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Oeros en eland.

14C-datering als correctie op archeologische datering

A.T. Clason F.J. Laarman L.S. de Vries

Samenvatting

In 1996 verschenen twee publicaties (De Vries; Laarman) waarin resten van oeros en eland voorkwamen in een

jongere archeologische context dan tot nu toebekend was voor Nederland.Nu zijn er 14C-dateringen bekend van

deze resten, die inhet geval van de oeros een correctie en in het geval van de eland een aanvulling opleveren.

Summary

In 1996 two publications (De Vries; Laarman) appeared in which theremainsofauerochs and elk were described that

were foundin a youngerarchaeological context than was hithertoknown for the Netherlands.Now 14C datesof these

remains are available, yielding for the auerochs a correctionand for the elk new information.

Oeros - Bos primigenius

Deze vondst trok de aandachtomdat de tot nu toe be-

kende oerosvondsten in Nederland niet jonger zijn
dan deRomeinse Periode(Clason & VanEs, 1993;Lau-

werier, 1988). Daar er van het nabij gelegen gebied van

Wijk bij Duurstede
-

De Horden ook Romeinsmateri-

aal bekend was (Laarman, 1996), was het de vraagof

de archeologische datering juist is.

Een 14C-datering, uitgevoerd doorhet 'Centrumvoor

Isotopen Onderzoek' in Groningen, leerde dat het bot

inderdaad in de Romeinse periode thuishoort: 1850 ±

50 BP (GrA-10933 Wijk bij Duurstede dg 757-4-85). Ge-

kalibreerd levert dit een datering op tussen 124 en 236

AD (bij 1 sigma). Deze datering is in overeenstemming
met de vondst van één oerosbotuit de vroeg Romeinse

periode en één oerosbot uit de midden Romeinseperi-

ode in Wijk bij Duurstede
-

De Horden (Laarman,

1996).

Het lijkt erop datde oeros na de Romeinseperiode niet

meer in Nederland voorkwam. Meer naar het oosten

hield de soort het langer uit, tot inde 17eeeuw de laat-

ste oeroskoe in 1627 in het bos van Jaktorow in Polen

werd gedood.

Eland - Alces alces

De vondst van vierbottenvan een linker voorpoot van

een eland uit laat-middeleeuwse lagen uit Houten-

Tiellandt viel eveneens op door zijn late datering. An-

dere elandvondsten komen in Nederlandniet na de

vroege
Middeleeuwenvoor. Vanéénvan de vierbeen-

deren van de elandpoot werd eveneens een monster

door het Centrum voor Isotopen Onderzoek geda-
teerd: 1080 ± 50 BP (GrA-10934 Houten-Tiellandt56-

5-18). Gekalibreerd levert dit een datering op tussen

892 en 1016 AD (bij 1 sigma). Kooistra (1996) schrijft in

haar proefschrift dat Houten-Tiellandt in de 'early
llth century - 13th century was once more inhabited'.

De 14C-datering suggereert dat deze bewoning vroe-

ger begon. De datering maakt dezeelandvondst totde

jongste tot nu toe bekendevondst van een eland in Ne-

derland. In tegenstelling tot de oeros is de eland niet

uitgestorven en komt onder andere in Scandinavië

nog in de vrije wildbaanvoor.

In de Karolingische lagen van Wijk bij Duurstede - De

Geer werd een proximaal fragment van een linker tibia

van een oeros gevonden (De Vries, 1996). Het tibia-

fragment is
opgegraven tijdens de opgravingscam-

pagnevan 1989.Het bot komt uit een greppel met een

datering in de Karolingische periode. Op deze plek is

echter ook botmateriaal uit de Romeinse tijd aange-
troffen.

Voor een rund uit de vroege Middeleeuwenis de tibia

eigenlijk te groot. Het bot viel, wat de grootte betreft,

erg op vergeleken bij de andere Karolingische fauna-

resten van Wijk bij Duurstede -
De Geer. Omdat de ti-

bia zelfs voor een Romeins rund erg fors is, en het bot

grote gelijkenis vertoonde met de tibia van een oer-

rund in de vergelijkingscollectie van de ROB, is hetals

oerrund gedetermineerd.
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