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Onlangs is duidelijk geworden dat in Haarlem het 
oudste konijn van Nederland is opgegraven. De  
resten van het konijn zijn gevonden tijdens een 
opgraving van de slotgracht van het Huis ter kleef, 
Haarlems enige kasteel. Tegenwoordig is daar niet 
meer van over dan een ruïne en een klein gebouw-
tje waar nu yogalessen worden gegeven. Maar in 
de middeleeuwen werd hier een grote woontoren  
gebouwd, die uitgroeide tot een heus kasteel, dat 
bekend  staat als Huis ter Kleef.

De eerste bekende eigenaar van Huis ter Kleef was 

Pieter van Rolland, die in schriftelijke bronnen uit 

1290 wordt genoemd. Zijn vader Claes van Rolland 

had het huis, ‘wonigge te Schoten’, misschien ook al 

in zijn bezit.  

Het huis kwam daarna in handen van de graven van 

Holland, die het in leen gaven aan diverse generaties 

edelen. De naam ́ Kleef´ kreeg het huis toen het in be-

zit kwam van Catherina van Cleve. De aanwezigheid 

van de familie van Cleve is op een wel heel bijzondere 

manier archeologisch aangetoond. Bij de opgraving 

van het huis zijn in een latrinekoker 23 tinnen bor-

den en kommen gevonden uit het eerste kwart van 

de 15e eeuw. De borden waren dubbel gevouwen om 

in de koker te kunnen passen. Ze zijn 24,5 centimeter 

in doorsnede en hebben op de rand het wapen van 

familie Cleve staan. Waarom het vaatwerk in de stort-

koker waren gegooid weten we niet. Maar het feit dat 

ze dubbel gevouwen op zo’n plek terecht gekomen 

waren doet vermoeden dat ze verstopt moesten wor-

den. Misschien bij een vijandelijke situatie rondom het 

kasteel? 

Catharina verkocht het huis in 1434 aan heer Hendrik 

van Borssele. Via het huwelijk van zijn kleindochter 

Margaretha van Bossele komt het huis in 1492 in bezit 

van de familie Van Brederode. De Brederodes waren 

in de 16e eeuw de meest vooraanstaande familie van 

de Hollandse adel. De Brederodes hadden veel bezit-

tingen, alleen al in Holland maar liefst negen heerlijk-

heden, grote stukken land waar zij bepaalde rechten 

hadden. 

Tijdens het beleg van Haarlem in 1572-1573 is het 

ingenomen door het Spaanse leger en uiteindelijk 

vernietigd. Sindsdien is het kasteel verworden tot de 

ruïne die het nu is.

 

Twee borden uit de latrine (BAH).

Huis ter Kleef op een kaart uit  1599 (NHA).

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is regelmatig te gast bij NH Radio om over een archeologisch-  

en historisch onderwerp te vertellen. De uitgebreide versie van haar verhaal leest u hier.
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In de jaren 90 van de vorige eeuw is er een uitgebreid 

archeologisch onderzoek geweest op het terrein van 

Huis ter Kleef. Door dit onderzoek weten we dat de 

eerste bewoning bestond uit een woontoren die op 

een eiland stond met een grote gracht eromheen. De 

vondsten uit een afvallaag op het binnenplein tonen 

aan dat de woontoren in het tweede kwart van de 13e 

eeuw gebouwd werd. 

De eenvoudige toren had een woonfunctie en kon 

eventueel een vijandige aanval doorstaan. Zulke to-

rens hadden meestal een ingang op de eerste verdie-

ping, waar ook de woonruimte was. Bij Huis ter Kleef 

lag de oorspronkelijke toegang iets lager, bijna op de 

begane grond. De torens waren gemiddeld twaalf 

meter hoog en hadden meestal drie tot vier verdie-

pingen met elk één vertrek. Zo’n hoge massieve toren 

moeten een opvallend gezicht zijn geweest in het 13e 

eeuwse landschap.

De woontoren groeide verder uit tot een kasteel, dat 

uit verschillende onderdelen bestond. Er was een 

moeilijk te verdedigen groot voorhof,  via een lange 

brug en smalle poort verbonden met een klein bin-

nenplein. Men het kasteel dan ook vooral als buiten-

huis met een agrarische functie.

De opgraving heeft duizenden vondsten en gegevens 

opgeleverd. De laatste paar jaar doen de archeologen 

van de gemeente Haarlem samen met vrijwilligers en 

archeologische specialisten, fulltime onderzoek naar 

de vondsten waaronder honderden kilo’s scherven, 

dierlijk botmateriaal en metaalvondsten. Wat kunnen 

de gevonden voorwerpen ons allemaal vertellen over 

de bewoners van Huis ter Kleef? 

Wie verbleven er en hoe leefde men hier? Het onder-

zoek is in volle gang en we komen langzaamaan steeds 

meer te weten. 

Het Huis ter Kleef in de De woontoren in de 16e eeuw. 

(tekening: van Kempen)

De woontoren in de 13 eeuw. 

(tekening: van Kempen)



 

Het oudste konijn van Nederland
Tijdens het onderzoek naar de vele dierenbotten die 

bij Huis ter Kleef gevonden zijn, zowel in het kasteel 

als in de slotgracht, zijn vele soorten dieren vastge-

steld. De botten zijn vooral slachtafval geweest, de 

restanten van wat er in de keuken werd bereid en aan 

tafel werd opgegeten. Deze maand is duidelijk ge-

worden dat onder de vele soorten dierenbotten ook 

veel botjes van konijnen waren. Een paar van die ko-

nijnenbotjes, een stel ribbetjes, waren opgegraven op 

de binnenplaats van het kasteel, op een van de oud-

ste plekjes van het kasteel. Deze botjes blijken nu de 

oudste van Nederland te zijn!

Anders dan men misschien zou denken, komen konij-

nen niet van nature voor in Nederland. Ze werden in 

de vroege middeleeuwen in Zuid-Frankrijk in kloos-

ters in gevangenschap gehouden. 

Wetenschappers gaan er van uit ze via de adel en via 

kloosters in Nederland zijn gekomen en verspreid. 

In die tijd waren het hele bijzondere, exotische dieren, 

die zeker niet bij de gewone man terecht kwamen. Men 

hield de konijnen vooral voor hun vacht, maar ook het 

vlees van konijnen vond men een heuse lekkernij.

De oudste historische verwijzing naar konijnen in Ne-

derland is uit 1297. Graaf Jan I van Holland gaf toen 

aan zijn vrouw het recht de warandes, besloten jacht-

terreinen in eigendom van voorname families, met 

herten en konijnen te gebruiken. Het eerste verbod 

op het jagen op konijnen komt uit 1300. Het gebruik 

van konijnen was in die tijd expliciet beperkt tot de 

adel. Voor de adel, ook die van Huis ter Kleef, was 

voedsel - en dus ook konijnen - een manier om hun 

omgeving te laten zien hoe rijk ze waren.

De eigenaren van Huis ter Kleef hadden warandes in 

dichtbij gelegen duinen. We weten uit de historie niet 

vanaf wanneer precies daar konijnen zijn gehouden. 

In de 14e-15e eeuw begon de adel de warandes te 

verpachten. In de eeuwen daarna verloor het konijn 

langzaam de elitaire status, ondermeer omdat men 

de dieren commercieel ging houden.

Op zich is de ouderdom van konijnen die worden ge-

vonden bij opgravingen moeilijk vast te stellen. Het 

probleem is namelijk, net als bij muizen en mollen, dat 

konijnen hollen graven in de grond en zichzelf daar-

De blootgelegde ruïne. (BAH)

De oudste konijnenbotjes van Nederland. (LvH)

Konijn, door Conrad Gessner in 1557. Konijnenjacht in 1560. Pieter Breughel. (RM)



door in archeologische bodemlagen kunnen ingra-

ven. Als ze daar dood gaan lijkt het een heel oud ko-

nijn, maar blijkt het na koolstofdatering soms eeuwen 

jonger te zijn. Het oudste archeologisch aangetoonde 

konijn tot nu toe kwam uit de 14e eeuw.

Vandaar dat de botjes van Huis ter Kleef naar het  

laboratorium zijn gestuurd voor een datering. Daaruit 

kwam naar voren dat het bewuste konijn is gestorven 

tussen het jaar 1166 en 1265. De binnenplaats waar de 

botjes lagen wordt vooralsnog gedateerd tussen 1250 

en 1350. Als je beide dateringen naast elkaar legt, is  

het konijn waarschijnlijk rond 1250-1265 geslacht.  

Dat is een stuk eerder dan het jaar van de oudste his-

torische verwijzing.  

Het Haarlemse konijn is het oudste restant van een 

konijn in Nederland tot nu toe!
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Middeleeuwse 
konijnenstoofpot
De kern van een lekker konijnenrecept is het stoven, 

langzaam, op het vuur, maar liefst in de oven. De rug 

houd je apart, die kan je heerlijk als voorhapje serve-

ren, gesauteerd als een biefstukje. Dit iets aangepaste 

Oud-Engelse recept stamt uit ca. de 13e  eeuw.

- 4 konijnenbouten (tam of wild)

- 75 gr reuzel of ganzenvet

- ½ fles rode wijn

- 3 dl rode wijnazijn

- 3 uien

- 50 gr rozijnen

- 15 gr suiker

- ½ theel. kaneelpoeder

- 1 mespunt gemberpoeder

- ½ theel. zwarte peper

- zout

- 1 theel. sinaasappelrasp

- 2 eetl. oud broodkruim

Braad in een ovenvaste pan de konijnenbouten licht 

aan in het vet. Zet de oven op 150 graden. Snijd de  

uien en pocheer ze even in licht kokend water, giet  

ze af en houd apart. Meng de rode wijn, de azijn, 

specerijen en zout/peper met de rozijnen en de zachte 

uien. Ontvet de aangebraden bouten eventueel, maar 

dat is niet erg middeleeuws. Giet het wijnmengsel over 

de bouten uit, schik de uien en rozijnen. 

Voeg een lepeltje sinaasappelrasp (een persoonlijke 

touch, overgehouden uit mijn Provençaalse tijd) toe 

en zet de pan afgesloten in de oven. Stoof de bouten 

ca. 1 ½ uur, tot het vlees van de botten valt. Leg het 

ontbeende vlees op een warme schotel, bind de saus 

met een paar lepels oud broodkruim en giet hem over 

het vlees.

Uit: Mijn middeleeuws konijn - Foodlog Lucette Faber.

Fries met konijnen, Franz Isaac Brun, 

ca. 1559 - ca. 1596. (RM)

Skelet van een 

konijn, Hendrick 

Hondius,  

1625 – 1626. (RM)


