoet (BZN2-1055). 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

4.3 Burgzand Noord 4 (Watervatenwrak) 

4.3.1  Tafonomie 

De geringe hoeveelheid botmateriaal van dit wrak is niet slecht, maar minder 
goed bewaard dan dat uit het een kleine eeuw oudere Burgzand Noord 2 (tabel 
1,2). Opmerkelijk zijn de aanzienlijke verschillen in conservering. Het bot va- 
rieert van goed tot slecht geconserveerd en van niet tot sterk verweerd. Op het 
bot uit het Watervatenwrak zitten ook meer zeepokken en Bryozoa dan op het 
bot uit het Pools Kanonnenwrak (BZN2). Mogelijk heeft het materiaal meer 
aan het oppervlak gelegen en ligt hierin ook de verklaring voor de hogere mate 
van verwering. 

4.3.2 Vleesvoorraad 

Alle fragmenten zijn afkomstig van volwassen runderen. Gezien de slachtsporen 
op het bot gaat het om tot voedsel verwerkte stukken vlees. Aangezien we er van- 
uit mogen gaan dat maaltijd- en slachtafval over boord werd gegooid, zijn de ge- 
vonden botten de overblijfselen van de op het schip aanwezige voedselvoorraad. 
De botten gevonden in de buurt van duigen van een ton (WVW-1206 en 1212) 
suggereren dat dit vlees waarschijnlijk als gezouten hompen was gekuipt. Gezien 
de variatie in skeletelementen, was men niet selectief in wat men kuipte: het gaat 
om bijna vleesloze stukken zoals sprongbeen en hielbeen en zeer vleesrijke stuk- 
ken zoals wervels. Wat ontbreekt is het echte slachtafval, de middenvoets- en 
middenhandsbeenderen; gezien het lage aantal botten zegt dit echter weinig. 

4.4 Burgzand Noord 9 (Twee Kanonnenwrak) 

4.4.1  Tafonomie 

De conservering van de zeer geringe hoeveelheid bot uit BZN9 varieert van ma- 
tig tot goed. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat het bot in verschil- 
lende contexten bewaard is. Hierop duidt ook het gegeven dat sommige botten 
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wel, ander bot niet met zeeorganismen bedekt zijn of zijn geweest. Het materiaal 
is over het algemeen donkerder van kleur (donker bruin) dan dat van de andere 
wrakken. 
Het gegeven dat twintig, deels zeer kleine botten van een linker voet goed be- 
waard zijn en, ondanks het feit dat ze aan het dynamische oppervlak lagen, bij 
elkaar zijn gebleven, komt omdat ze bijeengehouden zijn door een laars. Een los 
gevonden middenvoetsbeen van een rechter voet, afkomstig uit het zelfde vondst- 
nummer, is daarentegen enigszins verweerd en heeft afgeronde gewrichtsvlakken. 

4.4.2 Bemanning 

We hebben hier te maken met resten van ten minste twee volwassen personen. 
Gevonden is een rechter en een linker dijbeen, een onderkaak, de botten uit een 
linker voet en een los rechter middenvoetsbeen (afb. 14). Het linker dijbeen is 
langer en slanker dan het rechter en is van een andere persoon; ook het rechter 
middenvoetsbeen heeft een andere maat dan het linker. Het gaat dus minimaal 
om twee personen. Een van beide was jong-volwassen. Opvallend bij deze per- 
soon is het zeer gave ondergebit. Gezien de robuustheid en de afineting gaat het 
vermoedelijk om mannen. 

Afb. 14 Zeer goed geconserveerde 
onderkaak van een mens (BZN9- 
18). Opvallend is het zeer gave 
gebit. 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

4.4.3  Vleesvoorraad 

De weinige runderbotten wijzen op voedselvoorraad. Opvallend is het verschil 
tussen relatief kleine stukken doorgehakt 'panklaar' vlees (bijvoorbeeld ribstuk- 
ken) en een bijna compleet dijbeen dat duidt op grote stukken vlees die nog ter 
plekke bewerkt moesten worden. 
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4.5 Burgzand Noord 10 (Lelie 2) 

Van dit wrak was slechts één bot voor studie beschikbaar: een goed geconser- 
veerde, iets verweerde en behoorlijk afgeronde wervel van een rund. Waarschijn- 
lijk is het een restant van de voedselvoorraad van het schip. 

4.6 ScheurrakSOl 

4.6.1  Tafonomie 

De algemene staat van het bot is redelijk tot goed (tabel 4 t/m 6). Interessant 
zijn de fragmenten menselijke schedel. Hoewel er verschil in conservering is en 
een groot verschil in kleur tussen de vondsmummers 27050 en 36004 enerzijds 
en 37081 anderzijds, is niet uitgesloten dat het onderdelen van de zelfde schedel 
zijn (afb. 15). Aangezien 37081 scherpe breuken heeft en de randen van 27050 
en 36004 door schuren zijn afgerond, zijn de verschillen waarschijnlijk ontstaan 
door verschillen in context: Het donkere, beter geconserveerde stuk zou kunnen 
zijn afgedekt, terwijl de lichtere, minder geconserveerde en afgeronde stukken 
aan het opvervlak hebben gelegen. Ook de aanwezigheid van wat zeeorganismen 
op 27050 duidt op ligging aan het oppervlak. 
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Het enige bot van een dier, de schedel van de zwarte rat, is uitzonderlijk goed 
geconserveerd (afb. 16). 

Afb. 16 Zeer goed geconserveerde 
schedel van een zwane rat (SOl- 
32498) 
Afbeelding in kleur; zie bijlage 2. 

4.6.2 Mens en ongedierte 

De zwarte rat (Rattus ranus) wordt ook wel scheepsrat genoemd. In tegenstelling 
tot de wat grotere bruine rat of rioolrat {Rattus norvégiens) houdt het dier niet 
van zwemmen. Ook in het wrak van een 17e-eeuws turfschip werden resten van 
zwarte rat aangetroffen (Zeiler & Brinkhuizen 1992). 
De menselijke resten zijn afkomstig van minimaal één volwassene, vermoedelijk 
een man. 
Eerder zijn zes vaten met rundvlees onderzocht door Zeiler (1993). Kop en on- 
derpoten ontbraken in de vaten; de overige delen van het rund waren wel aan- 
wezig. Gezien het slachtpatroon was een deel van de voorraad bedoeld als soep- 
botten. Brinkhuizen (1994b) onderzocht twee vaten geheel gevuld met visresten. 
Een van de vaten was gevuld met stokvis van kabeljauw. Het tweede vat bevatte 
stokvis van verschillende kabeljauwachtigen: kabeljauw, lom, blauwe leng en/of 
leng. Onduidelijk is of het om handelswaar of proviand handelt, al lijken er 
argumenten te zijn voor het laatste (Manders 1996; Overmeer 2000). 

1 
r 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Tafonotnie en archeozoölogische registratie 

Conservering 
Voor alle hier behandelde contexten geldt dat het goed geconserveerd bot is. 
Vergeleken met de vijf klassen voor de morfologische beoordeling van de 
kwaliteit van bot van Gordon en Buikstra (1981) valt al het bot in klasse 1 of 
hooguit in de overgang naar klasse 2. 
De archeologische informatie gebaseerd op morfologie is daarmee zo goed als 
volledig aanwezig. Slechts bij enkele minder goed geconserveerde botten zullen 
de mogelijkheden voor histologisch en fysisch-chemisch onderzoek mogelijk zijn 
gereduceerd. 
Het vastleggen van de mate van conservering is zowel van belang voor het vast- 
leggen van de fysieke kwaliteit van (vrijgekomen) materiaal van dit type monu- 
menten ten behoeve van bijvoorbeeld monitoring als voor het bepalen van de 
potentie voor archeologisch inhoudelijke analyse van het materiaal. Bij een 
tamelijk homogeen beeld hoeft dit gegeven uiteraard niet voor individuele resten 
te worden vastgelegd. 

Mate van fossilisatie 
Een deel van het bot was in meer of mindere mate gefossiliseerd. De notatie 
hiervan bleek van belang om groepen uit totaal verschillende contexten te 
kurmen onderscheiden. Bij BZN2 konden op deze manier drie groepen bot 
onderscheiden worden: 17e-eeuws bot behorend tot het wrak, ouder nederzet- 
tingsmateriaal, en resten van een pleistocene fauna. 
Alert zijn op verschillen in fossilisatie en, indien deze aanwezig zijn, de archeo- 
zoölogische resten daarop groeperen, wordt daarom sterk aanbevolen. Een 
indicatie voor verschillen in fossiUsatie is de kleur van het bot. 

Verwering 
De verwering, zowel oppervlakte verwering als afi-onding van uiteinden en ran- 
den, varieert in hoge mate. Zelfs binnen één vondstnummer kunnen verschillen 
voorkomen. De afronding zal vooral te maken hebben met erosie door water en 
zand. Het kan een indicatie zijn voor transport van het bot en is daarmee ook 
van belang voor de archeologisch inhoudelijke interpretatie van het bot. Bij 
oppervlakteverwering kunnen ook andere factoren dan de schurende werking 
van het sediment in het spel zijn, zoals de invloed van zeepokken. Afhankelijk 
van de mate van verwering verdwijnt ook archeologische informatie op het bot, 
zoals slacht- en snijsporen. 
Het noteren van deze verschijnselen per bot is daarmee zowel van belang voor 
het vaststellen van degradatieverschijnselen in het kader van bijvoorbeeld 
monitoring als voor de archeologisch inhoudelijke interpretatie. 

Kleur 
Zoals bij 'fossilisatie' reeds vermeld, is kleur een indicatie voor fossilisatie. Over 
het algemeen geldt: hoe meer gefossiliseerd, des te donkerder het bot. Er zijn 
echter meer factoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van metalen in de directe 
omgeving) die invloed hebben op de kleur van het bot. Een hard gegeven om 
groepen uit verschillende contexten uit elkaar te halen is kleur daarom niet. 
Aanbevolen wordt bot eerst globaal op kleur te inspecteren en, wanneer duide- 
lijke verschillen zijn waar te nemen, klassen te definiëren waarmee het bot 
tijdens de determinatie kan worden ingedeeld. Wanneer kleurverschillen birmen 
één vondsmummer voorkomen is het altijd van belang dit te noteren omdat dit 
op verschillen in herkomst van het materiaal kan duiden. 
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Zeeorganismen 
Op het bot zitten vooral twee soorten zeeorganismen: zeepokken of afdrukken 
daarvan, en de veel kleinere bryozoa of mosdiertjes die vaak in de vorm van 
dunne 'matjes' voorkomen. De zeepokken laten fijne cirkelvormige afdrukken 
na. De matjes of vellen met mosdiertjes lijken het bot eerder te beschermen 
tegen verwering dan dat er aantasting plaatsvindt. Een enkele maal is een kleine 
wormvormige aantasting van het botoppervlak te zien waarvan de oorzaak onbe- 
kend is. De aantastingen zijn niet van dien aard dat in belangrijke mate archeo- 
logische informatie verloren gaat. Wel zijn soms door de bedekking eventueel 
aanwezige snijsporen of andere oppervlakkige informatie niet waar te nemen. 
De aanwezigheid van zeepokken en bryozoa geeft in ieder geval aan dat het bot 
gedurende enige tijd aan het oppervlak heeft gelegen. 
Het (per complex) vastleggen van de aan of afwezigheid van (sporen) van zee- 
organismen is vooral voor de archeologische interpretatie van belang. Met name 
het ontbreken van dergelijke sporen kan een indicatie zijn dat materiaal snel is 
afgedekt en min of meer in situ is aangetroffen. 

Vastleggen van gegevens 
Samenvattend kunnen we stellen dat, om zowel een goede tafonomische als 
archeologisch inhoudelijke interpretatie mogelijk te maken, rekening moet 
worden gehouden met de typische onderwater aspecten van het bot. Naast de 
gegevens die standaard worden genoteerd (bv. Lauwerier 1997), kimnen bij 
contexten onder water de volgende parameters van het bot worden vastgelegd: 
- conservering 
- mate van fossilisatie 
- verwering van het oppervlak 
- afronding van breukvlakken en gewrichten 
- kleur 
- (sporen van) zeeorganismen 

Zoals boven reeds vermeld, zal de mate van detaillering van het vastleggen van 
deze gegevens - per bot, per vondsmummer, per botcomplex - afhangen van 
vraagstelling en locale omstandigheden. 
Bij de waarneming moet scherp onderscheid worden gemaakt tussen conserve- 
ring en verwering. In het eerste geval gaat het om de staat van de botmaterie, in 
het tweede geval om de aantasting van het oppervlak van het bot. De neiging 
bestaat dit door elkaar te laten lopen. Het zelfde geldt voor de verwering van het 
oppervlak en de afronding van de uiteinden en randen. Ook deze twee catego- 
rieën moeten goed worden onderscheiden aangezien ze deels verschillende 
oorzaken hebben. 

Vastleggen van de context is van belang in verband met mogelijke vermenging 
van contexten die ook van geheel andere dan scheepsarcheologische aard 
kimnen zijn. Bij de interpretatie van botmateriaal moet rekening worden 
gehouden met de selectieve sortering door stroming (Boaz & Behrensmeyer 
1976). 

Ontzilten en drogen 
Hoewel we daar geen onderzoek naar hebben gedaan, lijkt ontzilten van goed 
geconserveerd bot, zoals dat hier gevonden is, niet noodzakelijk. Het materiaal 
van Burgzand is bij de vondstverwerking zorgvuldig gespoeld met zoet water. 
Ook goed geconserveerd materiaal uit de Westerschelde (Oud Valkenisse) waar- 
bij dit spoelen achterwege is gelaten, vertoont na enkele jaren in het lab geen 
sporen van zoutverwering (scheuren). Van mammoet kiezen uit zoute context is 
bekend dat ze degelijk ontzilt moeten worden om te voorkomen dat de lamellen 
uit elkaar vallen. Waarschijnlijk zitten we niet ver naast de waarheid als we 
stellen dat goed geconserveerd materiaal niet ontzilt hoeft te worden, maar dat 
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bij minder goed geconserveerd materiaal degelijk ontzilten noodzakelijk is om 
het bot te behouden. Uiteraard geldt dat nat botmateriaal, en in het bijzonder 
nat gewei, langzaam aan de lucht (dus niet in de zon) moet drogen om krimp- 
scheuren te voorkomen. 

S.2 Bemanningen en voedsel 

De conservering van het materiaal uit de hier beschreven scheeps- en onderwater 
contexten is zodanig goed dat het belangrijke informatie kan leveren over de 
samenstelling van de bemanning en eventuele aan boord aanwezige levende 
have, de aard van de proviand aan boord, en de aanwezige lading voor zover die 
bestaat uit dierlijk materiaal. Bij berging en verwerking verdient het daarom de 
zelfde aandacht als andere vondstcategorieën. Het zogenaamd 'vondstarm' 
verzamelen bij verkenningen is geen goede optie. De - niet beschreven - selectie 
die daarbij wordt gemaakt, belemmert het trekken van inhoudelijke conclusies. 
Bovendien loopt het niet verzamelde, aan het oppervlak liggende bot kans door 
de stroom meegenomen te worden en daarmee voor verder onderzoek verloren 
te gaan. Bij monumenten die vanwege him inhoudelijke kwaliteit als behoudens- 
waardig worden geacht, zou deze situatie niet mogen voorkomen. 
Enkele inhoudelijke conclusies over bemanning, voedsel en ongedierte zijn 
weergegeven in de discussie. 
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Bijlage 1  Catalogus van het bot per wrak 

Deel van element. Leeftijd: 
zie Lauwerier 1997 

Conservering: 
++ goed 
+    redelijk 

matig 
~    slecht 

Fossilisatie: 
1 algemeen beeld materiaal scheepswrakken Burgzand Noord 
2 gefossiliseerde indruk 
3 gefossiliseerd 

Verwering oppervlak, Afironding, Zeepokken, Bryozoa: 
0 geen 
+    weinig 
++ veel 

Kleur: 
1 licht bruin 
2 donker bruin 
3 zeer donker bruin 
4 zwart 

Opmerkingen: 
r/l   rechts/links 
Afkortingen maten: zie Von den Driesch 1976. 
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Bijlage 2 Afbeeldingen in kleur 

Afb. 2 Duiker in actie bij waar- 
destellende verkenning van een 
scheepswrak (BZN9) in de Wad- 
denzee. 

Afb, 4 Goed geconserveerde 
wervel van een rund met hakspoor 
behorend bij het 17e-eeuwse schip 
(BZN2-574). 

Afb. 5 Bot uit nederzettings- 
context: spaakbeen van een 
rund met slacht- en vraatsporen 
(BZN2-546). 
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Afb. 6 Ribfragment van een 
mammoet (BZN2-814). 

Afb. 7 Sterk verweerd en afgerond 
fragment van een ellepijp van een 
rund (BZN2-574). 

^%^^ tih 
^Êé.   ^W ̂ fc^... 
"•^^tó^ ts^*R:=^ t»- 

« 
••     -     ,, 

^.•^^i^ 
->.»*^ 

Afb. 8 (Restanten van) zeepokken 
op runderbot uit de Waddenzee. 
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Afb. 9 Detail van menselijke 
schedel met lichte cirkelvormige 
aantastingen van het bot, veroor- 
zaakt door - reeds verdwenen - 
zeepokken (BZN2-388). 

Afb. 10 Detail van menselijke 
schedel met 'matje' van bryozoa 
(BZN2-388). 
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m ^^H        ^^H 
^    ^ 1 

Afb. 11  Onderkaak van een 
varken met wormvomiige aan- 
tastingen (BZN2-231). 

Afb. 12 Schedel van één van de 
drie aangetroffen bemanningsleden 
van de Burgzand Noord 2 (BZN2- 
388). Het gaat waarschijnlijk om 
een man van tussen de 20 en 30 
jaar. 
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Afb. 13 Stukje stoottand van een 
mammoet (BZN2-1055). 

Afb. 14 Zeer goed geconserveerde 
onderkaak van een mens (BZN9- 
18). Opvallend is het zeer gave 
gebit. 
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Afb. 16 Zeer goed geconserveerde 
schedel van een zwane rat (SOl- 
32498) 
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