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Laat-Pleistocene en holocenepaardachtigen

uit Nederlandse vindplaatsen en de Noordzee

Leo+J. Ligtermoet & Mark Drees

INLEIDING

Bij het hanteren van dezelfde meetpunten die

Hooijer gebruikte, toegepast op 33 metapoden

uit Heerewaarden (LIGTERMOET, 1985), bleek

het mogelijk er 7 als Equus hydruntinus te de-

termineren. Daar de zeven exemplaren van Hee-

rewaarden van holocene ouderdom zijn, is deze

uitkomst zeer onwaarschijnlijk.
Daarom is getracht meer inzicht te krijgen

in laatpleistocene en holocene paardachtigen.
Om dit te realiseren is materiaal van andere

Nederlandse vindplaatsen en de Noordzee (Brui-

ne Bank) onderzocht. Onderstaand artikel geeft

onze bevindingen weer.

MATERIAAL EN METHODE

Het materiaal van Heerewaarden is op grond

van kleurmeting, bepaling van soortelijk ge-

wicht, etc., ingedeeld in een bepaald tijdperk

(LIGTERMOET, 1985).
Het in het Rijksmuseum van Geologie en Mine-

ralogie te Leiden (=RGM) aanwezige materi-

aal is op grond van fauna-samenstelling in-

gedeeld in Holoceen, als er uitsluitend ho-

locene dieren aanwezig waren, zoals geit,

koe, varken, hond, etc., en in Pleistoceen,

als er alleen pleistocene dierresten gevon-

den waren, zoals mammoet, wolharige neus-

hoorn, reuzenhert, etc.

Een derde groep van het RGM-materiaal is in-

gedeeld in Holoceen/Pleistoceen, daar er zo-

wel holocene als pleistocene resten in de

betreffende vindplaatsen aanwezig was.

Voor biometrie zijn de volgende stukken ge-

bruikt:

Metatarsale Ut

1 exemplaar van pleistocene ouderdom uit

Heerewaarden

9 exemplaren van holocene ouderdom uit

Heerewaarden

27 exemplaren uit de collectie van het RGM,

afkomstig uit de vindplaatsen Grave be-

neden de Sluys, Heeswijk, Lobith, Over-

veen en Veghel
50 exemplaren uit de collectie van het RGM,

afkomstig van de Bruine Bank, Noordzee

(Pleistoceen)
59 exemplaren uit de collectie van het RGM,

afkomstig uit vindplaatsen met zowel ho-

locene als pleistocene fauna-samenstel-

ling: Beegden, Ellewoutsdijk, Hasselt,

Hengelo sluisput,
1

s-Hertogenbosch, Kam-

pen, Kattegat, Linne, Nieuwgraaf IJssel,

Papendrecht, Rossum, Rotterdam Maastun-

nel, Westerschelde, Wiene nabij Delden,

Zandweert, Zwarte Water, Zwolle Nieuwe

Kanaal, Zwolle Overijsselse Vecht

1 exemplaar van holocene ouderdom uit

Ochten

Voor het onderzoek zijn alleen volgroeide,

gave metatarsalia gebruikt. Per metatarsale

zijn twee maten genomen met behulp van een

LIGTERMOET (1985) publiceerde gegevens over

pleistoceen en holoceen materiaal uit het

zuiggat van Heerewaarden. In dit artikel werd

met bepaalde analysemethoden aangetoond, dat

het paard gedurende het Pleistoceen en het

Holoceen te Heerewaarden aanwezig was. Verder

leek het aannemelijk, dat er twee paardenvor-

men in het Pleistoceen aanwezig waren, te we-

ten: Equus sp. I en Equus sp. II.

HOOIJER publiceerde vanaf 1984 een drietal

artikelen in Lutra over pleistocene paardach-

tigen. Hierin komt de schrijver aan de hand

van onderzoek aan twee metatarsalia en één

metacarpale - waarvan hij acht maten neemt plus
één ratio lengte/middenschachtbreedte - tot

de conclusie, dat Equus hydruntinus ook in Ne-

derland voorkwam. Op grond van metingen aan

één metatarsale, afkomstig va,n Maren-Kessel,

wordt door HOOIJER (1985) de soortEquus he-
mionusherkend.
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schuifmaat (fig. 1) de maten zijn weergegeven

in millimeters.

Noot:

Naast de metatarsalia zijn ook alle meta-

carpalia en phalangen-I gemeten, die afkoms-

tig waren van Heerewaarden, Ochten en 'RGM'-

vindplaatsen. De overige skelet-elementen

van het paard, afkomstig uit Heerewaarden,

zijn wel gemeten, doch niet in dit artikel op-

genomen. Het scatterdiagram van de maten van

de metacarpalia geeft hetzelfde beeld te zien

als dat van de metatarsalia (fig. 2). Dat van

de phalangen-I vertoont een meer homogene

cluster; vermoedelijk daar zij niet gescheiden

waren in 'voor' en 'achter'.

Alle niet in dit artikel opgenomen maten,

scatterdiagrammen en grafieken zijn bij de au-

teurs opvraagbaar.

RESULTATEN EN DISCUSSIE

Scatterdiagram fig.2 geeft de spreiding van

de parameters 'grootste lengte' en 'midden-

schachtbreedte' van de metatarsalia afkomstig

van de Noordzee en verschillende vindplaat-

sen in Nederland. De spreiding van de data

suggereert een onderverdeling in twee clus-

ters. Aan de onderzijde daarvan liggen nog

vijf afzonderlijke metatarsalia.

Het materiaal van Heerewaarden, aangegeven

met een #
,

dat zowel pleistocene als holo-

cene resten omvat (LIGTERMOET, 1985), be-

vindt zich op één uitzondering na (Equus sp.

I, Heel022rLIGTERMOET, 1985) in de cluster

links onder. De metatarsalia van Heerewaar-

den vallen door hun kleur en soortelijk ge-

wicht in het Holoceen, terwijl die ene in de

cluster rechtsboven op basis van kleur en

soortelijk gewicht tot het Pleistoceen behoort.

Het metatarsale uit Ochten, aangegeven

met een jJj ,
valt in de cluster linksonder.

Het Ochten-materiaal bevat alleen holocene

elementen.

Het materiaal weergegeven met een � is af-

komstig van de Bruine Bank en aanwezig in de

RGM-collectie. Dit materiaal ligt overwegend

in de cluster rechtsboven. Drie exemplaren

van dit materiaal van de Bruine Bank vallen

duidelijk buiten de cluster rechtsboven, te

weten:

- RGM 137890 (aangegeven met A) ligt in de

cluster linksonder.

- RGM 388209 ; dit ligt pal onder bovenge-
noemd bot A (zie ook Pl.I, fig.2).

- RGM 133931 ; dit ligt ver buiten de beide

clusters op de X-as (zie ook Pl.I, fig3).

Een exemplaar uit de collectie Stolzen-

bach, eveneens afkomstig van de bruine bank,

aangegeven met C, ligt ook in de cluster

linksonder. De elementen A en C zijn beide

door H00IJER (1984 en 1985a) beschreven als

Equus hydruntinus.Het onder A liggende ine-

tatarsale, eveneens afkomstig van de Bruine

Bank (RGM 388209), heeft dezelfde maten en

morfologie als A en zou dus opgevat kunnen

worden ais Equus hydruntinus. Daar de clus-

ter linksonder wat de maten betreft binnen

de variatiebreedte van Equus hydruntinus
valt (grootste lengte: 245-290; midden-

schachtbreedte: 25-33: H00IJER, 1985a), zou

men kunnen veronderstellen dat al het mate-

riaal in de cluster linksonder totEquus hy-
druntinusbehoort; in deze cluster zit ech-

ter overwegend holoceen materiaal. Er moet

evenwel worden aangetekend, dat de stukken

RGM 137890 en 388209, evenals het door

H00IJER (1984) beschreven exemplaar uit de

collectie Stolzenbach, wat fossilisatie en/

of vindplaats betreft, aangemerkt kunnen

worden als pleistoceen, zodat de determina-

tie Equus hydruntinus zeer wel mogelijk is.

De maten alleen bewijzen dit echter niet.

Het materiaal uit holocene vindplaatsen

van RGM, aangegeven met een O
,

valt in bei-

de clusters. Linksonder is het regelmatig
in de cluster verspreid, terwijl het in de

Fig. 1 Lengte (1) en breedte (2) zoals ze

aan de metatarsalia gemeten zijn.
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cluster rechtsboven op het pleistocene mate-

riaal ligt.
Het materiaal aangegeven met een »

,

uit de

vindplaatsen waar zowel Holoceen als Pleis-

toceen voorkomen (RGM-materiaal), is regel-

matig over beide clusters verspreid.
Het met een B aangegeven metatarsale uit

de vindplaats Maren-Kessel, die zowel holo-

ceen als pleistoceen materiaal bevat, is

door HOOIJER (1985b) op grond van maten be-

schreven als Equus hemionus, die afkomstig

zou zijn uit het Pleistoceen. RGM 30948, die

pal naast het door HOOIJER (1985b) beschre-

ven exemplaar ligt, is volgens het etiket

afkomstig uit "Heeswijk, Prov. N.Brabant,

found between 2.50 and 3.50 m below the sur-

face, piket 82." Volgens de computerlijst van

het RGM komt uit deze vindplaats alleen maar

holoceen materiaal. Dus hoeft het stuk van

Maren-Kessel op grond van de maten niet uit

het Pleistoceen afkomstig te zijn, maar kan

evenwel ook uit het Holoceen komen.

RGM 104129, aangegeven met een#, rechts

naast bovengenoemde specimina gelegen, ver-

toont hiermee veel overeenkomst. Volgens de

computerlijst is dit exemplaar afkomstig uit

de vindplaats Zwolle Nieuwe Kanaal. Deze

vindplaats bevat zowel pleistocene als holo-

cene fauna-elementen.

RGM 103846 (•) en RGM 133931 (�), gelegen

op de X-as, vallen op doordat ze zeer kort

en breed zijn. RGM 103846 is volgens de com-

puterlijst afkopistig van"Zwolle Nieuwe Kanaal,

IJssel River, Uiterwaarden, Prov. Overijssel

(Donatie J. Tolhuis, 31-10-1961)", een vind-

plaats die, zoals al werd aangegeven, zowel

pleistoceen als holoceen materiaal opleverde.

RGM 133931 is opgevist uit de Noordzee (Don.

Centraal Visserij Lab., 29-6-1965). Het uit

de Noordzee opgeviste materiaal suggereert

een pleistocene ouderdom op grond van fossi-

lisatie en vindplaats. De maten van bovenge-

noemde stukken (RGM 103846: lengte 220; mid-

denschachtbreedte 29.2, en RGM 133931: leng-

te 220, middenschachtbreedte 32.8) vallen

buiten de variatiebreedte van Equus hemionus

zoals die aangegeven is door EISENMANN (1979)

nl. resp.: 230-272 en 23-27. Deze stukken

zijn ook korter dan een metatarsale vanEquus

przewalskii(uit het Rijksmus. v. Nat. Hist.,

Fig. 2 De relatie tussen de grootste

lengte en de middenschachtbreedte

van metatarsalia van laatpleistocene en

holocene Equidae. Maten in millimeters.

•= holoceen/pleistoceen materiaal,

collectieHeerewaarden

* = holoceen materiaal, collectie Ochten

� = holoceen materiaal, collectie RGM

* = pleistoceen materiaal, collectie RGM,

Bruine Bank

* = holoceen/pleistoceen materiaal, col-

lectie RGM

Met een pijltje zijn aangegeven:

A = RGM 137890, Bruine Bank, Pleistoceen.

Volgens HOOIJER (1985a)Equus hydrunti-
nus

B = collectie Verhagen, afkomstig uit

Maren-Kessel, een Holoceen/Pleistoceen-

vindplaats. Volgens HOOIJER (1985b)

van pleistocene ouder-

dom. Maten genomen uit HOOIJER, 1985b

C = collectie Stolzenbach, Bruine Bank,

Pleistoceen. Volgens HOOIJER (1985a)

Equus hemionus

Maten genomen uit

HOOIJER
,

1985a

D =

Equus hydruntinus.

recente collectie

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,

Leiden

Equus przewalskii,



89\I

PLAAT I

Drie metatarsalia van de Bruine Bank:

1. RGM 153056 2. RGM 338209 3. RGM 133931
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Leiden), aangegeven met een D in het scatter-

diagram. Uit het bovenstaande blijkt, dat deze

stukken een nader onderzoek verdienen.

VanEquus sp. H (LIGTERMOET, 1985) is

slechts één fragmentair metatarsale aanwezig.

Hiervan is alleen de middenschachtbreedte te

meten. Deze bedraagt 27 mm en toont aan, dat

het metatarsale van Equus sp. H afwijkt van

het grote pleistocene materiaal.

CONCLUSIES

- De data-spreiding (fig.2) suggereert een

onderverdeling in twee clusters, aan de

onderzijde waarvan nog vijf afzonderlijke me-

tatarsalia liggen.

- Het pleistocene materiaal van de Bruine

Bank bevat twee, mogelijk drie paardachti-

gen (Plaat I).

- Het pleistocene materiaal van Heerewaarden

bevat twee paardachtigen, tqiuiA sp. I en

Equus sp. H.

- Het scatterdiagram laat tevens zien dat

het gewaagd is om tot een soort-diagnose
te komen op grond van alleen maar maten.

Summary

Late Pleistocene and Holocene horses from the Netherlands and the North Sea.

A biometrical analysis of metatarsals, metacarpals and phalanges of Equus from the Late

Pleistocene and Holocene of the Netherlands and the North Sea is presented. It is concluded

that the Pleistocene material from the Brown Bank contains two, possibly three species.

The Pleistocene material of Heerewaarden contains two species. It is, however, not possible

to determine which species these are.
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