
tot de ~e(>chiedenic Dan ::kampen

12



Eo,kele gegevens omtrent het voorkornen van
pleistocene faunaresten uit het

IJsseIg~6ied en de Usselmeer60dem
door

G. D. v. d. Heide
hoofd van de Archeologische Afdcling van de Wieringermeerdirectie,

Nu dit jaar in de onmiddellijke omgeving van de stad
Kampen, ja, zelfs op het zandstort voor de stadsuitbreiding
aan de westelijke zijde, beenderen zijn aangetroHen van voor
historische dieren, is wellicht het ogenblik gunstig om ook
aan deze zo merkwaardige resten eens aandacht te besteden.

Mogelijk schrikt dit woord voorhistorisch wat af op de
plaats waar vooral historische beschouwingen voor het
merendeel aan Kampen worden gewijd. Daar echter de voor
historie aan de historie voorafgaat en de skeletresten, waar
over dit artikel handelt, niet alleen uit paleontologische over
wegingen van belang zijn, maar zeker in niet mindere mate
mogelijkheden scheppen in de studie van de landschappelijke
ontwikkeling, hebhen we gemeend dat een beschouwing over
deze bodemvondsten hier tech op zijn plaats zou kunnen zijn.
Het artikel beperkt zich echter tot het Ijsselqebied, met

inbegrip van het Ijsselmeerlandschap, waarin de oorspronke
lijke voortzetting van de IJsseIloop is terug te zoeken. De zeer
vele vondsten elders in het land blijven dus buiten beschou
wing. Ten hoogste zal een enkele maal een vergelijking
worden getrokken .
.Beginnen wij thans met enkele mededelingen orntrent het

vondstcnmateriaal en de wijze waarop en de omstandigheden
waaronder het gevonden wordt. Daarbij dient voorop te
worden gesteld dat wij uitsluitend in dit artikel de dieren uit
het Pleistoceen zullen behandelen en dat de holocene beende
ren achterwege zullen blijven.
Het rnateriaal ornvat allerlei beenderen van een kleine

groep prehistorische zooqdieren, waaronder een aantal soor
ten welke reeds sedert vele duizenden jaren zijn uitgestorven.
Het is geen erg soortenrijke fauna geweest naar het zich laat
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aanzien. In het algemeen kennen wij thans uit het gebied van
de voormalige Zuiderzee, de omgeving van Kampen en Zwolle
en het verder zuidwaarts gelegen IJ sseldal mammoet, neus
hoorn, bison - ook wei steppenwisent genoemd - wild rund,
wild paard en enige hertachtige diercn als reuzenhert, edel
hert, eland en rendier. Het wilde varken, dat eveneens tot
dezelfde fauna behoord kan hebben, is tussen genoemde ske
letdelen sporadisch gevonden. Onderstaand komen wij op
deze diersoorten nog nader terug, maar eerst lijkt ons een
nadere uiteenzetting omtrent de wijze waarop de skeletdelen
hiervan aan het licht komen op zijn plaats. Bet is n.l. materi
aal dat aangetroffen wordt tijdens werkzaamheden, welke
worden uitgevoerd met zandzuigers, dus ten behoeve van
zandwinning.
Het is algemeen bekend dat de laatste jaren een enorrne

zandbehoefte is ontstaan als gevolg van de sterke uitbreiding
van het wegennet en van de steden, voor zover deze in het
lage gedeelte van ons land liggen. In het gebied van de voor
malige Zuiderzee komt daar bovendien bij de zandwinning
voor de dijkbouw, daar het dijklichaam grotendeels wordt
opgebouwd uit zand, dat o.m. met keileem als bekledinqs
materiaal wordt afgedekt. Er komen door deze behoefte vele
zandwinplaatsen, meestal voor korte tijd, tot stand op sorn
mige ogenschijnlijk vrij willekeurige plaatsen langs onze in
aanleg zijnde nieuwe of verbrede oude wegen, op onze
hoge zandgronden in Friesland, Drente, Overijssel, Gelder
land en elders in de rivierdalen, welke op vele plaatsen in
de diepere ondergrond rijk zijn aan zandlagen. De zand
afgravingen, de winplaatsen dus op hogere gronden, kunnen
hier buiten beschouwing blijven.
In het Zuiderzeegebied wordt zand gewonnen voor dijk

en wegenbouw en voor de te stichten plaatsen zoveel doenlijk
op grotere diepten buiten de in plan opqezette polders, in
het natte dus, maar ook, zoals nabij Dronten, binnen in de
drooggelegde polder. Voor dit werk wordt gebruik gemaakt
van zandzuigers, die een lange zuigbuis in de bodem brengen
en met sterke zuigkracht het zand boven halen. Sommige
zuigers ontwikkelen daarbij wei krachten van zes en meer
atmosfeer, zodat soms ook grote brokken steen omhoog wor
den gebracht. De diepte waarop wordt gezogen varieert
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uiteraard en is afhankelijk van het voorkomen van zandlagen
die zich voor de gestelde doeleinden lenen. De winplaatsen
worden bepaald aan de hand van de resultaten van voor
afgaande boring en die, zoals in het Ijsselmeer, in het .matte"
worden uitqevoerd. Hierbij dient te worden aangetekend
dat beenderen van de bovengenoemde diercn in ons hier in
de beschouwing betrokken gebied nooit werden aangetroffen
met baggermolens, doch uitsluitend door zandzuigers, zowel
door grote zuigers als de "Wiron", de "Gaasterland" en
enige andere, als met de kleinere cutterzuigers, zoals die welke
te Dronten werkte in de insteekhaven. De vondsten liggen
dus beneden de diepte waarop men gewoonlijk baqqert. De
genoemde dierresten komen dan ook uitsluitend voor in de
zandlagen. Uit kleiafzettingen werd in dit gebied nooit met
enige zekerheid beendermateriaal van prehistorische dieren
bekend van pleistocene oudcrdom.

Volledigheidshalve client nu nog te worden vermeld dat
een deel van de beenderen wordt aangetroffen in de steen
kisten aan boord van de zuigers, een deel ziet men in de
onderlossers en een deel komt op het stort aan het licht. Soms
komt het voor dat zeer grote stukken voor de zuigbuis blijven,
die men, indien men voorzichtig al zuigend ophaalt, wel eens
met enige moeite te pakken kan krijqen. Een aantal van de
beenderen dat door de zuigers wordt gepakt ziet men nooit
terug. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij hetgeen voor
dijkbouw bij het "klappenH van de onderlossers, waarvan de
bodem kan worden neergelaten, weer onder water verdwijnt.
Het kan ook gebeuren dat beenderen in de buis komen en in de
waaier blijven steken. Uiteraard gaat dit alles met veel kracht
gepaard waardoor vaak botten worden gebroken of ernstig
worden beschadigd. Dit is natuurlijk niet te voorkomen. Het
is echter geen reden om aan deze brokstukken van botten
geen verdere aandacht te besteden. Het gaat in de eerste
plaats om de gegevens die deze vondsten kunnen opleveren,
gegevens n.l. orntrent de oude situaties ter plaatse, het levens
milieu in een bepaalde tijd, klimaatsgeste1dheid en de dier
soorten van een bepaalde biotoop.
Er doen zich enkele moeilijkheden voor de diepte waarop

de beenderen voorkomen te bepalen. Het is van groot belang
deze te kunnen aangeven en te kunnen vergelijken met de
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boringsresultaten ter plaatse op dezelfde diepte. Hierbij rijst
echter het grote probleem dat men nooit de diepte met vol
ledige zekerheid kan bepalen. Immers tijdens het zuigen op
een zeker niveau onder de bodem stort ook weI af en toe een
deel van het aangrenzende materiaal omlaag in de zuigput.
En nooit kan men zeker weten of de vondsten van de zuiq
diepte afkomstig zijn dan wel uit een hogere laag. Bovendien
komen op de zuiggebieden meest dikke zandpaketten voor
waarin de mogelijkheid de vondsten vertikaal te lokaliseren
eveneens heel lastig, zoal niet geheel uitgesloten is, En toch
zijn juist deze omstandiqheden onder water en onder de
zeebodem (of wel onder het maaiveld van het rivierdal, waar
in zand wordt gezogen) van het grootste belang om iets meer
te weten te komen omtrent het hoe en waarorn van de aan
wezigheid van deze dierresten.

Intussen is uit het contact met ingenieurs en technische
ambtenaren van de Dienst der Zuiderzeewerken of diensten
van de Rijks~ en Provinciale Waterstaat, die bij dergelijke
werkzaamheden zijn betrokken, zowel als met de mensen op
de zandzuigers en op de storten, duidelijk geworden dat de
skeletdelen moeten voorkomen in grove zandlagen. Dit is
gebleken uit de mededelingen dat beenderen vooral worden
aangetroffen als het zand gemakkelijk wordt gezogen en er
dientengevolge een grotere dagproduktie aan zand is. De
fijnere zanden zijn vaster en laten zich minder gunstig op
zuigen. Men kan dit ook gemakkelijk op het stort waarnemen
daar vaak tamelijk grof grind voorkomt op tijdstippen dat
ook beerideren te voorschijn komen. Bovendien zijn her
haaldeIijk in schedelgedeelten op tal van plaatsen steentjes
te zien, die stijf in de kleine en grotere openingen van schedel..
delen zitten. Bij het drogen van de botten komt bovendien
heel vaak grof zand te voorschijn. Overigens moet men er
aan denken dat de beenderen tijdens het zuigen sterk wor
den doorgespoeld en eventueel daaraan aanwezig materiaal
er door de kracht van voortstuwend zand en water afqe
spoeld is. Soms hebben de beenderen reeds een lange weg
afgelegd door zuiq- en persleiding v66r ze worden gevonden.

Van belanq is voorts vooral ook de plaats waar men de
beenderen aantreft. Het blijkt n.l. zo te zijn dat niet overal
waar men zand zuigt ook beenderen worden opgezogen. Er
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zijn in het IJsselmeer duidelijk plaatsen aanwijsbaar waar bij
de zandwinninq vee! aan het licht komt en andere plaatsen
waar nooit wat wordt aangetroffen. Wij mogen ons de situa
tie voorstellen dat er bepaalde concentraties zijn, bepaalde
plekken met skeletdelen. Op zulke plaatsen zijn het dan towel
resten van mammoet als hertachtige of runderachtiqe dieren
die bijeen worden aangetroffen. Het is niet zoals men zich
wel eens voorstelt dat er op de ene plaats uitsluitend mam
moetresten, elders alleen bisonbeerideren te voorschijn kornen.
Ook hierop komen wij nader terug.

De plaats waarop zal worden gezogen wordt tevoren aan
de hand van de boorresultaten bepaald. {ndien deze boor
gegevens onvoldoende dikte of om andere redenen minder
geschikte zandpakketten aanqeven, wordt op die plaatsen
niet gezogen. Zo is reeds in het landschap door de boringen
in zekere zin een bepaald gebied qeselecteerd. Omdat het net
van boring en echter niet zeer nauw is, blijven tal van ver
rassinqen tijdens het zuigen zeker moqelijk. Datihet kan
voorkomen dat het zand Iijner dan wel grover is behoort tot
deze verrassingen. Het raadplegen van de 'boorgegevens ten
behoeve van bestudering van de vondstomstandigheden is
dikwijls eniqszins teleurstellend daar de boringen in de
eerste plaats met een technisch doe! worden verricht en dien
tenqevolqe de interpretatie van de lagen op zuiver technisch
niveau liqt, terwijl er bij het paleontologisch onderzoek be",
hoefte is aan een geologische interpretatie.

De omstandigheid dat de beenderen worden gevonden in
grofzandige, zeker zelfs grindhoudende laqen, wijst op bij;..
zondere situaties op de plaats waar de dierenbeenderen zijn
terechtgekomen onmiddellijk of langere tijd na de dood van
de heesten. Het voorkomen van grot soms vrij grindrijk zand
hangt nauw sam en met de omstandigheden die geleid hebben
tot de vorming van het zandpakket. Opbouw van zo'ri' pakket
door de wind (aeolische vorming) is uiteraard uitgesloten.
Dat wij in het Zuiderzeegebied t.a.v. de vindplaatsen te doen
zouden hebben met een stuwwallenlandschap dat eventueel
door latere abrasie zou kunnen zijn genivelleerd is onwaar
schijnlijk gezien de geologische gesteldheid van dit landschap
en om nog een andere reden. Die red en zullen wij hierachter
nader beschouwen. wanneer wij het hebben over de fauna en
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de biotoop, waarin de dieren leefden en over de vermoedelijke
tijd dat zij voorkwamen in de prehistorie. Eerst echter willen
wij er op wijzen dat dit grindrijke, grove zand vermoedelijk als
eeri rivierafzetting moet worden beschouwd. Met flinke kracht
stromende rivieren zetten immers veelvuldig grind en grof
zand in hun dalen af. Wiggers zegt hieromtrent in zijn proef
schrift dat tegen het einde van het Eemien, .toen de zee zich
had teruggetrokken, door rivieren een pakket grof zand met
grind was afgezet: het fluviatiele laagterras, dat vrijwel in het
gehele gebied van de Noordoostpolder en zeker ook in een
groot deel van Oostelijk Flevoland aanwezig is. Slechts waar
de keileern op de fluvio-qlaciale afzetting hoger dan 7-10 m
-N.A.P. voorkomen, is het laagterras in fluviatiele facies niet
aangetroffen. Wiggers bespreekt voorts de begrenzingen van
dit pakket, welke behalve bij het voorkomen van Eemienlagen,
enige moeilijkheden opleveren, vooral wanneer het laaqterras.,
zand direct rust op de fluvio-qlacrale afzettingen. In het oosten
van de Noordoostpolder bedraagt de diepteliqqinq van de
bovenkant van het fluviatiele laagterras 6 a 7 m -N.A.P.,
toenemende in diepte naar het westen tot -oriqeveer 12 m
-N.A.P. met een helling van ongeveer 20 cm per km, Pons
noemt ongeveer eenzelfde bedrag voor het verval van de
pleistocene IJssel nabij Zwolle. Wiggers zegt voorts dat blijkt
dat tegen het einde van de opbouw van het fluviatiele pakket
de stroornsnelheid van de rivieren zo sterk is afgenomen dat
dan nog slechts Iijne zanden worden afgezet. Uit de minera
logische sam ens telling blijkt dat de aanvoer van zand en
grind plaatsvond van het zuiden uit. De IJsseI zal dus stellig
voor de belangrijkste aanvoer hebben gezorgd. In de oer
stroomdalen kan men dit materiaal dus terugvinden ook wan
neer zulke stroomdalen in latere tijd geheel zouden zijn op
gevuld of door verplaatsing van de stroorndraad, grote ver
anderirrqen in hun loop vertonen. Er zijn vele verschijnseIen
die er op wijzen dat deze oude stromen sterk meanderend het
landschap doorstroomden. Telkens ontstonden daarbij boch
ten, die zich steeds meer in horizontale richting verplaatsten,
scherper en scherper werden, om nadien te worden afqesne
den. In een landschap dat overwegend een zeer vlak karakter
had als dat wat later Nederland zou worden, hadden de
strorncn ongetwijfeld te weinig verval om een rechte weg te
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vinden door deze laagvlakte. Het stroomlandschap geeft dan
ook meest een zeer gecompliseerd beeld van de rivierbedding.
Het is niet mogelijk de ontwikkeling van de stromen in de
prehistorie met jaartallen te reconstrueren, zoals men zal.
begrijpen. Het is reeds uiterst moeilijk de loop van de rivier
enigszins te herkennen. Oak met sonderingen is dit niet eens
zo eenvoudig daar men met diverse zandpakketten te do en
kan hebben.

Omdat de beenderen voornamelijk voorkomen in het vrij
grindrijke. grovere materiaal en bovendien omdat zij veelal
op diepten beneden de 15 m liggen is de gedachte gerezen
dat er samenhang moest zijn tussen de stroombeddingen en
de vindplaatsen. Met andere woorden dat de mogelijkheid
zou kunnen bestaan dat de dierresten in de stroorndalen
voorkomen. Navraag of men bij moeilijk zuigbaar - dus
Iijner zand - wel eens dierbeenderen heeft aangetroffen.
leidde tot nu toe slechts tot een negatief resultaat.

Dit betekent dat althans het meeste van het genoemde
beendermateriaal thuishoort v66r het einde van het tot het
Tubantien (Weichselien) behorende fluviatiele laagterras. Dit
gedeelte wordt door Van der Hammen bij zijn indeling van
het Tubantien gerekend tot het Pleniqlaciaal-A. In het pakket
van ouder dekzand, dat onder koude, droge klimaatsorn
standiqheden werd afgezet. zijn ons geen beenderresten
bekend. Dit zand is een in hoofdzaak aeolische vorming.
Toch hebben de rivieren zich ook in deze fase gehandhaafd.
ja, er wordt tot in de derde fase van het Tubantien, het
laat-qlaciaal, nog enig fluviatiel laagterras afgezet. maar dan
met sterk afgenomen korrelgrootte in een verwilderd rivier
systeern, dat steeds sterker ging meanderen.
Omdat af en toe in de steenkisten van de zuigers of op

de zuigerstorten grotere en kleinere stenen worden aanqe
troffen, is daaraan eens speciale aandacht besteed. Immers
het is mogelijk aan de hand van bepaalde gesteenten de her
komst te bepalen. Dit gddt voor de stenen die met het landijs
uit het nocrden zijn aangevoerd als morenernateriaal, zo goed
als voor een deel van de zuidelijke gesteenten. Het is beslist
niet zo dat aIle gesteenten zich hiervoor lenen. Sommige
gesteentesoorten komen over een zodanig groot gebied in de
bodem van Westeuropa voor dat nader lokaliseren van het

177



moedergebied geheel geen betekenis heeft. Andere soorten
hebben een zeer beperkt moedergebied, dat vrij nauwkeurige
herkomstbepalingen mogelijk maakt. Ais vcorbeelden zou
men kunnen no emen de rapakivi's van de Alandseilanden,
een aanzienlijke aantal Noord- en middenzweedse granieten
en porfiereri, granieten uit .Zuidzweden en de Deense eilanden
of wel de granieten en porfieren (o.m. Rhombenporfieren,
Larvikiet, etc.) van het gebied van Zuidoostnoorweqen.

Men kan ditzelfde, zij het in minder duidelijke mate, zeggen
van een deel van de zuidelijke gesteenten: die van het
stroomgebied van Rijn en Maas afkomstig zijn, zoals o.m.
Taunus-kwartsieten, bonte zandsteen uit de Rijnstreek, tra
chiet van de Drachenfels, etc. Bij het verzamelen van een
hoeveelheid willekeurig opgeraapte gesteenten van de zuiqer
storten in Oostelijk Flevoland, bleek dat er plaatselijk ver
schillen waarneembaar waren. Lliteraard geldt dit natuurlijk
voor de hoeveelheid en de grootte van de gesteenten, maar
ook is dit t.a.v. hun herkomst waar te nernen. Mogelijk zou
het zin gehad hebben, indien gesteenten van een bepaalde
grondlaag verzameld haddcn kunnen worden, korrelqrootte
bepalinqen en telling en te verrichten om een juist inzicht in
de verhouding van de gesteenten op de vindplaatsen van
beenderen te verwerven. Dit is echter niet qeschied omdat
het niet mogelijk was te bepalen of men wel met materiaal
uit dezelfde laag te doen zou hebben, waardoor de verqe
lijking sterk aan waarde zou verliezen. Bovendien yond
eerder sedimentpetroloqisch onderzoek van monsters uit het
fluviatiele laagterras plaats door De Jong en Zandstra, waar
van de resultaten rnede door Wiggers worden besprcken
(zie hiervoor ). WeI viel bij het grove verzamelen van grotere
gesteenten op de storten op dat er weinig verschil merkbaar
was tussen het voorkomen van zutdelijke stenen op de ver
sohillende plaatsen. Stenen werden verzameld op het stort
bij Dronten, te Kamperhoek, een eindweegs tussen Kamper
hoek en Lelystad langs de dijk, bij het toekomstige Lelystad
en te Elburg nabij de nieuwe brug over het Veluwemeer.
Een aanzienlijke hoeveelheid, eiqenlijk zelfs vrijwel over
wegend noordelijke stenen en steentjes kwam bij de Kamper
hoek te voorschijn. Het stort bij Lelystad en dat bij het vis
vijverproject vertoonde een duidelijk meer zuidelijk karakter.
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Dat bij Elburg bevatte evenecns vrij vee! lydiet en jaspis,
hetqeen ook op zuidelijke invlocd wees. En tenslotte hebben
de verzamelde stenen bij Kampen (afkomstig van de monding
van het Kattendiep) en bij Dronten een sterk gemengd
karakter vertoond met vrij veel zuidelijke stenen tussen de
noordelijke. Hier vinden wij dus veel overeenkornst met de
Veluwse gesteentengezelschappen. welke in de stuwwallen
aan de oppervlakte worden aangetroffen.

Geeft de mogelijkheid de herkomst van een deel van het
gesteentegezelschap uit de zandwinplaatsen in grate trek ken
te bepalen nu moqelijkhedcn nadere gegevens daaraan te
ontlenen omtrent de herkornst van de beenderen welke op
dezelfde plaatsen worden gevonden?

Dit zou het geval zijn indien wij mochten vercnderstellen,
hetgeen wel eens als vraag wordt gesteld. dat de skelet
resten eveneens met het ijs of wel met de rivieren werden
aangevoerd. Dit lijkt niet waarschijnlijk omdat de dieren,
waar het hier om gaat. niet geleefd zullen hebben op het
geheeI met een ijskap bedekte landschap. Immers het betreft
een fauna. overweqend bestaande uit herbivoren, planteneters
dus, met uitzondering van de neushoorn en het wilde varken,
welke beide soorten met hun kncbbelkiezen alleseters zijn
geweest. De plantengemeenschappen hebben toch in ieder
geval de voedselbasis rnoeten uitmaken.
Hebben wij in het voorgaande uiteengezet dat de beenderen

naar alle waarschijnlijkheid vooral worden gevonden in het
fluviatiele laagterras. wij willen nu nog stilstaan bij de over
weging dat zij ouder zouden kunnen zijn.
Het klimaat van het Riss-glaciaal zal zich voor dierenlevcn

wel slecht hebben geleend in ons gebied. Overigens zouden
de dieren dus - indien de beendercn met het ijs, dus tegelijk
met de zwerfstenen zouden zijn meegekomen - van veer het
Riss moeten dateren. In dat geval lijkt het zeer onwaarschijn
lijk dat de,kwaliteit van het materiaal in zo uitstekende staat
kon blijven als veelal het geval is bij de Zuiderzeevondsten
en die van het IJsseldaI. De gelijkheid wat betreft de strati
grafische situatie van de beendercn en de grove gesteenten
moet dan ook o.i. berusten op vroegere of latere oorzaken
van afbraak van het oude landschap en transport van ge
steenten in de tijd toen de dieren omkwamen en eventueel
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getransporteerd werden.
De na het Riss intredende klimaatsverbeteringen van

het Riss- Wurm-interqlaciaal [Saale- Weichsel-interglaciaal)
brachten in West- en middennederland bij sterke verhoging
van de zeespiegelstand grote overstromingen teweeg. Hierin
werd een belangrijk deel van het latere Zuiderzeeqebied
betrokken.

De diepere boringen, welke in het IJsselmeer zijn uitqe
voerd, hebben het in kaart brengen van de zogenaamde
Eemzee, het overstromingsgebied dat deel uitmaakte van
een baai van de Atlantische Oceaan, mogelijk gemaakt. De
mariene afzettingen uit het Eemien komen plaatselijk voor
op een basis van terrestrische Eemienformaties. Een deer
van de beendervondsten kornt voor in het gebied waar ook
de mariene Eemlagen zijn aangetroffen, een deel echter ook
in het landschap, waar slechts terrestrische Eemformaties
bekend zijn.

In het algemeen wordt aangenomen dat het meeste van
dergelijk vondstenmateriaal elders in het land dateert uit de
laatste IJstijd, het Wiirm- of Weichsel-qlaciaal en nadien.
In globale cijfers uitgedrukt zou men kunnen denken aan
een tijdvak tussen 40.000 en 6.0001 jaar v66r Chr. Vroeg in
deze periode is bij een kouder wordend klimaat het landijs
opnieuw in sterke mate uitgebreid, echter niet in die mate als
tijdens het Riss-glaciaal. Het bereikte zijn zuidelijke beqren
zing in het tarnelijk vlakke landschap van Sleeswijk-Holstein
waar de morene van de grootste uitbreiding van de laatste
glaciatie en na terugtrekfasen van latere hernieuwde uitbrei
ding en achterecnvolqens in het landschap herkenbaar zijn.

Ten zuiden van deze ein dmorene, tot welk gebied dan ook
ons land behoorde, strekte zich een vlak, koud, toendra
achtig steppenlandschap uit, dat zeker als een geschikt milieu
voor de genoemde in het wild levende dieren gegolden
kan hebben.

Intussen bestond het Wurrn-qlaciaal blijkbaar niet uit een
enkele koude fase, die door een warmer, milder klimaat kon
zijn gevolgd, doch men kan thans onderscheiden een Wtirrn 1.
II en III. koude terugslagen welke werden afgewisseld met
tussenstadia, die een warmer en milder klimaat verteqcn
woordigen. Dit komt soms tot uitdrukking in de opbouw van
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venige lagen of laagjes die aan klimatologisch betere om
standigheden herinneren omdat zij aantonen dat plantengroei
in speciale forma ties tot veenvorming aanleiding gaf.

Het moet e<;n periode zijn geweest dat ons landschap, dat
bestond uit een uitgestrekt zandgebied, dat overwegend als
vrij vlak mag worden beschouwd, doorsneden werd door
rivieren. Dit waren stromen die werden gevoed door smelt
water van gletschers en landijs. Zij zochten hun weg door
het land en meanderden daarbij stellig in sterke mate. Daar
bij schuurden zij op de duur diep in de dalen en bochten,
maakten deze bochten steeds scherper en sneden ze tenslotte
af. Op deze wijze hebben de stromen een bont, kronkelend
patroon gelegd over het laqe, vlakke land, een patroon dat
zich thans niet meer laat ontwarren. Door deze rivieren werd
vrij veel tot soms grof grind a£gevoerd dat over elkaar heen
rolde en botste en daarbij sterk afgerond moet zijn. Bij de
beenderen, die wij tot nu toe ontvinqcn, is opvallend dat
sporen van dit afronden door het verrollen - dus transport
slijtage - niet wordt waargenomen. Wanneer dit bij tal van
stenen wel het geval is en dit betreft nog harder rnateriaal,
dan zou dat zeker, indien de beenderen op dezelfde wijze
vervoerd waren door de rivieren, ook moeten zijn geschied.
Indien er dus sprake is van transport dan moeten de omstan
digheden daarvoor van andere aard zijn geweest, Overigens
moet men zich niet voorstellen dat het rivierwater zelf het
transport van de soms grote blokken steen, die op de zand
winplaatsen in de bodem worden gevonden, verzorgde. Als
men gezien heeft hoe weinig de stenen in soms snel stromende
en van tal van stroomversnellingen voorziene beken worden
verplaatst, moet weI in de eerste plaats ten aanzien van dit
zeer grove materiaal gedacht worden aan andere transport
middelen en wel aan het ijs, dat gesteenten kan hebben aan
gevoerd en voorts, voor zover het noordelijke gesteenten be
treft, ware te denken aan afbraak van het landschap waar
deze erratica reeds waren gedeponeerd in de voorlaatste gla~
ciatie.
De ligging van de vondsten in de bodem is, wij hebben

dit reeds eerder in het artikel vermeld, soms moeilijk nauw
keurig te bepalen in verband met de wijze waarop het been
dermateriaal aan het licht komt. De diepte kan varier en tussen
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15. en 25 meter. Bij Oronten doet zich de waarschijnlijkheid
voor dat er twee vondstenniveaus boven elkaar liggen. Tij
dens het zuigen werd tot 12 m diepte beslist niets gevonden;
van 12 tot 15 m kwam veel materiaal voor. Toen de werk
zaamheden op deze zandwinplaats dieper werden voortgezet
leverde dit aanvankelijk niets op. Nadien kwamen er weer
tal van vondsten te voorschijn toen men nog dieper ging.
Oaaruit bleek dus de waarschijnlijkheid van twee vondsten
lag en, in dit geval wellicht toevallig juist boven elkaar op
dezelfde plaats.

In Oostelijk Flevoland komen op diepte van 14-16mover
een groot gebied mariene Iagen uit het Eemien (Riss~Wurm~
(Saale-W eichsel) -interq laciale periode ) voor. Men zou aan
de hand hiervan geneigd zijn te denken dat dus de diep
gelegen beenderen ouder moeten zijn dan het Eemien. Dit
is echter te betwijfelen, te meer daar enige malen tijdens zand
zuigen op 20 it 25 m diepte beenderen zijn gevonden. waarin
later schelpjes uit het Eemien met opdrogend zand konden
worden verzameld. Hierbij bevonden zich bij voorbeeld de
voor het Eemien zeer karakteristieke kleine schelpjes van
Bittium reticulatum. Er zijn twee mogelijkheden aan te geven
hoe de Eemienschelpen in de beenderen en het zand kunnen
komen. Dit kan n.1. gebeurd zijn indien een stroomdal zich
door dit Eemien heeft geerodeerd en daarmee materiaal uit
de hogere lagen dieper is terechtgekomen en voorts wanneer
door het zuigen van het zand zowel materiaal van Eemien
ouderdom als jonger is verwerkt, waarvan het oudere in
beenderen van jongere datum kan zijn terechtgekomen. Het
voorkomen van Eemienschelpen behoeft dus helemaal niet op
hogere ouderdom te wijzen dan het Wurm-glaciaal of jonger.
Niet aile weekdierschalen die men vindt behoeven tot het
Eemien te behoren. Ook het Wiirm heeft een bepaalde mol
Iuskenfauna gehad waarbij zich typische land- en zoetwater
dieren bevonden. Juist bi] onderzoek van een aantal monsters
uit Oostelijk Flevoland kwamen tezamen met mariene schel
pen van de typische Eemiensoorten ook schelpjes van rivier
en landslakken te voorschijn. Het is waarschijnlijk dat men
in die gevallen - zij werden in ettelijke monsters gecon~
stateerd - te doen had met door rivieren aangevoerde
schaaltjes, welke onder het Eemienmateriaal werden ge~
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meriqd. Ook deze kunnen dus stammen uit de fase van het
fluviatiele laagterras. Daar van de zoetwatermollusken de
geslachten Planorbis, Pisidium, Bithynia en Valvata zowel
voorkomen in het Eemien als in het Tubantien en zelfs nog
tot in .recente tijd - zij komen ook voor in de sloeffase -
qeven .voridsten van deze soorten geen zekerheid tot het
herkennen van de fase waarin zij leefden. En helaas is het
fluviatiele zandpakket niet geschikt om er monsters aan te
ontlenen voor pollenanalytisch onderzoek, aan de hand waar
van ouderdomsbepalingen mogelijk zouden zijn,

Het meest waarschijnlijk is dus dat de dierresten voorkomen
in het fluviatiele laagterras, een afzetting van de rivieren
uit de periode die men Weichselien noernt, naar de Duitse
rivier de WeichseL Voor enige tijd was de naam Tubantien
(Twenthe) in zwang, doch deze naam is thans in verb and
met begrip in ruimer internationaal verband vervangen door
Weichselien.
.Blijft o.m. de vraag of de dieren, waarvan de resten wor

den gevonden, hier hebben geleefd en, zijn omgekomen. Dit
lijkt alleszins waarschijnlijk, gezien het feit dat er zoals wij
constateerden geen transportsporen voorkomen. Maar dan
is .het nog de vraag of niet op andere wijze transport kon
plaatsvinden zonder dat er slijpsporcn aan de beendercn ont
stonden. De meest waarschijnlijke oplossinq daarvoor is dat
het transport niet plaatsvond van losse been deren, maar ver-
11loedelijkvan gehele dierenkadavers. Het is n.l. zeer wel
mogelijk dat van deze, meestal niet solitair Ievende, maar in
groepsverband voorkomende dieren bij bepaalde calamiteiten
in het toenmalige onherbergzame landschap af en toe kleine
groepen omkwamen. Men vergete niet dat de grote stromen,
die veel ijs meegevoerd zullcn hebben, soms verstopt geraak~
ten door de drijvende ijsblokken, dan weer zich uit de
kluistering los wisten te werken en met groot geweld in hun
stroornbed of daarbuiten voortdaverden. Bij overstromingen
zullen dan ongetwijfeld groepen van de in deze gebieden
levende zoogdieren, die wel gedurende enige tijd konden
zwernmen, maar die bij catastrofale doorbraken vermoedelijk
niet tegen de macht en de uitgebreidheid van de stromen en
van de overstroornde landschap pen waren opgewassen, zijn
omgekomen. Soms zullen de kadavers direct in het zand zijn
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terechtgekomen eri vastgeraakt. In vele gevallen echter zullen
zij na enige tijd weer zijn gaan drijven. Speciaal in dit sta
dium zal van enig transport sprake geweest kunnen zijn. Van
enig transport, want vermoedelijk zullen deze kadavers niet
over honderden kilometers vervoerd zijn geworden, wellicht
slechts ten hoogste over enkele kilometers. Immers de mean
derende rivieren met weiniq verval in vlak landschap waren
bochtig en licht kwamen de kadavers in deze 'bochten terecht
om daar na verloop van enige tijd opnieuw te zinken maar
nu voorgoed. Indien deze veronderstelde wijze juist is kan
men dus onder twee enigszins van elkander verschillende
omstandigheden prehistorische zoogdierresten vinden.

1. Die van dieren die als het ware direct vastgeraakt zijn
in zand en modder en niet verder werden vervoerd.
Deze zal men dus vermoedelijk solitair vinden, tenzij
deze spoediq door ontbinding of andere omstandiq
heden verloren gingen.

2. Die van de enigermate door het water vervoerde die
ren die na enige tijd rondgedreven te hebben in de
rivierbochten zonken.

Van de op deze wijze ten ondergegane dieren zal men
concentraties op bepaalde plaatsen kunnen verwachten. Der
gelijke concentraties nu zijn zeer opmerkelijk in het gebied
van de voormalige Zuiderzee en elders in het land.

De onder 1 genoemde resten behoeven nu geen recht
streekse relatie te hebben met een oude rivierbedding.

Die onder 2 genoemd daarentegen wel, En indien deze
theorie juist is kan men, andersorn redenerend, ook stellen
dat de geconcentreerd gevonden beenderen er op wijzen dat
er ter plaatse een oude rivierbedding voorkomt.

Er is inmiddels gebleken dat men de mogelijkheid van de
bovengenoemde theorie kan toetsen aan een recent voorbeeld.
Een ieder staat de stormvloed van 1953 nog wel voor de geest
toen in Zeeland, Westbrabant en Zuidholland vele dijken
doorgebroken zijn en tal van mens en en dieren verdronken.
Een deel van de dieren bled nabij de plaats van verdrinking
achter als gevolg van allerlei obstakels, andere dreven weq,
maar daarvan kwamen langs de dijk, vooral in de bochten
daarvan, een aantal te liggen. Ook hier was sprake van con-
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centra tie op speciale plaatsen langs de dijken, of langs de
uitqeschuurde geulen. De belemmeringen waren in de vorm
van huizenresten, landscheidingen, prikkeldraadhekken, enz.
veel talrijker dan in het oorspronkelijke, open, onbewoonde,
pleistocene landschap. Het een en ander wijst wel op beein
diging van transport zodra bepaalde objecten en stroorn
situaties daartoe aanleiding geven. En juist rivierbochten
geven met de daar optredende stroomveranderingen daartoe
zeker de geeigende situaties.

Een bijzondere omstandigheid die het vorenbedoelde accen
tueert is dat de conservering van het beendermateriaal in
het water van oude, diepe stroombeddingen veel gunstiger
omstandigheden ontmoet dan elders. J. W. Cornwall stelt in
zijn boek "Bones for the archaeologists" dat de natuurlijke
omstandigheden maar zelden gunstig zijn voor conservering
van beendermateriaal. Als dat niet het geval was, schrijft hij,
was de aardbodem meters dik geplaveid met de resten van
dode mensen en dieren. Slechts een snel bedekt worden kan
voorkomen dat weer en wind, tezamen met allerlei orga~
nismen, het dode wezen, van welke aard dan ook, in s11.el
tempo reduceert tot de orginele chemische elementen waar
het uit was opgebouwd of ten minste tot kooldioxide, water,
ammonia en minerale zouten. Deze reductie ondervindt
directe belemmeringen door het water van rivieren, meren,
zee en soms ook venen, waar het bovendien veelal snel wordt
overdekt met sedimenten. Bij de vondsten in ons gebied heb
ben wij dus te doen met de afbraakbeperking in de stromen,
waardoor het materiaal in uitzonderlijk goede conditie bleef,
tegenover de resten van dieren die na hun dood op het land
achterbleven en betrekkelijk snel moeten zijn vergaan en
waarvan men dan ook weinig terug zal vinden. Het fossiele
ijs van Siberie bevat zoals bekend vele mammoetresten, maar
de bewari11.gvan deze dieren geschiedde onder geheel andere
omstandigheden. Het is bekend genoeg dat deze dieren zo
danig intact bleven, dat complete dieren met huid en haar
konden worden aangetroffen en dat men voedselresten nog
heeft kunnen bestuderen. Een milieu dat rijk is aan humus
zuren zal in sterke mate afbrekend werken op de kalk die een
hoofdbestanddeel van het skelet uitmaakt. Anderszins kunnen
de omstandigheclen in de bodem gunstige invloed hebben op
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"verstening", Iossilisatie van het materiaal, hetgeen de houd
baarheid en dus de levensduur sterk ten goede komt. Het
verse skelet dat in de grond komt ondergaat onmiddellijk
chemische veranderingen, welke echter afhankelijk zijn van
de omgeving. De organische stoffen worden snel afgebroken
en het verdwijnen daarvan uit de porien van het been laten
het binnentreden van grondwater, dat minerale zouten, ijzer
en calcium meebrengt uit de omringende grond, toe. Het af
en toe opdrogen doet deze mineral en neerslaan en bevordert
dus het fossilisatieproces (de beenderen in de stroomgeulen
vertonen minder gevorderde fossilisatie veelal dan vondsten
van elders). Dit proces brengt vrijwel geen vormverandering
tot stand, maar vermeerdert wel het gewicht en de hardheid
van het materiaal en maakt het minder poreus. Vooral wordt
het bevorderd in gronden die rijk zijn aan kalk, ijzer en
mangaan. Gewoonlijk gaat het proces van fossiliseren, van
het langs natuurlijke weg impregneren met mineralen, lanq
zaam zodat gevorderde mineralisatie op hoge ouderdom kan
wijzen. Echter is dit afhankelijk van speciale omstandigheden.

Op de vindplaatsen bevonden zich wel beenderen, maar
geen andere resten als hoeven, hoorns, huid, haar en dergelijk
materiaal dat veelal vrij snel verdwijnt. Slechts onder be
paalde situaties - in zuur en mineraalarm grondwater als
venen - zijn de omstandigheden zodanig dat de beenderen
worden opgelost terwijl vooral de keratine van hoeven,
hoorns en huid zeer lang onveranderd blijft. Voorbeelden
hiervan vindt men in de veenlijken van Drente en Sleeswijk
Holstein. Een beroemd voorbeeld is de man van Tollund
uit de IJzertijd.
Dat de dierenresten alleen in het Zuiderzeegebied zouden

voorkomen in stroomgeulen is natuurlijk onwaarschijnlijk.
Dit geldt stellig voor vele delen in ons land. Zeer vele
vindplaatsen liggen dan ook juist in de rivierdalen. Tal van
vondsten zijn bekend uit Maas, Waal. Rijn en Ijssel. Het
is hier niet de plaats op een deel van deze andere vind
plaatsen in te gaan. Wij houden ons slechts aan die van
het Ijsselqebied en van het landschap van de voormalige
Zuiderzee. Zonder te menen op volledigheid aanspraak te
kunnen maken, voIgt onderstaand een lijstje van een aantal
vindplaatsen langs de IJssel waarvan ons beendervondsten
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van prehistorische dieren bekend zijn: Oude IJssel, Dremt
bij Doesburg, de IJsseluiterwaard bij Latum, bij Bahr en in
de gemeente Angerlo bij Giesbeek, Zandweert bij Deventer
(Butter), het IJsseldal bij Windesheim, Zwolle, nabij Kampen, -

o ZUTPHEN

Vindplaatsen van prchistorische zoogdierbeenderen
langs de Ijssel.

in het Ganzendiep bij Grafhorst, in de IJ sseluiterwaard bij
Zalk. In het Zwarte Water is een aantal vondsten gedaan
bij Hasselt, bij Zwartsluis, Genemuiden en tussen Westerveld
en Hasselt. In het Zuiderzeegebied zijn thans als vindplaatsen
de IJsseldelta met Kattendiep en de zandwinplaats ten zuiden
van Roggebotsluis, een gebied ten westen van de Ketelmond
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en ten zuiden van SchokIartd, Dronten (de insteekhaven) en
ten noordwesten van LeIystad. SIechts weinige stukken zijn
tot heden bekend uit het trace van de Markerwaarddijk.
Voorts zijn er vondsten bekend nabij Enkhuizen (gedaan bij
zandzuigen bij de werkhaven en de sIuispunt) en bij Urk, ten

Vindplaatsen van .prehistorrsche zoogdierbeenderen
in het IJsselmeergebied.

noordwesten van het eiland. TensIotte zijn enige vondsten
gedaan bij Den Helder (de Nieuwe Haven) en op nog een
pIaats in de Waddenzee ten noorden van Wierinqen, in de
Dove BaIg, het vaarwater van de Texelstroom naar Korn
werderzand.

Beschouwen wij nu deze vindpIaatsen even nader. Een
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ganse reeks vindplaatsen komt dus voor in het Ijsseldal.
De diepteligging van de vondsten bij Giesbeek en Bahr werd
ons bekend to en enige tijd geleden weer een aantal vondsten
bij zandzuiqen werd aangetroffen. Deze diepteligging is ter
plaatse eniqszins afwijkend van die van de vondsten in de
Ijsselmeerpolders of in de IJsselmeerbodem buiten de polders
waar zand werd gezogen. .

Bij Giesbeek kwamen de vondsten van een diepte van plm.
11 m -N.A.P. Dit stemt min of meer overeen met aanqe
geven vondstdiepten (is zuigdiepten) van Zwartsluis, waar
op plm. 10m diepte een marnmoetkies werd gevonden en in
de Zalker uiterwaard van de T[sselkwam eveneens de vondst
van een marnmoetkies te voorschijn van omstreeks 10m
diepte. Van de overiqe vondsten uit het Zwarte Water zijn
ons geen diepteaanduidingen bekend evenmin van de in het
qebied van het Kampereiland aangetroffen materiaal, waar
bij zich ook een losse mammoetkies bevindt.
Van de meeste Zuiderzeebodemvondsten is bekend dat

zij gevonden zijn in de zandpakketten van 15-25 m diepte.
Bij Dronten werd, toen tot op een diepte van 12 m werd
gezogen, geen enkele vondst van deze aard gedaan. De daar
na volgende "snede" van 12-15 m -N.A.P. leverde veel
op aan beenderen van marnmoet, neushoorri, bison, reuzen
en edelhert, eland, etc. Beneden de 15 m waren er aan
vankelijk geruime tijd geen skeletresten te vinden. Later kwa
men opnieuw beenderen te voorschijn van een dieper 'niveau.
Eerder hebben wij uiteenqezet dat de diepteaanduidingen
niet zuiver zijn te geven. In het geval bij Dronten menen wij
echter wel degelijk dat van twee verschillende niveaussprake
kan zijn.
In Nederland in het IJ stijdvak hebben Van der Vlerk en

Florschutz ook iets van die aard in Twente geconstateerd
zonder dat het er van een duidelijk verschil in fauna sprake
was.
In Engeland werd vaak een deel van wat in ons land als

van Weichselienouderdom werd beschouwd ouder geacht en
wel uit de Eemperiode daterend. Tussen het gevonden mate
riaal komen inderdaad enige malen delen voor waarvan men
bij deterrninatie komt op soorten die tijdens het Weichselien
geleefd zullen hebben, maar ook soorten die wellicht toen
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reeds waren uitgestorven en dus in het Eemien thuis moeten
hebben gehoord. Zo is als voorbeeld hiervan de door het
Geologisch en Mineralogisch Museum te Leiden gedetermi~
neerde schedel van een Dicerorhinus hernitocchus, een neus
hoorn van oudere datum dan het Weichsel-qlaciaal. Deze
zeer bijzondere vondst betrof volgens de berichten de derde
schedel van dit dier die in Europa werd aangetroffen. Dit
stuk uit de omgeving van Zwolle staat niet alleen. Een rest
van een olifantachtige Loxondonta antiqua of Hesperoloxodon
antiqua, aangetroHen tussen Hasselt en Zwartsluis, is even
eens naar men aanneemt uit het Eemien. Bij Dronten is ook
iets gevonden dat vermoedelijk aan deze soort meet hebben
toebehoord en wel een kies 1). welke in het Zooloqisch
Museum te Amsterdam door de heer P. J. v. d. Feen werd
gedetermineerd. Men zou verwachten dat de voridstomstan
digheden van deze zoveel onder geachte kies duidelijk anders
zouden zijn dan die van eerder gedane vondsten bijvoorbeeld
aIleen al ten aanzien van de vondstdiepte. Doch dit is althans
voor Dronten niet bekend en is ook uit de andere gegevens
niet gebleken.
Voor Zeeland is het verschijnsel dat men beenderen van

ongetwijfeld zeer verschillende ouderdom tezamen vindt al
gemeen bekend. De vissers van de Schelde halen herhaal
delijk beenderen op van wild paard, bison. mammoet en
derqelijke, maar ook van de vee! oudere Mastodont. Deze
Mastodontidae onderscheidcn zich van de latere olifanten
door hun knobbelkiezen in plaats van de plooikiezen van de
olifanten. Het waren dus niet uitsluitend planteneters gelijk
de Iaatste. De musea te Leiden en te Zierikzee hebben er
voorbeelden van. Het verschil in ouderdom blijkt mede uit de
fossilisatietoestand. De oudere materialen zijn namenlijk zeer
zwart en zo hard dat zij van ijzer lijken te zijn. Dit zoqenaam
de "zwarte fossiel" is kenmerkend. Zij stammen naar men
aanneemt uit het Pretiqlien, een pakket dat zich op een tot
het Tertiair behorende pliocene afzetting ontwikkelde. Teqe
lijk met Mastodontresten zijn zwarte Iossielen paardenbotten
in eenzelfde laag gevonden met Weichselien fossielen. Laat
men nu de exacte ouderdorn van deze fossielen in het midden.

1) Na het qercedkomen van dit artikel kregen wij nog een kies van
deze diersoort uit Dronten in handen.
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dan blijft het vraagstuk hoe voorwerpen van zo duidelijk ver
schill en de ouderdom tezamen kunnen komen op een plaats
en op een diepte. N aar onze mening moet hier in .de eerste
plaats worden g~dacht aan de invloed van erosie. Twee in
vloedcn spelen daarbij een rol, naast de neiging van de
stroom om te meanderen: het deponeren van aangevoercle
sedimenten bij verminderd transportvermogen en het eroderen
bij versterkt transport. Het meanderen he eft tot gevolg dat
iedere stroom in een vlak landschap zelf bochten vormt, deze
al dieper in horizon tale zin uitschuurt en tenslotte veelal in de
ei'gen oude bedding terugkeert wanneer de bocht zo diep is
uitgesleten dat doorbraak van de vernauwde bochthals moge~
lijk wordt. Bij deze terugkeer ontstaat dus een dode arm en
wordt de oude verlaride bedding weer uitgeschuurd. Tijdens
deze hernieuwde afbraak kan nu gemakkelijk reeds veel
eerder gedeponeerd materiaal worden opgewoe1d en op een
lager niveau neerkomen. Het tezamengevonden materiaal be
hoeft dus niet chronologisch gelijkwaardig te zijn. Er kunnen
zelfs stellig, zoals de Zeeuwse vondsten do en vermoeden,
zeer grote tijdsverschillen zijn. Mogelijk kunnen de oudere
vondsten in deze omgeving, dus Van Zwolle en Dronten, op
deze wijze tussen het jongere materiaal uit het fluviatiele
laagterras, het Weichselien, verklaard worden. Ten aanzien
van de Zeeuwse vondsten wijst Van der Vlerk er op dat juist
in het Pretiglien de kustlijn midden door Zeeland liep en
dat dus de mogelijkheid bestaat dat rivieren de lijken van
zoogdieren naar de kust hebben vervoerd, terwijllatere erosie
deze beenderen weer uit de oude afzettingen opwoelde en
dieper deponeerde in de zeer diep uitgeschuurde geulen van
de huidige zee-inharnmen. Het voorkomen van pliocene mol
lusken aan het Zeeuwse strand is op dezelfde wijze verklaard.

Uitgaande nu van de gedachte dat het het meest waar
schijnlijk is dat de skeletresten overwegend in de stroorn
beddingen "in concentraties voorkomen, is het mogelijk deze
stroombeddingen aan de hand van de vindplaatsen in grove
trekken te reconstrueren. Uit het een en ander zou dan
blijken dat de IJ ssel een zeer oude stroom is, zeker reeds be
staande in het W eichsel-q laciaal, vermocdelijk ook reeds
eerder, althans het Eemien. Tevens kan men het verloop
dan min of meer volgen aan de hand van de vondsten. De
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stukken bij het Kattendiep, bij werkzaamheden .van de Rijks~
waterstaat gevonden - hierbij bevinden zich twee geheel
complete schedels van steppenwisent - wijzen op een oude
monding. De vondsten bij Urk en bij Enkhuizen hebben ver
mocdelijk betrekking op de voortzetting van de Vecht, via
Zwarte Water in westelijke richting. Ten Noorden van Urk
doorsneed een geul het landschap. Deze plaats is in het dijk
trace nog herkenbaar. Het hier genoemde geulensysteem is
stellig bekerid in de Bronstijd en in aanleg reeds veel eerder
tot stand gekomen. Het is uit het oriderzoek van Pons en
Wiggers in Noordholland en het Zuiderzeegebied duidelijk
geworden dat de Ijssel zich in westelijke richting heeft voort
bewogen en dat het IJsselwater ten zuiden van Hoorn en
Alkmaar door Noordholland het buitenwater bereikte. Men
bedenke daarbij dat bij een vee I Iagere waterstand de Noord
zee nag niet bestond, maar een laagvlakte was, waardoor
de riviercn hun beddingen hadden met een mondingsgebied
ver naar het noordwesten. De beendervondsten op de Doq
gersbank, waar bij herhaling mammoet- en hertenresten zijn
gevonden, wijzen mede in deze richting. Omtrent noord
waartse afbuiging in de richting van het Vlie is tot nu toe
niets vastgesteld. Wel zou wellicht uit deze vindplaatsen
kunnen blijken dat het Marsdiep bij Den Helder, waarvan
men het ontstaan rneestal plaatst in de Middeleeuwen, al
thans een vroege voorganger heeft gehad en dat de kust ter
plaatse dus eveneens was doorgebroken. Dat dit in het
Eemien reeds het geval moest zijn bracht Steenhuis veel
vroeger op andere meer geologische gronden in kaart.

Een zeer merkwaardige ontdekking werd enkele jaren ge~
Ieden gedaan bij de Kamperhoek, waar op het zuigerstort in
de polder Oostelijk Flevoland, onmiddellijk ten zuiden van
de dijk, ronde knollen klei werden aangetroffen. Het zand op
dit stort werd vlak bij de stortplaats gewonnen uit het gebied
dat tussen de beide dijken, de zuidelijke van de Noordoost
polder en de noordelijke van Oostelijk Flevoland, als Ijssel
meerwater is opengebleven. Blijkbaar was tegelijk met het
gezogen zand een kleilaaq aangeboord, waarvan brckken
werden meeqevoerd, welke door het rollen door de persbuis
tot bijna ronde knollen werden gevormd. Het merkwaardige
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van het geval was niet het feit dat hier klei te voorschijn
kwam - deze klei zou wel van een hoger niveau kunnen zijn
gebrest ~ maar wel dat het Pi-citroencijfer van deze klei
kluiten uitzonderlijk hoog bleek te zijn. Een onderzoek van
twee monsters yond plaats in het Bodemkundig Laboratorium,
waar men concludeerde dat slechts zeer bijzondere omstandiq
heden tot een dergelijk hoog fosfaatcijfer kunnen leiden. Ook
de adsorptiecapaciteit bleek van een der beide monsters 50 %
hoger dan normaal. Dit fosfaat kan onmogelijk zijn aanqe
voerd in deze vorm, want fosfaat is vrijwel niet verplaats
baar, zodat wij wel moeten geloven in de vorming ter plaatse.
Het meest waarschijnlijk is intussen dat het materiaal van
dierlijke afkomst is. In dat geval kan het dus gevormd zijn
uit omgezet dierlijk afval - excrementen - dan wel ontstaan
zijn uit omzetting van dierresten, die op een of andere wijze
ter plaatse terecht gekomen moeten zijn en daar tot ont
binding zijn overgegaan. Een bij toeval samenkomen van
massa's dierlijke excrement en lijkt geheel onverklaarbaar.
Op grond van de eerder geuite gedachte dat kadavers van
zoogdieren bijeen konden komen in rivierbeddingen en vooral
in rivierb6chten, nadat de dieren tijdens catastrofale overstro
mingen omkwamen, is veel eerder te aanvaarden. Cornwall
vermeldt in "Soils for the Archaeologists" dat fosfaten zowel
van vergane beenderen als van fosforhoudend organisch
materiaal uit de zachte delen van dierenlicharnen afkomstig
kunnen zijn en als zodanig waardevolle aanwijzingen kunnen
geven voor de aanwezigheid van dierlijk materiaal. Het is in
plantaardig materiaal eveneens aanwezig maar in veel ge
ringere concentraties. Wellicht mag hierin een extra aan
wijzing worden gevonden in de hypothese omtrent het ont
staan van de beenderconcentraties. Beenderen van enige pre
historische dieren werden eveneens op deze plaatsen aan
getroffen. Oat men, zoals wel eens wordt verondersteld, in
zo'n geval te doen zou kunnen hebben met een dierenkerkhof,
een plaats waar zoogdieren eiqener beweging heen zouden
gaan aan het eind van hun Ievensdagen, lijkt onwaarschijnlijk,
temeer daar de concentraties niet uitsluitend dieren van een
soort bevatten, maar vrijwel steeds diverse zoogdiersoorten
te herkennen zijn. Zo worden veeIvuldig beenderen van mam
moet, steppenwisent, reuzenhert en wild paard op eenzeIfde
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vindplaats vrijwel gelijktijdig opgezogen. De vindplaats in
het Kattendiep leverde drie schedelfragmenten en twee gave
schedels van Bison priscus, de steppenwisent, op terwijl van
dezelfde vindplaats ook beenderen bekend zijn van neushoorn
en reuzcnhert.

Een uit archeologisch oogpunt bezien belangrijk probleem
is of is vast te stell en of de mens 'in deze gebieden al dan
niet tijdgenoot was van de genoemde prehistorische dieren.
In het alqerneen gesproken, afgezien dus van de lokale situa
tie, is bekend dat de mens marnmoet, neushoorn, bison, diverse
herten, wilde runderen en wilde paarden als jachtdieren heeft
gekend. De rotswanden van tal van grotten in Frankrijk zoals
Lascaux, Les Eyzies, Le Moustier en vele andere in het
gebied van de Dordogne en van Altamira en andere grotten
in Noordspanje in het gebied dat ligt tussen Bilbao, Gijon,
Oviedo en Burgos, geven een zeer duidelijk bevestigend ant
woord op deze vraaq. De bijzonder fraaie en knappe afbeel
dingen van allerlei dieren herinneren er aan dat mensen in
staat waren naar eigen aanschouwing - om hier in het mid
den te laten redenen - deze dieren uit te beelden. De ouder
dom van een deel van de rotswandtekeningen wordt geschat
op 20.000-30.000 jaar. De Cro-Maqnonrnens, die tot deze
bijzondere afheeldingen 111 staat bleek, heeft geleefd in de
Oude-Steentiid.
Het is wel zeker dat in deze periode het landschap van

noord-Nederland zich voor bewoning 'slecht leende en geen
enkele vondst geeft tot nu toe zekerheid dat wij zo oude
bewoning in ons land hebben te verwachten.

Anderszins is omtrent de tijd van wanneer tot wanneer
de genoemde dieren voorkwamen ook nog betrekkelijk weinig
bekend. Er wordt aangenomen dat de mammoet, wolharige
neushoorn en bison althans geIijktijdig leefden in het Weich
selien dus tijdens en na het koude hoogtepunt van de laatste
IJstijd. Voor het midden en noorden van ons land wordt
algemeen aangenomen dat de mens er zich pas vertoonde
lang nadat de koudste fase voorbij was. De Laet en Glas
bergen vermelden dat de oudste menselijke resten in Neder
land gevonden, behoren tot de laatste fase van de jongste
glaciale periode: de Wurrn- (Weichsel-] IJstijd. Men beschikt,
aldus deze auteurs, thans over ongeveer 20 artefakten, die
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op typoloqische gronden tot het vroege~ of midden-Paleoli
thicum kunnen worden gerekend, en die op een uitzondering
na alle afkomstig zijn van ten zuiden van de grote rivieren.
In het noorden van ens land zijn de rendierjagers de eerste
nomaden die de streek bereikt hebben naar het zich laat aan
zien. Dit geldt ook voor het Zuiderzeegebied, weliswaar zijn
enkele malen (nabij het terrein van lret Visvijverproject in
Oostelijk Flevoland en bij de Kamperhoek) mensenbeenderen
gevonden, op dezelfde plaats opgezogen als de resten van
mammoet, wild paard en reuzenhert, maar zekerheid dat deze
dieren gelijktijdig ter plaatse omkwamen met de mensen,
waarvan de sporadische beenderresten aan het licht kwamen,
hebben wij nog niet. Een onderzoek hiernaar is aan de gang.
De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door -hct meten van het fluorgehalte van
de mensen.. en diercnbeenderen waardoor een eventuele
gelijktijdigheid of tijdsverschil kan worden aangetoond. Een
absoluut ouderdomscijfer, zoals met de C 14~methode, de
meting van radio-actieve koolstof, geeft de methode niet.
Het is met het paleontoloqische-, ook weI palezooloqische

materiaal dus in het algemeen vrij moeilijk om goede ver
gelijkingen te krijgen waarmee men dan tevens iets zou
kunnen aanvangen ten aanzien van de stratigrafie teneinde
na te gaan welke diersoorten tot bepaalde gedeelten van het
Weichselien gerekend zouden kunnen worden. SteIlig heeft
bij voorbeeld het rendier de mammoet lange tijd overleeft.

Kon men - zoals geldt voor het Eemien - beschikken
over molluskenmateriaal dan zou hierrnede nog een moqe
lijkheid zijn ontstaan om enige periodiciteit in de afzettingen
te onderscheiden. In het Eemien immers kan men de week
dierfauna in marlene- en terrestrische soorten onderscheiden,
die elk voor zich aanwijzingen verschaffen omtrent de land
schappelijke situatie op de vindplaatsen. Dit kan nu echter
niet omdat de zee zich geheel van ons gebied had verwijderd
als gevolg van de intrede van het glaciaa1. WeI heeft er een
aantal weekdiersoorten geleefd maar deze spden bij het aan
treffen van de zoogdierbeenderen tot nu toe geen rol. Uit
paleobotanisch onderzoek en uit onderzoek naar wcekdieren
is in het algemeen gebleken dat het klimaat in het Tubantien
(Weichselien) minder streng was dan het huidige arctische.
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Reeds verscheidene malen zijn op plaatsen waar beenderen
werden opgezogen van in het wild levende: dieren kegeltjes
van coniferen gevonden. Dit zijn veelal kleine vruchtjes. Tot
nu toe is men er niet in geslaagd deze van een cypresac:htige
naaldhoutboom afkomstige kegels op de soort te deterrni
neren. Wij zonden exemplaren op naar dr. Oudemans, de
bekende coniferenkenner van Schovenhorst en naar prof.
Florschiitz. In ieder £leval hebben wij hier te doen met resten
van een vermoedelijk zeer koude-harde conifeer. Tevens
kunnen deze herhaaldelijk gevonden vruchten wijzen op een
minder koud milieu dan het arctische, waarin uitsluitend een
toendraflora bestaansmogelijkheden zou vinden met de zeer
laag blijvende plantenqroei van bij voorbeeld dwergberk en
kruipwilg.

Van der Vlerk en Florschiitz zeggen in hun boek: "Neder~
land in het IJstijdvak" omtrent het aantal in ons land bekende
diersoorten uit de besproken periode dat de tot nu toe be
ken de fauna nog slechts twaalf soorten ornvat, een bijzonder
klein aantaI wanneer men bedenkt dat de recente fauna in
ons land meer dan 70 soortcn zoogdieren telt. De auteurs
wijzen er op dat er twee mogelijkheden zijn deze soorten
armoede te verklaren: of wel het zeer koude klimaat, of
gebrek aan onze kennis. Als verklaring voor dit laatste zou
den wij nog willen toevocqen de betrekkelijk ongunstige orn
standigheden voor het verzarnelen van dit materiaal waar
door stellig vele, vooraI kleinere, resten verloren gaan.

AIs wij nu deze thans bekeride soorten opnoemen aan de
hand van de gegevens van Van der Vlerk dan voIgt onder
staand dit lijstje.

1. Coelodonta antiquitatis (Blum.).
De wolharige neushoorn.

2. Mammonteus primigenius (Blum.).
De mammoet,

3. Equus caballus Linn.
Het wilde paard.

4. Sus scrofa Linn.
Het wilde varken.
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Van de runderen:

5. Bos taurus Linn.
Het gewone rund.

6. Bos primiqenius Boj.
Het oerrund (dat abusievelijk dikwijls oeros wordt ge~
noemd).

7. Bison priscus Boj.
De steppenwisent.

Van de herten:

8. Cervus (Megaceros) giganteus Blum.
Het reuzenhert.

9. Cervus elaphus Linn.
.Het edelhert.

10. Rangifer tarandus (Linn.).
Het rendier.

11. Alces alces (Linn.).
De eland.

Wij laten de mens, die als twaalfde van de rij wordt ge~
noemd uit het Tubantien (de mens yan Henqelo}, er nu
buiten in verband met de jongere datering die men er thans
aan meent te moeten toekennen.
Van der Vlerk en Florschutz wijzen er op dat in deze

fauna de kleinere soorten, met name de knaagdieren, geheel
ontbreken, En deze maken in de Tegelse klei (Tiglien) en
ook thans weer een belangrijk percentage uit van de gehe1e
fauna.
Dat er tijdens het Tubantien geen knaagdieren geleefd

zouden hebben achten de schrijvers onwaarschijnlijk. De
oorzaak van het ontbreken van knaaqdieren willen zij dan
ook veeleer zoeken in het feit dat tot nu toe niet op de juiste
wijze naar dit uiterst kleine materiaal is gezocht. Dat het
bij het zandzuiqen in de Zuiderzeebodem gevonden zou wor
den is onwaarschijnlijk in verband met de zeer grove wijze
van zuigen en spuiten. Maar bovendieri is het fijnere beender-
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materiaal sterker aan ondergang onderhevig dan het zwaar
dere van de grotere diersoorten.

Van der Vlerk en Florschutz zeggen verder dat de moqe
lijkheid aanwezig is dat de holenbeer en de holenleeuw
sommigen geven de voorkeur aan de namen grottenbeer en
grottenleeuw orndat deze dieren vooral bekend zijn uit de
grotten, welke men niet als holen kan kwalificeren - ook
in ons land in het Tubantien (Weichselien) voorkwamen.
De wetenschappelijke namen luiden resp. Ursus spelaeus
Blum. en Panther a spelaea (Goldf.). Zekerheid heeft men
echter niet om de enkele vondsten van deze dieren, die elders
ook al eerder bekend waren, chronologisch tot deze fase te
lokaliseren. Mammoet en wolharige neushoorn vermelden
deze auteurs uit de omgeving van Henqelo uit het eerste
stadium van het Weichselien (met waarschijnlijke toendra
flora) en uit het tweede stadium - dat door een eerste inter
stadium van het eerste stadium is gescheiden. Het tweede
stadium bracht stellig een toendramilieu met zich mee.
Lliteraard worden alle beenderen, welke in het Zuiderzee

gebied worden aangetroffen bestudeerd op moqelijke bewer
kingssporen. Deze zijn echter tot nu toe nooit aangetroffen.
Weliswaar zijn tal van beenderen ernstig beschadigd en
dikwijls zeer fragmentarisch, maar deze beschadigingen zijn
alle recent en ontstaan door het transport door de zuigbuis en
het verdere inwendige van de zuiger, of wel door verder
transport door de zuigpersinstallatie naar het stort. Snij-, hak
of bijtsporen door respectievelijk mensen of door wilde, vlees
etende dieren zijn niet bekend op ons materiaal. Dit doet er
dus aan denken dat de mens of wel het wilde dier vrijwel
geen invloed op de dood van de dieren, waarvan de resten
worden gevonden, kan hebben gehad.
De bewerkte beenderen van rendieren, die men elders heeft

gevonden, o.m. in de Tjonqervallei, evenals de typische tot
werktuigen gevormde stukken ede1hertgewei uit de Noord
oostpolder en uit het dal van de Koerhuisbeek bij Deventer
(beschreven door Butter) zijn, hoewel vermoedelijk van
diverse ouderdom, jonger te achten dan de beenderen van
mammoet, neushoorn, enz., ook al komen deze diersoorten
inderdaad gelijktijdig met de andere soorten VOOL Zeer wel
mogelijk is het echter dat mammoet en neushoorn veel eerder

198



uit dit gebied verdwenen dan reuzenhert, rendier en eland.
T ens lotte heeft het edelhert dat reeds lang ..veer de laatste
ijsfase voorgekomen moet zijn zich het langst van alle ge~
handhaafd. Van der Vlerk deelt mede dat Cervus elaphus
al bekend is uit het Needien, het Mindel-Riss-tnterqlactaal.
Met een onderbreking tijdens het Drenthien, de voorlaatste
glaciatie, wanneer de soort hier stellig geen geschikt levens
milieu gehad kan hebben, komt het nog steeds voor. De koude
van het Weichselien heeft het dier niet weerhouden ook deze
streken weer op te zoeken.

Llit hetgeen bovenbeschreven is kan men reeds opmaken
dat deze genoemde dieren oorspronkelijk tot de fauna van
onze streken behoord zullen hebben. Er is al betoogd dat
het onwaarschijnlijk lijkt dat de dieren dood over zo grote
afstanden zouden zijn getransporteerd dat zij van ver buiten
onze huidige landsgrenzen afkomstig zouden kunnen zijn.
Het vinden van enkele geweiresten welke afgestoten of
afgebroken moeten zijn zowel van edelhert als van het reuzen
hert wijzen daar bovendien op, want transport van dergelijk
materiaal is geheel ondenkbaar. Voor het overige plaatsen
deze afgestoten geweien ons weI voor het raadsel hoe men
hun aanwezigheid tussen de skeletdelen van andere dieren
kan verklaren. Tenzij men wil aannemen dat zij vrijwel rijp
waren voor het afstoten toen de bezitter van het gewei om
kwarn, zodat het gewei later los kwam., In dit verband kan
gewezen worden op de talrijke geweien van edelherten die
in de Wieringermeerpolder vooral bij diepspittcn maar ook
bij andere grondwerken zijn gevonden. Voor een deel zijn
deze uit kleilagen afkomstig en betreft dit afgestoten geweien
van zeer stoere vormen. Deze zullen overwegend van jongere
datum zijn dan de vondsten uit het fluviatiele laagterras.

Intussen is er nog wel veel meer raadselachtigs in dit
vondstenmateriaal en hoeweI reeds zeer veIe restanten van
deze zoogdierfauna zijn gevonden. en er veeI aandacht is
besteed aan de vondstomstandigheden is het nog niet gelukt
aIle problemen op exacte wijze op te lossen. VoorIopig blijft
derhalve registratie en bestuderen van al het vondstenrnateri
aaI met nauwkeurige vermelding van vondstomstandigheden
voor zover dit mogelijk is van groot beIang, niet aIleen in
verband met de daaraan te ontlenen gegevens omtrent de
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prehistorische fauna, maar evenzo om der wille van de moge
lijkheden van reconstructie van het landschap en de klimaats
verhoudingen en -ontwikkelinqen.

Opsomming en beschrijving van de tot nu toe uit het
stroomgebied van de IJssel bekende beenderen van prehisto
rische dieren heeft in het raam van dit artikel geen zin.
Zelfs is met het bovenstaande volstaan met beschouwingen
omtrent de zoogdierfauna uit het Pleistoceen. Een aantal
vondsten uit het Holoceen is hierin niet begrepen. Het is
daarom de vraag of Bos taurus, het gewone rund, waarvan
men .wel aanneemt dat het een afstammeling zou zijn van
het tam gemaakte oerrund (Bos primigenius) dat met neo
lithische volkeren uit. zuidoost-Azie naar deze streken zou
zijn geemigreerd, wel bij de pleistocene fauna gerekend mocht
worden.
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