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Inleiding

In 2013 zijn in Castricum Russenduin (tevens objectcode) door een metaaldetectorist 
metaalresten gevonden. Bij deze metaalresten waren ook mensenbeenderen aanwezig. Bij het 
bergen van de metalen voorwerpen door een kuil te graven zijn ook de beenderen verzameld. 
Volgens de metaaldetectorist waren het losse botten, maar dit kan op deze manier niet goed 
beoordeeld worden. Hierna is Hollandia Archeologen van de vondst verwittigd, zij zijn de 
volgende dag begonnen met redden wat er te redden viel. Er is buiten de contouren van de 
recentelijke kuil (van 1 bij 0,6 m, sowieso te klein voor een gestrekt graf) opgegraven. Daarbij 
zijn nog enkele wervels gevonden. Een grafkuil was echter niet zichtbaar. Voor details 
betreffende de vondst, het opgraven en de situatie ter plekke verwijs ik naar het desbetreffend 
rapport1. 
Bij de metalen voorwerpen horen: een koperen plaatje dat waarschijnlijk bij een patroontas 
hoorde,  projectielen, een vuurkets en 45 knopen. Op het koperen plaatje stond het wapen van 
de Russische Tsaar, vandaar de titel: de Russische soldaat. Het graf is afkomstig uit 1799. 
Het is zeer goed mogelijk dat dit een primaire begraving is waarbij delen van het skelet zijn 
vergaan of postdepositioneel verplaatst en / of verdwenen. Gezien de hoge ligging van dit 
skelet is dat niet ondenkbaar. 

Doel

Doelstelling is d.m.v. een fysisch antropologisch basis onderzoek antwoorden te verkrijgen 
over algemene vragen betreffende de onderzochte skeletten. 

De vragen betreffen het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte, ziektes, verwondingen, 
afwijkingen, de algehele gezondheid, de status en gezondheid van het gebit, de schedelvorm 
en de dimensies van de lange pijpbeenderen.

Hiervoor is een macroscopisch basisonderzoek uitgevoerd wat de volgende onderdelen 
omvat: inventarisatie, geslachtsbepaling, leeftijdsschatting, lichaamslengteschatting, 
gebitsonderzoek, pathologieonderzoek, osteometrie (lange pijpbeenderenmeting), 
craniometrie (schedelmeting) en een epigenetisch onderzoek. 

Methoden

Daar dit vermoedelijk een begraving was zijn de beenderen van dit skelet onderzocht als 
behorende bij één individu. Geen van de botten deed anders vermoeden.

1  Salomons, K.T. , 2014 in prep



Bij het fysisch antropologisch basis onderzoek hoort een inventaris van het gevonden 
skeletmateriaal. Men wil weten wat er aanwezig is. Hiervoor zijn de skeletdelen tijdelijk 
gereconstrueerd en is een skeletdiagram ingevuld. De botten die niet in het inventarisdiagram 
staan worden apart vernoemd. 

De geslachtsdiagnose is tot stand gekomen met behulp van twee methoden, de eerste methode
is de morfologische geslachtsdiagnose met behulp van de schedel en het bekken.2 In geval van
twijfel, of als er geen morfologische kenmerken aanwezig zijn die beoordeeld kunnen 
worden, kan ook naar de resultaten van de metrische methode gekeken worden.3 Wanneer 
deze extreem de vrouwelijke of mannelijke kant uitwijzen kan dit een aanwijzing zijn voor 
het geslacht.

De leeftijdsschatting is, voor zover mogelijk, met behulp van de complexe methode4 tot stand 
gekomen. Wanneer de complexe methode niet bruikbaar is, of als de leeftijdsklassen erg groot
zijn doordat veel kenmerken afwezig of niet scoorbaar zijn, kunnen enkele additionele 
methoden bekeken worden om de leeftijdsklassen te verkleinen. De zo ontstane leeftijd is een 
geëvalueerde leeftijd.
Als additionele methode wordt o.a.  het aanzicht van de facies auricularis5 (de facies 
auricularis is het gewrichtsvlak op het bekken waarmee dit aan het heiligbeen verbonden is) 
gebruikt.

De lichaamslengte kan geschat worden met behulp van een aantal formules die gebruik maken
van de lengtes van de lange pijpbeenderen (armen en benen). Bij de mannen wordt standaard 
de lichaamslengte volgens Trotter en Gleser6 gegeven en wanneer mogelijk en wenselijk die 
volgens Breitinger7.

De sporen van ziekten en ongelukken (paleopathologie) op de skeletten worden beschreven en
waar mogelijk gediagnosticeerd met behulp van de hiertoe geëigende literatuur.8 De 
diagnostische criteria zijn, waar mogelijk, overgenomen uit Waldron.9

Bij het gebitsonderzoek is vooral de gezondheid van het gebit van belang. Dit zegt namelijk 
wat over het dieet en de levensomstandigheden. Maar om dit goed op waarde te schatten is het
noodzakelijk om een complete inventaris van het gebit op te nemen. Daarnaast wordt gekeken
naar de gezondheidstoestand van het gebit en de kaken: het voorkomen van cariës (gaatjes), 
tandsteen, wortelpuntontstekingen (peri-apicale processen / abcessen), parodontale 
ontstekingen, met als mogelijk gevolg alveolaire atrofie (terugtrekking van het kaakbot) en 
ante mortem (AM) tandverlies. Tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van tandsteen. 
De slijtagegraad van de molaren wordt genoteerd10 en indien aanwezig abnormaliteiten. De 
tandcodering is volgens de FDI.11

Het epigenetisch onderzoek kijkt naar het voorkomen van variaties/kenmerken die deels 
erfelijk bepaald zijn. 
2  Workshop of European Anthropologists, 1980
3  Black,1978; Stewart, 1979; MacLaughlin & Bruce, 1985; Dittrick & Suchey, 1986; Aten, 1992; Maat, 2002; 
4  Acsádi en Nemeskéri, 1970
5  Osborne et al, 2004
6  Trotter en Gleser, 1958
7  Breitinger, 1937
8  Onder andere Manchester, 1983; Ortner en Puschar, 1985; Mann en Murphy, 1990; Roberts en Manchester, 

1995; Ortner, 2003; Mann en Hunt, 2005; Waldron, 2009 
9  Waldron, 2009
10  Brothwell, 1981
11  van Beek, 2009



Resultaten van de Russische soldaat  

Inventaris en conditie van het skelet  
Dit skelet bestaat voornamelijk uit schedeldelen, 5 nekwervels, 1 borstwervel, delen van beide
bovenarmen en dijbenen, delen van de rechterbekkenhelft en niet nader determineerbare 
fragmenten van schachten, waaronder een deel van waarschijnlijk een radius. De linker 
gehoorbotjes hamer en aambeeld zijn aanwezig. Verder zijn er nog enkele kleine fragmenten 
van de schedel aanwezig, die niet nader te determineren zijn op locatie. Er zijn zelfs twee 
losse conchae nasales aanwezig, dit zijn kwetsbare, langwerpige, smalle en gekrulde 
sponsachtige botjes die in de neusopeningen horen. De gehele inventaris is in figuur 3 te zien.

Figuur 1: Losse conchae nasales als voorbeeld van plaatselijke goede conservering.

De conservering van de skeletelementen is wisselend. Sommige delen zijn goed 
geconserveerd zonder verwering op het oppervlak. De aanwezigheid van de losse conchae 
nasales wijst op een zeer goede conservering en andere delen zijn zeer slecht geconserveerd 
en erg zwaar geërodeerd. Waarschijnlijk zijn dat de botten die dicht onder, of aan het 
grondoppervlak lagen. Sommige beenderen zijn doorworteld, door kleine (veel) maar ook 
dikkere wortels. Wanneer wortels in botten groeien gaat dat vaak via de weg van de minste 
weerstand, namelijk in de lengterichting via de mergholtes.  



Figuur 2: Extreme verwering van het oppervlak van het rechter dijbeen.

Basiskenmerken:

Geslacht: De schedelscore is +  1,08 waarbij 41 %  van de gewichtskenmerken is gescoord. 
Het bekken had jammer genoeg alleen één scoorbaar kenmerk, en die was mannelijk 
(geslachtsscore +1, 10 % gescoord). De schedel en het bekken laten duidelijk  zien dat dit 
skelet van een man afkomstig is. Er konden geen post craniale maten genomen worden voor 
een ondersteuning van de morfologische geslachtsdiagnose.

Leeftijd: 
De facies auricularis kon jammer genoeg niet bekeken worden vanwege verregaande 
verwering, maar de spongieuse structuur van de linker dijbeenkop kon wel beoordeeld worden
en bevindt zich in fase 1. De bovenarmkop is jammer genoeg intern teveel beschadigd voor 
een beoordeling. De interne sutuursluiting van de schedelnaden bevindt zich in fase 1, 
tezamen met de scoring van de dijbeenkop is de leeftijd volgens de complexe methode: 19-28 
jaar. Dit is in overeenstemming met de open jugulaire synchondrose, die een leeftijd oplevert 
van jonger dan 34 jaar.12

In consensus hiermee is het aanzicht van de wervellichamen, bij enkele zijn nog restanten te 
zien van de wervellichaamringen. Deze groeien vast tussen de 18 en 25 jaar. Dat ze nog deels 
zichtbaar zijn betekent dat deze man binnen enkele jaren na het vastgroeien is overleden.

Lichaamslengte: gebaseerd op de enige lengtemaat die gemeten kon worden, die van het 
linker dijbeen (44,4 cm). Dit is een minimale maat, maar de schatting is maximaal is 44,5 cm. 
Dit geeft een staande lichaamslengte van 168,5 – 168,8 cm plusminus 3,94 cm voor mensen 
van de Europide groep en 168 - 168,2 cm plusminus 3,80 voor mensen van de mongoloïde 
groep13.

12  Maat et al,  2012
13  Trotter en Gleser, 1958



Paleopathologie   
Er zijn geen sporen van ziektes en ongelukken aangetroffen. Ook de wervels vertoonden geen 
tekenen van pathologische veranderingen. Niet alleen heeft dit te maken met het feit dat dit 
individu nog vrij jong is, maar ook met het feit dat weinig van het skelet is overgebleven en 
dat een deel hiervan ook nog eens erg verweerd is dus niet goed bekenen kon worden.

Epigenetische kenmerken
Epigenetische kenmerken zijn kenmerken die meestal deels erfelijk en deels door de 
omgeving en het gebruik bepaald zijn. Bij dit skelet is bij de atlas, de eerste halswervel, een 
spoor van een dubbel rechter facet te zien, een bipartite facet (facies articularis superior 
atlantis bipartita). Dit betekent dat dit facet, dat articuleert met de schedel, bijna in tweeën is 
gedeeld. Een normaal facet bestaat uit een geheel. De vijfde halswervel heeft rechts en links 
een dubbel foramen (double foramen transversarium). 

Figuur 4: De vijfde halswervel met bilateraal een dubbel foramen.



       

Figuur 3:  Inventaris skelet.



Gebitsonderzoek
Voor een complete inventaris zie figuur 7.
De tandsteenvorming is licht, er is geen terugtrekking van het kaakbot aanwezig (alveolaire 
atrofie) en er zijn geen sporen van ontstekingen van het kaakbot rond de tandhalzen 
(parodontitis) noch van wortelpuntontstekingen (peri-apicale processen) geobserveerd. Alle 
gebitselementen zijn aanwezig of postmortem verdwenen, hij had dus geen last van 
tanduitval. Er zijn geen gaatjes (cariës) gezien. Kortom: dit gebit ziet er uit als een gezond 
gebit op de stevige slijtage na. Vergeleken met bijvoorbeeld walvisvaarders uit 1650-1800 
zou deze slijtagegraad eerder behoren bij een persoon van 35 tot 65 jaar14.
Bij de 27 (tweede  molaar links boven) is aan de buccaal/mesiale kant (wangkant voor) een 
stuk glazuur afgebroken tijdens zijn leven.
Enkele gebitselementen zijn vastgeplakt met een druppel paraloid. Deze paraloid kan 
gemakkelijk weer opgelost worden met wat spiritus. 

14  Maat et al, 2002



Figuur 5: De voor zijn leeftijd verregaande slijtage van gebitselementen in de 
linkerbovenkaak. 

Epigenetische kenmerken gebit
Allebei de tweede snijtanden links en rechts boven (code 12 en 22) zijn medium 
shovelshaped, d.w.z. dat de tongkant van de tanden ietwat hol zijn i.p.v. recht. De eerste 
snijtanden boven (code 11 en 21) hebben een erg lichte shovelshape. Het voorkomen van 
shovel-shaped middelste snijtanden varieert per bevolkingsgroep. West- en Noordeuropese 
groepen zitten rond de 5 %,  terwijl dat percentage in modern Japan bijvoorbeeld rond de 66 
% is en bij Amerikaanse Indianen tot hoger dan 90% kan stijgen.15 De frequenties voor het 
voorkomen van dit kebnmerk bij de tweede snijtanden worden meestal niet gegeven. 

15  Scott en Turner, 1997



Figuur 6: “Shovelshaped” tweede snijtanden.

Opmerkingen: 
Op twee locaties op de rechter bovenarm zijn groene plekken aangetroffen: op de zijkant van 
de bovenarmkop en op de binnenzijde van de schacht (voor locatie zie figuur 3). Groene 
plekken zijn een indicatie voor de nabijheid van metaal.

Monstername
Voor het onderzoek naar de herkomst zijn de  tweede  molaar links boven (code 27) voor 
zuurstof isotopen onderzoek en de eerste molaar rechts boven (code 16) voor 
strontiumisotopenonderzoek getrokken. Voor het koolstof- en stikstofisotopenonderzoek naar 
het dieet is een fragment van de schacht van de linker bovenarm apart gehouden. De voorkeur
ging uit naar een ribfragment maar ribben waren niet aanwezig.



Figuur 7: Inventaris van het gebit.



Figuur 8: Tandsteen op de binnenkant  van twee kiezen rechts in de onderkaak.

Afkomst
Het isotopenonderzoek wees naar een mogelijke herkomst uit het Noordwesten van Rusland16.
Dit was een reden om nog extra naar de afkomst van deze man te kijken. 

De volgende morfologische kenmerken zijn bekeken: nasal sill, nasale opening, subnasaal 
prognathisme, vorm en stand van de jukbeenderen, vorm van het benige gehemelte, vorm van 
het mondgebied, de vorm van de snijtanden zoals genoemd onder het gebitsonderzoek, vorm 
van de kaak, gezichtsprofiel, sutuurpatroon en de spina nasalis anterior. Er bestaan meer 
kenmerken die een aanwijzing kunnen opleveren voor de afkomst maar omdat de schedel niet 
compleet is konden deze niet bekeken worden. Het gedeelte bijvoorbeeld waar wellicht te 
zien is of deze man een epicanthic fold (“mongoloïde ogen”) heeft  is afwezig. Ook een 
metrische bepaling was door de incompleetheid van de schedel niet goed mogelijk. 

De kenmerken die wel geobserveerd konden worden wijzen vaker op een Europide dan op 
een Mongoloïde of Negroïde komaf. Europide betekent hier niet “van geografisch Europese 
afkomst” maar behorende bij de blanke groep. Maar omdat de schedel niet compleet is, en 
omdat deze methode zeker  niet 100 % betrouwbaar is en geen rekening houdt met 
tussenvormen, blijft dit een aanwijzing. 

Het feit dat er shovel shaped snijtanden aanwezig zijn hoeft niet perse te betekenen dat we 
hier met een persoon van de mongoloïde groep te maken hebben. Ook onder West 
Europeanen komt dit kenmerk voor, alhoewel minder vaak, en het is natuurlijk ook mogelijk 
dat er wat mongoloïds in zijn voorvaderen zat.

16  Kootker, 2014



Mogelijkheid tot gezichtsreconstructie
Voor zover wenselijk en mogelijk zijn schedeldelen gelijmd met paraloid. Na 2D spiegelen 
van de ontbrekende delen is het  resultaat te zien in afbeelding 9. Het gedeelte tussen de ogen,
boven de ogen en de bovenkant van de neus ontbreekt, plus een deel van de kin. Dit betekent 
dat die delen geëxtrapoleerd moeten worden met alle onzekerheden van dien. Het 3-
dimensionaal spiegelen van een schedel op de juiste manier, het is niet alleen spiegelen maar 
ook in elkaar en over elkaar heen schuiven, en dit allemaal op de exact juiste 3D positie, is 
ingewikkelder dan 2D spiegelen.

Een gezichtsreconstructie is mogelijk, maar dan is een cruciaal gedeelte onzeker en het is 
extra werk vanwege de ontbrekende delen.

Figuur 9: Compleetheid van de schedel na spiegelen..

Samenvatting

Dit skelet is afkomstig van een jonge man tussen de 19 en 28 jaar. Zijn lichaamslengte was 
ongeveer 168,4 plusminus 4 cm. 

De conserveringsgraad van het skelet was erg wisselend, sommige delen waren erg goed 
geconserveerd en andere niet. De behoudswaarde was gering, de kleinere botten ontbraken 
geheel en van de ledematen waren voornamelijk de beenderen het dichtst bij de romp 
overgebleven, d.w.z. bovenarmen en dijbenen. Van alle grote skeletregio’s zijn echter wel 
botten aangetroffen.



Verder leek de man gezond, de enkele wervels die onderzocht konden worden vertoonden 
geen sporen van slijtage of degeneratie en op de rest van het skelet zijn er eveneens geen 
sporen aangetroffen die wijzen op ziektes en/of ongelukken. Het merendeel van de ziektes 
kunnen echter niet getraceerd worden op het skelet en het feit dat deze man nog jong was kan 
een reden zijn voor de afwezigheid van pathologische verschijnselen. Dat het grootste deel 
van zijn skelet niet aanwezig was en dus niet bekeken kon worden, is een tweede reden. 
Omdat hij als soldaat tijdens de oorlog gestorven is zal hij waarschijnlijk door geweld om het 
leven gekomen zijn, maar dit is niet aantoonbaar op de resterende skeletdelen. 

Zijn gebit zag er erg goed uit. Geen gaatjes, geen ontstekingen, geen tanduitval, enkel de 
aanwezige tandsteenvorming was minder gezond. Zijn tanden vertoonden geen hypoplasieën, 
dit zijn aanwijzingen voor periodes van ziektes en/of inadequate voeding gedurende de groei. 
Dus ook uit zijn jeugd zijn geen bewijzen aanwezig voor een slechte gezondheid. Wel had hij 
voor zijn leeftijd een erg afgesleten gebit, en dit heeft te maken met de grofheid en hardheid 
van zijn voedsel. Dat er op een gegeven moment een stukje van zijn glazuur was afgebroken 
wijst ook op weinig geraffineerd eten.

Wat de afkomst betreft zijn er meer aanwijzingen voor blanke afkomst dan voor een 
mongoloïde afkomst. Een DNA-onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 
Een gezichtsreconstructie is mogelijk, maar dan moet aangetekend worden dat een groot 
gebied rond de ogen en een deel van de kin geëxtrapoleerd moeten worden. 
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Bijlagen

Legenda’s

Legenda skeletinventaris



Legenda gebitsinventaris

Slijtage:   zwart betekent niet scoorbaar, scoring volgens Brothwell, 1981
Wortelpuntontsteking: zwart betekent afwezig of niet scoorbaar, wit is aanwezig en normaal   
Tandkas:   zwart betekent afwezig 
Aanwezig:   zwart betekent afwezig
Cariës:   zwart betekent dat cariës aanwezig is op die locatie 

Cariës: het gebitselement is weergegeven als een vierkant met een aantal vlakken waar de 
cariës kan optreden, de vlakken representeren gedeeltes van de tand/kies:

Het rode vlak is het kauwvlak (snij– en hoektanden hebben geen kauwvlak, alleen een 
snijvlak)
Het oranje vlak is afhankelijk van de plaats in het diagram/de tandboog: het mesiale vlak 
(naar voren toe) of distale vlak (naar achteren gericht)
Het gele vlak is afhankelijk van de plaats in het diagram/de tandboog: buccaal/labiaal (wang- 
of lipkant) of linguaal/palatinaal (tong- of gehemeltekant)

Tandcodering is volgens het FDI (Fédération Dentaire Internationale), beschreven in van 
Beek, 2009



Tabellen

bot Nederlands  zijde bot Latijn
 

  schedel: voorhoofdsbeen  os frontale
 jukbeen  os zygomaticum
 wandbeen l os parietale
 achterhoofdsbeen  os occipitale
 slaapbeen l os temporale
 bovenkaak  maxilla
 onderkaak  mandibula
    
sleutelbeen  r clavicula
bekkenhelft  r pelvis
dijbeen  r,l femur
halswervel 1 t/m 5   vertebra cervicalis
1e borstwervel   vertebra thoracalis
schouderblad  r scapula
spaakbeen?  ? radius?
indetermineerbaar    

Tabel 1: Determinatietabel
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