TOPVONDST

DE ZANDMOTOR, 20 NOVEMBER 2014:
SLAGTAND FRAGMENT WALRUS
Sinds september 2014 bezoek ik wekelijks (op de fiets vanuit Katwijk
aan zee) de Zandmotor en tot nu toe heb ik het strand nog niet met lege
handen verlaten. Mijn eerste vondst die ik deed in september was een kies
van een wolharige neushoorn. Ik was door het dolle heen, omdat ik nog
niet eerder zo’n mooie vondst had gedaan. In de weken daarna volgden er
nog meer mooie vondsten.

T

ot die ene dag in november, 20
november om precies te zijn.
Ik liep al uren te struinen op
de Zandmotor maar vond helemaal niets. Het was in twee maanden
tijd nog niet voorgekomen dat ik met
lege handen naar huis ging, dus ook
deze keer was ik het niet van plan, al
leek het wel zo’n dag te gaan worden. Vanaf Monster liep ik terug naar
Kijkduin. Het werd vloed dus ik moest
wat hogerop op het strand gaan lopen.
Hier stuitte ik op een klein stukje strand
waar redelijk wat schelpen lagen en
ook wat botfragmentjes. Ik raapte ze op
en bekeek ze, er zat weinig interessants
tussen maar één van de stukken sprak
me wel aan. Het stukje met een lengte
van 7 cm had een opening aan de bovenkant en het deed me denken aan een
tand, maar toch oogde het ook gewoon
als een donker stuk bot. Er was twijfel,
dus ik besloot het mee te nemen. Ik
spoelde het af en terwijl ik doorliep
liet ik het drogen in mijn hand. Ik keek

er nog eens goed naar, en ja eenmaal
opgedroogd leek het toch echt op een
stuk tand. Maar waarvan dan, dacht ik.
Iets soortgelijks had ik nog niet eerder
gezien. Ik maakte er wat foto’s van en
besloot naar huis te gaan. Ook dit keer
niet met lege handen en ondanks de onduidelijkheid ook met een goed gevoel!
Eenmaal thuisgekomen plaatste ik
wat foto’s op het forum van fossiel.
net in de hoop dat andere zoekers
en experts mij ook over deze vondst
meer duidelijkheid konden geven.
Ook stuurde ik de foto’s door naar een
collega van mij, Tim Rietbergen, hij
dacht al vrij direct aan zeezoogdier.
Op het forum van fossiel.net werd het
niet direct herkend, maar de reactie
van Charlie Schouwenburg deed mijn
hart al sneller kloppen. Hij begon zijn
reactie met: ‘Ik denk dat je iets bijzonders hebt’. Charlie liet me weten welke
diersoorten er sowieso al afvielen en de
kans op zeezoogdier werd erg groot.

Ik besloot Dick Mol te benaderen
en stuurde hem via de mail wat foto’s
toe. Ook stuurde ik wat foto’s naar
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
met de vraag of Klaas Post mij hiermee
kon helpen, beiden kwamen uit op
walrus. Uiteindelijk heeft Dick Mol het
stuk nog in handen gehad (Naturalis,
10 dec. 2014) en bevestigd dat het stuk
afkomstig is van een walrus (Odobenus rosmarus). Om precies te zijn een
fragment van de slagtand vermoedelijk
afkomstig van een jong dier of een
vrouwtje.
Deze soort wordt niet veel gevonden
op de Zandmotor, dus deze vondst is
er één waar ik erg trots op ben, een
topvondst!
Ik wil Tim Rietbergen, Charlie
Schouwenburg en Klaas Post bedanken
voor hun vriendelijke hulp en Dick Mol
voor de uiteindelijke determinatie.
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