
35De begravingen bij de Keyserkerk te Middenbeemster
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6.1 Inleiding

De menselijke overblijfselen van de begraafplaats van Middenbeemster zijn onderworpen aan 
een uitgebreide fysisch antropologische analyse om meer te weten te komen over het mense-
lijk verleden. Fysische antropologie kan in tegenstelling tot andere archeologische methoden, 
een direct inzicht geven in het leven van de mensen uit het verleden gebaseerd op fysieke 
overblijfselen. De analyse van de menselijke skeletresten kan een beeld geven over onder 
andere de levenskwaliteit, levensverwachting, en gezondheidstoestand van een populatie. 
In combinatie met de resultaten van andere archeologische onderzoeken, draagt het fysisch 
antropologisch onderzoek bij aan het scheppen van een completer beeld van de verleden 
populatie.

Het huidige onderzoek richt zich op de menselijke resten die werden opgegraven op de 
begraafplaats van de Keyserkerk in Middenbeemster. De kerk is ingewijd in 1623 en de begra-
vingen	op	het	kerkhof	dateren	uit	de	periode	tussen	1615(?)	en	1866.	De	meeste	opgegraven	
resten dateren uit de meest recente periode, tussen 1829 en 1866. In totaal zijn er ruim 400 
primaire kist begravingen aangetroffen en voor analyse overgebracht naar het Laboratorium 
voor Human Osteoarchaeology te Leiden. Deze rapportage zal verslag doen van 125 indivi-
duen. Gezien er al meer dan 125 individuen zijn geanalyseerd, kon een goede selectie worden 
gemaakt die representatief lijkt te zijn voor de gehele populatie. De steekproef wordt daarom 
beschouwd als een realistische afspiegeling van de gehele populatie begraven op deze locatie. 
De skeletresten uit de aangetroffen knekelkuilen zijn niet opgenomen in deze rapportage. 

6.2 Doel- en vraagstellingen

De vragen uit het Programma van Eisen met betrekking tot de fysische antropologie zijn 
hieronder weergegeven (Klooster 2008):

-Zijn	er	resten	aanwezig	van	menselijke	skeletten?	Zo	ja,	zijn	deze	daar	begraven,	oftewel,	is	
sprake	van	zorgvuldige	depositie?	Of	is	er	sprake	van	bijvoorbeeld	een	knekelkuil?	

-Als het gaat om begravingen, is er iets te zeggen over de datering, stratigrafie, leeftijd, geslacht, 
pathologieën,	status	(bijvoorbeeld	aan	de	hand	van	grafgiften)	en	conservering?

De eerste vraag is direct te beantwoorden met ja; de meeste menselijke resten zijn duidelijk 
zorgvuldig begraven in kisten. Daarnaast is ook sprake van enkele knekelkuilen. Waarschijn-
lijk zijn deze afkomstig van eerdere geruimde graven. In deze rapportage zijn enkel de resul-
taten van de individuele begravingen opgenomen.

Om de tweede vraag te beantwoorden is de biologische identiteit van de individuen vast-
gesteld. Onder biologische identiteit wordt verstaan onder andere het geslacht, leeftijd, 
lichaamslengte en eventuele pathologische en morfogenetische afwijkingen van het individu. 
In dit rapport wordt de biologische identiteit van de individuen in de steekproef besproken 
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en er zal worden aangegeven wat dit zegt over de populatie in haar geheel. 

6.3 Methoden en technieken

Algemeen
De mate waarin biologische gegevens kunnen worden herleid uit skeletresten is sterk afhan-
kelijk van de conservering en volledigheid van het onderzochte skelet. De skeletten hebben 
in de bodem gelegen en zijn blootgesteld aan verschillende post-depositionele processen zoals 
verstoring van het graf, maar ook aan chemische processen die de kwalitatieve conservering 
en de volledigheid hebben beïnvloed. De conservering van de skeletresten wordt met het 
blote oog beoordeeld en uitgedrukt in termen van ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’ en ‘slecht’. Bij 
het bepalen van de volledigheid van een skelet wordt gekeken naar de aanwezigheid van de 
verschillende skeletdelen. De volledigheid wordt uitgedrukt in procenten: 0-25%, 25-50%, 
50-75% en 75-100%. 

Geslachtsbepaling
Het geslacht van de individuen wordt bepaald aan de hand van geslachtspecifieke anatomi-
sche kenmerken van de schedel, de onderkaak en het bekken. Voor de determinatie werd 
gebruik gemaakt van de richtlijnen opgesteld door de Workshop of European Anthropologists 
(WEA) (1980). De methode geeft een score aan de verschillende kenmerken op de schedel, 
onderkaak en bekken binnen een interval van -2 (zeer vrouwelijk) tot +2 (zeer mannelijk). 
De scores worden vermenigvuldigd met de gewichtsscore van het specifieke kenmerk en ver-
volgens bij elkaar opgeteld/afgetrokken en gedeeld door de som van de gewichtsscores (Maat 
&Mastwijk 2007; WEA 1980). Ook zijn dezelfde kenmerken gescoord volgens Buikstra en 
Ubelaker (1994). Hiernaast is gebruik gemaakt van de morfologische kenmerken beschreven 
door Phenice (1969). De methode kijkt specifiek naar de morfologie van het schaambeen (os 
pubis) en beoordeelt drie kenmerken: de aanwezigheid van de ventral arc, het mediale aspect 
van de ischiopubic ramus, en de subpubic concavity. Phenice beschrijft een nauwkeurigheid 
van 96% bij het gebruik van alle drie de kenmerken (Phenice 1969:300). Daarnaast wordt 
gekeken naar de morfologie van het heiligbeen (sacrum). Bij mannen is de kromming van het 
heiligbeen sterker en de vorm smaller dan bij vrouwen (Bass 1987:108). 

Naast morfologische kenmerken wordt er ook gebruik gemaakt van enkele osteometrische 
technieken voor het bepalen van het geslacht. Met behulp van een schuifmaat worden ver-
schillende skeletdelen opgemeten en de waarden worden vergeleken met standaardwaarden 
die algemeen gelden als mannelijk of vrouwelijk. Specifiek worden de maten genomen van 
de kop van de bovenarm (caput humeri) en de kop van het bovenbeen (caput femoris) (Ste-
wart 1979), de maximale breedte van het distale uiteinde van de bovenarm en de maximale 
omtrek van de aanhechting van de deltoideus spier op de bovenarm (Steyn en Iscan 1999), 
de maximale lengte en omtrek van het sleutelbeen (clavicula) (McCormick et al. 1991) en 
de maximale lengte van het schouderblad (scapula) (Bainbridge & Genovés Tarazaga 1956). 
Deze metingen zijn niet afdoende om tot een definitieve geslachtbepaling te komen; ze 
dienen slechts ter ondersteuning van de morfologisch geslachtdeterminatie. Uiteindelijk zal 
waar mogelijk aan elk individu een geslacht worden toegekend. In het geval dat de morfolo-
gische en metrische kenmerken niet eenduidig, overtuigend of in voldoende mate aanwezig 
zijn,	zal	een	vraagteken	aan	het	geslacht	worden	toegevoegd,	bijvoorbeeld:	Man?	Wanneer	
het niet mogelijk is om het geslacht te bepalen zal aan het individu een I worden toegekend 
van indeterminate	(onbepaald).	In	totaal	zijn	er	dus	vijf	mogelijkheden:	M,	M?,	I,	F?	F,	waar-
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bij de F staat voor vrouwelijk (female). 

Geslachtsbepaling van minderjarige individuen zal niet worden gedaan in dit onderzoek. 
De  morfologische geslachtspecifieke kenmerken zijn op jonge leeftijd nog niet ontwikkeld. 
Hoewel er verschillende methodes bestaan om ook van jongere individuen het geslacht te 
bepalen, is de betrouwbaarheid van deze methodes erg laag (Mays &Cox 2000:121-125). 
Daarom zal in dit onderzoek geen geslacht worden toegekend aan onvolwassen individuen 
op basis van morfologische kenmerken.

Leeftijdsbepaling
De sterfteleeftijd van het individu wordt bepaald aan de hand van verschillende kenmerken. 
Bij minderjarige individuen (<19) wordt de leeftijd vastgesteld op basis van gebitseruptie 
(Ubelaker 1978), tand- en tandwortelformatie (Demirjian et al. 1973; Liversigde et al. 1999; 
Moorrees et al. 1963), de algemene ossificatie (verbening) van het skelet (schedelbasis en 
wervelkolom) (Schaefer et al. 2009), het sluiten van de groeischijven (epifysen) van de lange 
pijpbeenderen (Schaefer et al. 2009), de lengte van de lange pijpbeenderen(Maresh 1955) en 
de lengte van het sleutelbeen (Black &Scheuer 1996). Vanwege de aanzienlijke veranderin-
gen tijdens de groei is het mogelijk om aan onvolwassen individuen een zeer nauwkeurige 
leeftijd toe te schrijven. De volgende leeftijdsgroepen worden gebruikt:

Foetus:   <38 weken
Perinatale: 38-42 weken
Infans:   42 weken-3 jaar
Kind:   4-6jaar
Juveniel: 7-12 jaar
Adolescent:  13-18 jaar

De leeftijdsbepaling van volwassen individuen (>19) wordt gedaan aan de hand van de slij-
tage en ossificatie van verschillende kenmerken in het skelet. Er wordt gekeken naar de slij-
tage en ossificatie van de symfyse van het schaambeen (facies symphalis) (Brooks &Suchey 
1990; Todd 1920), de slijtage en degeneratie van het gewrichtsoppervlak van het darmbeen 
(facies auricularis) (Lovejoy et al. 1985, Buckberry &Chamberlain 2002), de sluiting van de 
schedelnaden aan de buitenzijde van de schedel (Meidle & Lovejoy 1985) en de ossificatie 
van de mediale uiteindes van de ribben, waarbij de vierde rib geprefereerd wordt (Iscan et al. 
1984; 1985). Daarnaast wordt gekeken naar de vergroeiing van de groeischijven die pas na 
of rond het 18e levensjaar sluiten, zoals de bovenste rand van het darmbeen (crista iliaca), de 
groeischijf van het zitbeen en de mediale epifyse van het sleutelbeen. 

Tevens wordt gekeken naar de mate van slijtage van de kiezen. Deze slijtage wordt beïn-
vloed door de leeftijd van de persoon, maar is ook sterk afhankelijk van de periode waarin 
de persoon leefde. Om deze reden is gekozen om gebruik te maken van het schema speciaal 
ontworpen voor vroeg moderne populaties (Maat 2001:20).
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Net zoals bij de geslachtsbepaling worden ook bij de bepaling van de leeftijd zo veel moge-
lijk indicatoren in overweging genomen. Het vaststellen van een exacte leeftijd is helaas niet 
mogelijk met de beschikbare methodes. Om deze reden worden de individuen (waar moge-
lijk) verdeeld over de volgende leeftijdsintervallen:

Vroeg jong volwassene:  19-25 jaar
Laat jong volwassene:  26-35 jaar
Midden volwassene:  36-50 jaar
Oud volwassene:  50+ jaar

In enkele gevallen is het niet mogelijk om het individu in een van de bovengenoemde leef-
tijdscategorieën te plaatsen. Dit is meestal het gevolg van slechte conservering of van de 
onvolledigheid van het skelet. Echter, meestal kan op basis van de sluiting van de groeischij-
ven en de afmetingen wel worden vastgesteld of een individu volwassen of onvolwassen is. 
Om deze reden kunnen volwassen individuen ook in de categorie ‘Volwassene: 18+’ worden 
geplaatst. 

Berekening lichaamslengte
De lichaamslengte van volwassen individuen kan worden berekend aan de hand van intacte 
lange pijpbeenderen. Voor de verschillende beenderen zijn verschillende formules ontwik-
keld die uitgaan van een causaal verband tussen de lengte van het bot en de lichaamslengte 
van het individu. In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de formules ontwikkeld 
door Trotter en Gleser (1958),en Trotter (1970). Deze methodes maken gebruik van 1 of 
meerdere botten. Omdat de relatie tussen de lengte van het pijpbeen en de lichaamslengte 
niet één op één is, moet een standaarddeviatie opgeteld of afgetrokken worden van de bere-
kende lichaamslengte. In dit onderzoek is waar mogelijk gebruik gemaakt van het dijbeen 
(femur) gezien dit bot de kleinste standaarddeviatie heeft. 

Naast de bovenstaande methodes wordt gebruik gemaakt van de formules ontwikkeld door 
Breitinger (1937). Deze methode kan alleen worden toegepast op individuen van het man-
nelijke geslacht en op botten van de rechterkant van het lichaam. Deze formules worden 
gebruikt in dit onderzoek omdat deze methode realistischere lichaamslengtes zou geven voor 
Europese mannen geboren ten noorden van de Alpen (Maat & Mastwijk 2007:13). In tegen-
stelling tot de bovenstaande formules, maakt deze methode gebruik van het gemiddelde van 
lichaamslengtes welke berekend zijn met verschillende lange pijpbeenderen. De berekende 
lichaamslengtes worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal botten gebruikt 
in de formule. De lichaamslengte is alleen berekend voor volwassenen waarvan het geslacht 
bepaald kon worden.

Indices
Van het gehele skelet worden verschillende metingen genomen. Met enkele van deze metin-
gen kunnen bepaalde berekeningen worden gedaan die de vorm van enkele botten uitdruk-
ken in percentages. Dit worden indices genoemd. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken 
naar de vorm van de schedel. Deze vorm kan worden beïnvloed door verschillende factoren 
waaronder genetica, activiteit, dieet en klimaat. Hierdoor kunnen de verschillen in vorm 
worden gebruikt voor het bestuderen van migratiepatronen, maar ook voor genetisch ver-
wantschaponderzoek (Mays 1998:74-89).
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De index die het meest wordt berekend binnen de fysische antropologie om de vorm van 
de schedel uit te drukken is de craniële index.1 Hierbij wordt de maximale breedte van een 
schedel gedeeld door de maximale lengte en vermenigvuldigd met 100 (Bass 1987:69). De 
berekende score geeft de schedelvorm van deze persoon aan. In de onderstaande tabel staan 
de score intervallen met de bijbehorende schedelvorm.

Gebitsstatus
Een belangrijk onderdeel van de fysisch antropologische analyse is het onderzoek naar het 
gebit. De tanden en kiezen geven zeer veel informatie over het individu. Zoals reeds werd 
vermeld kan de slijtage helpen met het bepalen van de sterfteleeftijd, maar daarnaast zegt de 
gebitsstatus ook veel over het dieet, gezondheid en bepaalde gewoontes van de personen. 

Binnen dit onderzoek is gekeken naar:
Aantal aanwezige permanente tanden 
Aantal aanwezige melktanden 
Aantal niet doorgebroken tanden
Aantal post mortem (na overlijden) verloren tanden
Aantal ante mortem (voor overlijden) verloren tanden 
Aantal congenitaal afwezige tanden

Daarnaast zijn de gebitten gecontroleerd op de aanwezigheid van tandbederf (cariës), tand-
steen (calculus), abcessen, glazuurhypoplasie en vergevorderde tandvleesontsteking (parodon-
titis). Met behulp van de bovenstaande gegevens kunnen de percentages ante mortem en post 
mortem tandverlies en de pathologiefrequenties worden berekend. Voor het berekenen van 
deze percentages en frequenties is gebruik gemaakt van de formules beschreven door Maat et 
al. (1998) en Maat en Mastwijk (2007). Omdat deze populatie dateert uit het tabak tijdperk, 
is ook gekeken of er pipe-notches aanwezig zijn in de gebitten. Dit zijn halfronde depressies 
in de tanden als gevolg van slijtage door het kauwen op de kleien pijp. Wanneer de tanden in 
occlusie  zijn vormt de depressies een cirkel waar de pijp precies tussen zou passen. 

Van de meeste individuen zijn wanneer mogelijk twee tanden getrokken voor eventueel 
DNA onderzoek. Op het moment bevinden deze tanden zich in de vriezer op de Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden en zullen worden bewaard voor toekomstig onderzoek.

Morfogenetische kenmerken
Morfogenetische kenmerken, ook wel non-metrische varianten genoemd, zijn kleine afwij-
kingen in het skelet die geen invloed hebben op het dagelijks leven van de persoon. Sommige 
van deze non-metrische varianten zijn erfelijk en worden daarom gebruikt voor genetische 
verwantschapsstudies. Echter, andere non-metrische varianten kunnen het resultaat zijn van 

1	 Voor	deze	index	wordt	in	sommige	literatuur	ten	onrechte	de	term	cephalische	index	gebruikt.	Deze	term	is	
alleen	van	toepassing	als	de	metingen	zijn	genomen	op	de	schedels	van	levende	mensen	(Bass	1987:69).

Craniële index Schedeltype Schedelvorm
< 74,99 Dolichocraan Lange schedel
75,00-79,99 Mesocraan Gemiddelde schedel
80,00-84,99 Brachycraan Brede schedel
> 85,00 Hyperbrachycraan Zeer brede schedel

Tabel 1: Craniële index (Bass 1987:69).
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aanpassingen van het bot aan bepaalde bewegingen of levensstijl (Mays 1998:102). In tabel 
2 is aangegeven van welke varianten de aan- of afwezigheid is genoteerd. Voor de beschrijvin-
gen van de verschillende kenmerken zie Hauser & De Stefano (1989) en Finnegan (1978). 

Pathologieën
Het overgrote deel van ziektes en aandoeningen laten geen sporen na in of op het skelet; de 
meeste tasten alleen het zachte weefsel aan. Alleen langdurige of chronische ziektebeelden 
kunnen worden opgemerkt en deze zijn vaak niet per definitie de doodsoorzaak. Het gros van 
de mensen in de Middeleeuwen zal zijn gestorven aan een acute infectie welke van te korte 
duur was om de botten aan te tasten. Om deze reden is het alleen in uitzonderlijke gevallen 
mogelijk om de vast te stellen waaraan de persoon is gestorven (Waldron 2009:1). 

Natuurlijk is er een groot aantal niet direct dodelijke ziektes en aandoeningen die wel in het 
skelet kunnen worden geobserveerd zoals gewrichtsaandoeningen, deficiëntieziektes en speci-
fieke (langdurige) infecties. Daarnaast is skeletmateriaal uitermate geschikt voor het observeren 
van trauma zoals botbreuken, dislocaties en andere verwondingen. Voor de beschrijvingen en 
diagnose van de pathologische condities is gebruik gemaakt van de standaardwerken (Aufer-
derheide & Rodríquez-Martín 1998, Roberts & Manchester 2005, Rogers & Waldron 1995, 
Ortner 2003, Waldron 2009). Daarnaast heeft dit onderzoek gebruik mogen maken van de 
expertise van prof. dr. George Maat. Voor het berekenen van de prevalentie van bepaalde 
pathologische aandoeningen is gewerkt met de ‘true prevalence’ oftewel het ‘ware voorko-
men’. Dit wil zeggen dat rekening is gehouden met in hoeveel van de gevallen de pathologie 
daadwerkelijk geobserveerd zou kunnen zijn. Om bijvoorbeeld te kunnen berekenen hoe 
vaak een bepaalde pathologie in de rug voorkomt in deze populatie, zijn alleen de individuen 
waarbij de ruggenwervels aanwezig waren meegenomen in de calculaties.

6.4 Resultaten 

In de onderstaande paragrafen zullen de resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek 
van de begravingen worden besproken. Zoals besproken in de inleiding hebben deze resulta-
ten betrekking op de steekproef van 125 individuen. 

Algemeen
De conservering van het botmateriaal is voor het merendeel beoordeeld als goed. Van de 125 
begravingen is 44,8% goed bewaard gebleven en 20,0% is zeer goed bewaard. De goede con-

Craniële varianten Post-craniële varianten
Metopisme Foramen sternale
Ossa suturalia Foramen olecrani
Os Inca Cervicale rib(ben)
Torus palatinus Os acromiale
Torus maxillaris Sacralisatie L5/L6
Torus mandibularis Aanwezigheid L6

Poirier’s facet
Allen’s fossa
Derde trochanter
Vastus inkeping
Hurkfacet Tabel 2: Non-metrische varianten.
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servering van de resten is vooral te danken aan de datering van het grafveld alsmede aan de 
minieme verstoring van de begraafplaats. Wel valt op dat de minderjarige individuen minder 
goed bewaard zijn dan de volwassenen. In tabel 3 is een overzicht te vinden van de 
resultaten. De goede conservering kon ook opgemerkt worden doordat er in vele gevallen 
ook andere organische resten bewaard zijn gebleven waaronder huid, haar en oogweefsel. De 
conservering van deze materialen heeft voornamelijk te maken gehad met de aanwezigheid 
van metalen voorwerpen zoals knopen op kleding of muntjes welke op de ogen zijn geplaatst 
(zie Afb. 15, p. 30)

Ook de volledigheid van de skeletten is goed. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in de percen-
tages; van 64,0% van de skeletten is 75 tot 100% bewaard gebleven. Ook hier valt op dat de 
minderjarige resten minder compleet zijn teruggevonden. Van 71,8% van de volwassenen is 
meer dan 75% bewaard gebleven terwijl 53,7% van de minderjarigen volledig zijn terugge-
vonden. In tabel 4is een overzicht van alle aantallen en percentages te vinden.

Geslacht
Het geslacht van de in totaal 71 volwassen indi-
viduen kon in 57 van de gevallen met zekerheid 
worden bepaald (80,3%). Hiervan zijn 30 indivi-
duen als man en 27 individuen als vrouw gedeter-
mineerd. Bij 14 individuen moest een vraagteken 
aan de geslachtsdeterminatie worden toegevoegd 
omdat de persoon ambigu was of omdat het skelet 
te onvolledig was om het geslacht met zekerheid te 
kunnen bepalen. Van deze 14 individuen zijn 4 als 
‘man?’	 en	 10	 als	 ‘vrouw?’	 gedetermineerd.	 Afbeel-
ding 18 geeft een grafisch weergave van de geslachts-
verdeling. In deze afbeelding zijn de met zekerheid 
gedetermineerde individuen en de individuen met 
vraagteken samengenomen. Zie bijlage 5 voor het 
geslacht per individu.

Tabel 3: Overzicht conservering. 

Tabel 4: Overzicht volledigheid

Afbeelding 18: Geslachtsverdeling (n=71)

Conservering
Aantal 
individuen

Percentage
Aantal 
individuen

Percentage
Aantal 
individuen

Percentage

Slecht 10 8,0% 3 4,2% 7 13,0%
Matig 34 27,2% 20 28,2% 14 25,9%
Goed 56 44,8% 30 42,3% 26 48,1%
Zeer goed 25 20,0% 18 25,4% 7 13,0%

Alle individuen (N=125) Volwassenen (N=71) Minderjarigen (N=54)

Volledigheid
Aantal 
individuen

Percentage
Aantal 
individuen

Percentage
Aantal 
individuen

Percentage

0-25% 10 8,0% 0 0,0% 10 18,5%
25-50% 12 9,6% 5 7,0% 7 13,0%
50-75% 23 18,4% 15 21,1% 8 14,8%
75-100% 80 64,0% 51 71,8% 29 53,7%

Alle individuen (N=125) Volwassenen (N=71) Minderjarigen (N=54)
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Leeftijd
Door de goede conservering en volledigheid kon van alle 125 individuen een schatting 
worden gemaakt van de sterfteleeftijd. In totaal is er sprake van 54 minderjarigen (43,2%) en 
71 volwassenen (56,8%). In het onderstaande diagram wordt de leeftijdsverdeling grafisch 
weergegeven. In afbeelding 19 is de leeftijdsverdeling in combinatie met de geslachtsverde-
ling te zien. Hier is duidelijke te zien dat de grootste groep mannen behoort tot de 35 tot 50 
leeftijdscategorie; hetzelfde beeld is te zien bij de vrouwen. In bijlage 1 zijn de leeftijdscate-
gorieën per individu weergegeven.
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Lichaamslengte
Ook weer dankzij de goede conservering en volledigheid kon van alle individuen de lichaams-
lengte worden berekend. De gemiddelde lichaamslengte van de vrouwen is 160,71 cm met 
een standaarddeviatie van 3,69 cm. De lichaamslengte varieert tussen de 149,44cm en 
174,50cm. Gebruik makend van de Trotter formules (1970) is de gemiddelde lichaamslengte 
bij mannen 171,64 ± 3,28 cm met een minimale lengte van 161,80 cm en een maximale 
lengte van 185,36cm. De gemiddelde lichaamslengte op basis van de Breitinger formules 
(1937)is 171,27 ± 4,87 cm. Bij het gebruik van deze methode is de minimale lengte 164,40 
cm en de maximale lengte komt neer op 178,40 cm. Afbeelding 21 toont de verdeling van de 
lichaamslengte per geslacht. De lengtes in het diagram zijn voor beide geslachten bepaald aan 
de hand van de Trotter methode (1970) gezien de lengtes van vrouwen niet berekend kunnen 
worden met de Breitinger formules. In bijlage 5 is een overzicht van de lichaamslengtes van 
alle individuen te vinden. 

Indices
Dankzij de goede conservering kon van bijna 80% van de volwassen individuen de craniële 
index worden bepaald. De meeste van de individuen hebben een brede schedelvorm: bra-
chycraan. Wel zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar. Bij de mannen heeft 
een duidelijke meerderheid een brachycrane schedelvorm(59,3%). Slechts enkele individuen 
hebben een mesocrane en dolichocrane schedelvorm. Bij de vrouwen is het anders verdeeld; 
de meerderheid heeft een mesocrane schedel, maar ook de brachycrane vorm komt veel voor. 
De dolichocrane vorm komt minder voor maar wel meer dan bij de mannen. De zeer brede 
schedelvorm (hyperbrachycraan) komt bij de zowel de mannen als de vrouwen niet voor. De 
onderstaande tabel toont een overzicht van de berekende indices en de percentages

Afbeelding 21: Verdeling lichaamslengte (cm) per geslacht (n=71)
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Gebitsstatus
In totaal konden de gebitten van 69 van de volwassen individuen en van 44 minderjarigen 
worden geïnspecteerd. In totaal konden van deze gebitten 1242 permanente tanden worden 
geïnspecteerde en 488 melktanden. Met deze gegevens kan worden berekend hoeveel tanden 
post mortem en hoeveel tanden ante mortem verloren zijn gegaan. In tabel 6 wordt weergege-
ven bij hoeveel individuen sprake was van tandverlies, en hoeveel tanden er in totaal door dat 
specifieke proces zijn verloren en het percentage tandverlies afgezet tegen het totaal geïnspec-
teerde posities (minus de tanden die ante mortem zijn verloren). 

Naast de aanwezigheid of afwezigheid van de tanden zijn de gebitten onderzocht op de aan-
wezigheid van specifieke pathologieën zoals cariës, abcessen, glazuurhypoplasie en parodonti-
tis. In totaal waren er 72 individuen die tanden met cariës hadden. Voor het cariëspercentage 
is gekeken naar het totaal aantal tanden met cariës, afgezet tegen het totaal aantal geïnspec-
teerde tanden. Dit komt neer op een totale cariësfrequentie van 20,6%. De resultaten zijn te 
zien in tabel 7; hier is onderscheid gemaakt tussen volwassenen en minderjarigen. Aangezien 
de aanwezigheid van calculus vaak een voorstadium is voor het ontstaan van cariës, is ook de 
frequentie van het voorkomen hiervan berekend. Ook deze resultaten zijn te vinden in tabel 
7.

Voor de andere pathologische condities is op individueel niveau gekeken. Hierbij is het aantal 
geobserveerde pathologische condities van het gebit afgezet tegen het aantal individuen waar-
bij gebitten aanwezig waren voor inspectie. In de onderstaande tabel wordt het aantal indi-
viduen met een bepaalde pathologie en de frequentie van die pathologie weergegeven. Er is 
onderscheid gemaakt tussen volwassen en minderjarige individuen.

Tandverlies
Aantal 
individuen

Aantal tanden Percentage

Ante-mortem 56 514 26,2%
Post-mortem 33 101 7,5%

Tabel 6: Tandverlies.

Tabel 7: Cariës- en calculus frequentie en verdeling.

Cariës
Aantal 
individuen

Aantal 
tanden 

Percentage
Aantal 
individuen 

Aantal 
tanden 

Percentage 

Cariës 56 284 22,9% 16 64 13,1%

Volwassenen (N insp. tanden=1242) Minderjarigen (N insp. tanden = 488)

Tabel 5: Craniële index per geslacht.

Schedeltype
Aantal 
individuen

Percentage 
Aantal 
individuen

Percentage 
Aantal 
individuen

Percentage

Dolichocraan 10 17,9% 3 11,1% 7 24,1%
Mesocraan 20 35,7% 8 29,6% 12 41,4%
Brachycraan 26 46,4% 16 59,3% 10 34,5%
Hyperbrachycraan 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Alle individuen (N=56) Man (N=27) Vrouw (N=29)
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Tabel 8: Verdeling en frequentie gebitspathologieën.

Overige 
gebitspathologieen

Aantal 
individuen

Percentage
Aantal 
individuen 

Percentage 

Abcessen 21 30,4% 0 0,0%
Glazuurhypoplasie 9 13,0% 10 43,5%
Parodontitis 6 8,7% 0 0,0%

Volwassenen (N = 69 ) Minderjarigen (N = 23)

Bij een groep van individuen uit Middenbeemster is specifieke gebitsslijtage aangetroffen 
welke doorgaans wordt geassocieerd met het roken van tabak door middel van kleipijpen. 
Deze typische slijtage vormen worden pipe notches genoemd. Een overzicht van het aantal 
individuen wat deze slijtage vertoonde op hun gebitten is te vinden in tabel 9. Hier zijn het 
aantal aangetroffen notches afgezet tegen de leeftijdsgroepen en het geslacht. Hieruit blijkt 
dat bijna alle individuen met pipe notches van het mannelijke geslacht zijn, op één vrouwelijk 
individu na. Hier zal in de discussie verder op in worden gegaan. 

Morfogenetische kenmerken
In de onderstaande tabellen worden de aanwezige non-metrische varianten weergegeven. Er 
is onderscheid gemaakt tussen de craniële en post-craniële varianten. In de discussie zullen 
de implicaties van de gevonden aantallen verder worden besproken.

Tabel 9: Frequentie en verdeling pipe-notches.

Tabel 10: Craniële non-metrische varianten.

Pipe-notches
Aantal 
individuen

Percentage 
Aantal 
individuen

Percentage 
Aantal 
individuen

Percentage

Vroeg jong volwassene 1 1,6% 0 0,0% 1 3,4%
Laat jong volwassene 5 8,2% 5 15,6% 0 0,0%
Midden volwassen 6 9,8% 6 18,8% 0 0,0%
Oud volwassene 1 1,6% 1 3,1% 0 0,0%

Alle individuen (N=61) Man (N=32) Vrouw (N=29)

Non-metrische variant Aantal individuen Percentage
Onderzochte 
individuen

Metopisme 23 33,3% 69
Ossa suturalia 20 32,8% 61
Os Inca 0 0,0% 64
Torus palatinus 18 33,3% 54
Torus maxillaris 30 56,6% 53
Torus mandibularis 3 4,6% 65
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Pathologieën
In tabel 12 staan de aanwezige pathologieën onderverdeeld in verschillende categorieën geba-
seerd op een gemeenschappelijke etiologie.In deze tabel zijn alleen de volwassen (totaal 71) 
individuen opgenomen. Zoals aangegeven is in de tabel rekening gehouden met het ware 
voorkomen (true prevalence). Hierdoor wijkt het aantal onderzochte individuen per patho-
logie af. In tabel 13 is de aanwezige artrose verder onderverdeeld per gewricht. Tabel 14 
geeft de aanwezige pathologieën bij de minderjarigen weer. Omdat het niet mogelijk is om 
de pathologische aandoeningen van elk individu apart te bespreken zullen de verschillende 
pathologieën per categorie worden behandeld in de discussie.

Aangetaste 
individuen

Percentage
Onderzochte 
individuen

Artrose 26 36,6% 71
Schmorlse noduli 15 24,2% 62
DDD 10 16,1% 62
RCD 1 1,7% 60
Osteomalacia 1 1,4% 71
Scheurbuik (mogelijk) 1 1,4% 71
Cribra orbitalia 2 3,2% 63
Tuberculose (mogelijk) 1 1,6% 62
Mastioditis 1 1,6% 63
Sinusitis 2 - -
Botbreuken 5 7,0% 71
Multipele botbreuken 2 2,8% 71
Dislocatie 2 2,8% 71
OD 5 7,0% 71
Spondylolysis 2 3,2% 63
Schedeldysplasie 5 7,8% 64
Tarsale coalitie 4 6,1% 66
Scoliose 3 4,8% 62
Spina bifida occulta 1 2,8% 36
Concha bullosa 1 2,2% 46

Overig DISH (mogelijk) 2 3,2% 62

Traumata

Groei- en 
ontwikkelingsstoornissen

Pathologieën volwassenen

Artropathieën

Deficiëntie ziektes

Infecties

Tabel 12: Aanwezige pathologieën en frequenties volwassenen.

Tabel 11: Post-craniële non-metrische varianten.

Non-metrische variant Aantal individuen Percentage
Onderzochte 
individuen

Foramen sternale 1 2,3% 44
Foramen olecrani 6 9,5% 63
Cervicale rib(ben) 2 3,2% 62
Os acromiale 8 14,8% 54
Sacralisatie L5/L6 2 2,1% 94
Aanwezigheid L6 5 8,1% 62
Poirier’s facet 14 21,9% 64
Allen’s fossa 4 6,3% 64
Derde trochanter 11 16,9% 65
Vastus inkeping 5 7,9% 63
Hurkfacet 35 53,0% 66
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Tabel 13: Artrosefrequentie per gewricht.

Gewricht
Aangetaste 
individuen

Percentage
Onderzochte 
individuen

TMJ 2 3,2% 62
ACJ 2 3,6% 55
SCJ 1 2,0% 51
Wervelkolom 20 32,3% 62
Schouder 3 4,8% 62
Elleboog 1 1,5% 68
Pols 1 1,8% 55
Hand 4 7,0% 57
Heup 3 4,3% 69
Knie 1 1,5% 67
Enkel 0 0,0% 67
Voet 4 6,0% 67

6.5 Discussie

Hieronder worden de resultaten van de individuele begravingen besproken. Om een beter 
beeld te krijgen van de Middenbeemster populatie worden de resultaten waar nodig vergele-
ken met enkele andere populaties. De Middenbeemster skeletcollectie is zeer uniek waardoor 
er geen populatie is waarmee het direct kan worden vergeleken. Om de collectie toch in een 
bredere context te kunnen plaatsen is ervoor gekozen om het met het skeletmateriaal van de 
Grote Kerk in Alkmaar te vergelijken (Baetsen 2001). Dit is een stadspopulatie, maar deze 
dateert wel uit dezelfde tijdsperiode. Daarbij moet wel bedacht worden dat de begravingen 
van deze collectie alle afkomstig zijn van binnen het kerkgebouw, een plek die was voorbe-
houden aan de inwoners die een zekere welstand bezaten. Daarnaast zal waar mogelijk een 
vergelijking worden gemaakt met het skeletmateriaal van Vronen/St. Pancras (Alders en Van 
der Linde 2011). Deze collectie dateert uit een andere tijdsperiode (11e tot in de 13e eeuw), 
maar het is wel een rurale collectie. De collectie betreft daarbij (vrijwel) geheel horigen. Ook 
zullen bepaalde kenmerken, wanneer relevant, vergeleken worden met het skeletmateriaal 
van de Paardenmarkt in Alkmaar. Deze begraafplaats bij het minderbroedersklooster aldaar 
was in gebruik van 1148 tot 1572 (Schats, in prep).

Conservering en volledigheid
De conservering en volledigheid van de graven is zeer goed. Van het merendeel van de indi-
viduen was meer dan 75% bewaard. Ook de conservering is in het overgrote deel van de 
gevallen als goed of zeer goed beoordeeld. De datering van de begraafplaats is hoogst waar-
schijnlijk de belangrijkste factor. Daarnaast is de begraafplaats niet voor andere doeleinden 

Tabel 14: Aanwezige pathologieën en frequenties minderjarigen.

Pathologieën 
minderjarigen

Aangetaste 
individuen

Percentage
Onderzochte 
individuen

Deficiëntie ziektes Cribra orbitalia 4 10,0% 40
Rachitis 4 7,4% 54

Infecties Tuberculose (mogelijk) 1 2,2% 46
Tuberculose (zeker) 1 2,2% 46

Overig Periostaal nieuw bot 4 7,4% 54
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gebruikt, waardoor de verstoringen minimaal zijn. Wel valt op dat de resten van minderjarige 
individuen minder goed bewaard zijn gebleven dan de botten van de volwassenen. Zowel de 
volledigheid als de conservering is minder goed beoordeeld. Dit is waarschijnlijk een gevolg 
van de fragiliteit van de botten van minderjarigen; vooral de resten van zeer jonge individuen 
zijn erg kwetsbaar, zowel voor bodemverstoringen zoals bioturbatie alsmede voor algemene 
degeneratie. 

Demografie: geslacht en leeftijd
In totaal zijn er in de steekproef van de Middenbeemster collectie 71 volwassen individuen 
aangetroffen waarvan het geslacht in alle gevallen kon worden bepaald. Hiervan waren er 34 
individuen van het mannelijke en 37 van het vrouwelijke geslacht; dit geeft een man/vrouw 
verhouding van 1:1,1. Dit lijkt een zeer klein verschil, maar om te kijken of het verschil 
tussen de mannen en de vrouwen ook daadwerkelijk niet significant is, is een test uitgevoerd. 
Met een exact test for goodness-of-fit is gekeken of de gevonden man-vrouw ratio significant 
afwijkt van de te verwachten ratio, namelijk 1:1. Zoals verwacht bleek uit de test dat het 
verschil niet statistisch significant is (P>0,05).

De leeftijdsbepalingen laten een grote hoeveelheid kinderen in het grafveld zien; 43,2% van 
de onderzochte individuen is jonger dan 18 jaar. Hoewel de kindersterfte in deze periode 
hoog was (Waldron 1994), is het ontbreken van minderjarigen individuen bij archeologische 
skeletopgravingen een veelvoorkomend fenomeen. Hiervoor worden verschillende verklarin-
gen gegeven: kinderen hadden een andere sociale status waardoor ze ergens anders werden 
begraven, de botten van minderjarigen individuen zijn fragieler waardoor ze gevoeliger zijn 
voor degeneratie, en de kleine botten van hele jonge individuen kunnen over het hoofd 
gezien of als dierlijk materiaal zijn geïnterpreteerd. Het feit dat er in dit geval veel kinderen 
voorkomen in het grafveld zal voor een groot deel te maken hebben met de zeer gunstige 
bodemomstandigheden en goede conservering van het botmateriaal. Daarnaast zal ook het 
feit dat de collectie is opgegraven door osteologische specialisten zeker hebben bijgedragen.

De leeftijdsbepaling van de volwassenen laat zien dat de meeste individuen zijn gestorven 
tussen de 36 en 50 jaar. Het valt op dat er weinig verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. 
Alleen in de vroeg jong volwassene categorie lijkt een duidelijke verschil te zijn: 16,2% van 
de vrouwen stierf tussen de 18 en de 25 jaar, terwijl slechts 8,8% van de mannen in die jaren 
zijn gestorven. Hoewel dit verschil niet statisch significant bleek te zijn (P>0,05), wordt vaker 
een piek geobserveerd in de jonge leeftijdsgroepen bij vrouwen. Dit wordt vaak toegeschre-
ven aan de risico’s geassocieerd met zwangerschap en bevalling. Mogelijk is dit hier ook het 
geval. 

Lichaamslengte
De grootste groep mannen hadden een lichaamslengte tussen de 160 en 169 cm en bij de 
vrouwen hadden de meesten een lichaamslengte tussen de 150 en 159 cm. De gemiddelde 
lengte van de mannen (171,64 cm) is groter in vergelijking met de populatie opgegraven 
in de Grote Kerk in Alkmaar. Hier van de gemiddelde lengte van de mannen 170,60 cm 
(Baetsen 2001). Ook de vrouwen van Middenbeemster zijn iets langer dan de vrouwen uit 
Alkmaar. De gemiddelde lengte in Middenbeemster is 160,71 cm en in Alkmaar was dit 
gemiddelde 159,9 cm. Ten opzichte van de Nederlandse mannen in de 17e en 18e eeuw zijn 
mannen in de Middenbeemster collectie ook langer: hier lag het gemiddelde tussen 166,0-
166,7 cm (Maat 1995). Het verschil in gemiddelde lichaamslengte tussen de mannen en de 
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vrouwen in Middenbeemster is 10,93 cm. Uit een paired t-test blijkt dat dit verschil tussen 
deze twee groepen zeer significant is (P<0,0001). 

Indices
Het resultaat van de berekende indices is interessant. De Nederlandse bevolking zou over het 
algemeen mesocraan tot dolichocraan moeten zijn, met uitzondering van het Zeeuws kustge-
bied (Maat et al. 1998:16). Echter, de vrouwen, maar vooral de mannen van Middenbeemster 
neigen naar een brachycrane schedelvorm. Dit fenomeen is ook opgemerkt in de Dordrecht 
populatie en bij andere Nederlandse (Onisto et al. 1998) en Engelse (Stroud & Kemp 1993) 
skeletassemblages. In Fishergate in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende opeenvolgende 
periodes onderzocht waar duidelijk te zien is dat in de Middeleeuwen de schedels neigen naar 
een brachycrane vorm (Stroud & Kemp 1993:178). Als deze trend zich heeft doorgezet in de 
later periodes kan dit de schedelvormen in Middenbeemster verklaren.

Gebitsstatus
Een groot aantal tanden van de Middenbeemster populatie kon worden onderzocht. Dit 
kwam grotendeels door de goede conservering van het skeletmateriaal, maar ook door de 
hoge mate van compleetheid. Slechts een klein deel (7,5%) van de tanden is post mortem 
verloren geraakt. Ter vergelijking kan naar de site Alkmaar Grote Kerk worden gekeken. Hier 
kon een percentage van 14%  post mortem tandverlies worden geobserveerd. Omdat tanden 
vaak los in de alveolaren zitten, is het veel voorkomend dat tanden tijdens het opgraven 
worden gemist of kwijtraken. Het feit dat het botmateriaal uit Middenbeemster door osteo-
logische specialisten is opgegraven heeft daarom zeer waarschijnlijk bijgedragen aan het lage 
percentage aan post mortem verlies, naast de goede conservering en bodemomstandigheden 
van de site.

Het ante mortem  tandverlies, in de meeste gevallen het gevolg van langdurige carieuze aan-
tasting van het gebit, is 26,2% bij de Middenbeemster populatie. Dit is veel lager dan in de 
populatie van Alkmaar Grote kerk, waar een percentage van 44,2% voor ante mortem tand-
verlies is aangetroffen. De  cariësfrequentie in Middenbeemster is echter wel een stuk hoger 
in de nog aanwezige tanden: 20,6% ten opzichte van 12,2% in Alkmaar. De populatie uit 
Alkmaar is echter gemiddeld gezien ouder geworden dan het sample van Middenbeemster. 
De hoge cariësfrequentie en lage ante mortem verlies weerspiegelt daarom zeer waarschijnlijk 
een voorstadium van datgene wat is geobserveerd in Alkmaar, waar men met cariës aangetaste 
tanden al is verloren voor het overlijden. 

Naast cariës kwamen met name ook veel abcessen voor onder de Middenbeemster populatie. 
In totaal hebben 30,4% van de volwassen individuen een of meerdere abcessen, met een 
maximum van vijf abcessen per persoon. Dit is een vergelijkbare frequentie als in de Alkmaar 
Grote Kerk populatie waar 36% van de individuen 1 of meerdere abcessen had. Het percen-
tage parodontitis in Middenbeemster is vrij laag, en komt slechts bij 8,7% van de volwassen 
individuen voor. 

Daarnaast is het percentage glazuurhypoplasie vrij laag bij de volwassenen (13%), maar zeer 
hoog bij de onvolwassenen (43,5%). Binnen de glazuurhypoplasie zijn drie verschillende 
soorten aangetroffen, zijnde lineaire hypoplasie, glazuurdefecten in de vorm van putjes, en in 
één bijzonder geval van mogelijke hypocalcemia (Nikiforuk en Fraser 1979). De aanwezig-
heid van glazuurhypoplasie geeft aan dat er gedurende de periode dat de betreffende tanden 
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werd aangemaakt sprake geweest moet zijn stress. De stress kan veroorzaakt worden door 
een periode van ondervoeding of langdurige ziekte. Het feit dat het in de Middenbeemster 
collectie in hoge mate voorkomt geeft aan dat er gedurende het leven van deze individuen 
meerdere stressvolle periodes waren. Wanneer defecten ontstaan in het glazuur van het per-
manente gebit, zullen deze defecten de rest van het leven van dit individu te observeren 
zijn. Het glazuur wordt op een specifiek moment in het leven van het individu aangemaakt, 
en vernieuwt daarna niet meer. De defecten reflecteren daarom een specifieke periode van 
stress in de jeugd. Opvallend genoeg is dat, ondanks het feit dat deze stress te zien blijft in 
het gebit op latere leeftijd, glazuurhypoplasie in de Middenbeemster collectie slechts zelden 
geobserveerd kon worden bij de volwassen individuen. Een van de redenen hiervoor kan zijn 
dat jonge individuen waarbij glazuurdefecten zijn ontstaan overleden zijn voordat zij een 
volwassen leeftijd konden bereiken. Dit zou verklaren waarom er voornamelijk bij de jongere 
leeftijdscategorieën glazuurdefecten zijn aangetroffen. Echter, door slijtage van het gebit op 
latere leeftijd worden glazuur defecten lastiger te observeren. De gebitten van oudere indivi-
duen zijn daarom minder makkelijk te inspecteren op aanwezigheid van glazuurdefecten dan 
de gebitten van jeugdige individuen zonder slijtage. 

Zoals in de resultaten te zien was zijn bij 13 individuen slijtagesporen op de tanden aange-
troffen welke duiden op het roken van tabak met een kleipijp. Vanaf het begin van de 17e 
eeuw tot in het begin van de 20e eeuw was het gangbaar in Nederland om tabak te roken met 
dergelijke kleipijpen. Het intensief gebruik van deze kleipijpen kan significante slijtage op 
tanden veroorzaken. Deze slijtage staat bekend als pipe notches, en is zeer kenmerkend voor 
vele skeletpopulaties met post-middeleeuwse dateringen. Over het algemeen worden derge-
lijke pipe notches voornamelijk bij mannelijke individuen aangetroffen. Enkele voorbeelden 
van gelijk daterende populaties waar dit veel is geconstateerd is de Grote Kerk in Alkmaar, 
maar ook in vele buitenlandse collecties is dit aangetroffen, zoals de begraafplaats vanSt. 
Mary & St. Michael (datering 1843–1854) te Whitechapel, Engeland. Het is bekend dat 
het roken van tabak specifiek wordt toegeschreven aan mannen de 19eeeuw in Europa. De 
vrouwen rookten doorgaans niet (Walker en Henderson, 2010). Hetzelfde patroon is te zien 
bij de populatie van Middenbeemster, waarbij de pipe notches voornamelijk bij mannelijke 
individuen zijn aangetroffen. In één geval zijn de slijtagesporen bij een vrouwelijk individu 
geconstateerd. Slijtsporen op gebitten van vrouwen worden doorgaans eerder geassocieerd 
met specifiek gebruik van de tanden voor bepaalde activiteiten zoals het vlechten van manden 
(Mickleburgh 2008). Vooralsnog lijkt het erop dat het hier om een uitzondering op de regel 
gaat, waarbij een vrouw inderdaad intensief gebruik heeft gemaakt van een kleipijp.

Morfogenetisch kenmerken
De meeste kenmerken waarnaar gekeken is zijn bij één of meerdere individuen geobser-
veerd. Het overgrote deel van de non-metrische varianten hebben geen speciale betekenis. 
Het merendeel van de berekende percentages komen overeen met wat in een doorsnee popu-
latie mag worden verwacht. Wel is het percentage metopism hoog (33,3%). Dit kenmerk 
is een niet vergroeide schedelnaad op het voorhoofd (zie afbeelding 22). Gewoonlijk sluit 
deze schedelnaad voor het einde van het tweede levensjaar. In andere Nederlandse populaties 
ligt het percentage rond de 12% (Baesten 2001). Onderzoek toont aan dat het hebben van 
een sutura metopica erfelijk bepaald is (Sjøvold 1984). Mogelijk heeft het hoge percentage te 
maken met het feit dat Middenbeemster een kleine populatie met waarschijnlijk een kleine 
genenpoel was. Daarnaast zijn er kenmerken die niet zozeer genetisch zijn, maar gerelateerd 
zijn aan bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld de hurkfacetten. Dit zijn kleine extra articu-
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latievlakjes aan de voorkant van het uiteinde van het scheenbeen (distale tibia) veroorzaakt 
door veelvuldig hurken. In deze populatie heeft 53,0% van de individuen hurkfacetten op 
de distale tibia. Dit vrij hoge percentage suggereert dat deze mensen een bepaalde activi-
teit uitvoerden waarbij hurken noodzakelijk was. Daarnaast komen Poirier’s facetten, een 
extensie van het gewrichtsvlak van de dijbeenkop naar de dijbeennek, vrij veel voor. Deze 
non-metrische varianten worden ook geassocieerd met hurken en daarnaast met zitten op 
lage stoelen en paardrijden (Molleson & Blondiaux1994:313-314). In deze populatie komen 
Poirier’s facetten bij 21,9% van de individuen voor. 

Pathologieën
Hieronder zullen de aanwezige pathologieën worden bediscussieerd. Zoals eerder is aange-
geven zijn de aanwezige pathologische condities te verdelen in categorieën op basis van een 
gemeenschappelijke etiologie. De categorieën zullen hier uitgebreid worden toegelicht. Hier 
is het wel belangrijk om in gedachten te houden dat het om een steekproef van slechts 125 
individuen gaat. 

Artropathieën 
Een artropathie is een aandoening van een gewricht. Deze artropathieën worden veel gedo-
cumenteerd in skeletmateriaal en kunnen informatie geven over de levensstijl van de onder-
zochte individuen.  Artrose is één van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen en ook 
de meest geobserveerde pathologische conditie in het skelet. Het is een aandoening van het 
gewrichtskraakbeen wat wordt afgebroken naarmate de ziekte vordert. De afbraak van het 
kraakbeen leidt tot een ontstekingsreactie in het gewricht welke verschillende botreacties tot 
gevolg kan hebben,waaronder de formatie van nieuw bot aan de randen van het gewricht 
(osteofyten), de formatie van nieuw bot op het articulatievlak van het gewricht, kleine gaatjes 
op het articulatievlak (pitting), veranderingen in de normale contour van het gewricht en in 
het laatste stadium eburnatie (een gepolijst, spiegelend vlak op het gewricht als gevolg van 
bot-op-bot contact) (Waldron 2009:27-28). In de Middenbeemster collectie komt artrose in 
de wervelkolom het meeste voor (ook wel vertrebrale osteoarthritis, vOA, genoemd), in totaal 
32,3% van de onderzochte volwassen populatie. Dit is een lager percentage dan aangetroffen 
in de skeletten van de Grote Kerk (43%) (Baetsen 2001) en de skeletten van Vronen (67,8%) 
(Alders en Van der Linde 2011). Na artrose in de wervelkolom, is artrose in de handen en 

Afbeelding 22: sutura metopica
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voeten het meest gebruikelijk: respectievelijk 6% en 7 %. Dit is opvallend, in de andere 
populaties zijn de handen en voeten het minst aangetast. In de resten gevonden in de Grote 
Kerk kwam artrose in de heup het meeste voor na vOA. In de collectie van de Paardenmarkt, 
kwam artrose van het acromial-clavicular gewricht (ACJ) en het sternal-clavicular gewricht 
veel voor. Mogelijk is het verschil in artrose te wijten aan de steekproef.

De wervelkolom is zeer gevoelig voor degeneratieve processen. Tussen alle wervels bevindt 
zich een kraakbeenschijf (disci intervertebrales) bestaande uit collageenvezels die gedurende 
het leven slijt. De slijtage heeft tot gevolg dat de tussenwervelschijf platter wordt en tussen de 
wervellichamen wordt uitgeperst. Dit resulteert in nieuw bot aan de randen van het wervel-
lichaam (vertebrale osteophytose) en kleine gaatjes (pitting) op de wervellichamen zelf. Deze 
aandoening wordt degenerative disc disease (DDD) of intervertebral disc disease genoemd. In 
de Middenbeemster collectie komt dit bij 16,1% van de mensen voor. Dit is een vrij laag 
percentage in vergelijking met andere populatie: in de Alkmaar collectie heeft 62% DDD, 
hier zijn echter wel de individuen met Schmorlse noduli meegenomen. In de Middenbeem-
ster komen deze noduli ook voor. Deze pathologie heeft met hetzelfde proces te maken maar 
het is niet volledig hetzelfde waardoor DDD en Schmorlse noduli in dit rapport gescheiden 
gehouden. Deze noduli ontstaan doordat de kern  van de tussenwervelschijf in de boven- en 
onderzijde van het wervellichaam wordt gedrukt, resulterend in de duidelijk gemarkeerde 
depressie. Hoewel Schmorlse noduli meer voorkomen bij ouderen en daar dus waarschijnlijk 
te maken hebben met slijtage, is dit niet een specifieke ouderdomskwaal. Ze kunnen ook 
voorkomen op jongere leeftijd bij mensen die veel druk uitoefenen op hun rug zoals bijvoor-
beeld professionele sporters (Waldron 2009:45). Dit zien we ook terug in de Middenbeem-
ster collectie: procentueel gezien komen Schmorlse noduli zelfs meer voor de jong volwassen 
individuen.

Rotator Cuff Disease (RCD) is in tegenstelling tot de Schmorlse noduli een echte degene-
ratieve aandoening (Waldron 2009), en komt ook meer voor bij oudere individuen. Deze 
pathologische conditie wordt beschreven als de degeneratie van de aanhechtingen van het 
rotatorenmanchet. Dit zijn de spieren die vanaf de bovenkant van de bovenarm naar de 
schouder lopen en zo stabiliteit geven aan het schoudergewricht. De aandoening kan worden 
herkend in het skelet aan nieuw bot en pitting op de plek van de spieraanhechtingen. In de 
onderzochte collectie komt RCD slechts bij één individu (1,7%) voor. Deze persoon behoort 
tot de oudste leeftijdscategorie (50+).

Deficiëntie ziektes
Binnen deze groep vallen de aandoeningen die het gevolg zijn van tekort aan bepaalde voe-
dingstoffen of van gebrekkige opname van de aanwezige voedingsstoffen door het lichaam. 
Deze pathologische condities zijn zeer waardevol om een inschatting te kunnen van de voe-
dingstoestand van de onderzochte populatie. 

Een vitamine D tekort kan rachitis in kinderen en osteomalacie in volwassen veroorzaken. 
Vitamine D, wat je binnenkrijgt via het dieet en via de zon, is nodig voor een goede minera-
lisatie van bot; slechte mineralisatie verzwakt de beenderen, resulterend in de karakteristieke 
gebogen botten. In de jongste leeftijdscategorieën, wanneer de individuen nog niet lopen, 
manifesteert de ziekte zich vaak duidelijkst in de ribben. De sternale uiteindes van de ribben 
zijn verdikt: dit wordt vaak omschreven als een rachitic rosary. Daarnaast zijn poreuze en 
vergrootte epifysen ook een veelvoorkomend symptoom. Rachitis kan ook weer genezen 
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wanneer het vitamine D tekort wordt aangevuld en daarmee weer uit het lichaam verdwij-
nen. Echter, als dit niet of niet volledig gebeurt kan rachitis ook in volwassene nog worden 
geobserveerd. Dan wordt het vaak aangeduid als residuele rachitis. Een vitamine D tekort 
kan ook op volwassen leeftijd optreden; dit wordt dan osteomalacie genoemd. Dit resulteert 
in licht gebogen botten, maar vooral pathologische breuken zijn veelvoorkomend (Waldron 
2009). In de Middenbeemster steekproef zijn vier kinderen met rachitis (7,4%)gediagnos-
ticeerd en één volwassene met osteomalacie (1,4%) (zie afb. 23). In totaal komt dit neer op 
vijf individuen met de verschijnselen van een vitamine D tekort (4,3%). Dit is hoger dan het 
percentage geobserveerd in de Grote Kerk collectie (1%). Voor een diepgaander onderzoek 
naar specifiek rachitis in de Middenbeemster collectie verwijzen wij graag naar Veselka et al. 
2013.

Scheurbuik is een andere aandoening gerelateerd aan een voedseldeficiëntie. Het wordt 
veroorzaakt door een tekort aan vitamine C. Dit tekort resulteert in verschillende proble-
men, maar de meeste hiervan beperken zich tot de zachte weefsels. Wanneer scheurbuik 
zich manifesteert in het skelet moet men met name letten op botreacties zoals vergrote en 
poreuze epifysen, periostaal nieuw bot op de schedel, bovenkaak en onderkaak, porositeit 
van de oogkassen, wiggenbeen (os spenoidale), en gehemelte en de aanwezigheid van geossifi-
ceerde hematomen (geossificeerde bloeduitstortingen) (Geber & Murphy 2012:5, Waldron 
2009:130-132). Het probleem hierbij is echter dat deze botreacties niet specifiek zijn voor 
alleen scheurbuik; deze symptomen kunnen ook bij andere ziektes voorkomen. Hierdoor is 
scheurbuik erg lastig te diagnosticeren in skeletmateriaal. In de steekproef van Middenbeem-
ster is één iemand aangetroffen met verschijnselen die op scheurbuik zouden kunnen duiden. 
Dit individu had porositeit van de oogkassen en nieuwe bot formatie op de bovenkaak. 
Helaas kan deze diagnose niet met zekerheid worden gesteld. Röntgenfotografie zou in de 
toekomst mogelijk hieraan kunnen bijdragen.

Cribra orbitalia is een pathologische conditie die zich uit in porositeit van de oogkassen. 

Afbeelding 23: Een voorbeeld van rachitis bij een kind (rechts) en osteomalacie bij een volwassene (links)



54 De begravingen bij de Keyserkerk te Middenbeemster

De conditie wordt geassocieerd met langdurige voedseltekorten. De aandoening is over het 
algemeen het resultaat van een chronisch bloedarmoede veroorzaakt door een gebrek aan 
bepaalde voedingsstoffen. Om het moment is er veel discussie over welk tekort hier precies 
verantwoordelijk voor is. Heel lang werd aangenomen dat het om een ijzerdeficiëntie ging, 
maar recent onderzoek geeft aan dat andere deficiënties zoals een vitamine B12 deficiëntie en 
foliumzuurdeficiëntie niet kunnen worden uitgesloten (zie Walker et al. 2009 en Oxenham 
en Cavill 2010). Recentelijk wordt er echter nog een andere oorzaak voor cribra orbitalia 
genoemd, namelijk malaria (Gowland & Western 2012). Een malaria infectie veroorzaakt 
ook bloedarmoede die kan leiden tot dezelfde type botveranderingen. Uit historische bron-
nen blijkt dat de malaria mug in grote aantallen aanwezig was in Nederland (Bruce-Chwatt 
& de Zulueta 1980, Seventer 1969, Swellengrebel & Buck 1938). In de Middenbeemster 
populatie heeft 5,9% van de individuen cribra orbitalia (twee volwassenen en vier minderja-
rigen). Het percentage cribra orbitalia is hoger dan geobserveerd in Alkmaar; hier kwam het 
slechts bij 2 individuen (1%) voor. Ook in vergelijking met Middeleeuwse stadspopulaties 
is het percentage hoger (Dordrecht: 2,6% en Delft 3,3%) (Maat et al. 1998, Onisto et al. 
1998). Echter, dit percentage is laag in vergelijking met Vronen (16,9%) en de Paardenmarkt 
(21,3%). Ook in de 18e eeuw in London kwam het heel veel voor (34%). Omdat er geen 
direct vergelijkbare collectie is, is het moeilijk om een uitspraak te doen over wat de percen-
tages precies betekenen. Er lijkt veel variatie in Nederland te zijn, en dit is eigenlijk ook niet 
verwonderlijk gezien cribra orbitalia  door verschillende  ziekteprocessen kan worden veroor-
zaakt. Hopelijk kan er meer worden gezegd wanneer alle individuen uit de Middenbeemster 
collectie zijn geanalyseerd. 

Infectieziektes
Infecties worden veroorzaakt door besmetting met micro-organismes zoals bacteriën, schim-
mels, virussen en parasieten. Slechts enkele van de bekende infecties manifesteren zich in het 
bot waardoor het altijd een onderschatting is van het totale aantal infecties in een populatie. 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen: specifieke en aspe-
cifieke infecties. Specifieke infecties worden veroorzaakt door een specifiek organisme. Tot 
deze groep behoren bijvoorbeeld tuberculose, lepra, syfilis en polio. In de Middenbeemster 
collectie is alleen tuberculose aangetroffen. Tuberculose is een chronische longinfectie die kan 
leiden tot zeer specifieke botveranderingen in de wervelkolom (Pott’s disease) en op de ribben. 
Bij één individu in de steekproef van Middenbeemster is sprake van de periostaal nieuw bot 
aan de binnenkant van de ribben (Afb. 24). Deze laesies worden in de literatuur vaak geas-
socieerd met tuberculose (Mays et al. 2001, Santos & Roberts 2006). Een andere chronische 
longinfectie is echter op basis van deze pathologie niet uit te sluiten. Met DNA onderzoek 
en mycolic acid2 onderzoek kan hier wel uitsluitsel over worden gegeven. In de Grote Kerk in 
Alkmaar is één individu gediagnosticeerd met tuberculose. 

Aspecifieke infecties kunnen worden veroorzaakt door verschillende organismen. Osteomye-
litis is een botontsteking die begint in de mergholte en uiteindelijk resulteert in een etterende 
bot met veel nieuwe botvorming op het periosteum en kenmerkende gaten (cloacae) om het 
pus eruit te laten. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door verschillende bacteriën. 
In populaties wordt osteomyelitis geobserveerd; echter, in de Middenbeemster steekproef is 
deze pathologie niet aangetroffen. 

2	 Met	mycolic	acid	analyse	wordt	niet	gezocht	naar	de	bacterie	zelf,	maar	naar	de	aminozuren	zie	zich	in	de	
celwand	van	de	tuberculose	bacterie	bevinden.	Deze	aminozuren	zijn	minder	gevoelig	voor	degeneratie	dan	het	DNA	
zelf	en	daardoor	is	de	kans	groter	dat	ze	bewaard	zijn	gebleven	in	de	grond.	Deze	methode	heeft	in	Engeland	al	veel	
positieve	resultaten	opgeleverd	(zie	bijvoorbeeld	Redman	et	al.	2009).
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Mastoiditis is een aspecifieke infectie van het slijmvlies en luchthoudende ruimtes van het 
slaapbeen (os temporale). De infectie begint als een middenoorinfectie die zich uitbreidt naar 
de omliggende botdelen. In de archeologie is het alleen mogelijk om de vergevorderde infec-
ties te observeren: de pathologie uit zich dan in een fistel aan de binnen en/of buitenzijde van 
het mastoid (processus mastoideus) (Roberts & Manchester 2005:176-177). Deze pathologie 
is één keer waargenomen in de Middenbeemster collectie (1,6%).

Daarnaast is bij twee individuen sprake van een kaakholteontsteking (sinusitis). Dit is een 
aspecifieke infectie van de holtes die zich links en rechts van de neus bevinden. Deze infectie 
is meestal het gevolg van een verkoudheid of een griep. Slijm kan dan niet in voldoende mate 
worden afgevoerd waardoor het achterblijft in de holtes en voor een ontstekingsreactie zorgt. 
Omdat er bij deze twee individuen sprake is van nieuw bot binnen in de holte is het duide-
lijke dat ze last hadden van een chronisch kaakholteontsteking.

Traumata
Botbreuken zijn bij 5 van de 125 individuen (4%) aangetroffen. De breuken zijn in verschil-
lende delen van het skelet aangetroffen waaronder in de ribben, sacrum en onderkaak.  Bij 
één individu is een gebroken onderbeen aangetroffen, waarbij zowel het scheenbeen als het 
spaakbeen zijn getroffen. Het individu heeft nog geruime tijd geleefd met deze botbreuk, 
gezien het feit dat de breuk weer volledig is genezen. 

Afbeelding 24: Tuberculose: aangetaste ribben en wervelko-
lom
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In vergelijking met de Alkmaar populatie hebben er minder mensen geheelde botbreuken. 
Naast de vijf individuen met geheelde breuken, hebben twee individuen een breuk in hun 
wervelboog genaamd spondylolysis (zie afbeelding 25). Hierbij is de wervelboog van het 
wervellichaam afgebroken door het te sterk aanspannen van de rugspieren. Deze specifieke 
fractuur wordt geassocieerd met zware lichamelijke arbeid en komt over het algemeen meer 
voor bij mannen (Waldron 2009:151-153). In de Middenbeemster steekproef heeft één man 
en één vrouw last van deze aandoening. Het percentage spondylolysis is vergelijkbaar met 
Alkmaar (3,2% ten opzicht van 3%) (Baetsen 2001).

De dislocatie van een gewricht als gevolg van een traumatische gebeurtenis komt bij één 
individu voor. Het betreft een niet gezette dislocatie van het schoudergewricht waarbij de 
kop van de bovenarm een nieuwe schouderkom (cavitas glenoidalis) heeft gevormd op de 
voorkant van het schouderblad. 

Osteochondritis dissecans (OD) is een speciaal type fractuur waarbij stukjes kraakbeen als het 
gevolg van trauma uit het gewrichtsoppervlak loslaten. De precieze oorzaak is niet bekend, 
maar uit de literatuur blijkt dat mensen die zware arbeid verrichten of veel sporten meer kans 
hebben op deze aandoening (Waldron 2009:154). In de Middenbeemster steekproef is OD 
bij vijf van de volwassen mensen vastgesteld (7,0%),op verschillende locaties in het skelet 
(Afb. 26). In de collectie van de Grote Kerk lijkt deze aandoening niet voor te komen. In 
vergelijking met de Paardenmarkt collectie komt OD in Middenbeemster meer voor (4,2% 
versus 7,0%). Masterstudent Irene Vikatou suggereert dat het misschien te maken heeft met 
het dragen van klompen (Vikatou 2013).

Afbeelding 25: Spondylolysis
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Groei- en ontwikkelingsstoornissen
Bij vijf individuen was er sprake van een afwijkende vorm van de schedel, ofwel een schedel-
dysplasie.  De afwijkende schedelvorm levert doorgaans geen klinische symptomen op. Vier-
maal gaat het om een schedelvervorming van het achterhoofd, genaamd bathrocephaly (afb. 
27). De ontwikkelingsafwijking kenmerkt zich door een posterior projectie van os occipitale. 
De oorzaak van deze vervorming is onbekend, maar is zeer waarschijnlijk genetisch gestuurd 
(Jane 2000). Bij één individu is er deformational plagiocephaly vastgesteld. Dit is een niet-
intentionele schedelvervorming als gevolg van het liggen op een bepaalde kant van het hoofd 
gedurende de eerste maanden na de geboorte van een individu. Hoewel het een opvallende 
verschijningsvorm kan hebben, heeft de afwijkende schedelvorm geen klinische consequen-
ties voor een individu. De afwijking ontstaat vaak doordat pas geboren individuen vaak op 
een bepaalde manier liggen en slapen, waardoor de fontanellen gevormd worden naar het 
oppervlak waar het individu op heeft gelegen. Vanwege esthetische redenen worden dit soort 
schedelvervormingen tegenwoordig vaak gecorrigeerd in de jonge leeftijdsfasen, waardoor 
deze op latere leeftijd niet meer te zien zijn. 

Afbeelding 26: Osteochondritis dissecans, hier 
te zien in het enkelgewricht (talus / sprongbeen)

Afbeelding 27: Bathrocephaly
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Bij vier individuen was er sprake van tarsale coalitie. Dit is een aangeboren afwijking waar-
bij het ene voetwortelbeentje zich niet goed scheidt van het ander voetwortelbeentje gedu-
rende embryonale ontwikkeling. Bij drie individuen aangetroffen is een opvallende zijwaartse 
kromming van de wervelkolom aanwezig, genaamd scoliose, is (4,8%). Dergelijke kromming 
van de rug kan vele oorzaken hebben, maar is veelal aangeboren.  

Bij één individu is sprake van gezwollen delen van het zeefbeen (os ethmoidale). Het is een 
veel voorkomende anatomische afwijking waarbij er luchtcellen onstaan in delen van het zeef-
been, waardoor deze opzwellen. Deze aandoening wordt concha bullosa genoemd. Recente 
studies wijzen uit dat het niet gerelateerd is aan holteontstekingen, maar dat het een gewone 
anatomische variatie betreft. Concha bullosa kan echter relatief weinig geconstateerd worden 
in archeologische populaties, omdat het zeefbeen en de andere onderdelen uit de neusholte 
intact moeten zijn om het te constateren. Omdat deze structuren zeer fragiel zijn, raken ze 
vaak beschadigd en is systematische observatie in skeletpopulaties slechts zelden mogelijk 
(Mays et al. 2011). 

Bij één individu is een Spina bifida occulta aangetroffen. Spina bifida wil zeggen dat de wer-
velbogen van het sacrum niet gefuseerd zijn geraakt tijdens de ontwikkeling en groei van het 
skelet. Het heeft klinisch gezien geen significantie, en moet daarom niet verward worden met 
spina bifida, oftewel een open ruggetje. Aan deze conditie zijn namelijk wel serieuze conse-
quenties verbonden (Waldron 2009).

Een zijwaartse kromming van de wervelkolom, scoliose, is bij vier individuen aangetroffen 
(3,1%). De oorzaak van deze kromming is onbekend en is veelal aangeboren. In alle gevallen 
was er sprake van een kromming in de borstwervels. In één individu is de kromming van de 
wervelkolom zodanig dat ook de ribben aangetast zijn.  

Een andere ontwikkelingsstoornis die is aangetroffen in Middenbeemster in achondroplasie. 
Hoewel dit individu niet in de willekeurige steekproef zit, willen we er gezien het zeldzame 
karakter van deze pathologie toch even de aandacht op vestigen. Achondroplasie is de meer 
voorkomende vorm van disproportionele dwerggroei. Dit houdt in dat de ledematen ern-
stig verkort zijn, terwijl de torso normale afmetingen heeft. Daarnaast zijn er kenmerkende 
schedelafwijkingen, een smal wervel kanaal, en overdreven lendenlordose (“holle rug”). Eén 
individu in Middenbeemster had alle karakteristieke verschijnselen van achondroplasie. Deze 
oudere vrouw had een lichaamslengte van ongeveer 130 cm en haar ledematen waren duide-
lijk verkort terwijl de wervelkolom en ribben normale afmetingen hadden. Ook haar schedel 
had de typerende afwijkingen (Waters en Hoogland 2013). Voor verdere informatie zie het 
net accepteerde artikel van Andrea Waters-Rist en Menno Hoogland in International Journal 
for Osteoachaeology. 

Overige pathologieën 
DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis) is een langzaam vorderende ziekte die resul-
teert in de ossificatie van bindweefsel en kraakbeen. De verbening van het skelet begint 
meestal in de borstwervels als gevolg van nieuw bot in het ligament dat zich aan de voor-
kant van de wervellichamen bevindt (anterior longitudinal ligament). De ossificatie beperkt 
zich meestal tot de rechterkant van de wervels omdat de pulserende aorta die links van de 
wervels loopt de verbening tegengaat. Daarnaast is DISH gekarakteriseerd door ossificatie 
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van het bindweefsel van pezen en gewrichtsbanden op andere plekken in het skelet, ook wel 
enthesopathieën genoemd. Hoewel de precieze oorzaak van deze aandoening onbekend is 
wordt het veelal geassocieerd met een ‘welvarende levensstijl’. DISH treft vooral mannen 
en komt zelden voor bij personen onder de 40 jaar. DISH kan met zekerheid worden vast-
gesteld als meer dan vier wervels zijn vergroeid en er sprake is van extraspinale ossificaties 
(Van der Merwe et al. 2012,Waldron 2009:73-77). Dit is in de Middenbeemster collectie 
niet waargenomen. Wel zijn er twee individuen waarbij sprake is duidelijk osteofyten aan 
de rechterkant en enthesopathieën. Deze individuen,een oudere man en oudere vrouw, zijn 
gediagnosticeerd met mogelijke DISH (3,2%). Dit is een lager percentage in vergelijking met 
de collectie van de Grote Kerk; hier was sprake van 5% zekere DISH. Wanneer hier ook de 
mogelijke gevallen worden meegenomen loopt het percentage op tot 16,2% (Baetsen 2001).
Gezien DISH vaak wordt geassocieerd met een welvarende levensstijl zegt dit lage percentage 
DISH mogelijk iets over de welvarendheid van de Middenbeemster populatie. 

6.6 Conclusie 

De onderzochte selectie van de opgegraven populatie uit Middenbeemster bestaat uit 34 
mannen en 37 vrouwen. Het verschil in aantal tussen  de mannen en de vrouwen is niet 
significant. Naast de volwassenen zijn er in totaal 54 minderjarige individuen aangetroffen, 
wat een hoog aantal is in vergelijking met andere sites. De resten waren in zeer goede conditie 
als gevolg van de bodemomstandigheden alsmede door de uitvoering van de opgraving door 
osteologische specialisten. Met name de resten van jonge individuen bleken hier bij gebaat 
te zijn. De goede conservering en volledigheid hebben zeer veel bijgedragen aan de onder-
zoeksmogelijkheden.

De Middenbeemsterlingen zijn gemiddeld iets langer in vergelijking met andere populaties. 
De gemiddelde lengtes van zowel de vrouwen als de mannen liggen boven de gemiddelden 
van andere skeletcollecties, maar de verschillen zijn klein. De gezondheidstoestand van hun 
gebit is slecht; er is sprake van veel cariës, calculus en abcessen. Bovendien is het percen-
tage glazuurhypoplasie opvallend hoog bij de minderjarigen. Echter, bij de volwassenen is 
dit percentage juist vrij laag. De aangetroffen pathologische condities komen overeen met 
andere populaties echter, de mate waarin ze voorkomen verschilt. Bij de artropathieën zijn 
er geen opmerkelijke verschillen waargenomen, hoewel er wel verschillen bestaan in de soort 
gewrichten van de skeletten die zijn aangetast. De mate waarin deficiëntie- en infectieziektes 
zijn aangetroffen wijkt niet substantieel af van wat er gevonden in andere populaties, hoewel 
het percentage rachitis bij kinderen aan de hoge kant is.    

Er moet worden benadrukt dat deze rapportage is gebaseerd op een steekproef van slechts 
125 individuen. Hoewel is getracht een zo representatief mogelijke selectie te maken, moet 
er voorzichtig worden omgegaan met de gevonden cijfers en daarop gebaseerde conclusies. 
Het Laboratorium voor Menselijke Osteoarcheologie is bezig met een complete analyse van 
alle individuen. In de toekomst hopen we een volledig beeld te kunnen schetsen van de 
Middenbeemster collectie. Uit de steekproef komen geen opvallende dingen naar voren. Het 
sterfteprofiel voldoet aan wat wordt verwacht voor deze periode; de hoge kindersterfte past 
precies in dit beeld. Ook de sterftepiek bij jonge vrouwen valt binnen de lijn der verwach-
ting. De gevonden pathologische aandoeningen komen overeen met ander populaties. De 
frequenties wijken hier en daar iets af, maar over het algemeen passen de resultaten bij wat er 
wordt verwacht voor deze tijdsperiode.  
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Zoals de steekproef al laat zien, gaat het hier om een unieke collectie wat betreft volledigheid 
en conservering. Weinig andere collecties zijn zo goed bewaard gebleven als deze uit Mid-
denbeemster. Daarnaast is ook de vondstcontext zeer uniek; er is geen andere rurale collectie 
van deze omvang uit deze tijdsperiode bekend. Dit maakt directe vergelijkingen met andere 
populaties lastig, maar tegelijkertijd biedt de collectie fantastische en unieke onderzoeksmo-
gelijkheden voor de toekomst. 
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