
Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -11 - DIERENRESTEN VAN EEN INHEEMS-ROMEINSE NEDERZET-TING TE HOUTEN door P.J.A. van Mensch en A.P. van der Houwen Tijdens graafwerkzaamheden ter verlegging van het Amsterdam-Rijnkanaalwerd in de zomermaanden van 1980 een ongeveer 40 meter brede voormaligekreek doorsneden. De archeologische werkgroep van Tussen Rijn en Lek stel-de een onderzoek in. Tijdens dit onderzoek werd naast aardewerkscherveneen aantal botfragmenten geborgen. Het botmateriaal werd door de tweedeauteur gedetermineerd en beschreven. Op basis hiervan nam de eerste auteurde verdere wetenschappelijke bewerking van het materiaal ter hand. (Zie voorde beschrijving van het aardewerk het &quot;Jaarverslag van de archeologischewerkgroep&quot; elders in dit periodiek) De onderzochte kreek doorsnijdt de zandrug die men ook onder

Houten en 'tGoy nog terugvindt. De kreek was opgevuld met klei. In deze klei werden veelfragmenten van inheems-romeins aardewerk gevonden naast enkele schervenvan romeins aardewerk, waaronder terra sigillata. Het botmateriaal is vrijwelgeheel afkomstig van de kreekbodem. Vooralsnog wordt aangenomen dat hetbotmateriaal stamt uit dezelfde tijd als het aardewerkmateriaal en dat we duste maken hebben met resten uit een inheems-romeinse nederzetting. Het botmateriaal Het totaal aantal fragmenten dat bestudeerd kan worden bedroeg 89, hiervanwaren 78 fragmenten te determineren op diersoort (zie tabel 1). Gezien het ge-ringe aantal fragmenten is het niet verwonderlijk dat slechts vijf diersoortenwerden aangetroffen. Het betrof alleen huisdieren. Het ontbreken van wild isniet ongewoon. Jacht speelde bij de inheemse bevolking in de romeinse tijdnauwelijks een rol van betekenis (zie

o.a. Van Mensch 1977). De drie belangrijkste vleesleveranciers waren rund, schaap en varken. Over-eenkomstig het algemene beeld voor inheems-romeinse nederzettingen inwestelijk Nederland domineert het rund, terwijl het schaap belangrijker is danhet varken. Op dit laatste punt wijken de inheemse nederzettingen af van de romeins-militaire waar varken belangrijker is dan schaap. Overigens dient in plaats vanschaap gelezen te worden: schaap en/of geit. Het is namelijk niet altijd moge-lijk op grond van het botmateriaal een onderscheid te maken tussen schaap engeit.



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 12 10 cm. 1. Tekening midden-voetsbeen van eenrund Imetatarsusl.





Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 14 Overige dieren Gezien het gering aantal fragmenten ende gefragmenteerde staat ervan, is wei-nig te zeggen over de grootte en anderebijzonderheden van de overige huisdie- ren. 2. Tekening hieibeen van een rund (astragalus).





Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 16 Tabel 2. Afmetingen van een runder metatarsus. 1 grootste lengte 186 1 breedte proximaal 39,1 1 lengte proximaal 35,5 1 kl. br. diafyse 20,5 dikte diafyse 22,8 breedte distaal 45,1 lengte distaal 25,3 gewicht 131 index. prox. 21,0 j index. diaf. 11,0 \ index. dist.i: OASJarht 24,2n O (volgens Howard 1962) + P (volgens Boessneck et alii 1971)O (volgens Matoksi 1970) 99 cm (volgens Von den Driech & Boessneck 1974) 92 kg (volgens Matoicsi 1970) schofthoogtelevendgewicht



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 - 17 - Bijlage Opmerkingen bij enkele botvondsten uit Vechten. P.J.A. van Mensch. In het voorjaar van 1977 werd bij graafwerkzaamheden in verband met de ver-betering van Rijksweg 12, veel romeins nederzettingafval uit de buurt van hetcastellum van Vechten gevonden (Kalee 1980). Tijdens een bezoek aan hetbetreffende terrein werd zowel mogelijk botmateriaal verzameld. Slechtsmeetbare fragmenten werden meegenomen voor nadere studie. Voor serieuskwantitatief onderzoek was geen mogelijkheid. Overigens leent het materiaalzich daar niet voor, gezien de ingrijpende veranderingen in verband met deverplaatsing van de grond. Van de volgende diersoorten werden in het veld resten herkend: rund, schaapof geit, varken, paard, hond, bever, kip. Behalve vertebratenresten werdenook molluskenresten aangetroffen: oester, mossel, zoetwatermossel, kokkel,en

wijngaardslak. Zoals te verwachten bleek rund in overheersende mate aanwezig. Van hetrund vielen vooral de vele nagenoeg komplete schouderbladen op. Er warenook veel metapodia en phalangen aanwezig en veel hoornpitten. Iets mindermaar toch vrij frekwent, werden schedel- en onderkaakfragmenten gevonden.Relatief weinig troffen wij pijpbeen- en bekkenfragmenten aan. Ook weinigwervels. Opvallend was het grote aantal vrijwel komplete schouderbladen. In zeer veelschouderbladen bevond zich een klein gat in het blad. Zeer duidelijk hebbenwe hier te maken met gerookte schouderbladen (zie Van Mensch & IJzereef1977). De voorlpige konklusie luidt dat we hier te maken hebben met een afvalkon-sentratie van tertiair afval, d.w.z. geen slachtafval (daarvoor ontbreken dewervels en de bekkens) en geen direkt konsumptie afval, maar delen van hetlichaam die na gebruik (konsumptief en

industrieel) verzameld zijn en eldersgedeponeerd. Het belang van het materiaal berust vooral op het metrische aspekt. Zij vullende kennis van de variatie binnen de toenmalige Nederlandse populatie aan.* Literatuur Kalee, CA., 1980. Romeinse vondsten in Vechten. - Westerheem, 29 (4): 265-282. Mensch, P.J.A. van & G.F. IJzereef, 1977. Smoke-dried meat in prehistorie and Roman Netherlands. - In: Ex Horreo (Cingula 4): 144- 150. - Amsterdam.


