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In deze aflevering uit Noord-Nederland:
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STRANDLOPERS OP DE BRANDSTAPEL
W. Prummel en E . Knol 1

In 1 988 en 1 989 verrichtte het BAl een
opgraving in een deel van het vroeg-mid
deleeuwse grafveld van Oosterbeintum,
onder Blija (gemeente Ferwerderadeel,
Fr.). Behalve inhumatiegraven van mensen
en dieren werd ook een groot aantal sporen
van het cremeren van doden aangetroffen.
Het grafveld hevond zich in de zuidoost
hoek van de terp Oosterbeintum, die voor
de bedijking op een uitgestrekte hoge
kwelder langs het wad lag. Gelet op de
bijgaven zal het grafveld van omstreeks
400 AD tot in de 8e eeuw in gebruik zijn
geweest en waren het begraven en het cre
meren van doden gelijktijdig in zwang
(Kno! et al., 1 990). Dit verschijnsel was in
het verleden ook al waargenomen (van
Giffen, 1 920; Boeles, 1 95 1 : pp. 209-2 1 6 en
253-255).

Het cremeren
Uit de gevonden sporen blijkt dat het cre
meren ongeveer ais volgt verliep. De dode
werd, gekleed en voorzien van enkele bij 
gaven, op een brandstapel van hout ver
brand. De brandstapel werd ofwel boven
een kuil, ofwel op een houten staketsel op
gericht. Nadat de dode was verbrand wer
den uit de brandplaats resten van de ver
brande botten, door arebeologen 'de cre
matie' genoemd, en restanten van de bij 
gaven verzameld in een urn. Deze urn
werd in een smalle schacht bijgezet, waar
bij soms onverbrande bijgaven werden
toegevoegd. Nadat de eigenlijke brand
plaatsen een of meermalen waren gebruikt,
werden deze opgeruimd door de kuilen
onder de brandplaatsen dicht te gooien, of
- bij de brandstapels op staketsels - over
gebleven crematiemateriaal te verzamelen
en in een schacht te gooien. In het graf-
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veld werden een kuil onder een brandsta
pel (fig. 1 ), vele paalgaten van brand
stapelstaketsels, 23 urnbijzettingen en en
kele opruimschachten waargenomen.

Verzamelwijze en datering
Alle crematiemateriaal werd zo voiledig
mogelijk verzameld. Het materiaal werd
enkele uren geweekt in een sterk verdunde
oplossing van waterstofperoxyde en daarna
gezeefd met een zeef van l mm maaswijd
te. Door flotatie werd het houtskool ge
scheiden van het residu, dat hestond uit
crematie, gebakken klei en fragmenten van
bijgaven. Deze residuen werden voorlopig
onderzocht om een indruk te krijgen van
het materiaal en om de bijgaven te verza
melen. De rest, voornamelijk menselijke
crematie, wordt nu onderzocht door drs.
M.P.L. Hoogland (Archeologisch Centrum,
Rijksuniversiteit Leiden).
Het residu van de kuil onder de brand
stapel, verreweg h et grootste monster,
werd tijdens een werkcollege op het Ar
cheologisch Instituut van de Vrije Univer
siteit gesorteerd door studenten. 2 Na de
crematie werd in de hoek van de kuil een
potje van Angelsaksisch aardewerk ge
plaatst. Daaruit kan worden afgeleid dat de
kuil in de Se eeuw in gebruik was. Behalve
een aantal verbrande vogelbotjes, die het
onderwerp van dit artikel vormen, werden
tussen de crematie gesmolten kralen en een
knop van een (vermoedelijk) kruisvormige
fibula gevonden. De kuil is in gedeelten
bemonsterd; de vondstnummers 1 60 en
1 60A-E vormen een archeologisch spoor
(fig. l ).
Behalve in deze kuil werden ook ver
brande vogelbotjes aangetroffen in de urn
bijzetting nr. 372, die verder ais bijgaven

vlak 4 vlak S vlak 6 vlak 7 -

Fig. l . Vroeg- middeleeuws grafve/d Oosterbeintum. Schematische weergave van de kuil
onder de brandstapel, met het ingezette potje ( vondstnummer 61 ). De horizontale lijnen
geven de opgravingsvlakken weer. De brandkuil is linksachter aangesneden door een
kringgreppel, rechtsachter door de grafkuil van een menselijke dwerg. De nummers 160
en 1 60A-E verwijzen naar de gedeelten waarin de kuil is bemonsterd. Het opperv/ak van
de kuil is 1 ,72X0,86 m; de diepte tenminste 43 cm (tek. Miriam Weijns, BAJ).
een ijzeren voorwerp, een halve spinklos
en een dun metalen buisje bevatte. Van de
urn werd alleen de in veel scherven gebro
ken bodem gevonden. De platte bodem
wijst op een datering in de 5e, 6e of 7e
eeuw. Doordat de rest van de urn ont
breekt is een nauwkeuriger datering niet
mogelijk.

De vogelbotjes
Verbrande vogelbotjes zijn in Oosterbein
tum dus aangetroffen in twee sporen van
het cremeren van doden, een kuil onder de
brandstapet en een urnbijzetting. Deze
vogelbotjes zijn vermoedelijk van ten
minste twee crematies afkomstig. De
meeste botjes waren door het vuur voiledig
verkalkt (fig. 2), de andere grijszwart
verbrand. Het waren alle kleine fragmen
ten, van 0,5 i ot ca. 2 cm lengte en maxi
maal 0,3 cm breedte. Zonder het uitzeven
van het crematiemateriaal waren deze
fragroenten zeker over het hoofd gezien.
In totaal werden 24 fragmenten van ver
brande vogelbeenderen gevonden, 1 3 in de
urn en I l in de kuil onder de brandstapet
De 1 3 botjes uit de urn bleken alle van de
kleine strandloper of van de Temmincks
strandloper te zijn, Calidris minuta of
Calidris temminckii. De skeletten van de
kleine en de Temmincks strandloper lijken
sterk op elkaar. Tenminste twee individuen

zijn in de resten vertegenwoordigd (tabel
l ). Negen van de l I vogelbotjes uit de kuil
onder de brandstapet konden worden ge
determineerd. Behalve de kleine strand
loper of de Temmincks strandloper werd
hier ook de bonte strandloper, Calidris
alpina, aangetoond. Tenminste twee kleine
of Temmincks strandlopers en een bonte
strandloper zijn in deze kuil vertegen
woordigd (tabel l ). Twee verbrande vogel
botfragmenten uit de kuil konden niet ge
determineerd worden. Gelet op hun groot
te zijn ook zij vermoedelijk van deze
strandlopers afkomstig.

De strandlopers
Strandlopers zijn kleine waadvogels, die in
Nederland meestal in groepen voorkomen
(fig. 3). De kleine strandloper is slechts 1 2
tot 1 4 c m lang van snavelpunt tot staart
einde. De spanwijdte is 34 tot 37 cm. De
Temmincks strandloper is nauwelijks gro
ter, met een lichaamslengte van 1 3 tot I 5
cm en eenzelfde spanwijdte. De bonte
strandloper is met een lengte van 1 6 tot 20
cm en een spanwijdte tussen 38 en 43 cm
de grootste van de drie.
De kleine strandloper en de Temmincks
strandloper zijn doortrekkers in Neder
land. De kleine strandloper wordt tegen
woordig in vrij kleine aautallen waarge
nomen, de Temmiucks strandloper in zeer
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Tabel l. Vroeg-middeleeuws grafveld Oosterbeintum (Fr.), crematies. Verbrande botjes van Ideine strandloper
of Temmincks strandloper, Calidris minuta of Calidris temminckii, en bonte strandloper, Calidris alpina, uit
um (vondstnummer 372) en uit de kuil onder de brandstapel (vondstnummers 1 60, 1 60C, 1 60D en 1 60E) (fig.
l ); Ca/. minltemm: Calidris minuta of C. temninckii, Ideine of Temmincks strandloper; Ca/. alpina: Calidris
a/pina, bonte strandloper; L: links; R: rechts; ?: lichaamshelft onbekend; TOT: totaal.

Vondstnummer
Soort
Zijde

Vleugelbeenderen
Hurnerus
Radius
UIna
Carpometacarpus

372
Ca/. minltemm

L

R

?

1 60D

1 60

1 60C

Ca/. minltemm

Ca/. minltemm

L

R

?

L

R

?

! 60E

Ca/. alpina

L

R

?

Ca/. minltemm

L

R

?

3
2
l

2
l

2

TOT

4
3
7
7

Pootbeenderen
Tarsometatarsus
Totaal aantal resten
Aantal individuen

13
2

2
l

2
l

4
l

22

Nauwkeurige hestudering van de resten van de Ideine strandloper of de Temmincks strandloper uit de monsters
1 60- 1 60E bracht aan het licht dat tenminste twee individuen vertegenwoordigd zijn.

kleine aantallen. Hun broedgebieden liggen
voornamelijk ten noorden van de Noord
poolcirkel. Zij overwinteren langs de Mid
dellandse Zee, in Afrika en in Azie. De
najaarstrek van de kleine strandloper in
Nederland is, althans tegenwoordig, ster
ker (meer dan 3000 exemplaren) dan de
voorjaarstrek (tot 500 exemplaren). De
Temmincks strandloper wordt vooral aan
zoet water waargenomen (tot 250 exempla
ren). Hij leeft vaker alleen dan de kleine
en de bonte strandloper (SOVON, 1 987:
pp. 228-23 1 ; Cramp & Simmons, 1 983: pp.
303 - 3 1 8).
Bonte strandlopers zijn gedurende het
hele jaar in Nederland aanwezig en, be
halve in j uni, steeds in hoge dichtheden
(van 1 00.000 tot meer dan 200.000 exem
plaren). De ondersoort Calidris a/pina
schinzii is in Nederland tegenwoordig een
zeldzame broedvogel (Teixeira, 1 979: pp.
1 48 - 1 49). Hij heeft vermoedelijk vroeger
in grotere dichtheden in Nederland ge
broed. De ondersoort Ca/idris a/pina a/pi
na, die in Noord-Scandinavie en langs de
Witte Zee broedt, overwintert in grote
aantallen in Nederland, met name in de
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Zuidhollandse en Zeeuwse wateren
(40.000- 1 0 5.000 exemplaren) en in het
Waddengebied (70.000- 1 25.000 exempla
ren). Tijdens de trek in voorjaar en herfst
gebruikt hij deze gebieden als pleister
plaats (SOVON, 1 987: pp. 236-237). De
bonte strandloper leeft dan bij uitstek in
grote groepen (Cramp & Simmons, 1 983:
pp. 356-3 7 1 ).

Waarom strandlopers in de as
Tenminste vijf verbrande strandlopers zijn
door botfragmenten in de as van op het
grafveld van Oosterbeintum gecremeerde
doden vertegenwoordigd. Dit aantal maakt
het onwaarschij nlijk dat de strandlopers
toevallig in het vuur zijn gevlogen. Het is
waarschijnlijker dat de strandvogelbotjes
afkomstig zijn van (delen van) vogels die
door toedoen van de mens op de brandsta
pet terecht kwamen.
Deze veronderstelling wordt ook ge
steund door de ongelijke verdeting van de
botfragmenten over het skelet. Er zijn
significant meer fragroenten van vleugel-

beenderen (2 1 ) dan van pootbeenderen ( I )
aangetroffen (tabel I ). De overmaat aan
vleugelbeenderen kan niet veroorzaakt zijn
door een verschil in resistentie tegen ver
wering, daar pootbeenderen niet kwets
baarder zijn dan vleugelbeenderen. Waar
schijnlijk kwamen meer vleugels dan po
ten van strandlopers op de brandstapels
terecht. Dit betekent dat niet complete
strandlopers werden verbrand, maar losse
vleugels, en een enkele poot. Dit zou ook
het ontbreken van beenderen van de kop
en de romp kunnen verklaren, al zijn deze
wel kwetsbaarder dan vleugel- en poot
beenderen.
Voor de aanwezigheid van de vleugels
(en een enkele poot) op de brandstapet van
Oosterbeintum zijn twee verklaringen mo
gelijk. De eerste is dat de overtedenen de
vleugels bij zich droegen, bijvoorbeeld als
versiering van de kleding of het hoofd. De
tweede is dat de nabestaanden hun doden
strandlopervleugels meegaven als offer of
voor in een volgend leven. Welke verkla
ring de meest waarschijnlijke is, is op dit
moment niet vast te stellen. Een mogelijke
derde verklaring, dat strandlopers tot een
grafmaal behoord hebben waarvan de res
ten op de brandstapet werden gegooid, is
tamelijk onwaarschijnlijk daar de romp en
de poten niet of nauwelijks vertegenwoor
digd zijn.
Waarschijnlijk dienden vooral de veren,
met name de slagpennen, als versiering.
Ook als de vleugels werden meegegeven als
offer, of om dienst te doen in een volgend
leven, werd dit met name gedaan wegens
de slagpennen. Dit blijkt uit de ongelijke
verdeting van de vleugelbeenderen (tabel
l ). De beenderen waaraan de slagpennen
zitten, de carpometacarpus en de ulna, zijn
goed vertegenwoordigd. De humerus,
waaraan geen slagpennen maar wel vlees
zit, komt minder vaak voor (de radius is
weliswaar ook een bot uit het gedeelte van
de vleugel waaraan de slagpennen zitten,
maar doordat dit bot erg dun is, kan het
ondervertegenwoordigd zij n). De vleugels
van de kleine, Temmincks en bonte
strandlopers zijn in de winter, afhankelijk
van de soort, gespikkeld grijsbruin tot

Fig. 2. Vroeg- middeleeuws grafve/d Oos
terbeintum. Fragmenten van gecremeerde
carpometacarpi ( middenhandsbeenderen)
van de kleine strandloper of de Temmincks
strandloper, Calidris minuta of Calidris
temminckii: a. uit de rechter vleugel; b. uit
de linker vleugel. Vijf maal vergroot (foto
R .J. van Ewyck, CFD ).
bruingrijs. In de zomer hebben de vleugels
meer kleur, waaronder rossig, roestbruin,
kastanjebruin, wit en zwart. De Tem
mincks strandloper heeft in alle seizoenen
het meest saaie verenkleed van de drie, de
bonte strandloper, zoals de naam al aan
geeft, het meest opvallende, met name in
de zomer. De vleugels van de bonte
strandloper vertonen in de vlucht en ais zij
zijn uitgespreid, duidelijke witte vleugel
banden. Jonge individuen van de kleine
strandloper hebben V -vormige witte vleu
gelbanden.
Vermoedelijk werden de strandlopers
met een net gevangen. Strandlopers zijn
moeilijk te vangen ais ze op het wad lopen.
Tijdens hun lage vlucht over het wad zijn
ze tamelijk makkelijk met een net te van
gen. Zo vingen vagelvangers langs de wad
denzeekust van Friesland tot in het begin
van de 20e eeuw diverse vogelsoorten,
waaronder bonte strandlopers. De netten
die zij gebruikten, de zogenaamde stalt
netten, standen rechtop boven het wad
tussen palen. Behalve strandlopers werden
met deze netten ook wulpen, kieviten,
zilverplevieren, eenden, kokmeeuwen en
soms zelfs ganzen gevangen. De staltnetten
95

Fig. 3. Strandlopers aan de wadkant. Links een kleine strandloper, rechts twee bonte
strandlopers (tek. Erik van Ommen, Tekenstudio Centrale diensten).
waren 1 5 tot 20 m lang en ongeveer I , 7 m
hoog. De gevangen vogels kwamen via de
poelier bij de consument. Mogelijk werden
ook vogels geexporteerd. De vogelvangst
met staltoetten was vooral in Het Bildt en
in Ferwerderadeel, dus ook in de buurt
van Oosterbeintum, in gebruik, en leverde
een goede bijverdienste. Met de Vogelwet
1 9 1 2 werd zij verboden (Eenshuistra,
1 948). De vroeg-middeleeuwse bewoners
van Oosterbeintum kunnen op vergelijk
bare wijze hun strandlopers gevangen heb
ben. Het wad lag vlak voor de deur, zodat
de mogelijkheid tot de vangst van strand
lopers aanwezig was.

Summary
Burnt bird bones have been discovered in
two traces of cremation sites at the early
medieval cemetery of Oosterbeintum (Fr.)
(dated from 400 AD into the 8th century
AD). The burnt bones are of Ca/idris mi
nuta or Calidris temminckii, littie stint or
Temminek's stint, and of Calidris alpina,
dun/in. Wing bones prevail by far. Most
probably the stint and dunlin wing bones
originale from wings that the dead person
had worn attached to the clothes as a deco
ration. Another possibility is that the wings
were given to the deceased on the pyre. It is
historieal/y known that dunlins and other
birds were caught with nets on the mud
flats in the vicinity of Oosterbeintum until
the beginning of the 20th century.
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Noten
l . Archeologisch Instituut van de Vrij e Universiteit,
Amsterdam.
2. Met dank aan Frederique van der Chijs, Eva
Dutilh, Dick de Jager, Carla Janssen, Joris Lan
zing, Alice Richardson, Hubert Ritsma en Wim
Tauber.
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