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De zoölogische vergelijkingscollectie

van het Biologisch-Archeologisch

Instituut te Groningen

A.T. Clason

Aan de opbouw van de recente vergelijkings-
collectie van de archeozoölogische afdeling

van het Biologisch-Archeologisch Instituut

in Groningen werd ruim 25 jaar gewerkt. Zij

is echter nog steeds niet voltooid (CLASON,

1975, 1983 (1986)). De vergelijkingscollectie
is noodzakelijk voor een goede determinatie

van subfossiel dierlijk materiaal, dat vooral

bij opgravingen van pre- en protohistorische

nederzettingen, grafvelden etc., gevonden
wordt. In Nederland kennen we tot nu toe,

op één uitzondering na, geen dierlijke res-

ten uit nederzettingen uit perioden die

ouder zijn dan het Atlanticum. Dit hangt sa-

men met de geologische geschiedenis en de

bodemgestelheid van Nederland. Beenderen en

andere organische resten blijven goed be-

waard onder de waterspiegel, m.a.w. in de

laaggelegen kustgebieden en langs de rivie-

ren. Beenderen blijven ook goed geconserveerd
in een kalkrijke omgeving, zoals de gangen

van de vuursteenmijnen in het mergelgebied
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De enige uitzondering hierop zijn de vond-

sten van de Belvédère bij Maastricht, waar

dierlijke resten in associatie met stenen

werktuigen uit het Paleolithicum gevonden
werden (VAN KOLFSCHOTEN, 1985).

De vergelijkingscollectie van het B.A.I. is

in de eerste plaats bedoeld voor de determi-

natie van resten van soorten, die gedurende
de laatste 10 000 jaar in Europa leefden en

die de mens tot voedsel dienden of in zijn na-

bijheid voorkwamen (CLASON, 1977). In een aan-

tal gevallen is het ook mogelijk de collectie

te gebruiken om fossiele beenderen tot de

familie of zelfs soort te determineren, bij-
voorbeeld de resten van oeros, wild paard,

edelhert, eland en rendier.

Tot nu toe zijn zoogdieren genoemd, maar

de collectie bevat ook de resten van een

groot aantel vogelsoorten en Noordwesteuro-

pese zee- en zoetwatervissoorten, kleine col-

lecties van skeletten van amfibieën en rep-

tielen en schelpen van molluscen. Een col-

lectie van recente mijten en andere insecten

is in opbouw.

De skeletten van de vertebraten zijn per

skeletdeel en vervolgens per diergroep ge-

rangschikt in schuifladen. Dat wil zeggen

de schedels en de lange beenderen; de wer-

vels en ribben van grotere zoogdier- en

vogelsoorten zijn aan de wanden opgehangen.

Elk skeletdeel is voorzien van het B.A.I.-

nummer en de wetenschappelijke naam van de

soort.

We streven ernaar, van elke vertebraten-

soort uit Noordwest- en Midden-Europa het

skelet van een volwassen vrouwelijk en man-

nelijk exemplaar in de collectie te hebben.

Daarnaast zijn er van veel soorten meerdere

exemplaren aanwezig, die in dozen worden

opgeborgen.
Sinds enige tijd zijn Mw. Prummel en de

preparateur de heer Kosters bezig met de

inrichting van een aparte collectie skelet-

ten van onvolwassen zoogdieren. Hiervan

zijn de schedeldelen nog niet vergroeid,
evenmin als de schacht en de twee gewrichts
uiteinden van de lange beenderen. Vooral

voor de determinatie van landbouw-huisdier-

soorten, waarvan vaak beenderen van jong

geslachte dieren gevonden worden, is dit

belangrijk. Van de vissoorten zijn skelet-

reeksen van jong tot oud aanwezig. Anders

dan bij zoogdieren blijft een vis zijn leven

lang doorgroeien.
De Groningse vergelijkingscollectie be-

staat hoofdzakelijk uit skeletten van dieren

die een natuurlijke dood vonden. Deze worden

verkregen van personen en instellingen.
Vooral van de kleine roofdieren, roofvogels
en steltlopers kunnen we nog steeds dood-

gevonden dieren gebruiken.
Naast een vergelijkingscollectie kunnen

ook deterrainatieboeken gebruikt worden bij
het determineren van skeletdelen. Bijgevoegd
is een lijst van determinatiewerken.
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van Zuid-Limburg in Nederland en in België.
Evenals in schelpafvallagen, zoals die in

een laatneolithische nederzetting bij Kolhorr

in Noord-Holland werden aangetroffen. Been-

deren blijven eveneens goed bewaard in de

mest- en kleilagen van de terpen in de pro-

vincies Groningen en Friesland, in middel-

eeuwse en latere bewoningslagen, afvalkuilen,

beerputten en grachtvullingen van steden en

dorpen. Beenderen blijven in het geheel niet

of niet goed bewaard in de hoger gelegen de-

len van Nederland: de zandgronden van het

Noorden, Midden en Zuiden van het land en

het kalkarme Zuidlimburgse loessgebied.

Dierlijk afval dat door paleolithische en me-

solithische jagers in deze gebieden in hun

kampen werd achtergelaten, wordt niet terug-

gevonden. Beter bewaard zullen de maaltijd-
resten zijn van diegenen, die in het kustge-
bied woonden. De kust bevond zich echter

meer naar het noordwesten, ver verwijderd van

de tegenwoordige kust. De paleolithische en

mesolithische vondsten liggen ten gevolge

van de sinds het einde van de ijstijd steeds

stijgende zeespiegel ver buiten de tegenwoor-

dige kustlijn of zijn bedekt met vele meters

sediment.

De oudste bewoningssporen uit het westelijk

kustgebied kunnen vanaf ca. 3400 v.Chr. (on-

gecalibreerd) in het Atlanticum gedateerd
worden. Swifterbant in de Flevopolder, Berg-
schenhoek onder Rotterdam en de Hazendonk in

de Alblasserwaard.
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