
Evenals vorig jaar werd met 
de mosselkotter Zierikzee 10 
alleen in de Gastenput gevist, 
de grootste ‘kuil’ in de Oos-

terscheldebodem langs de zuidkust van 
Schouwen, voor Flaauwers Inlaag. We 
waren gewaarschuwd door het succes 
van de vorige tocht: wilden we botten 
vangen dan moesten we hier zijn. En dat 
werd bewaarheid: tegen het eind van de 
dag lag het motorluik vol met fossielen. 
Een tweede luik was geen luxe geweest.

Limonieten wijzen de weg
In mijn verslag van de tocht van 

2017 aan de voorzitter van het Genoot-
schap Kor en Bot, de heer G. Rabelink, 
tevens burgemeester van Schouwen- 
Duiveland, zei ik dat we maar eens be-

ter op de limonieten moesten letten. Als 
we die bruine kleibollen opvissen zitten 
er vaak ook botten in het net. Tenmin-
ste, dat viel op de vorige keer maar 
het was niet meer dan een oppervlak-
kige waarneming. We hielden het niet 
systematisch bij. Mijn vermoeden was 
echter dat de limonieten te gebruiken 
zijn als ‘gidsfossielen’ die ons vertellen 
of we in de juiste laag zitten te vissen.

Daarom nam ik mij voor om nu bij 
elke trek te noteren of er naast fossielen 
ook limonieten mee naar boven komen. 
En ja, bij zowat elk bot in het net kon 
ik inderdaad ook ‘limonieten’ noteren. 
Ik had er een speciale kolom voor 
aangemaakt op mijn vondstenformulier. 
Daarop noteer ik tijdens het vissen 
met welke trek we bezig zijn en wat er 
allemaal naar boven komt. Schipper 
Jaap Schot heeft ook zo’n formulier in 
de stuurhut. Hij noteert bij elke trek de 
diepte waarop de netten worden neer-
gelaten. Door beide fomulieren te com-
bineren weten we vrij exact van welke 
diepte elke vondst wordt opgehaald.

We weten nu a) dat de fossielhouden-
de lagen in de Gastenput liggen tussen 
ongeveer 31 en 40 meter diepte en b) 

dat die lagen ook limonieten bevatten. 
In de put liggen de botten mogelijk niet 
over het bodemoppervlak verspreid 
maar in concentraties. Limonieten lig-
gen waarschijnlijk ook in groepjes op 
de bodem. Als we zo’n limoniet opvis-
sen is dat een teken dat we op die plek 
door moeten gaan om ook fossielen te 
pakken te krijgen. We deden dat ook en 
met succes.

In de vondstentabel zien we terug dat 
limonieten en fossielen vaak samen-
gaan. Het lijkt een patroon, maar om 
zekerheid te krijgen gaan we tijdens 
de volgende tochten nieuwe gegevens 
verzamelen.

De opbrengst
Tussen 8.30 en 15.00 uur maakten 

we bij elkaar 30 trekken. Al bij de eer-
ste stuiterden (ja, zo gaat dat) fossielen 
op het dek. En limonieten! Jaap Schot 
liet de scheepstoeter loeien en Anja 
Schot kwam aanzetten met de traditi-
onele jever. Proost, de eerste vondst 
was binnen! In de loop van de dag zou 
het oplopen tot 40 fossielen, het is lang 
geleden dat Kor en Bot zo veel succes 
had. Zoals gebruikelijk zijn het vooral 
fragmenten. De meeste botten komen 
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WEER RAAK! KOR EN BOTTOCHT 2018

Fossielenfeest tijdens de 68e Kor en Bottocht op zaterdag 15 
september 2018 op de Oosterschelde. Waren we de vorige keer al in 
een hoerastemming, deze keer was het een waar bottenfestijn, voor 
Kor en Botbegrippen dan. We zetten de stijgende lijn voort.

Schipper Jaap Schot en de auteur 
bespreken de vangst in de stuurhut 
van de mosselkotter ZZ10.
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immers in stukken en brokken tot ons. 
Hoewel er ook ‘afgeragde’ stukken 
tussen zitten, hebben veel botten toch 
voldoende kenmerken om de plaats 
van het bot in het skelet te bepalen en 
het lukt ons in veel gevallen ook om te 
zeggen om welke diersoort het gaat. Zo 
hadden we vijf mooie stukken gewei 
van twee soorten herten: het grote 
Tegels hert Eucladoceros ctenoides en 
het kleine Tegels hert of Rijnhert Me-
tacervoceros rhenanus. Een prachtige 
geweistang met oogtak van het Rijnhert 
mocht ik schenken aan het Stadhuis-
museum van Zierikzee, de rest belandt 
in de wetenschappelijke collectie van 
‘mijn museum’ Naturalis.

We troffen resten aan van acht ver-
schillende diersoorten: de olifantachti-
gen Anancus arvernensis, Mammuthus 
meridionalis en Mammuthus primige-
nius, de herten Eucladoceros ctenoi-
des en Metacervoceros rhenanus, de 
paarden Equus caballus en Equus sp. 
en een rund Bos sp. Het spaakbeen van 
Equus caballus is recent. Dat is snel te 
zien aan de witte kleur en te voelen aan 
het lichte gewicht. Het mist elk spoor 
van mineralisatie. Waarschijnlijk gaat 
het om een soepbot dat verloren is door 
een scheepskok of om een knol die 
verdronken is tijdens de watersnood-
ramp van 1953. De rib van Mammuthus 
primigenius komt uit het Laat-Pleis-
toceen (Weichselien), de kies van Bos 
sp. waarschijnlijk ook. Maar de andere 
botten - steenhard en zwart van kleur 
- stammen uit het begin van het Pleis-
toceen (Midden-Villafranchien) en zijn 
rond twee miljoen jaar oud. Om zulke 
oude botten is het ons te doen.

We hebben een kies
‘’We hebben een kies. Van een 

mastodont!’’ Aan het eind van de 
dag staat Donny Chrispijn ermee te 
zwaaien. Hij heeft het kleinood van 

dek geplukt toen men al bezig was de 
inhoud van de kor overboord te schep-
pen. Van de kies is alleen het kroonge-
deelte bewaard gebleven, de wortels 
zijn afgebroken. Dat is niet erg, want 
vrijwel alle kiezen uit de Oosterschelde 
zijn door de tand des tijds wortelloos 
gemaakt. Het fragment is niet groot: 
bewaarde lengte 91 mm, breedte 62 
mm, hoogte 63 mm. Oorspronkelijk 
moet hij twee keer langer geweest zijn. 
De achterzijde is gaaf, maar aan de 
voorkant zijn twee of meer knobbel-
rijen afgebroken. De breuk is begroeid 
met mosdiertjes en pokken en dat bete-
kent dat de kies niet door het opvissen 
beschadigd is geraakt.

Aan de knobbelige opbouw is te 
zien dat het om een kies gaat van de 
mastodont van Auvergne, Anancus 
arvernensis (Croizet & Jobert, 1828). 
De gebitsstructuur van de mastodont 
wordt bunodont genoemd omdat de 
kronen van de kiezen zijn opgebouwd 
uit conische kegels. Ze hebben wat weg 
van tepels: aan het oud-Grieks mastós 
= tepel en odoús = tand ontleent de 
mastodont zijn naam.

Een kies van een mastodont uit de 
Gastenput is bijzonder. Volgens de 
vondstendatabase van Naturalis is er 
slechts twee keer eerder een kies van 
deze soort van deze locatie opgevist (in 

Kies van Anancus, aanzicht kauwvlak.
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Oosterschelde Estuarium.
Rp = Roggenplaat
Nj = Neeltje-Jansplaat
Vb = Vuilbaard
Sh = Schelphoek
Fp1 = Flaauwerspolder put 1 
(Olifantsput)
Fp2 = Flaauwerspolder put 2 (Gastenput)
SC = Schaar van Colijnsplaat

Reconstructie van Anancus.

E
RI

K
-J

A
N

 B
O

SC
H

, N
A

TU
RA

LI
S

O
U

D
&

N
IE

U
W

S

[8]  C R A N I U M  DECEMBER 2018 DECEMBER 2018 C R A N I U M   [9]



1961 en 2015). Het totaal van masto-
dontkiezen in de Kor en Botcollectie 
van Naturalis komt nu op 21. De 
meeste komen van andere plekken in 
de Oosterschelde: negen uit de mon-
ding voor de kust van Domburg (alle 
opgevist in 1961) en eenzelfde aantal 
uit de Olifantsput (zes opgevist in 1961 
en twee in 1981).

Elke nieuwe vondst is belangrijk 
omdat we meer inzicht krijgen in de 
variatie binnen de soort, maar ook in de 
manier waarop de kiezen van de masto-
dont groeiden en afsleten. De kies ver-
raadt het menu van deze olifantachtige: 
met zulke knobbels kun je geen gras 
vermalen maar wel prima overweg met 
takken en bladeren. Om die reden gaat 
men ervan uit dat de mastodont van 
Auvergne een bosbewoner is geweest.

De knobbels liggen in rijen van 
twee en vormen een duo. Ze liggen 
niet netjes naast elkaar maar zijn iets 
verschoven, zodat de knobbel aan de 
tongzijde (linguaal) iets verder naar 
voren steekt dan de tegenhanger aan de 
wangzijde (buccaal). Die verschuiving 
is bij onze kies helaas niet goed te zien: 
de kies is immers dwars over de kegels 
afgebroken, waardoor slechts de kegels 
van één zijde over zijn.

De achterste twee kegels van de 
kies zijn gaaf bewaard gebleven. Ze 
zijn aangekauwd en hieruit is af te 
leiden dat de kies een behoorlijke 
tijd in gebruik is geweest voordat de 
mastodont stierf. Van de knobbelrij 
ervoor is één knobbel gaaf; van de 
tegenhanger rest slechts de rand. Het is 
goed te zien dat deze knobbels al sterk 
zijn opengekauwd: we zien een dikke 
emailring met in het midden blootlig-
gend dentine (tandbeen). Van de derde 
knobbelrij (van achteren gerekend) is 
de ene knobbel voor de helft bewaard 
gebleven en flink opengekauwd. De 
andere knobbel ontbreekt omdat de 
kies halverwege de derde knobbelrij 
is afgebroken. Tussen de grote kegels 
bevinden zich kleinere bij-kegels, zoge-
naamde conelets. Ze liggen dicht tegen 
de grote kegels (conen) aan en doen 
ook mee bij de voedselverwerking. Als 
ze opengekauwd worden, lijken ze te 
versmelten met de grotere kegels. Dat 
levert soms bijzondere patronen op. 
Van bovenkaakskiezen is bekend dat 
kegels en conelets kunnen versmelten 
tot een klaverbladvorm. Dat gebeurt 

Trek Diepte Vondst Limoniet

1 40 m - fragm. femur

- fragm. costa

- fragm. gewei

ja

2 40,9 m - fragm. tibia

3 40 m - radius recent

4 39 m -

5 39 m -

6 40 m -

7 40 m -

8 39 m - fragm. scapula

- fragm. costa

- fragm. os carpi

ja

9 40 m - fragm. slagtand

10 40 m - ulna sin. compleet ja

11 39 m -

12 38 m - fragm. onbekend bot

- fragm. mandibula (in muizenbuis)

13 38 m - fragm. cranium met rozenstok

- metatarsus vrijwel compleet

ja

14 38 m - fragm. vertebra thoracalis

15 40 m - fragm. 3x (o.a. metacarpus) ja

16 37 m - fragm. scapula ja

17 36 m - fragm. femur

- fragm. epistropheus

18 36 m - triquetrum dext. compleet

- fragm. cranium

- fragm. onbekend bot

ja

19 35 m - 

20 34 m - fragm. geweistang met oogtak (coll. Stadhuismuseum)

- fragm. 2x onbekend bot

21 34 m - caput femoris

- fragm. 2x onbekend bot

ja

22 34 m -

23 32 m - fragm. vertebra cervicalis ja

24 31 m - fragm. 2x  (o.a. tibia) ja

- kies onderkaak rund

25 35 m - fragm. onbekend bot ja

26 32 m -

27 34 m - fragm. kies m2 of m3 ja

28 35 m - fragm. vertebra thoracalis

- fragm. geweibasis

ja

29 35 m - fragm. cranium met rozenstok ja

30 35 m -

Vondstenlijst Kor en Bottocht ZZ10, 15 september 2018, locatie Gastenput 
(Put 2).

O
U

D
&

N
IE

U
W

S

[8]  C R A N I U M  DECEMBER 2018 DECEMBER 2018 C R A N I U M   [9]



vooral bij de voorste kegelrijen. Die 
ontbreken bij onze kies en dat maakt 
het bepalen van de plaats in de kaak 
(boven of onder, links of rechts) lastig. 
Toch is het aannemelijk dat de kies 
uit de onderkaak afkomstig is. Bij bo-
venkaakskiezen zijn de voorste kegels 
namelijk meestal sterker afgesleten dan 
de kegels die erachter liggen. Dat komt 
door de manier waarop bovenkaakskie-
zen vanuit de hoogliggende alveolen 
aanlanden in de kauwpositie. Bij deze 
kies zijn ook de achterste kegels al 
flink aangekauwd; onderkaaksmolaren 
komen namelijk uit een andere positie 
uit de kaak tevoorschijn waardoor ze 
eerder in kauwfunctie komen.

Op de bewaard gebleven knobbels 
zijn opvallende schuin aflopende slijt-
facetten te zien. Dergelijke slijtfacetten 
ontstaan door de roterende beweging 
van de kaak tijdens het kauwen. Als 
gevolg daarvan slijten wangknobbels 
sneller af dan knobbels aan de tongzij-
de. De kies krijgt een schuin verloop op 
de tong-wang lijn. Tijdens de kauw-
beweging schampt de wangknobbel 
van de onderkaakskies steeds even 
een knobbel van de bovenkaakskies. 
Zo zijn de schuine slijtfacetten op de 
wangzijde van de knobbels ontstaan. 
Met deze informatie kunnen we (met 
een slag om de arm) aannemen dat de 
kies uit de linker onderkaak stamt. Op 
de achterzijde (talon) is geen drukfacet 
te zien. Er kwam dus geen kies meer 
achteraan. We denken daarom dat we te 
maken hebben met een laatste molaar 
m3 of voorlaatste m2.

Het email heeft een bijzondere kleur. 
De meeste kiezen die uit de Ooster-
schelde worden opgevist zijn zwart, 
hoewel veel kiezen in de collectie 
van Naturalis op de conen ook een 
glanzend witte ivoorkleur hebben. Bij 
deze kies is dat anders: het email is niet 
zwart of wit maar beige tot donker-
paars, met een zweem van groen. Het 
kleurenspectrum heeft nog het meeste 
weg van jade of speksteen.

De mastodont van Auvergne komt in 
de Oosterschelde samen voor met de 
zuidelijke mammoet Mammuthus meri-
dionalis, de vroegste mammoetachtige 
die in ons land wordt aangetroffen. 
Dat betekent dat we te maken hebben 
met een mastodont uit het staartje van 
de familielijn, waarvan de oorsprong 
in Europa terugvoert tot de grens van 

het Mioceen en het Plioceen, rond 5 
miljoen jaar geleden. De kies toont alle 
kenmerken van een late variant. De ke-
gels liggen verschoven ten opzichte van 
elkaar, maar die verschuiving is minder 
groot dan bij vroege mastodonten. De 
kegels zijn zo geordend dat ze toch een 
soort dwarsrichels vormen wanneer ze 
worden aangekauwd. Ook zijn de val-
leien tussen de kegels bedekt met een 
laag cement, wat als een geavanceerd 
kenmerk geldt. Het lijkt er zelfs op dat 
een groot deel van de kroon in cement 
verpakt is geweest; het cement loopt 
door tot de scheidslijn tussen kroon en 
wortel. Dit past bij het voor de Ooster-
schelde gesuggereerde evolutiestadium 
waarin Anancus in de tijd geplaatst 
wordt op de kentering van Plioceen 
naar Pleistoceen. De kies illustreert de 
overgang van de ‘oude’ bosfauna naar 
de ‘moderne’ ijstijdfauna die gedomi-
neerd wordt door vlaktedieren, met als 
icoon de grasetende mammoeten.

Overige vondsten
De ZZ10 wist meer bijzonderheden 

boven water te halen. Daarvan noem 
ik drie complete botten. Als eerste een 
gaaf handwortelbeen: grootste lengte 
97 mm, breedte 85 mm, hoogte 42 mm. 
De kleur is beige, terwijl de meeste 
fossielen uit de Oosterschelde zwart 
zijn, hoewel dat lang niet altijd zo is. 
Het handwortelbeen is net zo zwaar 
gemineraliseerd als de zwarte botten 
en hoort dus bij de vroeg-pleistocene 
fauna. Het gaat om een rechter trique-
trum van Anancus arvernensis, een bot 
met gewrichtsvlakken aan alle zijden, 
behalve de craniale zijde. Volgens de 
vondstendatabase van Naturalis is er 
maar een keer eerder een triquetrum 
van de mastodont opgevist uit de Oos-
terschelde: ook een rechter exemplaar, 

op 10 juni 1972. Dit eveneens compleet 
bewaarde handwortelbeen komt niet 
uit de Gastenput (Put 2) maar uit de 
Olifantsput (Put 1).

Het triquetrum articuleert aan de 
bovenzijde met de ellepijp (ulna), 
zijwaarts met het lunatum en aan de on-
derzijde met het unciform. De boven- 
en onderzijde bestaan vrijwel geheel 
uit articulatievlakken. De zijwaartse 
articulatievlakken zijn kleiner. Het bot 
als geheel is gedrongen en dat past bij 
Anancus, die kleiner van formaat was 
dan de mammoet. De basisbouw van 
Anancus en Mammuthus volgt die van 
de olifanten, maar bij de mammoet 
is het triquetrum niet alleen groter en 
hoger maar ook slanker en langwer-
piger. Mammoeten hadden ook een 
andere bewegingswijze. Deze slurfdra-
gers stonden hoger op hun poten als 
aanpassing aan het lopen op een harde 
ondergrond. De mastodont leefde voor-
al in het bos, op een zachte ondergrond. 
Een lager gebouwde en flexibelere 
hand komt daar beter van pas. Als het 
lopen wiebelig gaat, moet je als olifant 
je tenen en vingers spreiden en snel 
corrigeren als je je evenwicht dreigt te 
verliezen. Anancus kon dat goed, zoals 
dit triquetrum bewijst.

Nog een prachtvondst: een uitzon-
derlijk robuuste linker ellepijp van 
een paard. Het is een van de grootste 
exemplaren opgevist in de 68-jarige 
geschiedenis van Kor en Bot. Bij 
volgroeide paarden is de ellepijp (ulna) 
aan de onderzijde verbonden met het 
spaakbeen (radius). Deze co-ossificatie 
is een aanpassing aan het duurrennen. 
Omdat er tijdens het lopen geen speling 
ontstaat tussen beide botten, gaat er 
geen bewegingsenergie verloren en 

Triquetrum van Anancus, onderaanzicht.
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blijft het paard recht in het spoor, wat 
hij ook lang kan volhouden. Onderaan 
het fossiel zit een breuk, dat is de plek 
waar de ellepijp van het spaakbeen is 
losgeraakt. Het breukvlak is begroeid 
met mosdiertjes en dat betekent dat 
de breuk niet bij het opvissen kan zijn 
ontstaan.

De ellepijp heeft forse afmetingen, 
ook voor moderne begrippen: lengte 
165 mm, breedte over de processus 
anconeus 94 mm, breedte over de 
processus coronoideus 59 mm. Hij 
moet dan ook toebehoord hebben aan 
een uit de kluiten gewassen ‘Zeeuw-
se knol’. Het is bekend dat er in het 
Vroeg-Pleistoceen grote zebra-achtige 
paarden hebben geleefd die qua stok-
maat konden wedijveren met moderne 
paarden. Onze ellepijp behoort toe aan 
zo’n fors dier. Of er sprake was van 
meerdere soorten grote paarden is nog 
maar de vraag. Er zijn echter meerde-
re soorten benoemd en dat maakt de 
nomenclatuur van vroeg-pleistocene 
paarden onoverzichtelijk, met namen 
als Equus robustus, Equus bressanus, 
Equus major (merk op dat veel van 
die namen naar de grootte verwijzen). 
Afgezien van de maten, wijkt de bouw 
van de ledematen van al die paarden 
nauwelijks af. Bovendien komen er in 
een populatie altijd grotere en klei-
nere individuen voor. Voor een juiste 
determinatie heb je ook liever geen 
skeletelementen maar kiezen. We laten 
de soort daarom beter in het midden en 
volstaan met Equus sp.

We visten tenslotte ook een grote 
gewrichtskogel (caput femoris) op van 
een zuidelijke mammoet. Ooit zat die 
bovenop een dijbeen en draaide ontel-
bare rondjes in de heupkom. Zuidelijke 
mammoeten waren giganten: volgroei-

de bullen konden een schouderhoogte 
bereiken van circa vier meter bij een 
gewicht van 4000 tot 7000 kilo. Het 
grootste dijbeen van een wolharige 
mammoet tot dusver uit Nederland 
bekend meet 133 cm. De opgeviste 
gewrichtskogel van de zuidelijke mam-
moet heeft een diameter van circa 180 
mm en hoogte van 100 mm; het is van 
een nog niet uitgegroeid individu, te 
oordelen aan de pokdalige groeischijf 
aan de onderzijde van de bol.

Het complete dijbeen mat mogelijk 
130 centimeter of meer. Een vondst als 
deze wordt aan boord altijd met extra 
aandacht bekeken. We weten immers dat 
de zuidelijke mammoet zijn omgeving 
deelde met hyena’s en dat deze roof-
dieren gek waren op mammoetbotten 
omdat ze daar veel voedingsstoffen 
en bouwstoffen uit konden halen. Als 
hyena’s een prooi doden of een kadaver 
vinden, beginnen ze altijd te eten bij de 
zachte delen. Vaak is dat de achterkant, 
waar de huid het dunst is. Ze knagen het 
gebied rond de anus of de buik kapot 
en vreten zich het lichaam in. Op een 
gegeven moment stuiten ze op de dij- en 
bekkenbeenderen. Dat is extra smullen 
want botten bevatten kalk, vet en merg: 
voedzaam en nodig voor het onderhoud 
van de eigen botten. Hyena’s knagen een 
dijbeen het liefst aan waar het meeste 
kraakbeenweefsel zit en dat is bij de 
knie en de heup. Geknaag laat markante 
sporen na op de kop van het dijbeen. 
Hyenavraat is op meerdere mammoet-
botten uit de Oosterschelde waargeno-
men. Zo bevat de Kor en Botcollectie 
van Naturalis een sprongbeen met 
rondom diepe kerven. Ooit heeft een 
hyena daar flink op zitten kluiven. We 
waren benieuwd of ook op de dijbeenbol 
knaagsporen te zien zouden zijn, maar 
het bot is ongeschonden.

Samenwerking
We kijken terug op een geslaagde 

expeditie. Kor en Bot blijft een subtiel 
samenspel tussen mens en machine, 
onze vertrouwde ZZ10. Zonder anderen 
tekort te doen bedank ik een paar 
mensen met name. In de eerste plaats 
Gerard Rabelink voor de organisatie 
van de tocht. Jaap Schot voor zijn 
kennis van de Oosterscheldebodem en 
zijn kunst om vanuit de stuurhut twee 
korren aan een lange kabel heel precies 
over de bodem te slepen zodat we toch 
elke keer wat vangen. En natuurlijk Jan 
en David Schot voor het inpikken van 
de korren. Maar vooral bedank ik de 
fanatieke zoekers aan boord, waaronder 
Donny Chrispijn en Jan Meulmeester. 
Behendig pikken ze fossielengraantjes 
tussen wriemelende zeesterren. Zonder 
hen hadden we die mooie kies niet 
gehad.

Ulna Equus sp, lateraal aanzicht.
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Caput femoris Mammuthus 
meridionalis, bovenaanzicht.
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Rectificatie
In ‘Paleontologische expeditie over 

de Maas’, Cranium 35-1, p. 40, staat 
in het onderschrift van de afgebeelde 
molaar ‘Neushoornkies’. Dit moet 
natuurlijk zijn ‘Nijlpaardkies’.
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