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De Eurokotter ARM 46 vist begin juli 2020 op garnalen in de
omgeving van vaargeul Het Scheur voor de kust van België, in
de zuidelijke bocht van de Noordzee. Ze maakt een trek
tussen de boeien 4 en 6. Als het net aan dek gehesen wordt
ontdekt de bemanning een enorm obstakel in het net. Wat is
het? Een slagtand met enorme afmetingen! De slagtand
wordt verworven door North Sea Fossils uit Urk. Het belang
van de vondst wordt onmiddellijk herkend: het is een slagtand
van een laat-pleistocene bosolifant, Elephas antiquus. Bijna
compleet en nauwelijks gekromd, van enorme proporties en
met een gewicht van meer dan zestig kilogram. Resten van
bosolifanten waren al bekend van de Noordzeebodem maar
ze zijn erg zeldzaam. In deze vondstmelding bespreken en
beschrijven wij deze spectaculaire vondst. Deze vondst moet
zeker gezien worden als een icoon van het paleontologische
erfgoed van de Noordzee.
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Reconstructietekening van de bosolifant, Elephas
antiquus, gebaseerd op de linkerslagtand van de
locatie Het Scheur. Goed zichtbaar zĳn de sterk

divergerende slagtanden.

Reconstruction drawing of the straight-tusked
elephant, Elephas antiquus, based on the left tusk of

the location Het Scheur, North Sea. The highly
divergent tusks are clearly visible.
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De zuidelĳke bocht van de Noordzee
tussen de Britse Eilanden en Nederland
is vermaard vanwege de enorme
aantallen opgeviste resten van
ĳstĳdzoogdieren. De tanden, kiezen en
beenderen die als bĳvangsten in de
netten van de boomkorvisserĳ
veiliggesteld worden, geven een goed
beeld van de verschillende fauna’s die
dit gebied gedurende het gehele
Pleistoceen en het Vroeg-Holoceen
bewoond hebben. De nauwe
samenwerking met de visserĳ en het
bĳhouden van de visgebieden die
tĳdens vistochten bevist zĳn, dragen bĳ
tot een goed inzicht waar de
verschillende fauna’s aangetroffen zĳn.
Enkele vindplaatsen die in de
afgelopen jaren nauwkeurig in beeld
gebracht werden zĳn de diepe putten
ten westen en ten oosten van de Bruine
Bank en de Eurogeul (Post et al., 2001;
Mol et al., 2008; Mol et al. 2010).
Naast deze vindplaatsen zĳn er ook
vondstgebieden bekend geworden door
expedities die speciaal de Noordzee
zĳn opgegaan om te korren naar
overblĳfselen van de verschillende
fauna’s.

De vindplaats Noordzee is vooral
bekend door de enorme hoeveelheden
overblĳfselen van mammoeten en
andere slurfdragers uit het Pleistoceen.
Niet alleen van de wolharige
mammoet, Mammuthus primigenius
(Blumenbach, 1799), waarvan vele
duizenden molaren en slagtanden zĳn
gevonden, maar ook van oudere, veel
zeldzamere soorten zoals de zuidelĳke
mammoet, Mammuthus meridionalis
(Nesti, 1825). Ook worden, heel af en
toe, resten opgevist van de bosolifant,
Elephas antiquus Falconer & Cautley,
1847 (Mol et al., 2007). Niet alleen de
molaren van de bosolifant zĳn zeer
makkelĳk te onderscheiden van die van
de verschillende soorten mammoeten,
maar ook de spaarzame skeletdelen
vallen door hun zware en gedrongen
bouw onmiddellĳk op. Een aantal
molaren en enkele zwaar gebouwde,
zeer grote middenhands- en
middenvoetsbeenderen van de
bosolifant bevinden zich in de collectie
van de eerste auteur. In de collectie van
Kommer Tanis te Havenhoofd bevindt
zich een gigantisch, eveneens zwaar
gebouwd, compleet dĳbeen
(Catalogusnummer 2292) van een grote
oude stier van de bosolifant. En in de

collecties van Naturalis in Leiden
bevindt zich een onderkaak met de
linker en rechter derde molaren (St.
104695). Daarnaast is in dezelfde
collectie een enorm zwaar en
gedrongen gebouwd opperarmbeen
(RGM 103196) van de bosolifant uit de
Westerscheldemonding aanwezig dat
heeft toebehoord heeft aan een zeer
groot mannelĳk individu (Mol et al.,
2008). Door deze zeer opvallende
bĳvangsten is het vondstgebied waar
deze fossielen opgevist zĳn, goed
bekend. Een aantal molaren en
fragmentaire beenderen van het post-
craniale skelet van de bosolifant zĳn
opgevist van de vindplaats Het Scheur
voor de kust van Zeebrugge. Maar
fossielen van de kenmerkende, bĳna
rechte slagtanden van de bosolifant
werden tot juli 2020 nog nooit
opgevist.

Het Scheur is een belangrĳke
vaargeul voor de Belgische kust. Deze
geul wordt regelmatig op diepte
gehouden om grote schepen de kans te
geven de Westerschelde en de Eurogeul
aan te lopen. De baggeractiviteiten
maken dat de randen afkalven en die
afkalving doet bĳzondere fossielen
vrĳkomen. Fossielen van zoogdieren
uit met name het Eoceen en het Eemien
maken Het Scheur tot een unieke
vindplaats (Post et al., 2017).

Donderdag 2 juli 2020 vist de
Eurokotter ARM 46 (Cornelia Adriana)
uit Arnemuiden met schipper Danny
Caljouw op garnalen. Na een trek van
boei Scheur 4 (51°.25,040’N -
3°.02,870’O) naar boei Scheur 6
(51°.24,188’N - 3°.16,184’O) (Fig. 1)
komt een enorme slagtand van een
bosolifant (Elephas antiquus) tussen de
garnalen tevoorschĳn. De trek daarop
(weer tussen deze twee boeien) valt een
M2 uit de linkerbovenkaak van een
bosolifant aan dek en gedurende de
week worden in deze buurt ook nog
fossiele resten van walrussen
gevangen.

Deze slagtand is een unieke vangst
want nog nooit is een bĳna complete
slagtand van een bosolifant in
Nederland of de Nederlandse wateren
aangetroffen. Het feit dat deze meer
dan twee meter lange tand intact blĳft
is te danken aan de vismethode. Bĳ het
garnalenvissen worden geen kettingen
gebruikt en rolt de onderkant van het

net door middel van rubberen ‘wieltjes’
losjes over en boven de bodem. De
garnalen springen er in terwĳl het net
van stenen en andere ongewenste
bĳvangsten gevrĳwaard blĳft.
Fossielen worden maar heel zelden met
dit soort netten gevangen.

GEOLOGIE EN
INTERPRETATIE VAN
DE FOSSIELE RESTEN
VAN WALRUSSEN EN
BOSOLIFANTEN VAN
HET SCHEUR
In en naast de vaargeul Het Scheur

dagzomen sedimenten vanuit het Laat-
Eoceen tot en met het Holoceen (Du
Four et al., 2006; De Clercq, 2019). Al
met al is de stratigrafie van deze locatie
complex en wordt er in België volop
onderzoek naar verricht door de
Universiteit van Gent en het Vlaams
Instituut tot onderzoek van de Zee
(VLIZ). Bĳ boei Scheur 10 is
vastgesteld dat de daar aangetroffen
fossielen van oerwalvissen
waarschĳnlĳk uit de Formatie van
Maldegem afkomstig zĳn (Midden-
Eoceen). Tĳdens het Midden-Eoceen
was dit gebied volle zee. Maar bĳ Het
Scheur worden ook sedimenten uit het
Eemien aangetroffen. Gedurende het
Eemien maakt Het Scheur deel uit van
een door getĳden gedomineerd
deltalandschap. Vlak na het Eemien
(rond ca. 80 ka BP) domineerden
eilandjes deze locatie en lag de
Belgische kust (net als nu) meer
landinwaarts (De Clercq, 2019). Zeer
waarschĳnlĳk is tenminste een deel
van de historische fossielen van de
bosolifant in Nederlandse collecties
met de vindplaats “Wielingen” (Het
Scheur loopt over in de De Wielingen)
van deze site afkomstig. Datering van
een fossiel van een ree en een kegel
van een spar van die vindplaats door
het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam gaf aan dat die ouder dan
47.000 BP zĳn.

Van boei Scheur 4-6 zĳn eigenlĳk
geen fossielen bekend omdat de
boomkorvisserĳ in deze slappe bodem
niet mogelĳk is. Maar verondersteld
mag worden dat de bodem dezelfde
geologische lagen bevat als de bodem
van de nabĳ gelegen boei Scheur 10.
De trek van schipper Caljauw begon
buiten de vaargeul op 8 meter diepte en
eindigde op 15 meter diepte net in de
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Figuur 1. Kaart van het vondstgebied Het Scheur, Noordzee. In het rood de trek waar de vondsten van bosolifant, Elephas
antiquus, genoemd in deze bĳdrage, opgevist zĳn.

Map of the discovery area Het Scheur, North Sea. In red the area where the finds of straight-tusked elephant, Elephas antiquus,
mentioned in this contribution have been fished.

Figuur 2. De linkerslagtand van de bosolifant, Elephas antiquus, opgevist tussen de boeien 4 en 6 van de locatie Het Scheur,
tĳdens het maken van de foto’s voor de figuren 3, 4 en 5.

The left tusk of the straight-tusked elephant, Elephas antiquus, fished between the buoys 4 and 6 of the location Het Scheur,
North Sea, ready for taking the photos for the figures 3, 4 and 5.
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fossielen gevangen op de modderige en
afkalvende rand van de vaargeul.

Gezien eerdere vangsten van resten
van de bosolifant in Het Scheur en het
feit dat de bosolifant als een typisch
Eemien zoogdier getypeerd mag
worden (Mol & Lacombat, 2010), lĳkt
het voor de hand te liggen om de door
de ARM 46 opgeviste kies en de
slagtand van deze bĳzondere
slurfdrager als Eemienfossielen te
bestempelen. Eerder werden enkele
fossielen van de bosolifant uit locaties
voor de Zeeuws/Belgische kust en uit
Nederlandse bodem door 14C-
bepalingen echter tot de Laat-
Weichselien mammoetfauna gerekend
(Mol et al., 2007). Ook 14C-bepalingen
van in Het Scheur opgeviste walrus-
resten resulteren doorgaans in
dateringen uit het Laat-Weichselien.
Een contemporain optreden van deze
beide soorten lĳkt én in het Eemien én
in het Laat-Weichselien logischerwĳs
niet voor de hand te liggen. Recent
onderzoek concludeert dat het 14C-
onderzoek mogelĳk beïnvloed wordt
door verontreinigde koolstof
(Busschers et al., 2014), dat de resten
van de bosolifant uit het Eemien
afkomstig moeten zĳn, en dat de
fossielen van de walrus waarschĳnlĳk
uit een koudere periode (rond MIS 5,
ca. 80.000 BP) moeten stammen
(Wesselingh et al., 2019).

BESCHRĲVING VAN DE
TAND
De opgeviste, bĳna complete, zeer

zwak gebogen tand met een lengte,
gemeten langs de grootste kromming,
van 237 cm, valt op vanwege zĳn
grootte en omvang (Fig. 2). De
uiterste, relatief spitse, punt is
beschadigd. Wĳ schatten dat niet meer
dan zes centimeter van de punt
ontbreekt. Deze beschadiging is
vermoedelĳk veroorzaakt tĳdens het
visproces. Aan de basis van de tand
ontbreekt dat deel waar de pulpaholte
gesitueerd is. Daar is de tand als het
ware recht afgebroken waardoor een
klein gedeelte van de pulpaholte
zichtbaar is. Het betreft hier een oude
breuk gezien het feit dat er (recente)
zeepokken op afgezet zĳn. Als we dit
deel van de tand reconstrueren (Fig. 3)
dan komen we tot de conclusie dat
maximaal 43 cm ontbreekt. Gebaseerd

op deze feiten veronderstellen wĳ dat
dat de tand een maximale lengte heeft
gehad van 286 cm.

De tand is nauwelĳks gekromd,
slechts zwak gebogen (Fig. 4). Als we
de tand in anatomische positie houden,
wordt onmiddellĳk duidelĳk dat we te
maken hebben met een linkerslagtand.
Op basis van de vorm van de bĳna
rechte tand kunnen we vaststellen dat
deze bĳ het verlaten van de tandkas
(alveole) links naar buiten, enigszins
naar voren en naar onderen ge-
positioneerd is geweest en naar het
uiteinde toe weer iets naar binnen
gekromd is.

Op de doorsnede van de basis (Fig.
5) is goed te zien dat de tand als het
ware cirkelrond is. Dit in tegenstelling
tot slagtanden van de
vertegenwoordigers uit het geslacht van
de mammoeten. Deze zĳn aan de
mediale zĳde (centrale as van het
lichaam) doorgaans enigszins afgeplat,
hetgeen vermoedelĳk veroorzaakt
wordt doordat de tanden die in de
tandkassen verankerd zĳn, zeer dicht
tegen elkaar aanliggen over de gehele
afstand die ze in de alveolen verankerd
zĳn. Bĳ de bosolifant is dat niet het
geval omdat de tanden vanaf de basis
onmiddellĳk sterk divergeren. De
relatief vlakke mediale zĳde bĳ
mammoeten maakt het dan ook
makkelĳk om de tand te identificeren
als een linker- of een rechterslagtand.
Bĳ de bosolifant is dat lastiger. Voor
een determinatie of het een linker- of
een rechterslagtand betreft, dient men
de tand in anatomische positie te
houden. Daarnaast is op het breukvlak
van de slagtand een deel van de
pulpaholte met een doorsnede van
maximaal 5,5 cm aanwezig. Dit duidt
er op dat de tand nog een diepe
pulpaholte heeft gekend en dat geeft
weer aan dat we te maken hebben met
een volwassen, maar niet zeer oud
individu. Bĳ individuen met een zeer
hoge individuele ouderdom is de
pulpaholte zeer ondiep omdat deze in
de loop van het leven ondieper
geworden is door opvulling met
afzettingen van dentine (tandbeen of
ivoor). Daar waar de breuk aan de basis
niet is overgroeid met zeepokken
kunnen we zeer duidelĳk de voor
slurfdragers kenmerkende
Schregerlĳnen waarnemen (Fig. 5).

Het kenmerk van ivoor van
slurfdragers, de orde van de
Proboscidea, zĳn de zogenoemde
Schregerlĳnen. Deze “lĳnen” zĳn voor
het eerst in 1800 beschreven door
Bernhard Gottlieb Schreger
(Obermayer, 1881). Deze “lĳnen” zĳn
op een dwarsdoorsnede van een
slagtand goed zichtbaar, dat wil
zeggen: in het dentine van een
slagtand. Een slagtand bestaat uit
concentrische ringen die uit dentine
(ivoor) zĳn opgebouwd. De buitenste
schil van een slagtand bestaat uit
cementum. Bĳ de kern van de slagtand
(pulpaholte) zĳn deze Schregerlĳnen
minder goed zichtbaar dan aan de
buitenzĳde, tegen het cementum aan.
In werkelĳkheid zĳn deze lĳnen
minuscuul kleine buisjes. Deze buisjes,
de Schregerlĳnen, zĳn kromgebogen
en daar waar zĳ elkaar kruisen, vormen
zĳ de Schregerhoeken. Deze Schreger-
hoeken, die in graden worden
uitgedrukt, zĳn kenmerkend voor de
verschillende slurfdragers. Palombo &
Villa (2001) hebben bĳ verschillende
fossiele en recente slurfdragers
onderzoek gedaan aan de Schreger-
lĳnen en Schregerhoeken. Zĳ komen
tot de conclusie dat de Schregerhoeken
van de kruisingen van deze lĳnen bĳ
mammoeten (Mammuthus meri-
dionalis, Mammuthus trogontherii en
Mammuthus primigenius) variëren van
52 tot 93 graden en bĳ de bosolifant
Elephas antiquus van 93 tot 131
graden. De grootste Schregerhoek die
wĳ gemeten hebben in de linker-
slagtand van Het Scheur bedraagt 129
graden.

Zowel aan de laterale als mediale
zĳde van de tand zĳn ondiepe groeven
zichtbaar die bĳ bosolifanten veel
geprononceerder zĳn dan bĳ de
vertegenwoordigers van het geslacht
van de mammoeten. Deze ondiepe
groeven lopen in de lengterichting over
de gehele tand en zĳn aan de mediale
zĳde het sterkst aanwezig.

Aan de laterale zĳde, in de onderste
helft van de tand, is deze licht
beschadigd. Deze beschadiging is niet
ontstaan tĳdens het leven van de
bosolifant waaraan deze tand heeft
toebehoord.
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Figuur 3. De linkerslagtand van de bosolifant, Elephas antiquus, craniaal aanzicht.
Stippellĳnen geven de oorspronkelĳke lengte van de slagtand weer.

The left tusk of the straight-tusked elephant, Elephas antiquus, cranial view.
Dashed lines represent the estimated original length of the tusk.
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Figuur 4. De linkerslagtand van de bosolifant, Elephas antiquus. Boven: lateraal aanzicht, onder: mediaal aanzicht.
Stippellĳnen geven de oorspronkelĳke lengte van de slagtand weer.

The left tusk of the straight-tusked elephant, Elephas antiquus. Top: lateral view, bottom: medial view.
Dashed lines represent the estimated original length of the tusk.

Figuur 5. De linkerslagtand van de bosolifant, Elephas antiquus. Links: aanzicht op het breukvlak met in het midden de
pulpaholte, rechts: detailopname van de doorsnede met de Schregerlĳnen en Schregerhoeken. Maatstreep: 10 cm.

The left tusk of the straight-tusked elephant, Elephas antiquus. Left: view on the fracture surface at the base with the pulp
cavity in the middle, right: close-up of the cross-section of the tusk with the Schreger lines and Schreger angles. Scale: 10 cm.
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WAT VOOR EEN DIER
WAS DE BOSOLIFANT?
De bosolifant is een slurfdrager die

zĳn oorsprong heeft op het Afrikaanse
continent. Zĳn voorloper is Elephas
recki Dietrich, 1915, die algemeen
voorkwam in met name Oost-Afrika.
Het is tot op heden onduidelĳk waar de
eerste bosolifanten in de oude wereld
voorkwamen. Van de klassieke
vindplaats Isernia La Pineta in het
zuiden van Italië zĳn resten van de
bosolifant bekend die een ouderdom
hebben van circa 700.000 jaar.

Er wordt aangenomen dat de
bosolifant een loofeter met een
schouderhoogte van ruim drie meter is
geweest, zwaar gebouwd en uitgerust
met nauwelĳks gebogen, bĳna
kaarsrechte slagtanden. Vandaar ook
dat de populaire Engelse naam
“straight-tusked elephant” (de olifant
met de rechte slagtanden) veel in de
Engelstalige literatuur voorkomt.
Kenmerkend zĳn deze grote rechte
tanden die sterk divergeren. In
Nederland luidt de populaire naam
“bosolifant” en in Duitsland
“Waldelefant”, wat verwĳst naar de
biotoop die deze slurfdragers bewoond
hebben. In het Midden- en vooral het
Laat-Pleistoceen is de bosolifant in
geheel Europa een algemene
verschĳning tĳdens de interglacialen,
maar mogelĳk ook nog tĳdens de
interstadialen. Rĳke vindplaatsen waar
de bosolifant met een geassocieerde
fauna, zoals bosneushoorns, damherten,
nĳlpaarden en oerossen, veel gevonden
is of nog steeds gevonden wordt, zĳn
het Boven-Rĳn-gebied en Neumark-
Nord in Duitsland, maar ook Trafalgar
Square in hartje Londen, Engeland. Van
de bosolifant zĳn complete skeletten
bekend. Deze bĳna complete skeletten
laten duidelĳk zien dat er, net als bĳ de
mammoeten en de recente olifanten in
Afrika en Azië, een groot seksueel
dimorfisme is bĳ deze slurfdragers: de
stieren zĳn doorgaans veel groter dan
de vrouwelĳke dieren. De skeletten van
dit imposante beest treffen we aan in
een aantal grote musea in Europa
(Darmstadt en Halle, Duitsland; Rome,
Italië; en Londen, Engeland, om er
maar een paar te noemen).

CONCLUSIE
De linkerslagtand die in juli 2020

werd opgevist van de bodem van de
Noordzee ter hoogte van de locatie Het
Scheur moet op basis van de
morfologie en de Schregerhoek van
129 graden worden toegeschreven aan
de bosolifant, Elephas antiquus. De
enorme afmetingen duiden op een
mannelĳk individu in de kracht van
zĳn leven. De schouderhoogte van de
bosolifant waaraan deze tand wordt
toegeschreven, moet ruim boven de
drie meter zĳn geweest.

De geologie van de vondstlocatie
Het Scheur, de nauwkeurig vastgelegde
vondstlocatie en de vondsten van
andere fossiele resten van zoogdieren
in het vondstgebied wĳzen er op dat de
slagtand en de molaar die in eerste
week van juli 2020 zĳn opgevist,
geplaatst kunnen worden in het Laat-
Pleistoceen, vermoedelĳk het laatste
interglaciaal, het Eemien.

Deze vondstmelding is de eerste van
een bĳna complete slagtand van de
bosolifant van de bodem van de
Noordzee.
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Summary
In early July 2020, the fishing vessel
ARM 46 fishes for shrimp in the
vicinity of Het Scheur, in the
southern bight of the North Sea, off
the coast of Belgium. One of the
tows is between buoys 4 and 6.
When the net is hauled on deck,
the crew discovers a huge obstacle
in it: a tusk of enormous
dimensions! The tusk is acquired by
North Sea Fossils from Urk. The
significance of the find is
immediately recognized: a tusk of a
late Pleistocene straight-tusked
elephant, Elephas antiquus. Almost
complete and barely curved, of
huge proportions and weighing
more than sixty kilograms. Remains
of straight-tusked elephants were
already known from the bottom of
the North Sea but are very rare. In
this find report we discuss and
describe this spectacular find. The
tusk should certainly be counted as
an important representative of the
paleontological heritage of the
North Sea.
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MATEN VAN DE LINKERSLAGTAND VAN ELEPHAS ANTIQUUS VAN HET SCHEUR Afmetingen

maximum lengte, gemeten langs de grootste kromming (caudale zijde) 237 cm

maximum lengte, gemeten langs de kortste kromming (craniale zijde) 225 cm

geschatte lengte van het deel van de punt dat ontbreekt 6 cm

geschatte lengte van het ontbrekende deel van de tandbasis (waar de pulpaholte gesitueerd is) 43 cm

maximum diameter aan de basis van het specimen 17 cm

maximum diameter van de pulpaholte 5,5 cm

maximum omtrek aan de basis van het specimen 54 cm

maximum omtrek in het midden van het specimen (gemeten op 118,5 cm van het einde van het specimen) 45,5 cm

gewicht, 8 dagen nadat de tand is opgevist (10 juli 2020) 60,2 kg

Tabel 1. Afmetingen van de tand.

Measurements of the tusk.
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