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Het themapark Historyland met een permanente 
tentoonstelling over de laat-pleistocene mammoetsteppe in 
Hellevoetsluis beschikt sinds kort over een skeletmontage 
van een steppewisent. Het betreft een van de meest 
voorkomende grote zoogdieren van de mammoetsteppe. 
In deze bijdrage introduceren wij het skelet (met een 
schouderhoogte van 212 cm) en we noemen een aantal 
bijzondere kenmerken van de steppewisent, Bison priscus. 
Het betreft interessante gegevens, die nauwelijks bekend zijn 
bij het grote publiek. Het is een verhaal over de bewoners 
van de mammoetsteppe, die gekenmerkt werd door het 
massale voorkomen van dit grote rund met een gemiddelde 
schouderhoogte van meer dan twee meter. De uitgestorven 
steppewisent was een echt kuddedier (Fig. 1).
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INLEIDING
In de permanente tentoonstelling 

Mammoetsteppe in Historyland in Hel-
levoetsluis maakt de bezoeker van dit 
geschiedenispark kennis met de grote 
zoogdieren uit het ijstijdvak, het Pleis-
toceen. In het bijzonder gaat het om de 
mammoetfauna uit het Laat-Pleisto-
ceen. Het betreft vele resten van grote 
zoogdieren, die in enorme hoeveelhe-
den zijn opgevist van de bodem van 
de Noordzee tussen Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Het zijn overblijf-
selen van mammoeten, wolharige neus-
hoorns, steppewisenten, wilde paarden, 
grote herten zoals het reuzenhert en 
ook de roofdieren die voorkwamen 
op de mammoetsteppe: leeuwen en 
hyena’s. In Historyland staat het icoon 
van het ijstijdvak, de wolharige mam-
moet, centraal. Diverse vragen over 
mammoeten komen aan de orde (waar 
kwamen ze vandaan? Hoe zijn ze tij-
dens het Pleistoceen geëvolueerd? Hoe 
groot waren ze? Wat aten ze? En hoe 
kunnen de botten van een stier onder-
scheiden worden van die van een koe?). 
Er staan in Historyland een aantal sa-
mengestelde skeletten van de mammoet 
opgesteld. Het gaat om een grote stier 
met een schouderhoogte van 320 cm en 
een mammoetkoe met een baby. Deze 
mammoetkoe heeft een schouderhoogte 
van 246 cm. De toeschouwer die deze 
achter elkaar opgestelde skeletten 
bekijkt, ziet onmiddellijk het verschil 
tussen de geslachten: stieren zijn groot 
en uitgerust met grote spiraalvormig 
gekrulde slagtanden terwijl de vol-
wassen koe slanke slagtanden heeft en 
veel kleiner is. Een imposant gezicht. 
Maar ook andere grote grazers zoals 
de wolharige neushoorn, de oeros, de 
steppewisent en het reuzenhert komen 
met losse skeletresten en ook schedels 
uitvoerig aan bod.

Om het verhaal over de mam-
moetsteppe en haar bewoners comple-
ter te maken, deed zich in 2019 een 
unieke gelegenheid voor. North Sea 
Fossils op Urk bood Historyland een 
samengesteld skelet van een steppe-
wisent te koop aan. Een skelet dat was 
samengesteld uit 144 skeletelementen, 
de meeste opgevist van de bodem 
van de Noordzee. Het skelet zou een 
schouderhoogte krijgen van ruim boven 
de twee meter: een robuuste stier. De 
oprichter van Historyland, de Hellevoe-
ter Arie van den Ban, is altijd erg onder 
de indruk geweest van de opstelling 
van zoogdierskeletten in het Parijse 
museum voor natuurlijke historie en 
Arie zag het helemaal voor zich; een rij 
van drie wolharige mammoeten vooraf-
gegaan door het reusachtige skelet van 
een steppewisent. Dat zou het verhaal 
over de mammoetsteppe en haar be-
woners in zijn museum nog completer 
maken. En zo geschiedde.

DE STEPPEWISENT
De steppewisent, ook wel step-

pebizon genoemd, is een lid van de 
familie Bovidae, de holhoornigen, en 
de wetenschappelijke naam luidt Bison 
priscus. Deze uitgestorven rundersoort 
werd in 1827 voor het eerst beschreven 
door Bojanus. Het is een rund met een 
schouderhoogte die gemiddeld boven 
de twee meter ligt (Fig. 2 en 3). De 
schedel wordt gekenmerkt door twee 
robuuste horens die horizontaal aan het 
schedeldak ontspringen en enigszins 
naar boven buigen (Fig. 4). De span-
wijdte van de horens kon meer dan 140 
cm bereiken. Volwassen dieren konden 
meer dan 1000 kg wegen (Boeskorov et 
al., 2014). De steppewisent is een alge-
mene verschijning geweest op de mam-
moetsteppe en maakte deel uit van het 
zogenoemde Mammuthus-Coelodonta 

Fauna Complex uit het Laat-Pleis-
toceen zoals dat gedefinieerd is door 
Kahlke (1999). De mammoetsteppe, 
het biotoop van het Mammuthus-Coe-
lodonta Fauna Complex, strekte zich 
uit van de Britse Eilanden in het westen 
over de droog liggende Noordzee, Ne-
derland, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, 
Rusland, de droog liggende Beringzee 
en Beringstraat, Alaska en grote delen 
van het noorden van Canada. In dit 
verspreidingsgebied, een koud en droog 
steppegebied, kwam de steppewisent 
massaal voor. Vermoedelijk hebben 
deze runderen in grote kuddes geleefd. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
er de afgelopen decennia vele tiendui-
zenden resten van de steppewisent van 
de Noordzeebodem zijn opgevist. Voor 
zover we kunnen nagaan zijn de meeste 
laat-pleistocene skeletresten van de bo-
dem van de Noordzee afkomstig van de 
steppewisent, gevolgd door het wilde 
paard en de wolharige mammoet.

Recent bleek op basis van onderzoek 
aan oud DNA (aDNA of ancient DNA) 
dat er in het Laat-Pleistoceen twee 
soorten steppewisenten voorkwamen in 
Europa, inclusief de laagvlakte tussen 
de huidige Britse Eilanden en Nederland 
(Soubrier et al., 2016; Grange et al., 
2018; Van Geel et al., 2019). Echter, 
op basis van morfologische verschillen 
in het skeletmateriaal zijn deze twee 
soorten niet van elkaar te onderscheiden 
en daarom hanteren wij in deze bijdrage 
de soort Bison priscus als zijnde de step-
pewisent uit het Laat-Pleistoceen.

In het Laat-Pleistoceen heeft de step-
pewisent Noordwest-Europa in ieder 
geval bewoond rond 45.000 jaren gele-
den. Een 14C-datering aan de hand van 
een skeletelement van de bodem van de 
Noordzee gaf een resultaat van 45.350 
+2400/-1850 BP (Mol et al., 2008).

Figuur 1. Op basis van de grote hoeveelheid skeletresten, van onder meer de 
Noordzeebodem, kunnen we stellen dat de steppewisent, Bison priscus, een van de 
meest voorkomende grazers was tijdens het Laat-Pleistoceen en dat zij in grote kuddes 
voorgekomen zijn, samen met andere grote grazers zoals wolharige mammoeten. Artist 
impression.

On the basis of large amounts of skeletal remains, including those from the North Sea 
floor, we conclude that steppe bison, Bison priscus, were common grazers during the late 
Pleistocene. They lived in large herds, along with other large herbivores such as the woolly 
mammoths. Artist impression.
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Figuur 3. Dit levensgrote model 
van de steppewisent heeft 
een schouderhoogte van 220 
cm. Ter illustratie dat dit niet 
overdreven groot is, wordt er 
een van de eerste borstwervels, 
gekenmerkt door een zeer lang 
doornuitsteeksel, gehouden op 
de positie naast de romp. Model 
geproduceerd door Manimal 
Works, Rotterdam (Remie Bakker).

This life-sized model of the steppe 
bison has a shoulder height of 
220 cm. To illustrate that this is 
not overly large, one of the first 
thoracic vertebrae, characterized 
by a very long spine, is held next 
to the body of the animal. Model 
by Manimal Works, Rotterdam 
(Remie Bakker).
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Figuur 2. Levensgroot model van de 
steppewisent. Geproduceerd door 
Manimal Works, Rotterdam (Remie 
Bakker).

Life-sized model of the steppe 
bison produced by Manimal Works, 
Rotterdam (Remie Bakker).

Figuur 4. De kop van het 
steppewisentmodel geproduceerd 
door Manimal Works, Rotterdam 
(Remie Bakker).

The head of the steppe bison 
model produced by Manimal 
Works, Rotterdam (Remie Bakker).
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Ook andere vindplaatsen op het 
noordelijk halfrond zijn bekend vanwe-
ge het veel voorkomen van overblijfse-
len van de steppewisent. Het gaat niet 
alleen om geïsoleerde skeletdelen, maar 
ook om (deel)skeletten en soms hele 
gemummificeerde kadavers die goed 
bewaard zijn gebleven in de permafrost 
van het noorden van Noord-Amerika 
en Siberië. De bekendste daarvan is 
wel de steppewisent uit de omgeving 
van Fairbanks, Alaska, USA, die de 
bijnaam Blue Babe kreeg en die tot 
in detail onderzocht en beschreven 
werd door de vermaarde Amerikaanse 
paleobioloog R. Dale Guthrie (1990). 
Dankzij permafrostkadavers weten we 
niet alleen hoe groot de steppewisenten 
waren maar ook hoe ze er uit zagen 
(Boeskorov et al., 2014; Boeskorov et 
al., 2016). Zo weten we hoe groot en 
omvangrijk de keratinehorens en de 
vacht zijn geweest. Dat leverde weer 
een schat aan gegevens op voor het 
maken van levensechte reconstructies 
van deze runderen.

Boeskorov en collega’s beschreven 
in 2014 en 2016 heel gedetailleerd een 
bijna compleet gemummificeerd kada-
ver uit het hoge noorden van Arctisch 
Siberië. Het was een ruim 4 jaar oude 
steppewisentstier, de zogenoemde Yuk-
agir Bison (Fig. 5). Uit 14C-dateringen 
bleek dat deze steppewisent 10.500 
jaren geleden gestorven moet zijn; dus 
in het vroege Holoceen. Dat is veel 
jonger dan de laatste steppewisenten 
die in Europa voorkwamen.

Heel kenmerkend voor de steppewi-
sent zijn niet alleen de zwaargebouwde 
schedel en de robuuste horens, maar 
ook onderdelen van het skelet, zoals 
de metapoden en de enorme falangen. 
Maar bovenal zijn het de borstwervels. 
De eerste zes borstwervels hadden 
enorm lange doornuitsteeksels, die een 
lengte van wel 75 cm konden berei-
ken. Vanwege deze doornuitsteeksels 
hadden de dieren een enorme schouder-
hoogte (het hoogste punt van de rug) 
waardoor het leek alsof ze direct achter 
de schedel een enorme bochel hadden. 
Aan de lange uitsteeksels waren spieren 
gehecht die verbonden waren met de 
schedel.

Bij de enorme hoeveelheid van 
de bodem van de Noordzee opgevist 
skeletmateriaal worden zeer regelmatig 
botten van de steppewisent gevon-

den en ook op vindplaatsen zoals de 
Maasvlakte 2, het strand van Hoek 
van Holland en de Zandmotor worden 
veel resten gevonden. Premolaren en 
molaren van de steppewisent worden 
ook aangetroffen. De molaren zijn 
belangrijke bronnen van informatie 
voor de reconstructie van het landschap 
waarin deze steppewisenten geleefd 
hebben en wat het dieet van deze dieren 
is geweest, zo toonden Van Geel et 
al. (2019) aan. Diepe groeven in de 
molaren ontstonden door plooien in het 
email. Ze bleken in veel gevallen goed 
bewaarde plantenresten te bevatten, 
met name stuifmeel. Analyse daarvan 
gaf spectra te zien die geheel gedo-
mineerd werden door stuifmeel van 
grassen (Poaeceae), van Artemisia en 
van andere vertegenwoordigers van de 
Aster-familie. Stuifmeel van bomen 
ontbrak geheel, hetgeen betekent dat 
we te maken hebben met laat-pleis-
tocene subarctische steppecondities 
en een dieet dat bestond uit de eerder 
genoemde planten. Ook met ander 
molarenonderzoek, zoals de studie van 
mesowear en microwear, was al aange-
toond dat de steppewisenten overwe-
gend gras aten (Guthrie, 1990; Rivals et 
al., 2010); het waren echte grazers.

DE MONTAGE VAN 
HET SKELET

In het magazijn van North Sea 
Fossils op Urk worden veel skeletdelen 
bewaard van grote runderen. Het mate-
riaal is afkomstig van de bodem van de 
Noordzee en van zand- en grintgroeven 
langs de grote rivieren. De skeletdelen 
werden gedetermineerd, nadat ze waren 

schoongemaakt met water, gedroogd en 
in een prepareermiddel ondergedom-
peld. Dat middel is samengesteld uit 
een hoeveelheid transparante hobbylijm 
op cellulosebasis en drie hoeveelhe-
den aceton. Bij het drogen verdampt 
de aceton terwijl de lijm als een soort 
afdeklaagje op en in de skeletdelen 
achterblijft en zodoende het bot verste-
vigt en beschermt tegen zuurstof.

De gevonden skeletdelen behoren tot 
verschillende evenhoevigen zoals grote 
runderen en herten zoals elanden en 
reuzenherten. Het onderscheid tussen 
de runderen en herten is eenvoudig te 
bepalen op grond van de doorgaans 
veel slankere proporties van de herten. 
De resten van de runderen kunnen 
veelal worden toegeschreven aan de 
steppewisent, Bison priscus en de oeros 

MESOWEAR EN 
MICROWEAR

Mesowear- en microwear-analyses 
gebruiken gegevens van de in gebruik 
geweest zijnde of afgesleten tand- en 
kiesoppervlakken als indicatoren voor 
de voedselkeuze. Mesowear betreft 
onderzoek dat gebaseerd is op grove 
afslijting van tanden en kiezen over 
een periode van maanden of jaren. Bij 
microwear gaat het om beschadigingen, 
zoals minuscuul kleine krasjes en putjes 
in het tandglazuur, veroorzaakt door het 
kauwen van gras, zaden en fruit. Door 
deze slijtagestructuren nauwkeurig 
te bestuderen kunnen conclusies 
getrokken worden over de voedselkeuze 
van het uitgestorven dier waarvan de 
tand of kies is geweest.

Figuur 5. Het karkas van de steppewisent uit Yukagir, Bison priscus, uit de 
permafrost van Arctisch Siberië.

The carcass of the Yukagir steppe bison, Bison priscus, from the permafrost of 
Arctic Siberia.
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schedels van deze twee runderen zijn 
op basis van de morfologie eenvou-
dig van elkaar te onderscheiden. Zo 
is de hoek van het schedeldak en het 
achterhoofd bij de steppewisent circa 
90° en die bij de oeros circa 45°. De 
hoornpitten van de oeros hebben een 
sterkere kromming en in de hoornpitten 
zit ook nog eens een torsie die bij de 
steppewisent ontbreekt; hierdoor steken 
de hoornpitten van de oeros meer naar 
voren dan die van de steppewisent. De-
len van het postcraniale skelet leveren 
meer moeilijkheden op. Die zijn pas 
goed van elkaar te onderscheiden als 
ze compleet zijn of als tenminste een 
van de gewrichten compleet aanwezig 
is. Er zijn echter fraaie determinatie-
werken die uitkomst bieden bij het 
onderscheiden van de ledemaatsbeen-
deren van grote evenhoevigen. Deze 
werken hebben ons een grote dienst 
bewezen want alle kenmerken van de 
grote beenderen van herten en runderen 
worden weergegeven (Hiddingh, 1984; 
Martin, 1987; Olsen, 1966; Schertz, 
1936; Siegfried, 1983).

Voor de montage van het skelet wer-
den 120 originele, soms licht bescha-
digde fossiele skeletdelen geselecteerd. 
Enkele voetdelen die ontbraken, 
hebben we door middel van afgietsels 
toegevoegd en voor de staart hebben 
we een aantal werveltjes gebruikt van 
een recent rund. In totaal hebben we 
144 delen in het skelet verwerkt en 
dat materiaal komt van veel verschil-
lende individuen. Daarbij hebben we 
skeletdelen geselecteerd die afkomstig 
zijn van dieren met dezelfde grootte en 
robuustheid. In de skeletmontage zijn 
gebruikt: een schedel, een linker en een 
rechter onderkaak met gebitselemen-
ten, 7 halswervels, 13 borstwervels, 
6 lendenwervels, een heiligbeen, 19 
staartwervels, 13 linker en 13 rechter 
ribben, 7 borstbeendelen, een linker en 
een rechter schouderblad, een linker 
en een rechter opperarmbeen, een 
linker en een rechter samengesmol-
ten spaakbeen/ellepijp, 5 linker en 5 
rechter polsbeenderen, 7 linker en 7 
rechter voetbeenderen van de voorpoot, 
een linker en een rechter bekkenhelft, 
een linker en een rechter dijbeen, een 
linker en een rechter scheenbeen, 6 
linker en 6 rechter enkelbeenderen en 7 
linker en 7 rechter voetbeenderen van 
de achterpoot.

DE SCHEDEL
De schedel die wij in de montage 

gebruikt hebben, is afkomstig van een 
grote stier. Tijdens het opbaggeren uit 
een zandgroeve in de uiterwaarden van 
de Rijn is deze beschadigd geraakt. 
Daarbij is het voorste deel van de 
schedel (verhemelte en neusbeenderen) 
afgebroken maar grotendeels bewaard 
gebleven. Ook de punten van de hoorns 
zijn licht beschadigd. Alle bewaarde 
onderdelen van de schedel konden weer 
aan elkaar gelijmd worden (Fig. 6, 7 en 
8), waarbij ontbrekende delen gemodel-
leerd zijn. Om stevigheid te garanderen 
zijn de verschillende schedeldelen door 
middel van metaalgaas met elkaar ver-
bonden waarover later sculpting epoxy 

werd aangebracht dat gemodelleerd 
werd tot het kenmerkende oppervlak 
van de overige schedeldelen. De ont-
brekende (pre)molaren P2, P3 en M3 
uit de linker bovenkaak en de P3 en M3 
uit de rechterbovenkaak en een deel 
van het verhemelte werden gemodel-
leerd door middel van afgietsels van de 
betreffende gebitselementen van andere 
steppewisenten. Ook de rechteroog-
kas, die aan de achterzijde beschadigd 
was, en de punten van de hoorns zijn 
gereconstrueerd met epoxyhars. In het 
“paspoort” dat bij de skeletmontage 
werd afgeleverd, is aangegeven welke 
delen echt zijn en welke zijn hersteld 
(Fig. 9 en 10). Bij de schedel zijn een 
linker en rechter onderkaak gemon-

Figuur 6, 7 en 8. Het “paspoort” van de schedel van de steppewisent in 
Historyland waarin aangegeven is wat ontbrak, wat origineel is en wat 
gemodelleerd werd.

The “passport” of the skull of the steppe bison in Historyland. Original parts 
are indicated and modelled parts as well.
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teerd die goed bij elkaar en bij de 
bovenkaak passen: beide kaakhelften 
hebben alle gebitselementen van een 
volwassen individu.

Niet onvermeld mag blijven dat bij 
de steppewisenten die wij kennen uit de 
permafrost van Siberië en Noord-Ame-
rika ook de hoornschedes van de sche-
dels (Fig. 11) bewaard zijn gebleven. 
Doorgaans zijn die twee keer zo lang 
als de hoornpitten. Steppewisenten 
met hun zwaar gebouwde schedels met 
keratinehorens moeten zeer imposante 
verschijningen zijn geweest (Fig. 12).

Figuur 9 en 10.
Het “paspoort” van de 
skeletmontage van de steppewisent 
waarin aangegeven staat wat 
ontbrak, wat origineel is en wat 
gemodelleerd werd.

The “passport” of the skeletal 
composition of the steppe bison. 
Missing parts are indicated and 
modelled parts as well.

Figuur 11. Schedel met goed 
bewaarde keratinehorens van de 
steppewisent, Bison priscus, uit de 
permafrost van de Klondike, Little 
Blanche Creek, Yukon, Canada, 
2015.

Skull with well-preserved keratin 
horns of the steppe bison, Bison 
priscus, from the permafrost of 
the Klondike, Little Blanche Creek, 
Yukon, Canada, 2015.

Figuur 12. De steppewisent, Bison 
priscus, een imposante verschijning 
op de mammoetsteppe. Model van 
Manimal Works, Rotterdam (Remie 
Bakker).

The steppe bison, Bison priscus, 
an impressive species on the 
mammoth steppe. Model by 
Manimal Works, Rotterdam (Remie 
Bakker).
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De wervelkolom bestaat bij onze 
skeletmontage van de steppewisent 
uit 46 wervels: 7 hals-, 13 borst-, 6 
lendenwervels, 1 heiligbeen en 19 
staartwervels. Het meest kenmerkend 
voor de steppewisent zijn natuurlijk 
de relatief kleine borstwervels met 
een enorm lang doornuitsteeksel (Fig. 
13). Wervels zijn veelal ruimschoots 
aanwezig in de fossil record, met uit-
zondering van de kleine staartwervels. 
De borst- en lendenwervels worden ge-
kenmerkt door extreem lange doorn- en 
dwarsuitsteeksels. Deze relatief dunne 
uitsteeksels hebben we moeten model-
leren omdat deze vaak afgebroken zijn. 
Ook hier hebben we gebruik gemaakt 
van metaalgaas om de vorm stevig te 
laten aansluiten bij de respectievelijke 
werveluitsteeksels (Fig. 14 en 15). Na 
het aanbrengen van sculpting epoxy 
konden deze in de juiste vorm worden 
gebracht en van de juiste botstructuur 
worden voorzien. Ook hier hebben we 
in het “paspoort” vastgelegd welke 
delen van kunststof zijn.

Van de staart hebben we maar twee 
originele wervels. Dat zijn de eerste en 
de tweede staartwervel. Om toch tot 
een complete staart te komen, hebben 
we gebruik gemaakt van een bijna 
complete staart van een recent rund. 
Deze recente staartwervels zijn op 
kleur gebracht om ze minder te laten 
opvallen ten opzichte van de andere 
skeletdelen. In het “paspoort” is dit 
duidelijk aangegeven.

DE RIBBENKAST
Het grootste probleem vormde de 

ribbenkast. Ribben van runderen (Fig. 
16) en ook die van andere grote dieren 
uit het Pleistoceen zijn doorgaans 
schaars en ze zijn vaak maar gedeel-
telijk overgeleverd. Veelal zijn de 
uiteinden door aaseters aangevreten. 
De ribben van de grote runderen zijn 
sterk afgeplat waardoor zij gemakkelijk 
te onderscheiden zijn van bijvoorbeeld 
die van neushoorns of wilde paarden. 
De steppewisent heeft 13 paar ribben 
gehad die aan de bovenzijde articuleer-
den met de borstwervels. Bij de meeste 
ribben hebben we de uiteinden, die 
door middel van kraakbeen verbonden 
zijn om zo de ribbenkast te vormen, 
moeten modelleren door middel van 
metaalgaas en sculpting epoxy. Zo zijn 
alle ribben door middel van nagebootst 

kraakbeen met zeven borstbeendelen, 
van voren naar achteren van groot naar 
klein, verbonden waardoor er stevig-
heid gecreëerd werd en er als het ware 
een echte ribbenkast ontstond.

HET BEKKEN
Het bekken is samengesteld uit vier 

verschillende bekkendelen afkomstig 
van vier verschillende maar even grote 
steppewisenten. De ontbrekende delen, 
zoals het zitbeen en het schaambeen, 
zijn gemodelleerd (Fig. 17). Zo is er 
een compleet bekken gevormd; inclu-
sief het heiligbeen van een ander indi-
vidu. En daarmee is ook een compleet 
geboortekanaal ontstaan.

DE LEDEMATEN
De grote beenderen van de ledema-

ten leverden geen probleem op voor de 
skeletmontage. Deze zijn in grote hoe-
veelheden aanwezig. Zo konden we een 
goed bij elkaar passende selectie maken 
van beenderen met dezelfde afmetin-
gen. Slechts bij enkele delen hebben 
we kleine restauraties met sculpting 
epoxy moeten uitvoeren. Deze liggen 
doorgaans bij de gewrichten waar de 
materia compacta van de ledemaats-
beenderen erg dun en zeer fragiel is. 
Daarom beschadigen deze beenderen 
gemakkelijk bij de visserij en bij het 
baggeren. Bij de voorpoten hebben 
we de bovenste delen van de schou-
derbladen moeten reconstrueren. In de 
voorpoten zijn de schouderbladen, de 
opperarmbeenderen, de spaakbeende-
ren/ellepijpen en de pols- en voet-
beenderen verwerkt. In de achterpoten 
zijn naast de twee dijbeenderen, de 
scheenbeenderen, de twee (gerestau-
reerde) knieschijven en de enkel- en 
voetbeenderen verwerkt. Van de fibula 
of het kuitbeen is bij herkauwers uit de 
suborde Ruminantia (orde Artiodactyla 
of evenhoevigen waartoe o.a. de runde-
ren, de schapen en geiten toe behoren) 
een zeer klein proximaal overblijfsel 
(caput fibulae) aanwezig. Dit bovenste 
gewricht is met het proximale deel 
van het scheenbeen samengesmolten. 
Distaal is dat het sterk afgeplatte os 
malleolare dat aan het distale gewricht 
van het scheenbeen bevestigd is. Soms 
ontbreken deze twee overblijfselen van 
de fibula helemaal. Ook hier geldt dat 
we de restauraties in het “paspoort” 
hebben aangegeven.

DE NATUURLIJKE 
POSITIE VAN HET 
SKELET

De skeletopstelling van de steppewi-
sent in Historyland moest geen statisch 
geheel worden. We wilden er een 
spectaculaire opstelling van maken, van 
een steppewisent in beweging en met 
expressie. Maar het uitgangspunt was 
dat het een opstelling zou zijn waarbij 
de toeschouwer zich een goed beeld 
kan vormen over de grootte, de contou-
ren en de kracht van een groot rund.

Als eerste werd de wervelkolom 
gemonteerd waarbij het onmiddellijk, 
door de reusachtige, direct achter de 
kop gelegen bult, duidelijk wordt dat 
we hier met een steppewisent van doen 
hebben. De bult wordt veroorzaakt 
door de lange doornuitsteeksels aan de 
eerste borstwervels (Fig. 18). Nadat de 
wervelkolom op de juiste hoogte was 
gebracht, zijn er twee stalen ondersteu-
ningen aangebracht onder de borst-
wervels en onder de lendenwervels. 
Die ondersteuningen bestonden uit 
verschillende onderdelen (om demonta-
ge mogelijk te maken). De wervels zijn 
door middel van kunststof kraakbenen 
tussenwervelschijven op anatomisch 
verantwoorde wijze op volgorde ge-
monteerd. Door het ruggenmergkanaal 
loopt een stalen pen die alle wervels in 
juiste positie houdt. Vervolgens werden 
13 paar ribben en het bekken aange-
bracht (Fig. 19 en 20).

De linker voorpoot rust op de grond-
plaat; de rechtervoorpoot is vrij van de 
bodem en staat vooruit gestrekt, zodat 
de indruk wordt gewekt dat het dier in 
beweging is. Bij de achterpoten rust de 
rechter poot op de grondplaat terwijl de 
linkerpoot naar achteren is gericht om 
de lopende beweging van de steppewi-
sent weer te geven.

Tot slot is de schedel met de on-
derkaak door middel van een stalen 
constructie aan het geheel vastgemaakt. 
De grote schedel buigt naar beneden en 
iets naar links zodat het geheel een dier 
in beweging suggereert.
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Figuur 13. De eerste borstwervels 
van de steppewisent worden 
gekenmerkt door een relatief 
klein wervellichaam en zeer lange 
doornuitsteeksels.

The first thoracic vertebrae of the 
steppe bison are characterized by a 
relatively small vertebral body and 
very long spines.

Figuur 14. De laatste borstwervels 
en de lendenwervels, geselecteerd 
voor de skeletmontage van de 
steppewisent voor Historyland, in 
het atelier van Manimal Works in 
Rotterdam. Het zijn hoofdzakelijk 
de doorn- en dwarsuitsteeksels die 
gerestaureerd moesten worden

The last thoracic and the lumbar 
vertebrae, selected for the skeletal 
composition for Historyland, in 
the Manimal Works workshop 
in Rotterdam. Mainly the dorsal 
and transversal spines had to be 
restored.

Figuur 15. De restauratie van 
de dwarsuitsteeksels van de 
lendenwervels in het atelier van 
Manimal Works te Rotterdam.

Restoration of the transversal 
spines of the lumbar vertebrae in 
the Manimal Works workshop in 
Rotterdam.
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sterk afgeplatte ribben voor 
de skeletmontage van het 
steppewisentskelet in het atelier 
van Manimal Works te Rotterdam.

Flat ribs selected for the skeleton 
composition of the steppe bison 
skeleton in the workshop of 
Manimal Works in Rotterdam.

Figuur 17. Het bekken wordt, nadat 
het gerestaureerd is, in positie 
gebracht.

The pelvis, after restoration, is 
brought into position.

Figuur 18. Als eerste wordt 
de wervelkolom in anatomisch 
correcte positie gebracht.

First the vertebral column is 
brought up into the anatomically 
correct position.
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Figuur 19. Het skelet is bijna in zijn 
geheel opgesteld. Nu pas krijg je 
een indruk van de grootte van een 
steppewisent.

The skeleton is almost entirely 
set up. Only now do you get an 
impression of the size of a steppe 
bison.

Figuur 20. De skeletmontage 
nadert zijn einde…

The skeleton assembly is almost 
finished...
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HET RESULTAAT: EEN 
UNIEKE MUSEALE 
PRESENTATIE

Op dinsdag 12 november 2019 werd 
het skelet geïnstalleerd in de expositie 
Mammoetsteppe in Historyland. In het 
atelier van Manimal Works was het 
skelet in verband met het transport naar 
Hellevoetsluis in delen gedemonteerd 
(de kop, de romp en de vier poten). 
Daarom nam de montage in Helle-
voetsluis niet veel tijd in beslag. Na 
twee uur voorbereidend werk, zoals de 
bepaling van de precieze positie voor 
de grondplaat en de opbouw, stond 
daar een zeer expressief steppewisent-
skelet, een ijstijdicoon dat zijn weerga 
niet kent: een schouderhoogte van 212 
cm en een lengte van 299 cm. Voorzien 
van een robuuste schedel met grote 
hoornpitten met een spanwijdte van 
130 cm. Het zal de bezoekers een goe-

de indruk geven van de grootte van dit 
uitgestorven rund. Het is een aanwinst 
voor de expositie Mammoetsteppe en 
Historyland (Fig. 21).
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Summary
Historyland Park in Hellevoetsluis, 
the Netherlands, with a permanent 
exhibition about the late Pleisto-
cene mammoth steppe recently 
acquired a composite skeleton of 
a steppe bison, Bison priscus. In 
this contribution we present the 
skeleton, with a shoulder height 
of 212 cm, and we show a number 
of characteristics of this large and 
massive grazer. We present details 
that are hardly known by the 
general public and those details 
nevertheless tell a very interesting 
story. It is a story about the mega-
fauna that is characterised by the 
massive appearance of this extinct 
bovid that roamed the mammoth 
steppe in large herds and finally 
became extinct at the end of the 
Pleistocene (Fig. 1).

Figuur 21. De opstelling van het 
skelet van de steppewisent, Bison 
priscus, in de permanente expositie 
Mammoetsteppe in Historyland te 
Hellevoetsluis.

The arrangement of the composite 
skeleton of the steppe bison, 
Bison priscus, in the permanent 
exhibition Mammoth Steppe in 
Historyland, Hellevoetsluis, The 
Netherlands.
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