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Samenvatting
Dit artikel beschrĳft en verbeeldt kenmerkende eigenschappen van het bekken van de laat-
pleistocene en holocene zeehonden van de Nederlandse kustwateren. Deze kenmerken maken
het mogelĳk om geïsoleerde vondsten van dit beenstuk tot op soortniveau te determineren.

Summary
This article describes and illustrates characteristic features of the innominate bone of the Late
Pleistocene and Holocene seal species which frequented Dutch coastal waters. It facilitates
identification to species level of isolated finds of this particular (fossil) bone.

Figuur 1. Monniksrob.

Monk seal.
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INLEIDING
Tĳdens het Weichselien en het vroege Holoceen kende de

Noordzee een grotere diversiteit aan vinvoetigen dan tegen-
woordig. In het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam
(NMR) bevindt zich een grote collectie fossiel craniaal en
postcraniaal materiaal van die zeehonden en walrussen. Het
materiaal in deze collectie is voornamelĳk op stranden aan-
getroffen of opgevist. De postcrania die op deze manier ver-
zameld worden, zĳn vaak maar fragmenten en daardoor
moeilĳk op soort te determineren. Dat is de reden dat een
deel van de fossielen als Phocidae indet. of Phoca indet. in
de collectie ligt opgeslagen. In dit artikel wordt een handlei-
ding beschreven waarmee het bekken van vinvoetigen uit het
Weichselien, maar ook het bekken van de zeehonden die nu
nog aan onze kusten voorkomen, kan worden gedetermi-
neerd. De walrus is niet in dit overzicht meegenomen, omdat
het bekken van deze vinvoetige qua grootte en massa makke-
lĳk te onderscheiden is van die van zeehonden.

DE ZEEHONDEN DIE TĲDENS HET
WEICHSELIEN EN HET HOLOCEEN
AAN ONZE KUSTEN VOORKWAMEN
(EN DEELS NOG VOORKOMEN)
Monniksrob Monachus monachus
(Hermann, 1779) (Fig. 1)
De monniksrob is een bedreigde soort die tegenwoordig in

Europa alleen nog maar in het oosten van de Middellandse
Zee voorkomt. Ook daar is deze zeehond bĳna uitgestorven;
de populatie telt nog maar ongeveer 700 levende exemplaren
(Karamanlidis et al., 2015). Dat de monniksrob in de Noord-
zee voorkwam tĳdens het Weichselien was tot voor kort on-
bekend en werd ook niet verwacht; het is immers een soort
die warmer water prefereert. De verrassende vondst van een
fossiele kaak op de Zandmotor een aantal jaren geleden be-
wĳst echter de aanwezigheid van deze zeehond in onze stre-
ken (Langeveld & Mol, 2017). Deze ca. 24.000 jaar oude
kaak is vooralsnog de enige gedocumenteerde vondst van
een monniksrob in Nederland en in (de andere landen rond)
de Noordzee.

Baardrob Erignathus barbatus
(Erxleben, 1777) (Fig. 2)
Deze subarctische rob ontleent zĳn naam aan zĳn opval-

lende snorharen. De baardrob is een van de grootste soorten
binnen de Phocidae en komt tegenwoordig bĳna exclusief
voor in de Arctische oceaan (Niethammer & Knapp, 1992).
Fossielen van deze soort zĳn in Nederland zeldzaam maar
worden toch met enige regelmaat aangetroffen (Post &
Brand, 2016).

Klapmuts Cystophora cristata
(Erxleben, 1777) (Fig. 3)
Hoewel van deze bizar uitziende, soms wel drie meter

lange, zeehond in Nederland nog nooit fossielen zĳn gevon-
den, melden we deze toch in dit overzicht omdat de klapmuts
zĳn voortplantingsgebied deelt met de baardrob (Nietham-
mer & Knapp, 1992). Het is daarom aannemelĳk dat de
Noordzee tĳdens het Weichselien een geschikt leefgebied
was voor de klapmuts. Dus zou het niet onmogelĳk zĳn als
er één van deze dagen fossiel materiaal van de klapmuts op
de Maasvlakte of elders wordt aangetroffen. Daarnaast is het

een feit dat de klapmuts de laatste eeuwen af en toe als
dwaalgast in de Nederlandse wateren wordt aangetroffen
(Anoniem, 2004). De klapmuts heeft een huidzak op de bo-
venkant van zĳn kop die lĳkt op een slurf. Deze huidzak kan
worden opgeblazen als een soort ballon (King, 1983).

Grĳze zeehond Halichoerus grypus (Fabrici-
us, 1791) (Fig. 4)
De grĳze zeehond is nu nog te vinden in Nederlandse wa-

teren, zĳ het in mindere mate dan de gewone zeehond (Geel-
hoed & Polanen Petel, 2011). In de Noordzee is het echter de
meest voorkomende zeehond en er bevindt zich een enorme
basispopulatie aan de kusten van Schotland. De soort arri-
veerde mogelĳk pas in het vroege Holoceen in de Noordzee
(Post & Brand, 2016) en dat lĳkt moeilĳk te duiden omdat
de grĳze zeehond goed gedĳt bĳ lage temperaturen (Ander-
son, 1992). Een mogelĳke verklaring hiervoor is dat de
grĳze zeehond niet in staat is om in ĳs ademwakken open te
houden (Ukkonen, 2002). Het is ook mogelĳk dat de grĳze
zeehond al ver voor het Weichselien zĳn opwachting maakte
voor de Nederlandse kust maar vooralsnog ontbreken harde
bewĳzen voor deze veronderstelling. Fossielen van vroeg-
holocene grĳze zeehonden worden frequent gevonden op
onze (al dan niet opgespoten) stranden.

Zadelrob Phoca groenlandica
(Erxleben, 1777) (Fig. 5)
De zadelrob dankt zĳn naam aan de zwarte vlekken op

zĳn rug. Zadelrobben zĳn sociale dieren die in groepen grote
afstanden afleggen en daarbĳ uit het water springen als een
dolfijn (King, 1983). Verreweg de meeste fossielen van zee-
honden die op de Nederlandse stranden worden gevonden,
zĳn van zadelrobben afkomstig. Tegenwoordig komt de
zadelrob voornamelĳk boven en rond de poolcirkel voor.
Dwaalgasten worden echter af en toe tot in Frankrĳk waarge-
nomen (Niethammer & Krapp, 1992). Met zĳn voorkeur
voor koude wateren past hĳ goed in het koude Weichselien
van de Noordzee. Fossielen van de zadelrob worden in Ne-
derland in groten getale gevonden. Opvallend is dat de zadel-
rob tĳdens het Weichselien kleiner was dan dat hĳ tegen-
woordig is, iets waarvoor tot op heden nog geen adequate
verklaring is gegeven (Visscher, 2004).

Gewone zeehond Phoca vitulina
(Linné, 1758) (Fig. 6)
De gewone zeehond is tegenwoordig de meest voorko-

mende zeehond in Nederlandse wateren (Geelhoed & Pola-
nen Petel, 2011). Er zĳn uit de Noordzee echter maar enkele
fossielen van deze soort bekend uit het Weichselien en
vroege Holoceen. Tot voor kort werd zelfs aangenomen dat
de vroegste melding van deze soort in Nederlandse wateren
van 17de- en 18de-eeuwse schilderĳen dateert (’t Hart,
2007). Recente dateringen van Dick Mol en vondsten van
vermoedelĳk toch oudere fossielen van P. vitulina in de
collectie van het NMR ontkrachten deze aanname. Mogelĳk
is P. vitulina dus toch geen pas onlangs gearriveerde alloch-
toon maar een soort die (heel spaarzaam) al voor het Holo-
ceen deel uitmaakte van de Nederlandse zoogdierfauna? De
gewone zeehond is te vinden van de poolcirkel tot aan Zuid-
Frankrĳk (Niethammer & Krapp, 1992).
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Figuur 2. Baardrob op een ĳsschots nabĳ
Spitsbergen.

Bearded seal on an ice floe near Svalbard.

Figuur 3. Klapmuts.

Hooded seal.

Figuur 4. Grĳze zeehond.

Grey seal.

Figuur 5. Zadelrob.

Harp seal.
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Figuur 6. Gewone zeehonden.

Harbour seals.

Figuur 7. Ringelrob.

Ringed seal.
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Ringelrob Phoca hispida
(Schreber, 1775) (Fig. 7)
Deze soort is zeer klein vergeleken met de andere soorten

en komt van alle zeehonden het meeste in de poolcirkel voor
(Niethammer & Krapp, 1992). Zĳn mooie witte vacht
maakte deze zeehond in het verleden tot een populair doelwit
van de (bont)jacht (King, 1983). Het feit dat fossielen van de
ringelrob zeldzaam zĳn ten opzichte van resten van bĳvoor-
beeld de zadelrob is moeilĳk te verklaren, juist omdat beide
soorten goed gedĳen bĳ vergelĳkbare omstandigheden (Post
& Brand, 2016). In het Holoceen vormde en vormt de ringel-
rob kolonies in de nabĳ gelegen Oostzee (Ukkonen, 2002).
Waarom dit tot de Oostzee beperkt is gebleven, is vooralsnog
een raadsel. Evenals fossielen van de baardrob worden fos-
sielen van de ringelrob maar zelden gevonden.

HET BEKKEN VAN VINVOETIGEN
Het bekken van de zeehond (en andere vinvoetigen) oogt

afwĳkend in vergelĳking met de bekkens van andere roof-
dieren (Fig. 8). Zo is het ilium zeer sterk gebogen (in lateraal
aanzicht), terwĳl dit bĳ andere zoogdieren niet het geval is
(Bininda-Emonds & Russel, 1996). Daarnaast is het ischium
veel langer en het ilium veel korter dan bĳ andere zoogdie-
ren (King, 1983).

Het ilium is het meest craniale onderdeel van de pelvis en
strekt zich uit van de iliacale kam tot het acetabulum en ver-
bindt het bekken met het sacrum. Het is een aanhechtings-
punt voor een aantal grote spieren, o.a. de gluteale spieren en
de musculus iliocostalis die een rol spelen bĳ de beweging
van de achterpoten, waar de zeehond voor zĳn voorstuwing
van afhankelĳk is (Koretsky et al., 2016).

Caudaal gelegen ten opzichte van het ilium ligt het aceta-
bulum, de kom waarin de fovea (de kop van de femur) ligt;
het acetabulum vormt met de fovea een kogelgewricht
(King, 1983). Opvallend is dat de laag kraakbeen tussen de
fovea en het acetabulum bĳ alle vinvoetigen ontbreekt, mo-
gelĳk om de bewegingsvrĳheid van de femur te vergroten
(King, 1983).

Caudaal aan het acetabulum vormt zich het ischium met in
het midden het foramen obturatum. Aan de caudale zĳde van
het ischium is het bekken middels een spier verbonden met
de tibia. Opvallend is dat het ischium bĳ vinvoetigen langer
is dan bĳ zoogdieren die op het land leven. Vermoedelĳk is
deze aanpassing ontstaan om een hefboomwerking te
creëren, zodat de zeehond meer kracht kan zetten met de
flippers aan zĳn achterlĳf (King, 1983).

DETERMINATIEKENMERKEN
De verschillende kenmerken van het bekken die worden

gebruikt voor het bepalen van de soort zĳn in Fig. 8 weerge-
geven. Het eerste kenmerk (1) is een prominente convexe
richel die van de iliacale kam naar het ilium loopt. De rela-
tieve lengte van deze richel verschilt per soort. In sommige
soorten is deze zelfs afwezig. Een uitsteeksel aan de ventrale
zĳde van het bekken (2) vormt het tweede kenmerk en een
vergelĳkbaar uitsteeksel aan de dorsale zĳde (3) is het derde

kenmerk. Een zeer klein puntvormig stuk aan de ventrale
zĳde (4) is bĳ sommige soorten afwezig en bĳ andere niet.
De vorm verschilt ook tussen de soorten, waardoor het zeer
geschikt is als determinatiekenmerk. Omdat delen van het
ischium zelden fossiliseren hebben we mogelĳke kenmerken
hiervan niet opgenomen.

Verder kan er een viertal metingen worden verricht die het
eenvoudiger maken om de soort te bepalen. De afstand (A)
tussen het acetabulum en het einde van de richel die ken-
merk 1 vormt varieert sterk. De diameter (C) van het aceta-
bulum kan worden gemeten, evenals de afstand tussen het
acetabulum en het foramen obturatum (B). De totale lengte
(TL) kan ook worden gemeten en deze is vooral praktisch
wanneer het een bekken van een ringelrob betreft, aangezien
dit zeer klein is. De TL kan helaas alleen gemeten worden als
een fossiel onbeschadigd en compleet is en helaas is dat bĳ
de makkelĳk breekbare en deels fragiele bekkens bĳna nooit
het geval. Toch vermelden we de TL, omdat die een indicatie
van de absolute afmetingen van het bekken van deze zee-
honden geeft.

De kanttekening die bĳ alle kenmerken dient te worden
geplaatst, is dat ze niet opgaan bĳ bekkens van neonaten en
juveniele individuen, want kenmerken en maten zĳn bĳ niet
volgroeide bekkens nog niet voldoende ontwikkeld. Deze
bekkens zĳn echter makkelĳk te herkennen omdat de onder-
delen van de pelvis nog niet, of niet geheel, zĳn samenge-
groeid. Ze kunnen dus niet aan de onderstaande determina-
tiekenmerken getoetst worden.

Daarnaast is er per soort een aantal algemene, zeer be-
langrĳke kenmerken. Zo is bĳ E. barbatus en M. monachus
het ilium volledig massief.M. monachus onderscheidt zich
verder door een sterk gekromd ischium en een iliacale kam
waarvan het hoogste punt aan de dorsale zĳde ligt, terwĳl dit
punt bĳ alle andere soorten aan de ventrale zĳde ligt. H.
grypus kan men herkennen aan een zeer lange iliacale kam
(soms langer dan 80 mm) en een ruw oppervlak op de plaats
aangegeven met **, waar dit bĳ andere soorten glad is. Ten-
slotte is P. groenlandica goed herkenbaar doordat er naast de
richel van kenmerk 1 nog een richel ligt, aangegeven met *,
en bovendien is het ilium van deze soort in lateraal aanzicht
extreem concaaf.

De bouw van het ilium van de monniksrob, baardrob en
klapmuts wĳkt duidelĳk af van die van het ilium van de
andere zeehonden en het bekken van genoemde soorten is
daarom in veel gevallen goed herkenbaar. Het bekken van de
grĳze zeehond is, afgezien van de specifieke kenmerken, ook
qua grootte te onderscheiden van dat van de zadelrob,
gewone zeehond en ringelrob. De ringelrob valt op door de
zeer geringe afmetingen en de zadelrob door de extreem con-
cave kromming van het ilium in lateraal aanzicht.

De verschillen tussen de soorten worden in Fig. 9 en Tabel
1 aangegeven. De combinatie van deze Fig. 9, Tabel 1 en bo-
vengenoemde algemene opmerkingen maakt dat redelĳk
complete en goed geconserveerde heupfragmenten op soort
moeten kunnen worden gedetermineerd.
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Figuur 8. Dorsaal aanzicht van het bekken van een zeehond met de naamgeving van de verschillende onderdelen en
ĳkpunten die voor de determinatie gebruikt kunnen worden.

Dorsal view of the pelvis of a seal with the designation of the different parts and reference points to be used for the
identification.

Kenmerk E. barbatus M. monachus H. grypus P. vitulina P. groenlandica C. cristata P. hispida

1 Afwezig Afwezig

Prominent aanwezig,

stopt ruim boven

acetabulum

Aanwezig
Prominent

aanwezig
Aanwezig

Prominent

aanwezig

2

Niet prominent

aanwezig, loopt

vloeiend door in ilium

Niet prominent

aanwezig, loopt

vloeiend door in ilium

Prominent aanwezig,

niet puntig

Breed, niet

blokvormig
Blokvormig Afwezig

Steekt uit voorbij

de iliacale kam

3 Aanwezig Zeer dun en lang Dun en lang Kort en klein
Lang, breed en

mediaal gelegen

Loopt vloeiend

door in het

ischium

Zeer dun, bijna

afwezig

4 Breed
Puntig en bolvormig

met een richel

Loopt vloeiend door

in het ischium

Niet prominent

aanwezig

Kort, puntig,

prominent

Verborgen

mediale zijde

Kort, puntig, en

loopt vloeiend

door in ischium

A n.v.t. n.v.t.
15 mm < A < 25

mm

15 mm < A <

20 mm
< 20 mm < 15 mm 10 < A < 15

B ~ 15 mm < 15 mm
15 mm < B < 25

mm
< 15 mm > 15 mm > 12 mm < 10 mm

D > 25 mm > 25 mm > 25 mm > 25 mm < 25 mm ~ 25 mm 20 < D < 30

TL ≤ 300 mm ≤ 230 mm ≤ 300 mm ≤ 300 mm ≤ 270 mm ≤ 300 mm ≤ 160 mm

Tabel 1. Overzicht van de ĳkpunten van het bekken van de verschillende zeehonden.

Overview of the reference points of the pelvis of the different seals.
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Figuur 9. Schematische afbeeldingen van de rechterhelft van het bekken van de verschillende zeehonden met benoeming
van de betreffende ĳkpunten.

Schematic images of the right half of the pelvis of the different seals with designation of the respective reference points.



NABRANDER
Een fossiel bekkenonderdeel van de klapmuts zou de

eerste vondst van de klapmuts in Nederland zĳn en zou deze
soort aan onze laat-pleistocene fauna toevoegen. Een vondst
van de monniksrob zou ook van heel grote wetenschappe-
lĳke betekenis zĳn. Eén oude monniksrob kan als fossiele
dwaalgast gezien worden, maar meer vondsten betekenen dat
ze op enig moment (misschien maar kort) onderdeel van
onze vaderlandse fauna geweest zĳn. En dan volgt natuurlĳk
de vraag waarom en voor hoe lang? Kortom: controleer uw
verzameling op bekkens van zeehonden, verrassingen zĳn
mogelĳk en welkom!
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