
Het strand van Cadzand (Afb. 1) staat vooral bekend om zijn 
haaientanden. Een vast onderdeel van een bezoek de Zeeuwsche 
badplaats is om gebogen langs de vloedlijn tussen de andere 
toeristen te zoeken naar de zwarte fossielen. Maar wie echt 
geïnteresseerd is in de haaienfauna pakt het structureler aan, en zo 
kan je van tijd tot tijd op het strand verzamelaars zien die met 
behulp van zeven systematisch zoeken naar zelfs de kleinste tandjes 
van deze kraakbeenvissen. Maar er is ook meer te vinden. 
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Dat Cadzand niet alleen een haaien-
tandenstrand is, is al enige tijd be
kend. Er kunnen ook tal van andere 
fossielen gevonden worden 
(Lindemann, 1998), waaronder zelfs 
fossiele zoogdieren. Een heel bijzon
dere vondst is een onderkaak van 
een uitgestorven klauwotter, Aonyx 
antiquus (Current & Stewart, 2000). 
In datzelfde artikel melden Current 
en Stewart dat bij Cadzand een pre-
molaar van een hertachtige, Alces cf. 
gallicus, gevonden is. Zij beroepen 
zich daarbij op mededelingen van 
Lister en Van Kolfschoten. Op het 
strand van het nabijgelegen 
Nieuwvliet-Bad is een berenkies ge

vonden, die Bosscha Erdbrink (1993) 
determineerde als Ursus cf. arctos. In 
alle gevallen zou het gaan om Vroeg-
of Midden-Pleistoceen materiaal. 
Daarnaast zijn ook vondsten uit het 
Laat-Pleistoceen van de Zeeuws-
Vlaamse kust bekend, waaronder de 
kaak van een watermol van het 
strand van Nieuwvliet-Bad (Hamann 
& van den Hoek Ostende, 2000). In 
dit artikel beschrijven we nieuwe 
vondsten van het Cadzandse strand: 
een kaak van een bunzing, een snij
tand en geweifragment van een hert, 
een snijtand van de uitgestorven 
bever Trogontherium, en enige resten 
van kleine zoogdieren. 

Zoeken op het strand 
De meeste mensen die zoeken op het 
strand van Cadzand doen dat op het 
oog. Het is hun vooral om de grote 
haaientanden te doen. We praten 
dan over de toeristen en dagjesmen
sen, die als ze niets vinden nog al
tijd een Isurus hastalis in de strand-
winkel kunnen kopen. Maar Cadzand 
is ook het werkterrein voor een aan
tal amateur-paleontologen, die juist 
een totaal overzicht willen krijgen 
van de hele haaienfauna. Zij rapen 
de vondsten op die de toeristen 
laten liggen. Of beter gezegd, die de 
toeristen over het hoofd gezien heb
ben. Want wie gefixeerd is op de 
driehoekige vorm van de meeste 
haaien, zal gemakkelijk bijvoorbeeld 
de roggentanden missen. Selectief 
kijken heet dat, en een ieder die re
gelmatig fossielen zoekt weet wat we 
bedoelen. 

Om echt alle soorten te kunnen vin
den, is zoeken op het oog niet vol
doende. Dan moet er gezeefd wor
den. Dat zeven is een kwestie van 
wachten tot het fijne materiaal op 
het strand is opgedroogd, zodat het 
met bijvoorbeeld een 3 millimeter 
zeef verwerkt kan worden. Maar zelfs 
als je dan alle tanden en botten uit 
het sediment haalt, dan kan het nog 
gemakkelijk zijn dat je dingen over 
het hoofd ziet. Want selectief kijken 
kan je ook in een verzameling. Het 
duurde dan ook even voor de eerste 
auteur door had dat de 'stukjes fi
neer' die hij soms tussen zijn haaien
tanden vond feitelijk de emailbanden 
waren van snijtanden van bevers. 
Kennelijk laten die op het raakvlak 
van tandbeen gemakkelijk los, maar 
ja, als je de tafonomie niet kent, 
weet je niet wat je hebt. Herkennen 
is kennelijk iets dat je moet leren. 
En dat is dan ook deels onze bedoe
ling met dit artikel. We hebben na
melijk het vermoeden dat er veel 
meer zoogdierresten bij Cadzand 
moeten zijn gevonden, maar dat die 
tot dusver niet herkend zijn. Gezien 
de snijtanden en een kaakfragment 
van knaagdieren die we hebben op
geraapt, zouden daar ook resten van 
kleine zoogdieren bij kunnen zijn. 

Het vermoeden dat er nog meer te 
halen moet zijn bij Cadzand, werd 
sneller bevestigd dan we hadden 
durven hopen. Toen de eerste versie 
van het manuscript net klaar was, 
kwam dhr. Pieter Frederiks (Houten) 
in Naturalis met een fossiel dat hij in 
oktober 2003 had opgeraapt tijdens 
het speuren naar haaientanden langs 

Afbeelding 1. 

Cadzand, haaien-

tandenparadijs met 

verrassende extra's. 
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Afbeelding 2. 

Bunzing Mustela 

putorius, onderkaak 

met de eerste molaar 

a) aanzicht wangzijde 

b) aanzicht kauwvlak. 

de vloedlijn bij Cadzand. Dit stuk 
hertengewei, want dat was het, 
wordt ook in dit artikel beschreven. 
De overige vondsten die we in dit ar
tikel beschrijven, zijn gevonden tij
dens het zeven van het sediment op 
zoek naar haaientanden op 11 en 12 
juli 2003. Dit materiaal ligt in de 
verzameling van de eerste auteur. 

Beschrijving 
Buzing Mustela puton'us 
De opvallendste vondst is een linker 
onderkaaksfragment, waarin de on-
derkaaksscheurkies (ml) bewaard is 
gebleven (Afb. 2). De alveolen van 
de m2 zijn aanwezig. De kaak en de 
kies zijn zwart gefossiliseerd. De to
tale lengte van het fossiel bedraagt 
18 millimeter. De hoogte van de 
kaak onder de ml bedraagt 8 milli
meter. De kies zelf is 7,7 millimeter 
lang en 3,2 millimeter breed. 
Tweederde van de kies wordt ingeno
men door het trigonid. Zoals gebrui
kelijk bij roofdieren is het talonid 
gereduceerd. De hoogste knobbel, 
het protoconid, ligt centraal in de 
kies. Deze is verbonden met het veel 
lagere paraconid, de voorste knob
bel, met een lange, weinig scherpe 
richel. Dit zogenaamde paralophid 
maakt halverwege een knik. De 
knobbel die bij sommige andere 
zoogdieren aan de tongzijde van het 
protoconid ligt, het metaconid, ont
breekt. Op het talonid ligt slechts 
één knobbel, het hypoconid. Deze is 

verbonden met het protoconid door 
een richel, waarin een scherpe keep 
in het midden ligt. Naar de tandkas
sen van de m2 te oordelen, was deze 
kies veel kleiner dan de ml. 

Voorlopig gedetermineerd als otter 
lag het fossiel al enige tijd in de col
lectie. Tijdens een bezoek aan 
Naturalis werd duidelijk dat het hier 
ging om een andere marterachtige, 
de bunzing Mustela putorius. De de
terminatie kwam tot stand door het 
stuk met de kaken van verschillende 
marters te vergelijken. 

De bunzing is een soort die nog al
tijd in ons land te vinden is 
(Jenster, 1992). Met een lengte van 
45 centimeter is het een van de 
grootste vertegenwoordigers van het 
geslacht Mustela. Het diertje leeft 
van knaagdieren en konijnen, maar 
ook kikkers, insecten, vogels en wor
men worden niet versmaad. Dit is de 
eerste keer dat een fossiele bunzing 
uit ons land beschreven wordt, maar 
de soort verscheen wel al eerder op 
faunalijsten. Kortenbout van der 
Sluijs (1960) vermeldt een opperarm
been dat bij Ellewoutsdijk uit de 
Westerschelde was opgebaggerd, en 
Meijer (2001) noemt de soort uit een 
zuigput bij Holt en Haar. In beide 
gevallen zou het gaan om Pleisto
cene vondsten. Van Kolfschoten en 
Vervoort-Kerkhoff (1999) vermelden 
bunzing op hun lijst van Maasvlakte 

Afbeelding 3. 

Uitgestorven bever 

Trogontherium, 

fragment van de 

onderkaakssnijtand. 

fossielen. Deze vondst zou volgens 
hen uit het Holoceen afkomstig zijn. 

Fossielen van bunzings zijn vrij zeld
zaam. Alhoewel het hier om een 
grote Mustela soort gaat, is het nog 
altijd een klein dier, dat gemakkelijk 
over het hoofd gezien wordt. 
Bovendien zijn roofdieren per defini
tie zeldzamer dan planteneters. De 
oudste fossielen van Mustela putorius 
in Europa worden gevonden in Mos-
bach 2 (Duitsland, von Koenigswald 
& Tobien, 1987), Tornewton Cave 
(Engeland, Kurten, 1968) en Gerde 
(Frankrijk, Clot, 1980). Het gaat 
daarbij om vondsten in het Midden-
Pleistoceen. Inmiddels is er een 
groot aantal Laat-Pleistocene vind
plaatsen waar resten van deze mar
terachtige gevonden zijn (Wolsan, 
1993). 

Trogontherium 
De tweede zoogdiervondst is een 
fragment van een snijtand van een 
bever (Afb. 3). Snijtanden van 
knaagdieren hebben een heel ken
merkende bouw. Het glazuur of 
email bevindt zich alleen aan de 
voorkant van de kies, die verder is 
opgebouwd uit het veel zachtere 
tandbeen (dentine). Doordat het 
tandbeen sneller slijt dan het gla
zuur, ontstaat een zichzelf slijpende 
beitel. Die beitelvorm is in het fos
siel van Cadzand goed herkenbaar. 
Het fragment is 35 millimeter lang 
en de emailband is 10 millimeter 
breed. Op basis van die afmetingen is 
het al duidelijk dat het hier om een 
bever moet gaan, want andere 
knaagdieren zijn veel kleiner. Het 
stuk is te kort om een goed inschat
ting te kunnen maken van de krom
ming, wat normaal gesproken een 
gemakkelijk kenmerk is om boven-
en onderkaakssnijtanden van elkaar 
te onderscheiden. De doorsnede kan 
echter uitkomst brengen. Die is in 
het fragment onregelmatig driehoe
kig. Dit duidt op een tand uit de on-
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derkaak, en in dit geval van de rech
terkant. De bovenkaakssnijtanden 
hebben veel meer een ronde door
snede. 

Uit ons land zijn twee soorten bevers 
fossiel bekend: de Europese bever 
Castor fiber (o.a. Erdbrink & 
Augustinus, 1972) en de uitgestor
ven bever Trogontherium cuvieri (o.a. 
Schreuder, 1929; Mayhew, 1978). De 
snijtanden van deze soorten zijn te 
onderscheiden aan de hand van de 
structuur van het email. Bij Castor is 
dat glad, terwijl het email van 
Trogontherium een lichte stippeling 
heeft, net als de schil van een sinaas
appel. Aan de hand van dit ken
merk kon het exemplaar van 
Cadzand geïdentificeerd worden als 
de snijtand van Trogontherium. 

Veruit de belangrijkste vindplaats 
voor Trogontherium in ons land is 
het Limburgse Tegelen (Schreuder, 
1929; 1951; Mayhew, 1978). Het is 
tevens een van de oudste vindplaat
sen voor de soort Trogontherium cu
vieri. In het jaar 2000 werd een stuk 
van de onder kant van het ver
groeide scheenbeen en kuitbeen van 
Trogontherium uit de Oosterschelde 
opgevist. Dit stuk is weliswaar ouder, 
maar omdat het stuk opvallend groot 
is, behoort het mogelijk toe aan een 
andere soort. Trogontherium cuvieri 
is ook gevonden in de kleigroeven 
van de Needse Berg (Hooijer, 1959). 
Deze vondsten hebben een Holstei-
nien ouderdom. Verder zijn er onder 
andere vondsten van de Maasvlakte 
(Van Kolfschoten & Vervoort-
Kerkhoff, 1999) en van de groeve 
Kwinkelooijen bij Rhenen (Van 
Kolfschoten, 1990). Ook de Noordzee 
heeft inmiddels resten van deze uit
gestorven bever opgeleverd. Mol en 
De Vos (1995) beschreven een dij
been dat is opgevist in het zuidelijke 
deel van het Deep Water Channel, 
een diepe geul in de Noordzee ten 
zuidwesten van de Bruine Bank. Een 
tweede dijbeen werd in 2003 opge
vist uit de locatie 'Het Gat' (Mol, 
pers. comm.). 

Hert 
De derde vondst van het Cadzandse 
strand is ook een snijtand (Afb. 4), 
maar van een heel ander type dan de 
bevertand. De tand is spatelvormig 
en is, in tegenstelling tot de tanden 
van knaagdieren, geworteld. Alleen 
de voorkant van de kroon is bewaard 
gebleven. De top van de kroon is 
rond en onafgekauwd. Dit geeft aan 
dat het gaat om een tand van een 

jong dier. De totale lengte van het 
fossiel is 23 millimeter, waarvan 17 
millimeter wordt ingenomen door de 
kroon. De tand is maximaal 6 milli
meter breed. 

Losse snijtanden van zoogdieren zijn 
op zich al lastig op naam te brengen, 
en dat geldt natuurlijk helemaal 
voor een gebroken exemplaar als 
deze. Dit type langgerekte tanden 
vinden we bij herten. Dat betekent 
meteen dat het per definitie een on
derkaakssnijtand is, want herkau
wers hebben geen snijtanden in de 
bovenkaak. De kromming in de tand 
geeft aan dat het gaat om een late
rale tand, misschien zelfs de hoek
tand, die bij deze dieren als een 
soort vierde snijtand ontwikkeld is. 
De middelste snijtanden hebben veel 
meer een vierkante kroon. Qua 
grootte lijkt de tand aardig overeen 
te komen met die van het recente 
edelhert, Cervus elaphus. Dat kan 
echter alleen niet als determinatie-
kenmerk gebruikt worden, en geeft 
hoogstens aan dat het afkomstig is 
van een hert dat qua grootte verge
lijkbaar is met het edelhert. 

Ook van het geweifragment kan de 
soort niet nader bepaald worden. Het 

is een vrij lang fragment, dat gezien 
zijn taps toelopende vorm een eind
tak moet zijn (Afb. 5). Het puntje is 
afgebroken. Vlak onder de punt zit 
een lichte verdikking. Er zijn geen 
aftakkingen. Het fossiel heeft een 
lengte van 117 millimeter. De maxi
male breedte is 23 millimeter, en 
haaks op deze breedte meet hij 15 
millimeter. Het stuk kan niet nader 
gedetermineerd worden, omdat we 
geen idee hebben van de oorspron
kelijke grootte van het gewei. Gezien 
de slanke, simpele vorm zou je kun
nen denken dat het hier gaat om 
een eenvoudig gewei zoals we dat 
bijvoorbeeld bij Cervus rhenanus (het 
kleine hert van Tegelen) vinden. 
Maar evengoed zou het kunnen gaan 
om het uiterste puntje van het gewei 
van een groot hert als Eucladoceros 
(het grote hert van Tegelen) of zelfs 
een Alces (eland). 

Kleine knaagdieren 
Een van de opvallendste vondsten 
zijn de resten van knaagdieren. Bij 
strandvondsten denk je nu niet be
paald in de eerste plaats aan fossie
len van muizen. Toch is het niet de 
eerste keer dat kleine zoogdieren op 
het strand gevonden zijn. Hamann 
en Van den Hoek Ostende (2000) 

Afbeelding 4. 

Snijtand van een hert. 

Afbeelding 5. 

Geweifragment van 

een hert. 
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Afbeelding 6. 

Onderkaakje van een 

woelmuis. 

melden bijvoorbeeld de vondst van 
een watermol van het strand bij 
Nieuwvliet-Bad, en ook op de fauna-
lijst van de Maasvlakte prijken een 
hele reeks muizen van verschillende 
ouderdommen (Van Kolfschoten & 
Vervoort-Kerkhoff, 1999). 

Bij de vondsten van het strand van 
Cadzand zitten helaas geen kiezen 
aan de hand waarvan de stukken ge
determineerd kunnen worden. Er zijn 
twee snijtanden gevonden, één uit 
de bovenkaak en één uit de onder
kaak, maar die zien er voor alle 
knaagdieren min of meer hetzelfde 
uit. Gezien het verschil in grootte 
gaat het hier waarschijnlijk wel om 
tanden van twee verschillende soor
ten. De derde knaagdiervondst is een 
stuk van een linkerkaak (Afb. 6). 
Het fossieltje is 18 millimeter lang. 
Aan de vorm van de tandkassen is 
duidelijk te zien dat hier prismati
sche kiezen in horen. Dergelijke kie
zen vinden we bij woelmuizen, de 
meest voorkomende knaagdierfamilie 
van het Pleistoceen. Opvallend is de 
wijze van fossilisatie. De buitenkant 
van de kaak is glimmend zwart, de 
binnenkant van de tandkassen is 
lichtbruin. 

Discussie 
Als we iets proberen te zeggen over 
de ouderdom van de fossielen, moe
ten we in eerste instantie goed be
seffen dat we te maken hebben met 
losse vondsten. We weten niet uit 
welke laag ze afkomstig zijn, en 
kunnen niet eens zeker zijn dat ze 
allemaal wel dezelfde ouderdom heb
ben. Daar gaan we voor deze discus
sie echter wel van uit. Dan doen we 
op basis van het feit dat alle fossie
len zwart gefossiliseerd zijn. Op het 

Zeeuwsche strand worden ook bruine 
fossielen gevonden. Hierbij zitten 
soorten als de wolharige mammoet 
en de wolharige neushoorn (Hamann 
& Van den Hoek Ostende, 2000), die 
aangeven dat deze bruine fossielen 
stammen uit het Laat-Pleistoceen. 

Als we de zwarte kleur nemen als 
uitgangspunt voor een faunalijst, 
dan moeten we daar zeker ook een 
aantal van de eerdere vondsten op 
zetten. De berenkies die gevonden is 
bij Nieuwvliet-Bad, is ook zwart ge
fossiliseerd (Bosscha Erdbrink, 1993). 
De kleur c.q. fossilisatiegraad van de 
Aonyx kaak wordt niet beschreven 
door Current en Stewart (2000), 
maar te oordelen naar de enigszins 
vage foto bij het artikel, lijkt deze 
ook zwart te zijn. De premolaar die 
gedetermineerd is als Alces cf. galli
cus wordt alleen in de tekst van 
Current en Stewart gemeld. 

Tabel 1 geeft de lijst van zwarte fos
sielen van het Zeeuwsch-Vlaamse 
strand. Een eerste aanwijzing voor 
de ouderdom is de aanwezigheid van 
de bever Trogontherium. Alhoewel dit 
knaagdier een groot stratigrafisch 
bereik heeft, wordt algemeen aange
nomen dat hij na het Holsteinien is 

uitgestorven. Een mogelijk jonger 
voorkomen wordt gemeld door Von 
Koenigswald en Menger (1997), maar 
daarbij gaat het om een fossiel dat 
niet in situ gevonden is, maar is op
gebaggerd. We gaan er dus van uit 
dat de Cadzandse fossielen niet jon
ger zijn dan het Midden-Pleistoceen. 

Een ondergrens is wat moeilijker 
weer te geven. Als we uitgaan van 
de Aonyx-fossielen die in Europa in 
situ gevonden zijn, dan heeft deze 
otter een bereik van het late Hol
steinien tot het Vroeg-Weichselien. 
Vervoort-Kerhoff en Van Kolfschoten 
(1988) beschrijven echter een kaak 
van de Maasvlakte, die ze plaatsen in 
het vroeg Midden-Pleistoceen. Gezien 
het zekere stratigrafische bereik van 
Aonyx in Europa (van in situ vond
sten) gebaseerd is op een beperkte 
aantal vindplaatsen, is het niet on
denkbaar dat de soort hier al eerder 
voorkwam. 

Alces cf. gallicus duidt op een hoge 
ouderdom, aangezien het hier gaat 
om een Vroeg-Pleistocene soort. Maar 
daarbij moet worden aangetekend 
dat de Vroeg- en Midden-Pleistocene 
elanden een geleidelijke evolutielijn 
vormen, waarbij A. gallicus overgaat 
in A. latifrons. De belangrijkste trend 
in deze overgang bestaat uit veran
deringen in het gewei. Aangezien we 
van Cadzand alleen een melding van 
een verder onbeschreven premolaar 
hebben, is het totaal niet duidelijk 
waarop de soortdeterminatie geba
seerd is. 

De berenkies kan ons ook niet veel 
verder helpen. Bosscha Erdbrink 
merkt wel op dat de kies duidelijk 
groter is dan die van Ursus etruscus, 
de Vroeg-Pleistocene voorouder van 
Bruine Beer en Grottenbeer. Dit zou 
dus gezien kunnen worden als een 
aanwijzing, dat de vondsten stam
men uit het Midden-Pleistoceen. 
Aangezien het oudst bekende voor
komen van de bunzing ook in het 
Midden-Pleistoceen ligt (Mosbach 2, 

Tabel 1 - Zoogdieren van Cadzand. Alleen de fossielen met een zware 
mineralisatiegraad (zwart) zijn opgesomd. 

Bunzing Mustela putorius Dit artikel 
Uitgestorven klauwotter Aonyx antiquus Current & Stewart, 2000 
Beer Ursus cf. arctos Bosscha Erdbrink, 1993 
Uitgestorven eland Alces cf. gallicus Current & Stewart, 2000 
Hert Cervidae indet. Dit artikel 
Uitgestorven bever Trogontherium sp. Dit artikel 
Knaagdieren Dit artikel 
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Von Koenigswald & Tobien, 1987), 
lijkt het erop dat we met de strand-
fossielen van Cadzand een Midden-
Pleistocene fauna hebben. Dergelijke 
fauna's kennen we in ons land niet 
van opgravingen, maar wel van op
gevist en opgebaggerd materiaal. Van 
Kolfschoten en Vervoort-Kerkhoff 
(1999) plaatsen het zwart gefossili
seerde materiaal van de Maasvlakte 
in hun Tauna I', met een laat Vroeg-
Pleistocene/vroeg Midden-Pleisto-
cene ouderdom. Post et al. (2001) 
beschreven een fauna uit de Noord-
zeelocatie 'Het Gat', die een verge
lijkbare ouderdom zou hebben. 
Vooralsnog lijkt het dus het meest 
aannemelijk, dat de fossielen van 
Cadzand afkomstig zijn uit dezelfde 
aardlaag als waaruit de fossielen van 
'Het Gat' gevist zijn en de Maasvlak
tefauna I is opgespoten. Om dat ver
der te kunnen bevestigen, zouden 
we meer materiaal moeten hebben. 
Dus als u nog iets thuis heeft liggen 
tussen de haaientanden, houden wij 
ons aanbevolen. 
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In de eerste plaats willen we Pieter 
Frederiks bedanken dat we zijn fos
siele gewei mochten beschrijven. De 
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