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Van de redactie

Door Sander Koopman

De paleontologie is de wetenschap die fossiele resten van planten 
en dieren bestudeert, en een belangrijke hulpwetenschap voor de 
archeologie. Zeker voor oudere vondsten zoals uit het paleolithi-
cum kunnen vooral botresten van dieren veel waardevolle infor-
matie verschaffen over de landschappelijke context van het vondst
-complex. Los daarvan heeft de paleontologie ook haar eigen 
verhaal dat in dit nummer van Archeologica Naerdincklant eve-
neens aan de orde zal komen. Johan Mulder trapt af en beschrijft 
hoe zijn liefde voor fossielen is ontstaan en hoe zijn privécollec-
tie zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ook geeft hij tips 
voor de verzamelaar. Dick Mol en Bram Langeveld richten zich 
in hun artikel op de paleontologie van de Noordzeebodem. Door 
vissers, maar ook op stranden en opgespoten gebieden, zijn de 
laatste jaren duizenden fossiele bot- en tandresten van zoogdieren 
gevonden die een steeds beter beeld geven van de fauna en het 
landschap van de Noordzeebodem in tijden dat de zeespiegel veel 
lager stond en je naar Engeland kon lopen. In de pleistocene afzet-
tingen van het Gooi is de vondstdichtheid veel lager en moeten we 
het tot nu toe vooral doen met enkele mammoetkiezen. Hierover 
schrijft Bert Boekschoten. In archeologische vondstcomplexen 
spelen niet-gefossiliseerde botresten ook een belangrijke rol bij de 
interpretatie en duiding. In dat geval spreken we van archeozoö-
logie. Jørn Zeiler beschrijft de toepassing van archeozoölogisch 
onderzoek bij archeologische opgravingen op diverse plekken in 
Nederland. Tot slot een buitenbeentje zowel qua locatie 

als qua onderwerp: een onderzoek naar het voorkomen en gebruik 
in archeologische context van een specifiek soort landslakken op 
Curaçao. Hierover schrijft Dennis Nieweg. Alle bijdragen over-
ziend mogen we constateren dat de studie van al dan niet fossiele 
dierresten een zeer waardevolle bron van informatie biedt voor 
de archeologie en het archeologisch verhaal een stuk completer 
maakt.

Het bestuur van AWN Naerdincklant is de laatste maanden bezig 
geweest met het opstellen van nieuw beleid en een aantal speer-
punten voor de komende jaren. De kaderavond van februari 2019 
heeft hiervoor een hoop input geleverd. Belangrijke aspecten 
zijn het aanhalen van de banden met de naburige afdelingen, een 
signalerende en bewustmakende rol naar gemeenten en overheden 
en het versterken van de samenwerking met andere natuur- en 
erfgoedorganisaties. Ook de website en verdergaande digitalise-
ring verdienen de komende jaren aandacht. Tevens is de laatste 
maanden gebleken dat onze profilering naar buiten toe sterker 
mag. Dit alles gaat uiteraard niet zonder de betrokkenheid van 
gemotiveerde mensen. Het doet ons daarom deugd dat we sinds 
kort weer een kandidaat-bestuurslid erbij hebben in de persoon 
van Marianne van de Weerd, en Edmond van Putte heeft zich 
bereid verklaard om onze externe communicatie te verbeteren. 
Een minpuntje was dat onze vereniging dit jaar op het Schaap-
scheerdersfeest helaas schitterde door afwezigheid. Het bestuur 
gaat de komende tijd proberen om weer mensen te interesseren 
voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij evenementen. 
Tot besluit: veel leesplezier met dit één na laatste nummer van de 
Archeologica Naerdincklant! 
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Hoe herken je fossielen?

Door Johan Mulder

In het leven van de paleontoloog ontstaat er op enig moment 
een liefde voor versteende resten van planten en dieren of 
sporen daarvan. Vaak verdwijnt die liefde ook niet meer. 
Hoe gaat dat precies in zijn werk? Fossielenverzamelaar 
Johan Mulder was er al op jonge leeftijd bij en beschrijft in 
dit artikel zijn persoonlijke weg naar de paleontologie. 

De geboorte van mijn hobby

Mensen die fossielen herkennen, rapen ze op en gaan ze vaak 
verzamelen. Aan de vraag hoe je fossielen herkent, gaat wel-
licht een andere vraag vooraf: hoe word je verzamelaar? Ik 
ben nu 77, verzamel sinds mijn 8e levensjaar en vertel hoe 
dat zo is gekomen. Mijn ouders hadden een boerderij midden 
in de Groninger Veenkoloniën. Af en toe kwam er een praam 
met “stroatndrek” uit Den Haag, afkomstig van een oude 
vuilnisberg die werd af gegraven. Mijn vader strooide dat dan 
als bemesting op enkele akkers en als achtjarig boerenzoontje 
zocht ik daarin naar kalken pijpenkoppen, voeten van bor-
relglaasjes en scherven van gebroken kopjes, schoteltjes en 
ander aardewerk waarop leuke gekleurde plaatjes stonden van 
bloemen, vogels, poppetjes en andere dingen. Ik bouwde daar 
een forse verzameling van op en werd daarmee dus al op zeer 
jeugdige leeftijd verzamelaar. Onze boerderij was een gemengd 
bedrijf. We hadden dus ook vee dat dagelijks moest eten en 
drinken en koeien die ook nog twee keer per dag handmatig 
gemolken moesten worden. Een melkmachine hadden we niet 
en vakanties waren er niet bij. Ik ben in mijn leven nooit met 
mijn ouders op vakantie geweest, maar heb dat niet als een 
gemis ervaren. Wat niet weet, wat niet deert. Toch vonden mijn 
ouders dat ik een keer op vakantie naar het buitenland moest en 
toen ik 17 jaar was, ging ik met een leuk gezin uit de familie 
naar Oostenrijk. Ik keek m’n ogen uit bij het zien van de Alpen 
en besloot uit te zoeken hoe die waren ontstaan. Mijn belang-
stelling voor gesteenten nam nog verder toe tijdens de vele 
bergtochten die we in Zuid-Tirol maakten.

Op zekere dag maakten we weer een forse bergtocht en ver 
boven de boomgrens vond mijn neef Jan een steen met een 
afdruk van een prachtig bloemetje. Het leek op een ijsbloe-
metje en Jan en ik raakten tijdens die vakantie niet uitgepraat 
over zijn vondst. Zo’n steen wilde ik ook vinden, maar hoe ik 
ook zocht, ik vond er geen. Het was die vondst die Jan en mij 
mateloos boeide en op ons verdere leven enorm veel invloed 
heeft gehad. Jan werd fysisch geograaf en bleef tot aan zijn 
pensioen verbonden aan de RUU. Ik werd amateur paleon-

toloog en verzamel tot op de dag van vandaag ge-
passioneerd fossielen. Dat zijn er nu zo’n 14.000, en 
mijn huis slibt dicht. Om iets meer over geologie aan 
de weet te komen, kocht ik “Het Keienboek” van 
P. van der Lijn, een standaardwerk waarvan sedert 

de eerste uitgave in 1949 vele nieuwe edities zijn verschenen, 
bewerkt door prof. dr. G.J. Boekschoten. Met name dat rijk 
geïllustreerde boek gaf me een goed inzicht in het ontstaan van 
gesteentegroepen en fossielen en van hun ouderdom. Fossielen 
zijn alleen te vinden in sedimenten, zoals kalksteen, vuursteen, 
zandsteen, leisteen en ook klei. Het is dus van belang die ge-
steentegroepen te kunnen herkennen. De leer van de fossielen-
kunde wordt paleontologie genoemd en is gebaseerd op het 
Grieks (palaeos = oud, ontos = het zijnde, logos = leer). Dat 
men al in de steentijd enige kennis van gesteenten moet hebben 
gehad, blijkt uit het feit dat men voor de grafmonumenten uit 
die tijd uitsluitend de meest duurzame gesteentegroepen heeft 
gebruikt: de stollingsgesteenten en de omzettingsgesteenten 
(afbeelding1). Die zijn redelijk vorstbestendig en hebben van 
origine vaak een kleurtje, maar fossielen kun je er niet in vin-
den.

Het vervolg

Natuurlijk probeerde ik iets te vinden over het gevonden 
“ijsbloem-fossiel”, en wat bleek? Het was helemaal geen 
fossiel, maar een dendriet: de afzetting van een mineraal op een 
sedimentair gesteente. De echte doorbraak bij de ontwikkeling 
van mijn hobby kwam toen ik op mijn 20e lid werd van de, 
door Van der Lijn opgerichte, Nederlandse Geologische Ve-
reniging. Het was in een periode waarin ik voor een schoolkrant 
regelmatig schreef over Groninger schilders en een keer door 
de bekende internist, prof. dr. L. Meijler (1925-2010), werd 
uitgenodigd om zijn schilderijenverzameling te bekijken. Het 
werd een boeiende avond waarin we veel over onze hobby’s 
spraken. Op zeker moment zei Meijler dat er volgens hem 
fossielen zaten in de vloertegels van zijn toilet en kort daarop 
kropen hij en ik, op zoek naar fossielen, rond de toiletpot in zijn 
WC. En wat bleek? De tegels waren van Solnhofer kalksteen 
en de randen ervan zaten vol met dendrieten van het mineraal 
mangaan (afbeelding 2). Toen we nog wat beter keken, ontdek-
ten we ook afdrukken van het kleine visje Leptolepis 
(afbeelding 3). Vanaf dat moment keek ook de toen al bejaarde 
hoogleraar met andere ogen naar beneden en kreeg hij er een 
hobby bij.

Afbeelding 1: een grafmonument uit de bronstijd bij Gålrum 
op Gotland, opgebouwd uit zwerfkeien die in de voorlaatste 
ijstijd vanuit het uit vaste land van Zweden naar dit eiland zijn 
gekomen (foto: auteur). 
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Wat zijn fossielen?

Kortweg gezegd zijn het de bewaard gebleven stoffelijke 
resten van organismen die op onze planeet geleefd hebben. Die 
overblijfselen kunnen heel groot zijn, zoals die van de Tyran-
nosaurus rex en de mammoet, maar soms heb je een loep of 
zelfs een microscoop nodig om ze te ontdekken. Soms zit-
ten ze in een steen (afbeelding 4), en moet je die eerst op de 
juiste plek doorslaan om het fossiel te ontdekken (afbeelding 
5). Ook de sporen van vroegere organismen, zoals kruip- en 
graafgangen (afbeelding 6), pootafdrukken (afbeelding 7) en 
keutels, ook wel coprolieten genoemd (afbeelding 8), rekenen 
we tot de fossielen. We noemen ze ichnofossielen. De meeste 
bewaard gebleven stoffelijke resten zijn versteend of zitten vast 
in een gesteente. In dat geval is de organische substantie geheel 
of gedeeltelijk vervangen door anorganische mineralen. Toch 
spreken we ook van fossielen als de restanten niet versteend 
zijn, zoals bij botten, tanden en kiezen van uitgestorven ijs-
tijdzoogdieren die in zand- en grindgroeves, bij de aanleg van 
wegen of kanalen zijn te vinden of van de zeebodem kunnen 

worden opgevist. Overigens zijn ook van dieren die geen harde 
delen hebben, (zoals kwallen en zeesterren), mooie fossielen 
bewaard gebleven. 

Fossielen in situ of als zwerfsteen 

Soms worden fossielen gevonden op de plek waar het oorspron-
kelijke organisme ooit het levenslicht heeft aanschouwd en ook 
de dood heeft gevonden. We spreken dan van fossielen die in 
situ worden gevonden. In ons land zijn ze te vinden 
in het Boven-Krijt en in het Carboon van Zuid-
Limburg, in het Trias van Winterswijk en in het 
Onder-Krijt van Losser. Ook uit het Tertiair worden 
in ons land soms fossielen in situ aangetroffen. 
Goede plekken om elders in Europa fossielen in situ 

Afbeelding 4: steen gevonden op het strand van Ravenscar in 
Yorkshire (foto: Jaap Slik).

Afbeelding 2: Dendrieten in een vloertegel van Solnhofer kalk-
steen (foto: Jaap Slik)

Afbeelding 3: visje van het genus Leptolepis in een vloertegel 
van Solnhofer kalksteen (foto: Jaap Slik).
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te kunnen vinden zijn onder meer de klifkusten van Engeland, 
Normandië, het Deense eiland Mors en het Zweedse eiland 
Gotland. Alle andere fossielen die in ons land zijn te vinden, 
worden aangeduid als zwerfsteenfossielen. Die zijn met het ijs, 
door rivieren of door de zee of door menselijke activiteiten naar 
ons land gebracht. Je kunt ze daardoor eigenlijk overal vinden. 

Fossielen of artefacten? 

Artefacten vormen de nalatenschap van vroegere menselijke 
beschavingen en activiteiten. We vinden dan ook geen arte-
facten uit de geologische periodes waarin mensen nog geen 
deel van het ecosysteem hebben uitgemaakt. Opmerkelijk zijn 
de vondsten die zowel tot de fossielen als tot de artefacten 
kunnen worden gerekend. Ik noem slechts de werktuigen en 
kunstvoorwerpen die gemaakt zijn van botten van pleistocene 
zoogdieren (afbeelding 9) en de sierraden en kralen van barn-
steen die bekend zijn uit de prehistorie Ook in de prehistorie 
waren er al mensen die fossielen verzamelden. In grotten in het 
Franse Bourgondië zijn kleine fossielencollecties gevonden. 
Daardoor weten we dat de Neanderthalers 50.000 jaar geleden 
al fossielen verzamelden. Feitelijk gezien zijn het de arche-
ologen die de eerste fossielen hebben gevonden. Ze werden 
aangetroffen als grafgiften bij opgravingen. Doordat de geolo-
gie en de biologie zich pas tienduizenden jaren later als em-
pirische wetenschappen hebben ontwikkeld, hebben de mensen 
uit de prehistorie en later ook de Romeinen en de Grieken grote 
moeite gehad met het herkennen van fossielen. Om recht te 
doen aan hun pogingen om die fossielen te duiden, is een enkel 
woord daarover op z’n plaats. De Romeinse geschiedschrijver 
Plinius de Oudere (23-79 na Chr.) dacht, dat een belemniet de 

versteende plas van een poes moest zijn. Een collega 
wees hem er op dat de plas van een poes daarvoor te 
klein was, en Plinius veranderde van mening. “Het 
moet de plas van een lynx zijn geweest”, zo was zijn 
spitsvondige reactie. Hij meende dat belemnieten als 

een versteend bundeltje bliksemschichten uit de hemel waren 
gevallen. Het is trouwens nog maar enkele decennia geleden 
dat belemnieten in ons land in de volksmond “donderkeilen” 
werden genoemd: het gevolg van een blikseminslag. Inmiddels 
weten we dat een blikseminslag inderdaad een versteend spoor 
in de grond achter kan laten: een glasachtig buisje dat soms 
meters lang kan zijn en fulguriet wordt genoemd. De Griekse 
geleerden incorporeerden het ontstaan van fossielen in hun 
uitleg van een tsunami, wellicht de voorloper van het latere 
verhaal over de zondvloed in de bijbel. Net als de Romeinen, 
beschreven ook de Griekse geleerden bepaalde fossielen. 
Vooral Aristoteles (384-322 voor Chr.) interesseerde zich voor 
fossielen. Het kauwmechanisme van een bepaald genus van de 
zee-egels kreeg zelfs de naam: “lantaarn van Aristoteles”. Soms 
doe je een vondst die zowel tot de fossielen als tot de artefacten 
gerekend kan worden. Als voorbeeld noem ik een geweirozet 
van een edelhert uit het Pleistoceen, waarvan mensen in het 

Afbeelding 5: de gekloofde strandvondst (afbeelding 4) levert 
een ammoniet op van het genus Hildoceras, genoemd naar 
de heilig verklaarde abdes Hilda (614-680 na Chr.) van het 
klooster in Whitby (foto: Jaap Slik).

Afbeelding 6: versteende wormgangen van het genus Scolithos 
in Cambrische zandsteen uit een vroegere groeve in Sibculo 
(foto: Jaap Slik).

Afbeelding 7: pootafdrukken van de Nothosaurus uit het Trias 
van Winterswijk (foto: Jaap Slik).
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Paleolithicum een bijl hebben gemaakt (afbeelding 9). Een 
ander voorbeeld is een vuistbijl van vuursteen, gevonden door 
Tjerk Vermaning (1929-1987) bij een aardappelmeelfabriek 
in Hoogersmilde, en nu in het bezit van het Drents Museum te 
Assen. Tijdens het maken van de vuistbijl, vermoedelijk in het 
Paleolithicum, brak het stuk doormidden bij een zee-egel die in 
het stuk vuursteen bleek te zitten. De zee-egel behoort tot het 
genus Echinocorys (afbeelding 10). Ook deze vondst kan men 
dus zowel tot de fossielen als tot de artefacten rekenen. 
 

Maar hoe herken je fossielen?

Als je fossielen wilt zoeken, begin je eerst kennis te verzame-
len over de beoogde zoekplaats. Je zoekt artikelen in “Grond-
boor & Hamer”, het orgaan van de Nederlandse Geologische 
Vereniging, of in het periodiek orgaan “GEA” van de Stichting 
GEA, of in “Cranium”, het blad van de Werkgroep Pleistocene 
Zoogdieren, of in de publicaties van de Werkgroep Tertiaire en 
Kwartaire Geologie. Op Internet vind je ook veel informatie 
op de sites van deze organisaties en op www.fossilnet.nl, en 
www.kijkeensnaarbeneden.nl. Vervolgens ga je zoeken en vind 
je een steen met daarop een structuurtje dat, al dan niet met 
behulp van een loep of microscoop, duidelijk zichtbaar is. Dan 
wil je daar meer van weten, en heb je plaatjes nodig. Een goede 
mogelijkheid biedt het raadplegen van de Nederlandstalige 
“Geïllustreerde Fossielen Encyclopedie” van Martin Ivanov 
e.a., uitgegeven door Rebo International B.V. te Lisse. Het boek 
begint met een systematische indeling van dieren en planten 
en volgt daarbij de nomenclatuur van Linnaeus. Doordat de 
wetenschap vordert, ontstaan er voor vrijwel alle soorten steeds 
nieuwe namen, maar dat neemt niet weg dat je met dit boek, 
en genoemde bronnen, beslist op het goede spoor kunt komen. 
Zeker als je het aanvult met het boek “Opgeraapt, Opgevist, 
Uitgehakt” van prof. dr. Jelle Reumer. 

Afbeelding 8: versteende drol van een dromedaris uit een Terti-
aire groeve ergens in Spanje (foto: Jaap Slik).

Afbeelding 9: bijl van het gewei van een edelhert, opgevist uit 
de Noordzee (foto: Jaap Slik).

Afbeelding 10: een vuursteenbijl die eindigt in een 
zee-egel van het genus Echinocorys (foto: Anne-
mieke van Roekel).
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En dan nog dit…

Registratie 

Wat voor artefacten geldt, geldt ook voor fossielen. Een vondst 
waarvan niet echt vaststaat waar en wanneer die is gedaan, is 
zowel voor de wetenschap als voor musea waardeloos. Het is 
daarom van belang om zoveel mogelijk informatie daarover 
vast te leggen. Ook als je niet weet wat je hebt gevonden, dus 
je fossiel nog niet hebt kunnen identificeren. Ik heb in mijn 
collectie vondsten die ik pas na 40 jaar, meestal met steun van 
ervaren hobbygenoten of wetenschappers, van een naam heb 
kunnen voorzien.

De “Schatkist van Eli Heimans” 

Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen die iets verzamelt 
dat wetenschappelijk of museaal van waarde is, bij zijn leven 
moet regelen wat er na zijn dood met de verzameling moet 
gebeuren. De tijd waarin je nabestaanden gewoon naar een 
museum kunnen gaan om de verzameling over te dragen, ligt 
al ver achter ons. Musea kampen met een tekort aan ruimte en 
menskracht en door de forse bezuinigingen ook aan geld, en 
staan doorgaans niet meer op je collectie te wachten. Ik heb uit 
mijn gigantische collectie fossielen eerst alle soorten geselec-
teerd waarvan ik 25 of meer goede exemplaren over had. Dat 
waren 36 soorten uit vrijwel alle periodes van het leven op onze 
planeet. De Stichting Natuurmuseum en Milieueducatie Zwolle, 
kortweg NAMEZ, heeft daarmee 25 grote gereedschapskisten 
gevuld. Elke kist heeft exact dezelfde inhoud: 36 doosjes met 
een of meer fossielen, een echte geologenloep, het bovenge-
noemde boek van Jelle Reumer, het boek van Marga Coesèl 
“Eli Heimans, uit de schaduw van Jac. P. Thijsse”, vier lesop-
drachten en een docentenhandleiding voor gebruik van die kist 
op scholen voor voortgezet onderwijs. NAMEZ heeft die kist 
“De schatkist van Eli Heimans” genoemd en gratis verstrekt 
aan de 25 belangrijkste natuurmusea in ons land. In die schat-
kist is ook een gelijknamig boek te vinden met een beschrijving 
+ een foto van elk fossiel en een afbeelding van het landschap 
waarin het organisme geleefd moet hebben. Het boek geeft 
ook antwoord op basale vragen als: waar kun je in Nederland 
fossielen vinden? Hoe weet je hoe oud fossielen zijn? Wat is 
de evolutietheorie van Charles Darwin? Toont je eigen lichaam 
sporen van evolutie? Wat betekent uitsterven? In elke kist zit 
ook nog een USB-stick met daarop de digitale versie van het 
boek en van de lesopdrachten. Ook het Geologisch Museum 
Hofland te Laren heeft zo’n schatkist ontvangen en kan die als 
leskist uitlenen aan scholen en organisaties. In nummer 1 van 
maart 2019 van het blad GEA is de volledige informatie over 
“De Schatkist van Eli Heimans” gepubliceerd.

Over de auteur

Johan Mulder is socioloog en landbouwkundige en 
in 2002 gepensioneerd als coördinerend inspecteur 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Hij 

kreeg daarna een aanstelling als onbezoldigd projectmanager 
bij de toenmalige stichting “De Oude Beuk” en werd verant-
woordelijk voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Midden- en 
Zuid Amerika en Azië. Johan is ruim een halve eeuw lid van de 
NGV, even lang donateur van GEA en medeoprichter van de 
Werkgroep Pleistocene Zoogdieren en van het vroegere Natuur-
museum West Overijssel en het vroegere Themapark Ecodrome 
te Zwolle. Hij is vooral promotor en bestuurder als het gaat om 
de instandhouding van paleontologisch erfgoed, de natuur en 
milieueducatie en de ondersteuning van geologieonderwijs.

Contactgegevens:

Johan Mulder, Merellaan 27 
7711 LJ Nieuwleusen
0529-482849 en 06-22929953
Mulder27@xs4all.nl 
 

.
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De Noordzeebodem als schatkamer voor 
paleontologie: de pleistocene faunae

Door Dick Mol & Bram Langeveld

De paleogeografie van onze planeet is sterk aan veran-
deringen onderhevig, veelal veroorzaakt door opeenvol-
gende dramatische klimaatsveranderingen. Door sterk 
stijgende en dalende zeespiegelstanden is de ene keer de 
oceaanoppervlakte aanzienlijk kleiner en afwisselend veel 
groter. Tijdens het kwartair, dat circa 2.580.000 jaar ge-
leden zijn aanvang nam en is onderverdeeld in het pleisto-
ceen en het holoceen, hebben sterk wisselende temperaturen 
een enorme invloed gehad op de paleogeografie van het 
Euraziatische continent, onder andere in noordwest Eu-
ropa. Zeespiegelfluctuaties van ruim honderd meter hebben 
plaatsgevonden. 

Het zuidelijke deel van de relatief ondiepe Noordzee is tijdens 
lange episoden van het pleistoceen geen zee geweest. De Britse 
Eilanden waren toen verbonden met het continent van Europa 
(afbeelding 1). Het Euraziatische continent was verbonden, 
vanwege lage zeespiegelstanden, met het Noord-Amerikaanse 
continent. Deze brede landbrug werd Beringia genoemd. Via 
dit Beringia bereikten onze voorouders aan het einde van het 
ijstijdvak het Noord-Amerikaanse continent. Fossiele zoog-
dierresten uit het pleistoceen, opgevist en opgebaggerd van de 
bodem van de Noordzee tussen de Britse Eilanden en Europa, 
bewijzen dat de huidige Noordzee droog land is geweest. Daar 
deden grote grazers, loofeters en roofdieren zich te goed aan de 
biodiversiteit. Als voorbeeld nemen we het Eemien, het laatste 
interglaciaal van het pleistoceen dat vernoemd is naar de rivier 
de Eem in de provincie Utrecht. Het Eemien besloeg de tijd-
spanne van circa 130.000 tot circa 115.000 jaren geleden. De 
gemiddelde zomertemperatuur was toen ruim anderhalve graad 
Celsius hoger dan tegenwoordig. Toen werden het stroomge-
bied van de Rijn en de IJssel, de zuidelijke bocht van de Noord-
zee tussen East Anglia en Nederland en het Britse vasteland en 
het stroomgebied van de rivier de Theems, bewoond door een 
zoogdierfauna die aangepast was aan een soort savanneland-

schap. Er leefden hier onder andere bosolifanten, damherten, 
leeuwen, hyena’s, wilde zwijnen en in de rivieren dobberden 
nijlpaarden. Overblijfselen van deze dieren worden met grote 
regelmaat bij baggerwerkzaamheden en visactiviteiten, ook 
op de Noordzee, gevonden. Bij diepe graafwerkzaamheden op 
Trafalger Square in hartje Londen, bijvoorbeeld, werden resten 
van bosolifanten en nijlpaarden aangetroffen die gedateerd zijn 
in dat laatste interglaciaal, het Eemien (Sutcliffe, 1985).

De Noordzeebodem

Al in de 19de eeuw kwamen Noordzeevissers overblijfselen 
van verdwenen dierenleven tegen in hun netten. Netten die 
door de vissersschepen over de zeebodem worden voort-
getrokken voor de vangst van platvissen. Deze zogenoemde 
boomkorkotters hebben in meer dan een eeuw een enorme 
schat aan fossiele zoogdierresten en archeologische objecten 
aan land gebracht (Van Kolfschoten & Laban, 1995). Verschil-
lende musea, zoals het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, 
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in 
het Zeeuws Museum in Middelburg en het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam hebben omvan-grijke collecties van 
fossiele zoogdierresten opgebouwd die voor wetenschappelijk 
onderzoek gebruikt worden. Veel archeologische voorwerpen 
zoals vuistbijlen en ook menselijke resten bevinden zich in 
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De Noordzee is 
dan ook wereldwijd vermaard vanwege zijn enorme fossielen-
rijkdom. En dan met name als het gaat om grote pleistocene 
zoogdieren als wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, 
reuzenherten en de daarbij behorende roofdieren als leeuwen 
en hyena’s. Ook zijn de overblijfselen van die grote pleistocene 
zoogdieren, zowel land- als zeezoogdieren, vermaard vanwege 
hun uitstekende preservatie. Door een nauwe samenwerking 
van de paleontologische gemeenschap met de Noordzeeboom-
korvisserij zijn we veel te weten gekomen over de verschillende 
pleistocene zoogdierfaunae die op verschillende momenten de 
zuidelijke bocht van de Noordzee bewoond hebben (afbeelding-
en 2, 3 en 4). Het pleistoceen wordt gekenmerkt door koude en 
warme perioden, glacialen en interglacialen, die elkaar afwis-
selden. Begrijpelijk dat in deze perioden dan ook verschillende 
diergezelschappen geleefd hebben: de ene keer een aan de 
koude en droogte aangepaste fauna, de andere keer een aan een 
gematigd of subtropisch klimaat. Door de samenwerking met 
de visserij weten wij niet alleen waar in de uitgestrekte Noord-
zee fossiele resten worden opgevist maar ook welke diersoorten 
bij elkaar hebben gehoord. Het is immers een mix van allerlei 
skeletresten die als bijvangst in de netten aan dek komen: 
fossiele beenderen en kiezen van misschien wel een paar 
miljoen jaar oud tot en met de resten uit de kombuis van de 
scheepskok. De resten van fossiele zoogdieren kunnen op basis 
van hun morfologie aan een bepaalde diersoort worden 
toegeschreven. Daarbij komt dat de vindplaatsgegevens 
(de coördinaten) die door de visserij worden aangeleverd, 
de fossilisatie of mineralisatiegraad en gegevens van 
geologische kaarten en literatuur, van onschatbare waarde 
zijn voor een nauwkeurige determinatie. Zo kunnen 

Afbeelding 1: de paleogeografie en de noordelijke ijsuitbreiding 
omstreeks 40.000 jaar geleden.
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de verschillende dierlijke resten in een bepaalde episode van 
het vroeg-, midden- en laatpleistoceen geplaatst worden. Dan 

hebben we het over de tijdspannen van 2.580.000 
tot 773.000, respectievelijk 773.000 tot 126.000 en 
126.000 tot 11.700 jaren geleden. Het moge duide-
lijk zijn dat alle vondsten onder de waterspiegel 
gedaan worden, dat het merendeel door de vissers 
verzameld is en alle vondsten, zoals we dat noemen, 

ex situ zijn. Dat wil zeggen dat zij niet in hun oorspronkelijke 
aardlaag opgegraven zijn. Dat zou er op kunnen duiden dat zij 
van zeer geringe wetenschappelijke waarde zijn. Dat is echter 
onjuist. Door middel van de morfologie worden de resten aan 
een diersoort toegeschreven en op basis van een eventuele 14C- 
datering kunnen zij in de tijd geplaatst worden. Kortom, de 
fossiele Noordzeeresten en de archeologische objecten die als 
bijvangst aan land worden aangevoerd, hebben wel degelijk een 
wetenschappelijke waarde. Complete of gedeeltelijke skeletten 
van grote ijstijdzoogdieren zijn nooit gevonden of herkend. 

Een mooi voorbeeld van het belang van de Noordzeefossielen 
vormt een onderkaak van een sabeltandkat (afbeelding 5). Dit 
unieke fossiel werd in 2000 opgevist door een Urker boom-
korkotter in de zuidelijke Noordzee. De slechts licht bescha-
digde kaak kon onmiskenbaar gedetermineerd worden als een 
sabeltandkat door het lage kaakgewricht en de vorm van de 
aanwezige kiezen en tandkassen. Het fossiel was niet, zoals de 
andere schaarse sabeltandkatfossielen uit de Noordzee, zwaar 
versteend, maar juist nog opvallend licht. Dit deed vermoeden 
dat het een fossiel uit het late pleistoceen moest zijn. Een aantal 
14C dateringen bracht uitkomst: de kaak bleek slechts 28.000 
jaar oud te zijn (Reumer et al., 2003). De kaak rekte het voort-
bestaan van de sabeltandkat in Europa (afbeelding 6) in een 

Afbeelding 5: de jongste sabeltandkat van Europa: een 
onderkaak van 28.000 jaar oud. Collectie Natuurhistorisch Mu-
seum Rotterdam, NMR999100001695. Foto: Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam.

Afbeelding 2: de boomkor aan boord van een Eurokotter. Foto: 
Hans Wildschut.

Afbeelding 3: schedel van een mammoetstier wordt op de 
steiger gehesen. Foto: Frits Vosse.

Afbeelding 4: na 24 uur korren terug in de haven van Stel-
lendam met de vangst: mammoeten in overvloed. Foto: Hans 
Wildschut.

Afbeelding 6: tot voor 28.000 jaar leefde de sabeltandkat 
(Homotherium latidens) in Noordwest Europa. Foto: René 
Bleuanus.
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keer met bijna 300.000 jaar! Een recente studie aan oud DNA 
uit de kaak onderbouwde de jonge ouderdom (Paijmans et al., 
2017). De kaak wordt nu voor toekomstig onderzoek bewaard 
in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Vondstgebieden

Een aantal vindplaatsen van de Noordzeebodem zijn in de loop 
der tijd van groot belang geworden voor de bestudering van 
die fossiele zoogdierresten en archeologica (Mol et al., 2003, 
2008). Veel skeletresten worden opgevist ten zuidwesten van 
de zogenoemde Bruine Bank. Deze ondiepte in de Noordzee, 
18 tot 23 meter water staat er op deze bank, ligt circa 50 zee-
mijlen uit de kust van IJmuiden. De Bruine Bank zelf is in het 
holoceen (dat 11.700 jaar voor heden is begonnen) gevormd 
en levert geen fossiele zoogdieren uit het pleistoceen op. Maar 
direct ten oosten van die Bruine Bank ligt een diepe locatie die 
Het Gat wordt genoemd (Post et al., 2001, Mol et al., 2003). 
De diepte van Het Gat is ruim veertig meter. Deze locatie, die 
moeilijk bevisbaar is (in het vissersjargon een zwaar bestek 
genoemd), heeft veel skeletresten opgeleverd, die doorgaans 
donkerbruin tot zwart van kleur zijn en zeer zwaar geminerali-
seerd (afbeelding 7). Onderzoek leerde ons dat deze fossiele 
resten, die in één en dezelfde fauna geplaatst worden, ongeveer 
een miljoen jaar oud zijn. Ten westen van de Bruine Bank ligt 
een aantal tot meer dan 40 meter diepe putten (de eerste Diepe 
Put, de Diepe Put, de tweede Diepe Put; Mol et al., 2008).  
Deze putten hebben eveneens een schat aan resten opgeleverd, 
die een hoge ouderdom hebben en in het begin van het pleisto-
ceen geplaatst moeten worden. Een andere belangrijke vind-
plaats voor de zoogdierpaleontologie en de vroege menselijke 
bewoning in de zuidelijke bocht van de Noordzee is de Smiths 
Knoll (Mol & Langeveld, 2017). De Smiths Knoll is een baken 
in de zee voor de Engelse kust. De exacte positie luidt NB 
52˚43,524’ - OL 02˚17,878’. Het ligt daarmee op het Engelse 
continentale plat van de Noordzee. De Smiths Knoll is een hele 
lange zandbank die in N-Z richting ligt. Op die bank staat tus-
sen de 8 en 15 meter water. Aan de westkant van de bank is de 

zee wel 44 meter diep en de bodem is daar zeer slap, ook wel in 
het jargon aangeduid als modderig. Ten oosten van de bank, in 
het zogenoemde Knoll Diep, is de zee wel 53 meter diep. Door 
extreem sterke getijdestroming is er aan de ZW-kant veel verzet 
van zandduinen (wandelende duinen). En op plekken dieper 
dan 50 meter aan de oostkant van de bank liggen plekken met 
schelpzand (drijfzand). Kortom een zeer gevarieerde bodem 
die het vissen met sleepnetten niet eenvoudig maakt. In de 
omgeving van de Smiths Knoll ligt nog een aantal belangrijke 
vindplaatsen. Zo zijn de vindplaatsen Knoll Diep (ten noorden 
van het baken) en de Koeput (ten zuidoosten van het baken) be-
langrijk om te noemen. Van deze vindplaatsen met diepten tot 
50 meter zijn met grote regelmaat zwaar versteende fossielen 
opgevist van een vroeg-pleistocene fauna waarin grote herten 
en zuidelijke mammoeten domineren. De hoge graad van fossi-
lisatie is kenmerkend voor deze fossiele resten. De vindplaats 
de Stekels (eveneens ten zuidoosten van het baken) is van 
belang om te noemen omdat hier met zeer grote regelmaat 
ook artefacten verzameld zijn, en dan met name door mensen 
bewerkte skeletdelen zoals geweitakken van grote herten uit 
het vroeg-holoceen. En dan hebben we een aantal locaties die 
minder diep zijn zoals het Cementgat en de Vierde rug (beiden 
ten oosten van het baken), waar een laat-pleistocene fauna op-
gevist wordt. Een fauna gedomineerd door wolharige neushoo-
rns, wolharige mammoeten, steppenwisenten en wilde paarden. 
Tot slot noemen wij hier nog het Eurogeulgebied voor de kust 

van Zuid-Holland (afbeelding 8). Om enorme schepen met een 
grote diepgang de toegang tot de havens van Rotterdam te ga-
randeren is er voor de kust van Zuid-Holland een navigatieroute 
in de Noordzeebodem tot circa 30 meter diepte uitgebaggerd. 
Deze geul snijdt door sedimenten die in het laatpleistoceen door 
de Oer-Rijn en Oer-Maas afgezet zijn (Rijsdijk et al., 2013). In 
die sedimenten liggen overblijfselen van met name 
een pleistocene en een holocene zoogdierfauna 
(Mol, 2012). Deze fauna wordt gedomineerd door 
wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, 
steppenwisenten, reuzenherten, rendieren, wilde 
paarden en roofdieren als leeuwen en hyena’s (Mol 

Afbeelding 7: zwaar gefossiliseerde skeletresten van de zuidelij-
ke mammoet. Foto: Hans Wildschut.

Afbeelding 8: kaartje van het Eurogeulgebied voor de kust van 
Zuid-Holland.
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et al., 2008). Deze fossiele beenderen komen uit zandlagen die 
na afzetting bedekt zijn geraakt met een laag klei, waardoor hun 
fossilisatie perfect is: de kleinste details van deze beenderen 
en gebitselementen zijn goed waarneembaar. Relatief kleine 
boomkorkotters, zogenoemde Eurokotters, zijn zeer regel-
matig op jacht naar platvissen in de Eurogeul en komen dan als 
bijvangst veel resten tegen die dateren uit het pleistoceen. Ook 
gerichte vistochten (Mol & Post, 2010) voor het dreggen naar 
de fossiele beenderen hebben een enorme schat aan resten van 
grote land- en zeezoogdieren opgeleverd (afbeelding 9). De 
Eurogeul geldt als een zeer rijke vindplaats in de zuidelijke 
bocht van de Noordzee. Het Eurogeulgebied werd nog belang-
rijker toen er ook grote hoeveelheden zand werden opgezogen 
voor de aanleg van Maasvlakte 2. Maasvlakte 2 werd aangelegd 

met ruim 240 miljoen kubieke meter zand, dat werd opgezogen 
uit het Eurogeulgebied (afbeeldingen 10, 11 en 12). 
Het nieuwe land biedt ruimte voor uitbreiding van 
de capaciteit van de Rotterdamse haven. De buiten-
contour van Maasvlakte 2 bestaat voor een groot 
deel uit een strand met een smal duin erachter. Het 
strand werd in mei 2012 opengesteld voor publiek 

en bleek toen al snel een paradijs voor honderden privéver-
zamelaars. In weer en wind, soms zelfs voor zonsopkomst, 
zoeken verzamelaars het strand af naar pleistocene zoogdieren 
en archeologische voorwerpen. Op basis van de aangelegde 
collecties, sommige met vele duizenden fossielen, kon al snel 
worden geconcludeerd dat niet alleen de bekende laat-pleisto-

cene fauna vertegenwoordigd was, maar dat uit diepere lagen 
ook een vroeg-pleistocene fauna was opgebaggerd. De fossiel-
en uit deze fauna, met onder andere de zuidelijke mammoet, 
werden gedetermineerd op basis van hun morfologie. Ze bleken 
ook veel zwaarder versteend dan het klassieke Eurogeulma-
teriaal. Maasvlakte 2 levert zo nieuwe gegevens op over de 
vroeg-pleistocene fauna (Mol & Langeveld, 2014). Een andere 
belang-rijke vindplaats is de Zandmotor voor de kust van Ter 
Heijde nabij Den Haag (Van der Valk et al. 2011). Dit kunst-
matige schiereiland werd in 2011 opgeleverd en bestaat uit ruim 
20 miljoen kubieke meter zand dat ondiep uit het noordelijke 
deel van het Eurogeulgebied werd gewonnen. Hier worden al-
leen de laat-pleistocene en vroeg-holocene fauna uit de Euro-
geul gevonden. De Zandmotor is van grote toegevoegde waarde 
omdat hier met de hand ook de kleinere fossielen worden 
verzameld, die door de mazen van het visnet glippen of aan 

Afbeelding 11: het opgezogen zand vormt nieuw land. Foto: 
Hans Wildschut.

Afbeelding 9: landschapsreconstructie van het Eurogeulgebied 
tussen de 30.000 en 40.000 jaar geleden. Reconstructie door 
Remie Bakker.

Afbeelding 10: een sleephopperzuiger werkt aan de aanleg van 
Maasvlakte 2. Foto: Hans Wildschut.

Afbeelding 12: luchtfoto van Maasvlakte 2. Foto: Havenbedrijf 
Rotterdam.
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boord van een kotter niet opvallen. Denk daarbij aan beesten 
als otters, hazen, bevers en kleine zoogdieren. Ook resten van 
vogels en vissen en natuurlijk archeologische voorwerpen zoals 
benen spitsen worden op de Zandmotor gevonden. Analyse van 
de grote Zandmotorcollecties levert nieuwe inzichten op (Mol 
& Langeveld, 2018).

Landschapsreconstructies

De fossil record van de zuidelijke bocht van de Noordzee is 
zeer rijk en divers. Hoewel de fossiele overblijfselen niet in 
situ zijn opgegraven zijn deze wel degelijk van belang om beter 
zicht te krijgen op wie de opeenvolgende bewoners zijn ge-
weest van de zuidelijke bocht van de Noordzee in het pleis-
toceen. In het vroeg-pleistoceen heeft dit deel van Noordwest 
Europa deel uitgemaakt van een uitgestrekte savanneachtig 
landschap. Beboste gebieden die werden afgewisseld door 
grasvlakten. Grote rivieren hebben het gebied doorkruist en 
waren schitterende drinkplaatsen voor grote landzoogdieren 
die hier rondtrokken: zuidelijke mammoeten, Mammuthus 
meridionalis (Nesti, 1825), met een schouderhoogte van ruim 
vier meter, langbenige en slank gebouwde Etruskische neus-
hoorns, gevaarlijke sabeltandkatten, grote herten en primitieve 
runderen. In de rivieren dobberden de eerste nijlpaarden van 
Noordwest Europa. De zuidelijke mammoeten en de Etruski-
sche neushoorns worden gekenmerkt door een laagkronig en 
eenvoudig opgebouwd gebit dat kenmerkend is voor loofeters, 
browsers. Het klimaat zal enigszins gematigd tot subtropisch 
zijn geweest. Dramatische klimaatsverandering op de grens van 
het vroeg- en het midden-pleistoceen zorgden ervoor dat de 
biotoop, zoals hiervoor kort beschreven, verdween. Het 
savanne-achtige landschap maakte plaats voor uitgestrekte 
grasvlakten. Daarmee verdween de zo kenmerkende vroeg-
pleistocene fauna om plaats te maken voor een fauna van 
grote grazers, die meer aangepast waren aan het verorberen 
van harde grassen. De fauna uit het midden-pleistoceen wordt 
gekenmerkt door de zogenoemde steppenmammoet, Mammu-
thus trogontherii (Pohlig, 1885) en een geassocieerde fauna. 
In het laatpleistoceen, na het laatste interglaciaal, wordt het 
steeds kouder en kouder. Over het noordelijk halfrond strekt 
zich een enorme koude droge, bijna boomloze grassteppe uit 
(Figs. 13, 14 en 15). Dat biotoop noemen we de mammoet-
steppe, vernoemd naar het icoon van het ijstijdvak, de wolhar-
ige mammoet, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). 
De laagvlakte, wat nu de bodem van de zuidelijke bocht van 
de Noordzee is, maakte deel uit van deze mammoetsteppe. Het 
moet een zeer vruchtbaar gebied zijn geweest. In deze laag-
vlakte vormden vanuit het oosten de Oer-Rijn, de Oer-Maas en 
vanuit het westen de Theems hun delta’s. Het klimaat tijdens 
de periode tussen ruwweg 100.000 en 20.000 jaar geleden is te 
vergelijken geweest met een droog landklimaat. De begroeiing 
van de mammoetsteppe werd gekenmerkt door harde grassen 
en een kruidachtige vegetatie. Langs de grote rivieren die het 
landschap doorkruisten, moet het een paradijs zijn geweest voor 
de mammoetfauna. Enkele vertegenwoordigers uit die fauna 
die indertijd deze zuidelijke bocht van de Noordzee bewoonden 
zijn de wolharige neushoorns – Coelodonta antiquitatis (Blu-
menbach, 1799), wolharige mammoeten – Mammu-
thus primigenius, steppenwisenten – Bison priscus 
Bojanus, 1827, oerrunderen – Bos primigenius 
Bojanus, 1827, wilde paarden – Equus caballus Lin-
naeus, 1758, 
reuzenherten – Megaloceros giganteus (Blumen-

Afbeelding 14: reconstructie van de steppenwisent (Bison 
priscus) door Remie Bakker. Foto: Rob Buiter.

Afbeelding 13: reconstructie door Remie Bakker van de 
wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis). Foto: René 
Bleuanus.

Afbeelding 15: een steppenwisent komt een sabeltandkat tegen. 
Foto: Rob Buiter.
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bach, 1799), grottenhyena’s – Crocuta spelaea (Goldfuss, 
1823), bruine beren – Ursus arctos Linnaeus, 1758, grotten-
leeuwen – Panthera spelaea (Goldfuss, 1810), wolven – Canis 
lupus Linnaeus, 1758 en sabeltandkatten – Homotherium la-
tidens Owen, 1846.

Een makaak op de Maasvlakte 2

De strandvindplaatsen leveren een steeds nauwkeuriger inzicht 
op. Zo werden er onlangs fossiele resten van de makaak (af-
beelding 16) van het strand van Maasvlakte 2 en van het strand 
van Hoek van Holland gepubliceerd (Reumer et al., 2018). 
Dit dier was nog nooit zo noordwestelijk gevonden; voorheen 
was het bekend uit Tegelen in Limburg en uit sedimenten die 
tevoorschijn kwamen tijdens de aanleg van de tunnel onder het 
Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De fossielen, een stukje 
kaak met een kies, een losse kies en een hoektand, werden door 
de onderzoekers nauwkeurig vergeleken met makakenresten 
van andere vindplaatsen. De ouderdom van het stukje kaak zou 
Eemien kunnen zijn, maar een vroeg-pleistocene ouderdom is 
niet uit te sluiten. Tegenwoordig leeft de makaak niet noordelij-
ker dan Gibraltar. De fossielen van de Noordzeebodem zijn 
soms uitmuntend bewaard gebleven. Zo werd er in 2010 voor 

het eerst een coproliet, een fossiel uitwerpsel, 
van een grottenhyena opgevist (afbeelding 17). 
Dit gebeurde tijdens een paleontologische survey 
in het zandwingebied voor Maasvlakte 2. Het 
fossiel werd opgenomen in de collectie van het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam (en is daar 

ook te zien) en werd gepubliceerd door Mol et al. (2010) en 
Reumer et al. (2010). Het betreft een min of meer bolvormig 
object met een lichtbruine kleur en een vrij compacte struc-
tuur, waar wel holtes in voorkomen. Het is opvallend licht. De 
publicatie werd breed verspreid onder alle strandverzamelaars 
toen het strand van Maasvlakte 2 werd opengesteld en al snel 
volgden er nog vele exemplaren. Inmiddels zijn er meer dan 
200 gevonden en vormen de coprolieten onderwerp van ge-
netisch en isotopenonderzoek (Mol & Langeveld, 2014). Naast 
het dierenleven leren we ook steeds meer over de vegetatie 
van dat wat nu de Noordzeebodem is. Via een kies van een 
reuzenhert (afbeelding 18) bleek het mogelijk een onverwachte 
blik te werpen op de vegetatie van de Mammoetsteppe doordat 
er resten van zijn laatste maaltijd in de diepe plooien bewaard 
waren gebleven. Deze plantenresten werden eruit gepeuterd 
en bestudeerd door de paleo-ecoloog Bas van Geel van de 
Universiteit van Amsterdam. Van Geel bestudeerde de pollen-
korrels (stuifmeel) om een beeld te krijgen van de vegetatie. 
Ook werden de plantenresten gedateerd. Het landschap van 
ruim 42.000 jaar geleden werd gereconstrueerd als een boom-
loze grasvlakte met een uitermate diverse flora aan kruiden en 
andere niet-houtige planten (Van Geel et al., 2018).

Conclusie

De Noordzeebodem is een zeer rijke vindplaats voor dierlijke 
resten en archeologische overblijfselen. Nauwkeurig onder-
zoek aan die overblijfselen levert resultaten op die bijdragen 
aan een beter begrip van de vroegste bewoning door mens en 
dier in de landschappen uit het hele pleistoceen. Daarom is het 
noodzakelijk om een goede en professionele samenwerking te 
onderhouden en te bevorderen tussen zij die veelal bijvangsten 
in hun netten krijgen, de boomkorvisserij, en de verzamelende 
instituten en privéverzamelaars. Daarnaast is een samenwerking 
met de schare van verzamelaars van pleistocene en holocene 
fossielen op de stranden van Maasvlakte 2 en De Zandmotor 
voor de kust van Ter Heijde en Monster een must. Het zijn zij 
die vele honderden uren besteden aan het zoeken naar fossiele 
resten en archeologische objecten en daarbij ook erg veel klein 
skeletmateriaal weten veilig te stellen. Denk hierbij aan over-
blijfselen van kleine dieren als hazen, muizen en woelratten. 
Door een goede samenwerking zullen steeds weer vondsten aan 
het licht komen die de puzzel van het pleistocene landschap, 

Afbeelding 18: deze molaar van een reuzenhert bevatte 42.000 
jaar oude plantenresten die een vegetatiereconstructie mo-
gelijk maakten. Collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 
NMR999100013942. Foto: Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam.

Afbeelding 16: wangaanzicht van het onderkaakfragment van 
een makaak, collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 
NMR999100010537. Foto: Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam.

Afbeelding 17: de eerste coproliet van een grottenhyena van de 
Noordzeebodem. Foto: Hans Wildschut.
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haar aankleding en dierlijke en menselijke bewoners zullen 
vervolmaken. Dat zal uiteindelijk een nog beter inzicht geven 
in de geschiedenis van de bewoning van de zuidelijke bocht 
van de Noordzee toen de zee nog geen zee was, ons meer leren 
over het uitsterven van dieren en planten door klimatologische 
veranderingen en het zal een beter begrip opleveren van de 
gevolgen van toekomstige zeespiegelstijgingen en zeespiegel-
dalingen. Dat die immens kunnen zijn, bewijst de pleistocene 
en vroeg-holocene fossiele rijkdom van de bodem van de 
Noordzee.

Meer weten?

In het educatief centrum Historyland te Hellevoetsluis is een 
permanente tentoonstelling “Mammoetsteppe” ingericht met 
opgeviste vondsten van de bodem van de Noordzee. Daar staan 
enkele samengestelde skeletten van wolharige mammoeten 
(afbeelding 19), die het verhaal vertellen over mammoeten en 
hun evolutiegeschiedenis. Daar wordt ook de geassocieerde 
fauna van de wolharige mammoet belicht aan de hand van 
schitterende vondsten die elk hun eigen verhaal vertellen. Een 
boeiende en aantrekkelijke tentoonstelling die zijn evenknie 
niet kent. Meer informatie online: www.historyland.nl (afbeel-
ding 20).
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Over de ijstijdelijke fossiele dierenwereld 
van Het Gooi

Door Bert Boekschoten

De bezoeker van het mooie museum Hofland te Laren zal 
het niet denken- maar fossiel worden, vooral op het land, is 
een grote uitzondering. Gelukkig maar - een heidewande-
ling tussen de gebeenten van vele heideschapen die te velde 
het leven lieten, een boswandeling met krakende vogelske-
letjes onder de schoen – dat heeft niets aantrekkelijks. De 
ervaring leert dat van zulke dode dieren na enkele weken 
hoogstens een paar maanden, niets resteert; vooral door 
biologische recycling. Botten en tanden zijn roofgoed voor 
kalkbehoevende vogels en knaagdieren. Voor fossilisatie 
is snelle overdekking van het kadaver met zand of klei 
geboden. Maar dan moet zo’n afzetting wel plaatsvinden in 

een gebied waar een behoorlijk planten- en 
dierenleven aanwezig is.

Veel van de Gooise afzettingen zijn redelijk snel 
gevormd. Maar in gletsjermorene, het keileem, is 

dierlijk leven uitgesloten. De uitgebreide smeltwaterafzettingen 
om de Gooise gletsjertongen uit de IJstijd zijn al even levens-
vijandig. En de dekzanden, achtergebleven van de zandstormen 
in de barre arctische woestijn van de laatste ijstijd, zijn in een 
levenloos milieu afgezet. Nooit tref je daarin enig versteend 
wezen aan, nimmer werden de soms papierdunne laagjes 
dekzand verstoord door beworteling, betreding of omwoeling. 
Waarin we wel fossielen kunnen verwachten, is in de rivieraf-
zettingen van het Maas/Rijnsysteem welke de kern vormen van 
de stuwwallen; verplaatst en opgestuwd door het landijs van de 
Saale-ijstijd dat circa 150.000 jaar geleden het Gooi overdekte. 
Het zijn de zand- en grindgronden waarin de Erfgooiers tijdens 
de 19e en 20e eeuw de vele ondiepe grind- en leemkuilen heb-
ben gedolven in de heide zuidwest van Laren en bij de Tafel-
berg. Dat laagpakket, bestaande uit de formaties van Sterksel en 
Urk, was tijdens de vorige eeuw goed ontsloten in de zanderij 
van Koppel direct ten oosten van de waterwinning van de 
Utrechtse Waterleiding, tussen Laren en Hilversum. 
Er hebben meer zulke zandgroeven bestaan; bijvoorbeeld op 
de Trompenberg, te Hilversum, en in het Bikbergerbos. Daarin 
zijn grove klompen van plaatseigen zandsteen aangetroffen (zie 
Koopman, 2018 met verdere gegevens). De zandlagen werden 
tot een zachte zandsteen verkit door het neerslaan van op-
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Afbeelding 1: onderkaakskies mammoet, groeve Koppel. 
Collectie Museum Hofland. Foto J.S. Heutink.

geloste kalk uit grondwaterstromen. Waaruit is die kalkmaterie 
afkomstig? Misschien van sporadische kalksteenrolstenen, uit 
Ardennen en Rijnleisteengebergte aangebracht door Maas en 
Rijn. Maar ongetwijfeld ook werd kalk opgelost uit voordien 
nog aanwezige fossielen van schelpen en beenderen. De zand- 
en grindgronden aan het oppervlak van de kruinen van de stuw-
wallen zijn nu dan ook geheel ontkalkt – fossielen kunnen we 
alleen verwachten uit diepe graafwerken, waarbij lagen worden 
blootgelegd die minder of niet ontkalkt zijn.

De Rhenen fauna

 Vanwege de landschapsbescherming is het zand winnen uit 
stuwwalkruinen al tientallen jaren geleden beëindigd. Dit houdt 
dus in dat het vinden van dierlijke ijstijdfossielen in het Gooi 
thans zo goed als uitgesloten is. Wat er heeft geleefd, wat er kan 
hebben geleefd- dat leiden we af uit oudere vondsten, en van 
andere localiteiten; met name de Grebbeberg. De stuwwal bij 
Rhenen is veel hoger dan de Gooise; de afgraving aan de voet 
van die berg, zuidelijk van ‘t dierenpark, vond tot op grotere 
diepte plaats. De voormalige zandwinning Leccius de Ridder 
is heden dus een recreatieplas. De formaties werden wel 20 m 
dieper uitgegraven dan in de zandkuil van Koppel (gerekend 
vanaf het maaiveld) en er bevond zich een behoorlijke leem-
laag met meerbodemschelpjes tussen de zandlagen in. De veel 
grotere hoogte van het profiel zowel als de leemlaag hebben de 
doorstroming van grondwater vertraagd en belemmerd. Daar-
door zijn er in Rhenen ook zwerfstenen van kalksteen gespaard 
gebleven en bleven allerlei versteende resten behouden. Van 
Kolfschoten (1981) gaf daarvan een overzicht. Er zijn veel 
resten van muizen, spitsmuizen en van een mol gevonden – uit 
de kleilaag. Die leefden vermoedelijk wel in de buurt van de 
plek waar deze werden gefossiliseerd. Fossielen van grotere 
diersoorten werden meest als losse vondst opgeraapt; vooral 
mammoet maar ook bosolifant, drie soorten neushoorns, 
gewone en reuzenherten, de steppenwisent en het wilde zwijn, 
ook nijlpaard en muskusos. Een menagerie om de 
Oostvaardersplassen jaloers te maken – maar ook een minder 
plausibele combinatie van soorten. Een nijlpaard kan hier 
wel voorkomen, wanneer vooral de winters heel mild zijn. 
Maar tegelijk met een muskusos? Van Kolfschoten vermoe-
dde dat de afzettingen van Rhenen tijdens zowel koelere als 
warmere klimaatsfasen werden gevormd, in de aanvang van 
de Saale-ijstijd- zo’n 180.000 jaar geleden. De soortenlijst is 
dus een mengeling; vanuit stroomopwaarts en/of uit oudere 
lagen geremanieerde fossielen en van dieren die ooit ter plekke 
leefden in verschillende fasen van het IJstijdvak.
 Leefde er ooit zo’n gevarieerde fauna in Het Gooi? Dat is 
maar de vraag. Rolstenen van Maas en Rijn zo groot als kin-
derhoofdjes, zoals je die in Rhenen aantrof, ontbraken in de 
afzettingen van de groeve Koppel. Er zullen hier dus geen diepe 
geulbodems met hogere stroomsnelheden zijn geweest. Ook 
in de wanden van Koppel was een kleilaag tijdelijk ontsloten. 
Deze laag was dun en ontkalkt bevatte zeer veel roestkleurige 
verweerde brokjes hout – anders dan de homogeen grijze klei 
van Rhenen, Je krijgt de indruk dat in ‘t Gooi minder variatie 

in milieu kan zijn geweest circa 180.000 jaar geleden, dan in 
Rhenen. 

Mammoetkiezen

In ons gebied zijn uitsluitend mammoetkiezen gevonden, 
enorme massieve gevaarten die van alle mogelijke restanten 
zonder twijfel het meest bestendig waren tegen oplossing van 
kalk. De oudste meldingen komen uit de 19e eeuw (mij me-
degedeeld door Wim Dral), in het Algemeen Handelsblad van 
9-11-1846. Uit de Hilversumse Boomberg werden drie mam-
moetkiezen opgegraven, volgens de bekende medicus J.F. van 
Hengel. Begeleidende “vondsten” (twee ammonieten, verschil-
lende Terebratula’s, koralen, een stuk koperlazuur en een stuk 
kwarts met ondoorschijnende smaragdkristallen) zijn in geen 
geval uit de Boomberg afkomstig, en de drie kiezen blijven dus 
met nevelen en vraagtekens omhuld.
 Ikzelf vond in de groeve Koppel in 1948 een “mammoethand-
je”, één lamel van zo’n grote kies, het mager resultaat van jaren 
speuren. In het museum Hofland te Laren berust een bijna com-
plete onderkaakkies van een mammoet, welke ook uit de groeve 
Koppel afkomstig is (afb.1). Uit de voormalige groeve achter 
het internaat St. Louis, even ten ZW van Amersfoort, die wat 
sediment betreft goed met Koppel te vergelijken was, beeldde 
Van der Lijn even zulke mammoethandjes af (Van der Lijn 
1935). Aldaar vond ik de dikke stang van een fossiel hertenge-
wei. Nadere vondstgegevens over de Hoflandkies zijn, volgens 
conservator Robbert Striekwold, niet voorhanden. Er zouden, 
naar hij mededeelde, nog twee mammoetkiezen uit de groeve 
Koppel kunnen liggen in opgeslagen oude bestanden van het 
voormalig Goois Museum te Hilversum. Het Hofland- exemp-
laar vertoont omkorsting door dendrieten van mangaan-oxiden, 
neergeslagen uit het grondwater (afb.2). Zulke dendrieten tref 
je ook aan bij zoogdierfossielen uit Rhenen ze komen niet voor 
op de Noordzee-mammoetkiezen. Resumerend zou je kunnen 
vermoeden dat de vroege afzettingen van grote rivieren nog 
bij Rhenen in een sterk afwisselend deltagebied plaatsvonden, 
waar zich een rijke fauna kon ophouden. De Gooise (en Amers-
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foortse) lagen zouden dan verder stroom afwaarts zijn gevormd 
in een vlakker areaal, waar voornamelijk grote grazers zo nu en 
dan verbleven. Dit vermoeden is onzeker, gezien het schamele 
vondstmateriaal. Denkbaar blijft, dat deze restanten harde delen 
waren van ijstijddieren die hoger stroomopwaarts langs het 
toenmalig rivierstelsel verongelukten.

 
Menselijke fossielen?

Mensachtige fossielen uit het ijstijdvak zijn al helemaal nergens 
aangetroffen op het vasteland van Nederland. Maar mensen 
laten wel veel duurzame sporenfossielen na, in de vorm van 
hun stenen werktuigen. Sporen van mensachtigen (voetafduk-
ken & stenen werktuigen) zijn in de laatste jaren aangetoond 
van de uiterste Engelse oostkust bij Happisburgh, en deze zijn 
iets van 800.000 jaar oud. Oermensen zouden dus ook ‘t Gooi 
kunnen hebben bevolken, tijdens de afzetting van de formatie 
van Peize. Vondsten uit deze periode zijn hier niet bekend. De 
afwezigheid van vuursteen maakte ons gebied wellicht minder 
aantrekkelijk als verblijfplaats? Dat veranderde in de Gooise 
regio pas tijdens de afzetting van de formatie van Appelscha, 
met aanvoer van Middenduits grind (zie Koopman & van Balen 
2018). Meer vuursteen kwam naar Midden Nederland toen het 
Rijn/Maassysteem tijdens de latere ijstijd (onder invloed van de 
tektonische opwelving van Ardennen en Rijnleisteengebergte) 
steeds grover rolsteenmateriaal verder noordelijk bracht. De 
grote intocht van Noordduitse en Scandinavische vuursteen 
vond plaats door het gletsjerijs van de Saale-ijstijd. Het lijdt 
geen twijfel dat er in Rhenen oermensen hebben gewoond – 
het onderzoek van Stapert (1987) heeft dat ondubbelzinnig 
uitgewezen. Van de Gooise stuwwallen zijn enkele paleo-
lithische vondsten bekend met een ouderdom van 150.000-
250.000 jaar bekend (zie Koopman (2018) voor enkele voor-

beelden). Veruit het grootste deel van de Gooise 
vuurstenen artefacten dateert echter van na de 
landijsbedekking. Dit is wel zeker wanneer 
vondsten buiten de kruinen van de stuwwallen 
worden aangetroffen. Het is evident, dat Nean-
derthal-achtigen tijdens de minder koude fasen 

van de laatste ijstijd in het Gooi konden leven- van hun jacht-
wild, dat moet hebben rondgeslopen, is niets fossiel bewaard 
gebleven- voorzover nu bekend. Enige mogelijke uitzondering 
hierop is de vondst van de kaak van een poolhaas door Ben Wa-
let, echter is het niet duidelijk wat de ouderdom van deze kaak 
is (Koopman & Cruysheer, 2012)
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Het belang van botten. Archeozoölogisch 
onderzoek en de reconstructie van het 
verleden.

Door Jørn Zeiler

Archeozoölogie, de studie van dierlijke resten uit archeolo-
gische contexten, speelt een belangrijke rol bij de beant-
woording van vragen over ons verleden. Anders dan bij 
paleontologie, waar veelal het dier centraal staat, gaat het 
bij de archeozoölogie om de relatie tussen mens en dier. De 
dierlijke resten komen immers uit plaatsen die door onze 
voorouders zijn gebruikt of bewoond, en vormen een neer-
slag van menselijke activiteiten zoals jagen, vissen, slachten 
en consumeren. Uitzondering daarop is de zogenaamde 
achtergrondfauna, dieren waarvan de resten bij toeval tus-
sen het huishoudelijke afval terecht zijn gekomen. Dat kun-
nen bijvoorbeeld amfibieën of muizen zijn die in een kuil of 
put zijn gevallen waar ze niet meer uit konden komen.

Archeozoölogisch onderzoek kan waardevolle informatie 
leveren over een groot aantal thema’s die van belang zijn voor 
de interpretatie van het doen en laten van onze voorouders. Wat 
zeggen de verschillende diersoorten over het landschap, en hoe 
heeft de mens dat landschap gebruikt om zijn voedsel te vin-
den? Welke soorten zijn bejaagd en bevist? Wat voor vee hield 
men, en hoe werd dat geëxploiteerd? Wat voor eetgewoonten 
had men? Zijn er aanwijzingen voor handel en transport over 
langere afstand? En als overkoepelende vraag: hoe veranderden 
al deze dingen in de loop van de tijd? In deze bijdrage zal aan 
de hand van enkele voorbeelden worden geschetst welke rol 
archeozoölogie speelt bij de interpretatie van ons verleden. Het 
gaat daarbij om onderzoek van twee neolithische sites, Swifter-
bant en Mienakker, en twee middeleeuwse sites: Wijnaldum en 
Tiel.

Swifterbant: een neolithische site in het moerasgebied

“Wonen aan het water” is al een aantal jaren een veelgebruikte 
en succesvolle slogan onder huizenverkopers. “Wonen in het 
moeras” zou veel minder aanspreken. “Moeras” roept immers 
de associatie op van zompigheid, natte voeten, muggen en 
ander ongemak. En toch gingen rond 4100 v.Chr. mensen pre-
cies daar wonen: op oeverwallen in het moeras bij het huidige 
Swifterbant. Uit het afval en andere sporen die zij achterlieten 
blijkt waarom. Ten eerste was het een gebied dat zeer rijk was 
aan vis en wild. De kreken die men beviste bevatten niet alleen 
veel zoetwatervissen als meerval, snoek en paling, maar lagen 
ook op de route van soorten die in het voorjaar en de zomer 
vanuit zee het binnenland introkken: steur, zalm/zeeforel en 
dunlipharder (1). De eerste twee soorten paaien in zoet water; 
de dunlipharders zwemmen in de zomer de rivieren op om in 
de herfst weer naar zee terug te keren. Vooral de steuren, die 
een maximale lengte van vier meter kunnen bereiken, moeten 
een gewilde buit zijn geweest. Maar ook op plekken waar geen 

steuren langskwamen moet de vangst van trekkende vissoorten 
zeer lonend zijn geweest, getuige de vaak uitgebreide construc-
ties van visweren die op meerdere plaatsen in de bodem van 
Flevoland en de NO-polder zijn aangetroffen en die zowel uit 
het neolithicum als uit de bronstijd dateren (2). Behalve aan 
vis was het gebied bij Swifterbant rijk aan groot en klein wild: 
met name wilde zwijnen, bevers en otters. Uit de analyse van 
snijsporen op de botten van die laatsten blijkt dat ze niet al-
leen – zoals men in eerste instantie zou verwachten – werden 
gevangen vanwege de pels, maar ook om het vlees. 

Ook edelherten zijn bejaagd, maar die waren veel minder tal-
rijk. Meer dan 60% van de edelhertresten bestaat uit geweifrag-
menten, wat er op duidt dat men vooral afgeworpen geweien 
heeft verzameld of geïmporteerd, en in mindere mate actief op 
de dieren heeft gejaagd. Tot de jachtbuit behoorden ook een en-
kele oeros, eland en wild paard (3). Die laatste kwam mogelijk 
van de Utrechtse heuvelrug. Het vermoeden (gebaseerd op 
vondsten van paardenbotten op meerdere plekken in Flevoland) 
bestaat dat op de Midden-Nederlandse stuwwallen na de laatste 
ijstijd nog een tijdlang een of meerdere kleine populaties wilde 
paarden hebben geleefd. Dieren van die populatie zouden zo 
nu en dan terecht kunnen zijn gekomen in de nattere randzones 
(4). Gedomesticeerde paarden verschijnen pas in de bronstijd. 
Behalve vissen en wilde zoogdieren behoorden 
ook vogels tot de jachtbuit, zij het in veel kleinere 
aantallen. Het gaat dan vooral om eenden, naast 
andere water- en moerasvogels als knobbelzwaan, 
aalscholver, zeearend en roerdomp. Maar het was 
niet alleen het rijke aanbod aan vis, zoogdieren en 

Afbeelding 1: botten van otters uit Swifterbant met snijsporen. 
Met de klok mee: onderkaak, dijbeen, opperarmbeen en elle-
pijp. De snijsporen op de onderkaak zijn kenmerkend voor 
villen, die op de andere botten wijzen op het ontleden van het 
skelet en het ontvlezen. Uit: Zeiler, 1997.
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vogels waarom men het moeras introk. Ook het rundvee werd 
meegenomen, wat er niet alleen op wijst dat het gebied goede 
weidegronden bood, maar ook dat men er gedurende langere 
tijd verbleef. Schapen werden niet gehouden, vermoedelijk 
vanwege het hoge risico van besmetting met leverbot, een 
parasiet die in zoet water leeft en dodelijk is voor schapen. 
Runderen zijn beter tegen deze parasiet bestand (5). Al met al 
blijkt uit de archeozoölogische data dat het moerasgebied bij 
Swifterbant uitstekende leefmogelijkheden bood. Mogelijk 
heeft men in de winter, als het water te hoog kwam, wel eens 
moeten verkassen naar hoger gelegen plekken zoals de nabijge-
legen rivierduinen, maar dat was klaarblijkelijk geen beletsel 
om gedurende langere tijd in het gebied te vertoeven en de rijke 
natuurlijke bronnen te exploiteren.

Mienakker: laat-neolithische visserijspecialisten

Gedurende het laat-neolithicum was de huidige Kop van 
Noord-Holland relatief dicht bewoond. Er lagen enkele tiental-
len sites, waarvan Aartswoud, Kolhorn, Mienakker, Zeewijk 
en Keinsmerbrug de meest bekende zijn. Al deze sites zijn te 
dateren tussen ca. 2600 en 2400 v.Chr (6). Gedetailleerd onder-
zoek, waarbij specialisten van verschillende disciplines nauw 
samenwerkten, heeft aangetoond dat er een grote onderlinge 
variatie was. Niet alleen bleek dat sommige sites seizoens-
matig bewoond waren en andere permanent, maar ook dat de 
activiteiten van site tot site verschilden. Weliswaar werd in alle 
gevallen gebruik gemaakt van de rijke mogelijkheden die het 
landschap bood, zoals uitstekende weidegronden voor het vee 

en een overvloed aan vogels (vooral eenden) en vis, maar
dat betekende niet dat men overal hetzelfde deed. Het meest 
sprekende voorbeeld daarvan is Mienakker. Eén van de meest 
opvallende uitkomsten van het archeozoölogisch onderzoek van 
die site is de grote hoeveelheid resten van kabeljauwachtigen: 

bijna 70% van het aantal gedetermineerde visresten. 
De meeste daarvan zijn afkomstig van schelvis, 
gevolgd door kabeljauw en wijting. Dat is een groot 
verschil met wat in twee nabijgelegen sites, Zeewijk 
en Keinsmerbrug, is gevonden. Resten van kabel-
jauwachtigen maken daar slechts 1-1,5% van het 

aantal gedetermineerde visresten uit. In Zeewijk zijn maar twee 
resten van schelvis aangetroffen, in Keinsmerbrug geen enkele. 
Verder valt op dat het bij de schelvissen uitsluitend om grote, 
geslachtsrijpe exemplaren gaat, terwijl de resten van kabeljauw 
zowel van jonge als van volwassen exemplaren afkomstig zijn 
(7). Tegenwoordig zijn volwassen schelvissen zeldzaam langs 
de Nederlandse kust, maar dat was nog niet zo lang geleden 
anders. Aan het einde van de 19e eeuw verschenen ze in de 
winter in grote aantallen langs de kust, om in het voorjaar, als 
de watertemperatuur steeg, weer weg te trekken naar dieper 
water (8). We kunnen er dus vanuit gaan dat de bewoners van 
Mienakker in de winter op schelvis hebben gevist. Hiervoor 
moest men echter wel het water op, want anders dan platvis, 
die in ondiep water zoals getijdengeulen gevangen kan worden, 
houden schelvissen zich in dieper (kouder) water op. Dat 
impliceert het gebruik van boten. En die heeft men inderdaad 
gehad! Er zijn resten van een kano gevonden, in de vorm van 
een aantal twijgen. Een kano van die constructie moet bekleed 
zijn geweest met huiden (9). En op dit punt passen de archeo-
zoölogische gegevens perfect op de archeologische informatie, 
want behalve door een grote hoeveelheid resten van schelvis en 
andere kabeljauwachtigen valt Mienakker op door een relatief 
hoog aandeel van zeehondbotten. 
En die leveren, net zoals bij de pelsdieren van Swifterbant, 
bewijs in de vorm van snijsporen dat men de zeehonden heeft 
gevild. Met die huiden heeft men de kano (en vermoedelijk 
meerdere kano’s) bekleed, waardoor men vervolgens het water 
op kon om op schelvis te vissen. Voor zover nu bekend neemt 
Mienakker hiermee een unieke positie in binnen de laat-neoli-
thische voedseleconomie van Noord-Holland.

Wijnaldum en Tiel: vogelvangst en elite in de middeleeuwen

De terp van Wijnaldum, gelegen in het noorden van Fries-
land, is in verschillende perioden bewoond geweest. De eerste 
bewoning is te dateren in de Romeinse tijd (175-300/350 AD). 
Daarna wordt de terp verlaten, om pas in de Volksverhui-
zingstijd (425-550 AD) weer bewoond te raken. Die bewoning 
loopt door in de eeuwen daarna, gedurende de merovingi-
sche (550-750 AD), Karolingische (750-850 AD) en Ottoonse 
periode (800-900/950). Daarna wordt de terp opnieuw, en nu 
voorgoed, verlaten. Wijnaldum is vooral bekend om de opzien-
barende vondst van een rijk versierde fibula, gedateerd in de 7e 
eeuw AD. Het was een eerste duidelijke aanwijzing dat hier in 
de vroege middeleeuwen voorname lieden hebben gewoond. 
Latere vondsten, zoals een uit edelhertgewei vervaardigde 
stemsleutel van een lier en een benen fluit (gemaakt uit een 
bot van een zwaan), bevestigen dat beeld: muziekinstrumenten 
worden op andere terpen zelden aangetroffen. 
Vondsten van andere luxe artikelen als lepels sluiten daarbij 
aan. En ook uit de dierlijke resten komt het beeld naar voren 
van een hoge sociaaleconomische status. Zo is er meer jacht-
wild (edelhert) aangetroffen dan op andere terpen (10). Ook 
de hoeveelheden vissen en vogels zijn aanzienlijk groter dan 
elders in het gebied. Kennelijk had men meer tijd voor een 
intensieve exploitatie van de natuurlijke voedselbronnen en kon 

Afbeelding 2: aantalspercentages vogelresten Wijnaldum, opge-
deeld in vier categorieën. Uit: Prummel et al. (2013). 
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men zich een gevarieerder en rijker dieet veroorloven. Eén van 
de meest opvallende aspecten is de verandering in het spectrum 
van de vogels die gevangen werden (afbeelding 2). 
Terwijl in de eerste drie bewoningsperioden (Romeins, Volks-
verhuizing en Merovingisch) voornamelijk eenden en andere 
watervogels tot de jachtbuit behoorden, zien we in de Karoling-
ische periode ineens een forse toename van steltlopers – zozeer 
zelfs dat ze de belangrijkste groep worden. Het gaat daarbij 
vooral om grutto en/of rosse grutto, kemphaan, goud- en/of 
zilverplevier, bonte strandloper en kanoetstrand-loper. In de 
Ottoonse periode neemt hun aandeel weliswaar weer af, maar 
blijft hoog in vergelijking tot de eerste drie perioden.

Er zijn geen aanwijzingen dat deze verschuiving te wijten is 
aan veranderingen in het open kwelderlandschap rond Wijnal-
dum. Veel eerder wijst het op een verandering in vangsttech-
nieken. Een succesvolle vogelvangst hangt niet alleen af van 
goede gereedschappen en technieken, maar ook van de juiste 
keuze van plaats en tijd. Wat dat laatste betreft zijn eenden het 
meest eenvoudig te vangen in de (late) zomer (juli-augustus), in 
de periode dat ze ruien en dus niet kunnen vliegen. Ze zijn dan 
bovendien in relatief grote aantallen te vangen. Deze techniek 
zou in Wijnaldum zeer goed gebruikt kunnen zijn. Steltlopers, 
daarentegen, hebben zo’n ruiperiode niet en moeten dus op een 
andere manier gevangen worden. Aan de Noord-Friese kust 
werden tot in de eerste helft van de vorige eeuw steltlopers, 
ganzen en andere vogels gevangen met zogenaamde staltnetten, 
netten met een lengte van 15-20 m en een hoogte van ca. 1,7 
m. Deze werden op het wad vlak achter de dijk geplaatst, 
evenwijdig aan de kust (11). De beste manier om relatief grote 
aantallen steltlopers te vangen is met behulp van klapnetten, 
oftewel wilsternetten. Met deze netten werden tot in de jaren 
‘70 van de vorige eeuw met name in Noord-Nederland grote 
aantallen goudplevieren (‘wilsters’) gevangen. Tot de bijvangst 
behoorden andere steltlopers als rosse grutto, kemphaan, bonte 
en kanoetstrandloper en wulp (12). Dat zijn, met uitzondering 
van de laatste, precies die soorten die met name in de Karoling-
ische periode het meest gevangen zijn. Wanneer het wilsternet 
is ontwikkeld is niet exact bekend. Er zijn vermeldingen en 
afbeeldingen van de vogelvangst met netten uit de 15e en 16e 
eeuw, maar het eerste echte bewijs is een schilderij uit 1611 
waarop een polder ten noorden van Enkhuizen is afgebeeld, 
waar duidelijk te zien is dat plevieren met een wilsternet 
gevangen worden (13). Het wilsternet lijkt dus ergens aan 
het eind van de late middeleeuwen te zijn ontwikkeld, maar 
misschien is dat al (veel) eerder gebeurd en zien we daar in 
Wijnaldum aanwijzingen voor. Juist een elite zal immers als 
eerste gebruik maken van een nieuwe techniek! Zij beschikt 
over voldoende financiële middelen en heeft bovendien genoeg 
tijd om zich bezig te houden met het vangen van vogels. Als dat 
inderdaad zo is, zou het wilsternet al rond 750 AD ontwikkeld 
kunnen zijn. En er is meer dat daarop wijst. De vogelresten uit 
de gracht van de vroegmiddeleeuwse (Ottoonse) ringwalburg 
in Tiel (900-1050 AD) zijn voor het grootste deel afkomstig 
van steltlopers: vooral goudplevieren, naast enkele kieviten, 

kemphanen en grutto’s. Ook drie andere, bij de ringwalburg 
behorende, structuren (900-1100 AD) zijn opvallend rijk aan 
resten van steltlopers. Hier zijn het vooral kieviten, goud-
plevieren en kemphanen. Botten van ooievaar, blauwe reiger, 
kraanvogel en pauw onderstrepen nog eens extra de aanwezig-
heid van een elite (14). Een en ander wijst er op dat ook de 
Tielse elite beschikte over efficiënte technieken om steltlopers 
te vangen. Dit versterkt het vermoeden dat het wilsternet al in 
de vroege middeleeuwen is ontwikkeld.

Tot besluit

Hierboven is aan de hand van drie voorbeelden geschetst wat 
de bijdrage kan zijn van archeozoölogisch onderzoek bij het 
beantwoorden van vragen over het doen en laten van onze 
voorouders – of het nu gaat om neolithische moerasbewoners of 
om middeleeuwse Friese edellieden. Uiteraard zijn er veel meer 
voorbeelden te geven, maar het mag uit deze korte bijdrage 
duidelijk zijn dat onderzoek van dierlijke resten van grote 
waarde is voor de reconstructie van ons verleden, en daarmee 
een belangrijke plaats inneemt binnen de archeologie.
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Noten

(1) Clason & Brinkhuizen (1978); Brinkhuizen (1979). Skelet-
resten van zalm en zeeforel zijn moeilijk van elkaar te ondersc-
heiden.
(2) Zie o.m. Bulten et al. (2002); Zeiler 2017.
(3) Zeiler (1997).
(4) Laarman (2001)
(5) Dat het weiden van runderen in een moerasgebied geen 
enkel probleem is, blijkt uit het feit dat dit ook tegenwoordig 
nog gebeurt in de Coto Doñana, in het zuiden van Spanje (eigen 
waarneming van de auteur).
(6) Hogestijn (2005).
(7) Zeiler & Brinkhuizen (2013).
(8) Redeke (1935).
(9) Nobles (2013).
(10) Het gaat daarbij met name om het relatief hoge aantal 
vleesbevattende botten, en niet om geweifragmenten. Deze 
kunnen immers afkomstig zijn van verzamelde afgeworpen 
geweien en zijn om die reden geen aanwijzing voor 
actieve jacht.
(11) Van der Ploeg (1977)
(12) Jukema et al. (2001)
(13) Het schilderij, van de hand van een onbekende 
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kunstenaar, is in bezit van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
(14) Zeiler & Brinkhuizen (2015)
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De landslak Cerion in archeologische 
context, Spaanse Water, Curaçao, Neder-
landse Antillen. 

Door Dennis C. Nieweg

Er zijn in de wereld meer dan 85.000 soorten levende mol-
lusken of schelpdieren bekend. Fossiel en sub-fossiel zijn 
het er zeer waarschijnlijk nog een keer zoveel. Mollusken 
hebben meestal een schelp waarmee ze de weke delen 
beschermen. Deze schelpen of resten daarvan komen vaak 
voor in archeologische context en de vraag is natuurlijk 
hoe ze daarin terecht komen. Vanaf het paleolithicum zijn 
mollusken al aanwezig in archeologische context (Stiner et 
al. 2013). Meestal zijn het resten van de mollusken die de 
mensen gegeten hebben of hebben gebruikt voor het maken 
van gebruiksvoorwerpen. 

Gedurende de laatste decennia hebben veel archeologen zich 
meer geconcentreerd op dierlijke resten en dus ook op resten 
van schelpen. Het specialistisch onderzoek wordt belangrijker 
en er is niet alleen een focus op bijvoorbeeld aardewerk. Om 
bepaalde processen en kenmerken met betrekking tot schelp-
resten te begrijpen, is het belangrijk om aandacht te schenken 
aan de biologische aspecten van weekdieren en hun omgeving. 
In de loop der jaren is het onderzoek snel veranderd, van een 
primaire focus op het dieet naar onder andere vormingsproces-
sen waaronder post-depositionele processen, paleo-ecologische 
reconstructies en ook naar aspecten van een sociale organisatie 
(zoals wie de weekdieren verzamelden en waarom). Moder-
ne onderzoekstechnieken zoals isotopen- en DNA-analyse 
zorgen voor nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld herkomst. 
Deze onderzoeken kunnen gedaan worden in Nederland maar 
ook in andere gebieden waar veel mollusken voorkomen zoals 
Curaçao. Tropische gebieden lenen zich bij uitstek voor archeo-
malacologisch onderzoek, namelijk omdat mollusken hier veel 
voorkomen en op veel meer manieren gebruikt werden dan 
alleen als voedselbron. 

De opgravingen

Op Curaçao zijn naar aanleiding van een bureauonderzoek en 
een verkennend onderzoek in 2007 een aantal opgravingen uit-
gevoerd in 2008 en 2009 door de Universiteit Leiden, Faculteit 
der Archeologie (Hoogland et al. 2014). Deze opgravingen 
vonden plaats in 2008 op de archaïsche vindplaatsen C-039 
en C-215 aan de oostkust van het Spaanse Water (afbeeld-
ing 2). Begin 2009 is ook de nabijgelegen vroeg-archaïsche 
vindplaats Seru Boca (C-038/ SBOC-0109) onderzocht. Door 
bouwwerkzaamheden in het gebied van het Spaanse Water en 
de aanwezigheid van zogenaamde shellmiddens kwamen de 
bovengenoemde archeologische vindplaatsen voor onderzoek 
in aanmerking. In dit artikel zal de aandacht uitgaan naar het 
schelpmateriaal gevonden in C-038 en C-215 (afbeelding 1). 
De vindplaats C-215 is gelegen op de grens van het heuvel-

landschap en een saliña of zoutmeer ten zuiden van vindplaats 
C-039 en bestaat uit één shellmidden. Seru Boca (C-038) is ge-
legen in het terrassenlandschap dat centraal ligt tussen de vind-
plaatsen C-039 en C-215 en bestaat naast een vroeg-archaïsche 
schelpcomponent ook uit een kleine koloniale haardplaats, 
opgegraven onder een overhangende rots met rotsschilderingen 
(Hoogland et al. 2014), (afbeelding 3). 

Tijdens het onderzoek op de vindplaatsen C-038 en C-215 is 
veel schelpmateriaal aangetroffen en geanalyseerd (Nieweg, 
2014). Dit schelpmateriaal betreft de bulk van 
al het aangetroffen archeologisch materiaal. 
Het materiaal is in units (putten) en zogen-
aamde squares opgegraven en lag over het 
algemeen erg oppervlakkig. Van alle soorten 
schelpen aanwezig op beide vindplaatsen zijn 
er slechts een paar die als voedsel hebben 

Afbeelding 1: kaart van Curaçao met de onderzochte sites 
C-038, C-039 en C-215 (Hoogland et al. 2014).

Afbeelding 2: Spaanse Water, Curaçao, 2009.
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gediend. De meest algemene (voedsel)soorten aanwezig in 
het materiaal waren de slakken (gastropoden): Lobatus gigas 
(kroonslak), Melongena melongena, Cittarium pica (West 
Indische topschelp) en een aantal oesterachtige tweekleppigen 
zoals Pinctada imbricata radiata en Crassostrea rhizopho-
rae. Naast de soorten zoals boven beschreven zijn er ook veel 
kleine soorten aangetroffen. Deze kleine soorten gastropoden 
zijn op de vindplaats terecht gekomen door de lokale fauna 
(bijvoorbeeld meegenomen door de landheremiet Coenobita 
clypeatus), bijvangst en/of post-depositionele processen zoals 
bioturbatie, veroorzaakt door bijvoorbeeld landkrabben uit de 
familie Gecarcinidae. Een aantal kleine soorten die waarschi-
jnlijk wel expres verzameld zijn, zijn soorten van het genus 
Nerita, Tectarius en Nodilittorina. Deze genera zijn eetbaar en 
gelijkwaardige soorten worden bijvoorbeeld ook in de Pacific 
gegeten (Nieweg pers. observ.). Duidelijk is dat de lokale Am-
erindiaanse bevolking gebruik maakte van de lagune van het 
Spaanse water om voedsel te zoeken. Binnen het aangetroffen 
schelpmateriaal van de vindplaatsen C-215 en C-038 zijn ook 
veel landslakken aanwezig. Deze landslakken zijn recent nog 

veel te vinden op Curaçao en het Spaanse Water en 
betreft de soort Cerion uva uva. Na C-14 datering 
van de bovengenoemde vindplaatsen bleek dat de 
vindplaats C-215 archaïsch is (2822-2586 BC) en 
de vindplaats C-038 vroeg-archaïsch (2908-2701 
BC), (Hoogland et al. 2014). De landslak Cerion 
uva is een algemene soort op de ABC-eilanden. Wel 

een echt buitenbeentje door zijn uiterlijk maar ook geografisch 
omdat andere Cerion soorten voornamelijk op de Bahama’s 
en het eiland Hispaniola voorkomen (Hovestad, 1987). De 
bekende evolutiebioloog Stephen Jay Gould heeft in een artikel 
over Cerion aangegeven dat er een verondersteld gebruik is van 
de landslak Cerion uva binnen vroeg-archaïsche vindplaatsen 
van Curaçao met betrekking tot consumptie (Gould, 1971). 
Duidelijk is dat op de vroeg-archaïsche vindplaatsen C-215 
en C-038, Cerion materiaal aanwezig is net zoals ook op de 
midden-/laat-archaïsche vindplaats C-039 in het Spaanse Water. 
Vergeleken met de andere schelpsoorten komt Cerion een 
stuk minder voor maar omvat toch een totaal percentage van 
ongeveer 5% van het geheel. Het eventuele gebruik van Cerion 
als consumptieschelpdier is onduidelijk. Opvallend is het mis-
sen van de top in veel vroeg-archaïsche vindplaatsen. Volgens 
Gould zou de top van de schelp verwijderd zijn door afslag en 
daarna kon via de mondopening door middel van zuigen het 
dier verwijderd worden (Gould 1971:17). Veel voedingsstoffen 
zal het niet opleveren maar wel vocht, wat in een aride omgev-
ing als Curaçao erg welkom kon zijn. Na wat experimentele 
archeologie en dus het afschrapen van de top op de rotsen 

op Bonaire in 2015 werd duidelijk dat de top inderdaad veel 
vocht bevat. Of het dus ook het dier is geweest dat genuttigd 
werd blijft onduidelijk want het zou ook alleen om het zoete 
water kunnen gaan waar de vroegere archaïsche bewoners van 
Curaçao geïnteresseerd in waren. Niet valt uit te sluiten dat er 
bijvoorbeeld bepaalde diersoorten zijn die ook deze extractie 
technieken hanteren, hoewel deze kans zeer klein lijkt. Het 

Afbeelding 4: vroeg-archaïsche Cerion uva uva met verwij-
derde top afkomstig uit Seru Boca.

Afbeelding 3: Seru Boca (C-038).
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eventuele missen van de top (apex) is tijdens het verwerken 
van het materiaal eerst niet opgevallen. Door het bekijken van 
een groot droog grondmonster (put 1, vulling 3) is aangetoond 
dat ongeveer 80% van de aanwezige Cerion inderdaad de apex 
mist. De vindplaats Seru Boca heeft ook veel Cerion-materiaal 
met missende apex wat ook ongeveer 80% van het materiaal 
omvat (zie afbeelding 4). Duidelijk is dat deze soort zeer uit-
bundig voorkomt op de onderzochte vindplaatsen, zowel levend 
als vers dood. Ze zitten vaak met tientallen en zelf honderden 
op planten en bomen in de omgeving (zie afbeelding 5). Niet 
vreemd dat ze daardoor ook (vroeger en nu) in archeologische 
context terecht komen. Volgens Haviser (1987:23) zijn, naast 
Cerion, de meest voorkomende soorten in vroeg-archaïsche 
context, soorten zoals Pinctada imbricata radiata, Ostrea 
equestris, Isognomon sp, Pecten ziczac, Chama macerophylla, 
Lima scabra, Arca zebra, Anadara notabilis en Astraea caelata. 
Ook aanwezig maar in veel mindere mate Cittarium pica en Lo-
batus gigas. Deze soorten zijn pas weer veel aanwezig tijdens 
de midden- en laat archaïsche periode. Dit beeld klopt met de 
resultaten afkomstig van de schelpanalyses van C-038, C-039 
en C-215 (Nieweg, 2014).

De landslak Cerion komt zoals gezegd op alle ABC-eilanden 
voor en is bijna niet uit elkaar te houden als ondersoort op de 
diverse eilanden. Ze zijn alleen te onderscheiden door kleine 
kenmerken en als zodanig in de loop der tijd beschreven. Niet 
alleen Steven Jay Gould heeft hier onderzoek naar gedaan 
maar ook Harasewych (Harasewych 2014, Harasewych 2019). 
Diverse ondersoorten zijn in de loop der tijd beschreven zoals 
Cerion uva uva, Cerion uva knipensis en Cerion uva diablensis 
(Curacao), Cerion uva bonairensis (Bonaire) en Cerion uva 
arubanum (Aruba). Het recente onderzoek van Harasewych 
heeft een interessante link kunnen leggen tussen de taxonomie 
en de archeologie door gebruik te maken van DNA- en mor-
fologisch onderzoek, maar ook door middel van geologische 
data. Na genetisch onderzoek van de nog levende ondersoorten 
en vormen en populatieonderzoek op de drie eilanden, bli-
jken er van de verschillende ondersoorten en soorten die in 
de loop van de jaren beschreven zijn, alleen bovenstaande 
ondersoorten over te blijven. Door geologische processen zoals 
het uit elkaar drijven van de tektonische platen, tsunami’s en 

zeespiegelstijging zijn de soorten in de loop van de tijd van 
elkaar gescheiden maar is de tijd te kort om aparte soorten te 
laten ontstaan. Wel ontstonden er dus kleine morfologische en 
genetische verschillen die tot aparte ondersoorten leidden. Waar 
vroeger alleen naar het uiterlijk van de schelp gekeken werd 
heeft Harasewych nu de haplotypes (combinatie van allelen in 
een chromosoom) van de verschillende populaties met elkaar 
vergeleken (Harasewych, 2014). Het blijkt dus dat alle eerder 
herkende soorten allemaal maar één soort omvatten en dat ook 
veel ondersoorten gewoon Cerion uva uva zijn. Bijzonder was 
dat Harasewych ontdekte dat de soort aanwezig op Aruba het 
exacte haplotype had als de populatie bij Willemstad, Curaçao. 
Dit betekent dat er exemplaren vanuit Curaçao op Aruba terecht 
zijn gekomen en zich populaties hebben kunnen vormen op 
Aruba. Volgens Harasewych moet Cerion door de lokale Ca-
quetio bevolking of door de Nederlandse kolonisten in de 17e 
eeuw naar Aruba meegenomen zijn, wat natuurlijk een interes-
sante gedachte is. Deze introductie van Cerion zal hoogstwaar-
schijnlijk toeval zijn geweest en bijvoorbeeld met gewassen 
mee zijn gekomen. De oorspronkelijke Cerion van Aruba is 
alleen als fossiel aanwezig en is door zeespiegelstijging en 
tsunami’s uitgestorven omdat Aruba als enige eiland tijdens de 
interglacialen van het Quartair onder water stond (Harasewych, 
2014). De ondersoort C. uva arubanum is in 2019 door Har-
asewych opnieuw benoemd als nieuwe fossiele ondersoort ge-
naamd Cerion uva gouldi als eerbetoon aan Steven Jay Gould. 
Dit omdat de ondersoort “arubanum’ een synoniem geworden 
was van C. uva uva. 
 
Conclusie

Als we kijken naar de verschillen in de vroeg-archaïsche 
periode en de midden- en laat-archaïsche periode vallen 
voornamelijk twee dingen op. Namelijk het voorkomen van 
de landslak Cerion uva waarvan de top is verwijderd in de 
vroeg-archaïsche periode, en een groter aandeel in de fauna van 
de kroonslak Lobatus gigas in de midden- en laat-archaïsche 
periode. Het belangrijkste verschil tussen de pre- en midden- 
en laat-archaïsche periode is dus het gebruik van Cerion. Wat 
de landslak Cerion betreft zou het zo kunnen zijn dat deze 
slak als extra bron voor zoetwater gediend kan hebben. In 
de top bevindt zich namelijk erg veel vocht. Wel is duidelijk 
dat het gebruik van Cerion cultureel bepaald is en later door 
andere bevolkingsgroepen op Curaçao in onbruik is geraakt of 
misschien zelfs niet bekend was in verband met de afwezigheid 
van gebruikte Cerion in archeologische context. Het vroeg-
archaïsch kent in ieder geval een breed spectrum met betrek-
king tot de verschillende soorten schelpdieren en met nadruk 
op de landslak Cerion. Het midden- en laat-archaïsch kent ook 
een breed spectrum maar met een duidelijke 
focus op grote schelpsoorten zoals Lobatus en 
Melongena. De genoemde vindplaatsen liggen 
voornamelijk rondom de lagune van het Spaanse 
Water en samen met de aanwezigheid van de 
vele shellmiddens en dierlijke resten zoals dolfi-
jnen en vissen duidt dit op een sterke afhankeli-

Afbeelding 5: levende Cerion uva uva op een vers gekapte 
boomstronk, Spaanse Water.
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jkheid van de directe omgeving en dus van het mariene milieu. 
De archeologische resten zoals aardewerk, haarden en kuilen 
duidden op de exploitatie, bereiding en consumptie van voed-
sel. Aangezien er geen bewijs is van een nabijgelegen nederzet-
ting of resten daarvan zal het hier waarschijnlijk om tijdelijke 
seizoenkampen gaan. Niet alleen gebruikte de lokale bevolk-
ing de landslak Cerion als zoetwaterbron, maar ze zorgden er 
mogelijk zelfs voor dat deze verspreid werd van Curaçao naar 
Aruba, waardoor er een nieuwe populatie kon ontstaan. Eigen-
lijk kan je spreken van een invasieve soort. Zulke introducties 
van diersoorten in gebieden waar ze niet thuishoren zijn in de 
huidige tijd een algemeen begrip. 

Over de auteur

Dennis Nieweg is afgestudeerd archeoloog (Universiteit Lei-
den) met een specialisatie in archeozoölogie en Caribische ar-
cheologie en geregistreerd senior KNA archeozoöloog en KNA 
archeoloog. Verder is hij als conservator en collectiebeheerder 
in diverse natuurhistorische musea werkzaam geweest.
Verder runt hij het projectbureau “Archaeoconchology” voor 
archeozoölogisch onderzoek en museale projecten (www.
archaeoconchology.com).
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Mededelingen
Archeologica Naerdincklant gaat stoppen!

Zoals in het vorige nummer aangegeven: per eind 2019 zal het tijdschrift Archeologica Naerdincklant ophouden te bestaan. Num-
mer 2019-3 zal het laatste zijn in de reeks. Regionale archeologische artikelen zullen vanaf begin 2020 voortaan gepubliceerd 
worden in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem.

Vacatures

Archeologievereniging AWN Naerdincklant houdt zich bezig met de archeologie van het gebied tussen Vecht en Eem. Onze mis-
sie is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. Wij hebben diverse vacatures. Heeft u belangstelling voor één 
van de vacatures, neemt u dan contact op met: Sander Koopman, voorzitter AWN Naerdincklant, s.koopman19@gmail.com, P 
035-7723267 / Z 06-31665452.

Vacature: secretaris
 
Het bestuur van AWN Naerdincklant is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris is verantwoordelijk 
voor de volgende taken: het voorbereiden van de vergaderingen, de correspondentie rondom de vergaderingen, interne en externe 
communicatie en contacten met andere organisaties waaronder de landelijke AWN. Vereist zijn: vaardigheid met de computer en 
Google Drive en in bezit van computer of laptop, bereid om de bestuursvergaderingen bij te wonen (1x/maand ’s avonds), de flexi-
biliteit om effectief te kunnen functioneren in een onbezoldigd bestuur, de bereidheid om je voor langere tijd aan de vereniging te 
binden, en uiteraard affiniteit met archeologie! Als je belangstelling hebt neem dan contact op met voorzitter Sander Koopman. 
We zien je reactie graag tegemoet!

Vacature: bestuursleden Algemeen

Ter versterking van het bestuur zijn we op zoek naar enkele algemene bestuursleden. Als algemeen bestuurslid denk je mee over 
de toekomst en het functioneren van de vereniging en pak je zelfstandig dan wel in samenwerking met andere bestuurs- of kad-
erleden allerhande zaken op het gebied van amateurarcheologie op. Vereist: allereerst is het belangrijk dat je affiniteit hebt met het 
besturen van een organisatie. Daarnaast nog: vaardigheid met de computer en Google Drive en in bezit van computer of laptop, 
bereid om de bestuursvergaderingen bij te wonen (1x/maand ’s avonds), de flexibiliteit om effectief te kunnen functioneren in een 
onbezoldigd bestuur, zowel zelfstandig als gezamenlijk kunnen werken, in staat om op de langere termijn te denken, de bereidheid 
om je voor langere tijd aan de vereniging te binden, en uiteraard affiniteit met archeologie! Wie pakt de handschoen op?? Als je 
belangstelling hebt neem dan contact op met voorzitter Sander Koopman. We zien je reactie graag tegemoet.

Naerdincklant Lezing WO2-archeologie van Hilversum

De Tweede Wereldoorlog heeft rondom Hilversum talloze sporen achtergelaten. In opdracht van de gemeente is hier enkele jaren 
geleden een uitgebreid onderzoek naar verricht. In deze lezing belichten Scarlett van der Weele (Saxion Hogeschool) en Rob 
Loois (Fietsgilde) de resultaten van dit onderzoek en wat er nu  nog aan overblijfselen is te vinden. Van harte aanbevolen voor de 
liefhebbers van recente archeologie!

Datum:  donderdag 5 september
Tijd:   20.00-22.00 
Locatie:  Infoschuur, Naarderweg 103 Hilversum

Gratis toegankelijk voor leden & relaties van Naerdincklant. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Activiteiten voor eind 2019-begin 2020 zijn in voorbereiding. Houd hiervoor onze website en de mailings in de gaten.

Auteurs gezocht voor slotuitgave Archeologica Naerdincklant 

In het najaar van 2019 publiceert AWN Naerdinclant de LAATSTE uitgave van het regionaal archeologisch tijdschrift 
Archeologica Naerdincklant. Het thema hiervan is de toekomst van de Nederlandse archeologie. Wij nodigen auteurs 
van harte uit om een bijdrage voor deze laatste editie te schrijven. Als u een bijdrage wilt schrijven, neemt u dan con-
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tact op met de redactie. Uw laatste kans!

Bijdragen gezocht over archeologische onderzoeken in de regio

Zoals bekend is het verplicht om bij een ruimtelijke ingreep archeologisch onderzoek te doen. Soms levert dit relevante vondsten 
op. De redactie publiceert hier graag over in de Archeologica Naerdincklant, teneinde de resultaten inzichtelijk te maken voor een 
breder publiek. Heeft uw bureau interessante archeologische vondsten gedaan in het gebied tussen Vecht en Eem, neemt u dan 
contact op met de redactie. 

Colofon
Archeologica Naerdincklant 2019-2
Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken

Over de Archeologica Naerdincklant

Archeologica Naerdincklant is het periodiek van AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek. Het verschijnt 
drie keer per jaar en bevat artikelen over de regionale archeologie, over archeologie in algemene zin en over de hulpwetenschap-
pen van de archeologie. Archeologica Naerdincklant verschijnt digitaal en wordt verstuurd aan alle leden en donateurs van Naer-
dincklant, externe relaties van Naerdincklant en overige geïnteresseerden in de regionale archeologie. Overnemen van (delen van) 
artikelen is toegestaan met correcte bronvermelding.

Meeschrijven voor de Archeologica Naerdincklant

De redactie ontvangt graag uw bijdrage over (regionale) archeologie of over bijvoorbeeld uw eigen vondstencollectie. De redactie 
behoudt zich het recht voor om uw bijdrage te redigeren. Aanlevering via e-mail: redactie.arna@gmail.com. Ook suggesties voor 
thema’s zijn welkom.

Auteursrichtlijnen

1-Het artikel is geschreven in correct Nederlands. Andere talen in overleg met de redactie.
2- Het artikel bevat, naast de hoofdtekst, in ieder geval de volgende onderdelen: korte introductie, auteursinformatie, notenlijst, 

literatuurlijst, bijschriften afbeeldingen.
3- Omvang van de kale tekst bedraagt maximaal 5 pagina’s A4, met regelafstand enkel, lettergrootte 10 pt. Dit is exclusief de lite-

ratuurlijst en de bijschriften.
4-Maximaal 10 illustraties per artikel.
5-Tekst aanleveren in .txt-formaat of .doc zonder enige opmaak.
6-Beelden apart en uitsluitend .jpg.
7-Inhoudelijk niveau: referentie is het tijdschrift Westerheem van de landelijke AWN Archeologie in Nederland.
8- Noten: handmatig aanbrengen met cijfers als volgt: (1), (2), enz., en verklaring van de noten achteraan het artikel (eindnoten).
9- De referenties in de literatuurlijst zoals in het volgende voorbeeld: Koopman, S., & A.T.E. Cruysheer (2012); Paleogeografie en 

bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem. AWN Naerdincklant.

AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek

Naerdincklant is opgericht in 1952, de dertiende afdeling van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, en dé archeo-
logische vereniging voor het gebied tussen Vecht en Eem. De missie van Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de 
regionale archeologie Naerdincklant zet zich op diverse manieren in voor de archeologie in haar werkgebied. Onder meer door 

ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten te houden die mogelijk schade opleveren voor het bodemarchief, door gevra-
agd of ongevraagd advies te geven aan gemeenten, provincies, terreinbeherende instanties of bedrijven en door zelf 
onderzoek te verrichten. Daarnaast vergroot Naerdincklant middels educatieve activiteiten de kennis van de regionale 
archeologie en maakt hiermee over-heden en bewoners bewust van het archeologisch erfgoed en de cultuurhistorische 
waarde daarvan. 
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Ereleden 

Gijs Vlamings
Liesbeth Wierenga
John van der Sar

Lid worden?

U kunt lid worden van de afdeling Naerdincklant door u aan te melden via de website van de landelijke AWN: http://www.awn-
archeologie.nl/; kies de optie Lid worden. Indien u tussen Vecht en Eem woont wordt u automatisch toegewezen aan de afdeling 
Naerdincklant. Stuurt u alstublieft tegelijkertijd met uw aanmelding een mail naar secretaris@naerdincklant.nl, daarmee weet de 
secretaris alvast dat er een nieuw lid is ingeschreven. U kunt ook donateur van de afdeling worden, de kosten hiervan bedragen 
minimaal EUR 15,- per jaar. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met de penningmeester. Een donateur krijgt alle 
afdelingspublicaties en toegang tot afdelingsactiviteiten, uitgezonderd archeologisch veldwerk; dat is voorbehouden aan leden.

Een vondst gedaan?

Een vondstmelding kan veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt 
het verhaal van ons verleden completer. Om die reden is het volgens de Monumentenwet verplicht archeologische vondsten te 
melden. Indien u een archeologisch relevante vondst heeft gedaan, gelieve deze te melden bij de vondstencoördinator. 

Bestuur

Drs. Sander Koopman voorzitter s.koopman19@gmail.com   035-7723267
 portefeuille regionale
 Kwartairgeologie
Ton Kok  penningmeester  tonkok58@gmail.com   06-2202736
VACANT secretaris    
Hetty Laverman algemeen bestuurslid h.m.laverman@euronet.nl    06-23618314
 portefeuille Netwerk en relaties
Marianne van de Weerd kandidaat-bestuurslid marianne vdweerd@kpnmail.nl

Kader

Activiteitencoördinator/webmaster
Yankel Kobalowitz  y.j.kobalowitz@chello.nl   06-22475489

Externe communicatie en PR
Edmond van Putte  edmond11@ziggo.nl

Veldwerk & Vondsten

Vondstencoördinator: 

Drs. Anton Cruysheer  vondsten.naerdincklant@gmail.com 06-40722139

Veldwerkcoördinator:

Olaf Langendorff  o.langendorff@live.nl   06-53457178

Jeugdeducatie: 

AWN Naerdincklant biedt een gastles aan over archeologie en het werk van een archeoloog. Voor meer informatie 
hierover neemt u contact op met:
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Anke Antoni  medewerker Jeugdeducatie ankeantoni@hotmail.com  06-12605961  
      
Redactie

Drs. Anton Cruysheer redacteur cruysheer@protonmail.com 06-40722139
Drs. Sander Koopman hoofdredacteur s.koopman19@gmail.com   035-7723267
Ir. Frances Carrière eindredacteur  f.carriere30@gmail.com   035-7721836
Ton Kok vormgever tonkok58@gmail.com  06-22027369

Overige informatie

Redactieadres Archeologica Naerdincklant:  redactie.arna@gmail.com
Link e-depot Naerdincklant:   http://independent.academia.edu/Naerdincklant
Onze Internetsite:     http://www.awn-archeologie.nl//afdeling/naerdincklant/
Onze Facebookgroep:    http://t.co/NfP09mle
Ons Youtubekanaal:    https://www.youtube.com/channel/UCW3XceLUx6tO2dzY3hlErBg

Volgende nummer

Nummer:      2019-3
Kopijsluiting:      26 september 2019
Thema:       De toekomst van de Nederlandse archeologie

Reeds verschenen nummers

2012-1   Metaalvondsten* 
2012-2  De middeleeuwse veenontginningen*
2013-1  Tuinarcheologie van historische 
  buitenplaatsen*
2013-2  Jaarverslag 2012
2013-3  Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
2014-1  Tabacologie
2014-2  De bronstijd
2014-3  Porselein
2015-1  Artefacten
2015-2  Erfgoededucatie
2015-3  Het Gooi in de vroege middeleeuwen
2016-1  Moderne technieken in de archeologie
2016-2  Numismatiek
2016-3  Onderwaterarcheologie
2017-1  Gemeentelijke archeologie
2017-2  Verdwenen buitenplaatsen en kastelen
2017-3  Aardewerk
2018-1  Stadsvorming in de late middeleeuwen
2018-2  Glas
2018-3  Archeovaria
2019-1  Digitalisering in de archeologie

*Deze nummers zijn verschenen onder de reeksnaam “Naerdincklant Special”.


