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Een schedelafwijking

bij Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799)

Hans van Essen EN Dick Mol

In het begin van de zeventiger jaren werd bij baggerwerkzaamheden in de

Gelderse IJssel onder Bingerden (Gem. Angerlo, 51°59’ N.br. -
6°06’ 0.1.)

op ongeveer 10 m diepte een schedelfragment van een wolharige mammoet

aangetroffen (Opgegeven diepte naar een mondelinge mededeling van de vin-

der, de Heer H.J.A. Wieggers uit Giesbeek).

In deze laag werden in de zeer nabije omgeving op diverse plaatsen tal-

rijke resten van een duidelijk laatpleistocene fauna aangetroffen, o.a. be-

horend tot Bos primigenius BOJ., Ovibos moschatus ZIMM.,Mammuthus primi-

genius(BLUM.), Coelodonta antiquitatis (BLUM.), Cervus elaphus LINN.,

Rangifer tarandus LINN., Panthera leo spelaea (GOLDF.),Crocuta crocuta

spelaeaGOLDF. en Canis lupus LINN.

Het schedelfragment is nu in het bezit van de Historische Kring Wester-

voort en bevindt zich in bruikleen in het Liemers Museum te Zevenaar.

BESCHRIJVING

De MItuna inci/>iva, de normaal gesproken

aan weerszijden van de lengte-as van de sche-

del symmetrisch verlopende inzinking tussen

de alveolen, is hier aan de rechterzijde

nauwelijks aanwezig, terwijl ze links aanmerke-

lijk verbreed is. De oorzaak hiervaan is de

tot enkele centimeters teruggebrachte binnen-

diameter van de alveole. Vanaf de onder-

ste, door beenwoekering enigszins vervorm-

de rand - deze bereikt plaatselijk een

dikte van ± 5 cm (fig.4) - tot aan de bo-

venste begrenzing, een beenwand met grote-

celstructuur, meet de holle ruimte van de-

ze alveole 35,5 cm. De oppervlakte van de

binnenwand is glad.

DISCUSSIE

Beschadigingen van slagtanden zijn onder

de Proboscidea geen onbekend verschijnsel:
Van verscheidene soorten Noordamerikaanse

mastodonten uit het Mioceen en het Plioceen

zijn slagtandloze onderkaken- bekend. Deze

worden opgesomd door TOBIEN (1976, 209f).
Als oorzaken worden zowel het ontbreken van

de genetische aanleg (als individueel dan

wel geslachts- of populatiekenmerk) genoemd
als verlies tijdens het leven van het indi-

vidu. In dit laatste geval wordt opgemerkt,
dat de nadien open alveolen door kussen-

achtige beenwoekeringen zijn afgesloten(Tri-

lophon joraki,Megabelodon lulli).

Terwijl dergelijke genetisch bepaalde af-

wijkingen in mastodontenpopulaties nog tot

taxonomische problemen kunnen leiden - zü

Het fragment is een tamelijk volledige lin-

kerhelft, die aan de achterzijde beschadigd

is. De breuklijn loopt ongeveer langs de leng-

te-as van de schedel. Slechts gedeeltelijk of

niet bewaard bleven: vome.i, patatum, molaie.4,

cxocci piLate. ,
condy£i

,
AUpna-occ-i p UaJc

,
iym-

pa.nic.um en daAiAphcnoid .
Enkele maten worden

gegeven in fig.l.
De alveole van de linker slagtand is sterk

gereduceerd en vervormd: Aan de onderste

rand bedraagt de binnen-diameter slechts

5,7 cm, terwijl de fragmentarisch bewaard ge-

bleven rechter alveole oorspronkelijk een

doorsnede van ± 20 cm gehad moet hebben (fig.

2). Vanaf de onderrand van de linker alveole

loopt een breuk over een lengte van 27 cm

langs de mediale zijde. In lateraal aanzicht

(fig.3) is eveneens een breuk zichtbaar. Ook

de afplatting van de alveole is vanuit dit

gezichtspunt goed te zien. Het bewaard ge-

bleven deel van de rechter alveole steekt er

centimeters bovenuit.
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vertegenwoordigen immers wellicht een over-

gang naar een type met een slagtandloze on-

derkaak - zijn ze bij de wolharige mammoeten,

de laatsten van hun geslacht, slechts merk-

waardige varianten. Zo bijvoorbeeld de door

DIETRICH (1912) vermelde slagtand die in

1881 door Fraas in Stuttgart werd gevonden:
Dit exemplaar maakt een volledige slag. De

punt is naar achteren en naar buiten gericht

en een symmetrische tegenhanger is onmogelijk

geweest.

In deze categorie moet de vondst van Bin-

gerden kennelijk niet gezocht worden. De breu-

ken wijzen op een van buiten inwerkende mecha-

nische kracht. Ook in dit opzicht kunnen an-

dere gevallen worden aangehaald. Zij zijn even-

wel te herleiden tot verschillende oorza-

ken. In een overzicht van alle destijds be-

kende gevallen van slagtandverlies wijst

ADAM (1955) op de functionele mogelijkheden
die betrekkelijk rechte tanden hebben. Het

gebruik als koevoet bij de voedselvergaring

moet in een aantal gevallen tot een zware

slagtandbreuk geleid hebben, waarbij de pul-

pa bloot kwam te liggen. Twee bijna comple-

te schedels van Mauer an der Elsenz (1887)

en Steinheim an der Murr (1928), waaraan

zo'n in de jeugd opgelopen breuk met daarop

volgend slagtandverlies worden toegeschreven,

behoren dan ook tot Elephas antiquus, c.q.

namadicus, die in het Engels niet voor niets

de 'straight-tusked elephant' genoemd wordt.

Fig. 1 Frontaal aanzicht van het schedelfragment van Bingerden.
Rechts op de foto is de laterale breuk in de sterk afgeplatte
alveole zichtbaar.
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Ook recente olifanten gaan op deze wijze met

hun tanden om: Fig. 5 toont de in Artis wo-

nende Murugan, die vorig jaar al voor de

tweede maal een tand afbrak. In het wild le-

vende exemplaren die het slachtoffer zijn ge-

worden van zulke 'bedrijfsongevallen' zijn

vastgelegd in de filmdocumentaire 'The Ma-

jestic Elephant' van de Amerikaan SIMON TRE-

VOR (1971; Cinema Center Films).Vgl. ook

SIKES (1971,209).
....

.

Bij Mammuthus primigenius is volgens ADAM

het gebruik van de slagtanden als koevoet

onmogelijk geworden door de veel sterker ont-

wikkelde draaiingen kromming. Daarmee is de

kans op breuk dus ook veel kleiner. Dit gege-

ven is in overeenstemming met de feiten:

Van de vele gevonden mammoetschedels - dit

zijn er veel meer dan van Elephas antiquus,

cq. namadicus - zijn er slechts zeer weinig

met vergelijkbare blessures.

De interessantste van de vondsten waarbij
het gaat om Mammuthus primigenius is de

schedel die in 1871 door BRANDT werd be-

schreven. Die bevond zich in die tijd in het

Museum van de Keizerlijke Academie in St. Pe-

tersburg (fig. 6).
Om te beginnen moet erop worden gewezen

dat het hier niet gaat om een geval van

slagtand ve.itie.4\ Een normaal ontwikkelde

tand, de linker, met een doorsnede van ±

16 cm (6,5 Zoll) is poJ>t moitem verloren ge-

gaan. De andere is een gereduceerde rest met

een diameter van ± 7 cm (3 Zoll) en deze be-

vindt zich nog in de alveole. Deze alveole

is, schrijft BRANDT (1871,3),
" nicht nur

kleiner / als die rechte/, sondern ihre obe-

re Wand erscheint verschmälert und von aus-

sen nach innen deprimirt, so dass sie theil-

weis als abgerundete Leiste erscheint". Dit

kenmerk verbindt de vermoedelijk Siberische

schedel met het fragment uit Bingerden.

Maar ook de inzinking langs de -óutuia in-

cltiva is bij de Petersburgse schedel ver-

schoven in de richting van de gereduceer-

de alveole.

Dit individu heeft, kennelijk tijdens zijn

jeugd, een dermate zware slag tegen de

schedel ontvangen, dat een vervorming en

verdikking van meerdere delen daarvan het

gevolg was: De neusopening is naar links

verschoven en de bovenrand ervan staat

naar voren. De onderrand van het rechter

inJbnamaKzllaie. is sterk opgezwollen, even-

als het gedeelte van het voorhoofdsbeen

boven de ogen. In bijzondere mate gezwollen

en verbreed zijn ook de pioce.Mu6 zygomaLL-

CU.A vóór het jukbeen en een gedeelte van

het jukbeen zelf. Aan de achterzijde van de

pioce-AAUA zygomatzcuA loopt een halvemaan-

vormige groeve tot in het irvLeJunaxilJtaria .

Zulke sporen van een langdurige botziekte

bevinden zich, afgezien van de door de ver-

schillende alveolen veroorzaakte asymmetrie,

bij het fragment van Bingerden alleen aan

de onderrand van de misvormde alveole. Wij
beschouwen de verdikking aan het achterste

deel van het jukbeen (fig. 7) als vallend

binnen de grenzen van het normale.

De genoemde details zijn van belang als

het gaat om de vraag of het dier na de ver-

wonding de tand is kwijtgeraakt dan wel deze

heeft behouden, zij het beschadigd, vervormd

en in de verdere groei geremd.
Gezien de aanwezigheid van het stompje in

de Petersburgse schedel moet iets dergelijks

voor het Nederlandse exemplaar niet uitge-

sloten worden geacht. Meerdere argumenten

in deze richting werden aangedragen door

Prof. Dr. A.J.E. CAVE (The Zoological So-

ciety of London) op basis van fotomateriaal.

Kort samengevat luidt deze argumentatie als

volgt:
De mammoet in kwestie heeft op een

bepaald moment een zware verwonding aan de

linker alveole opgelopen, waarvan de breu-

ken in het bot getuigenis afleggen. Op dat

moment had het dier twee normaal ontwikkel-

de, maar nog onvolgroeide slagtanden. De

linker alveole raakte door het ongeval zwaar

vervormd en bleef in verhouding tot de rech-

ter achter in de groei. Het pulpa-weefsel
van de erin aanwezige tand moet op de ver-

wonding gereageerd hebben zoals ook bij mo-

derne olifanten karakteristiek mag worden

genoemd: In de meeste gevallen leidt deze

reactie nle-t tot het verlies van de tand,

maar tot afstomping en/of misvorming ervan.

Verlies van een tand is in de terzake doen-

de literatuur (COLYER, J.F., 1936: Variations

Fig. 3 Aanzicht van links. De breuken

aan beide zijden van de misvorm-

de alveole zijn zichtbaar.

Fig. 2 19 Zij-aanzicht tegen de resterende

binnenwand van de volledig ont-

wikkelde rechter alveole. Daar achter (r.)

is het onderste deel van de misvormde linker,

met mediale breuklijn, te zien.

Fig. 4 De onderzijde van de misvormde al-

veole, opgenomen onder twee ver-

schillende hoeken vanaf de achterzijde. Ook

aan deze kant vertoont zich een breuk.
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and diseases of the teeth of animals. London,

Bale Sons & Danielsson Ltd.) nergens ver-

meld. De schedel van Bingerden heeft dus

vermoedelijk ten tijde van de dood van het

dier aan de linkerzijde een vervormde, zeer

sterk afwijkende en kleine tand gehad.

Anderzijds is het denkbaar, dat de breuk

van de alveole-wand geleid heeft tot een in-

fectie die zwaar genoeg kan zijn geweest om

de tand verloren te doen gaan. Dit alterna-

tief vereist echter de aanwezigheid van spo-

ren van een dergelijke infectie aan de binnen-

zijde van de alveole. Deze is, zoals boven

vermeld, glad.

Het verlies van de tand wordt wel aange-

nomen door Prof. Dr. K.D. ADAM (Staatliches
Museum fiir Naturkunde, Stuttgart), die zijn

mening gaf op basis van dezelfde foto's.

Hij stelde langs de breukranden in de alveole

een reductie enerzijds en een nieuwe afzet-

ting van beenweefsel anderzijds vast, m.a.w.

een verplaatsing hiervan. Dit, alsmede de

ziekelijke vervorming van de rand van de al-

veole, wordt gezien als het symptoom dat

na het tandverlies is gebleven.
In een mogelijk vergelijkbaar geval - een

asymmetrische schedel vanMammuthus primi-
geniusin de collectie van de Universiteit

van Heidelberg - concludeerde KAISER (1954)

dat de tand verloren moest zijn gegaan. Zijn

formulering is evenwel vaag:
"Dass der rech-

te Stosszahn bereits fruhzeitig wahrend des

Lebens verlorenging, geht aus der ganzen Be-

schaffenheit des Schadels und besonders des

Inneren der Alveole (klar) hervor." (KAISER

1954, 509). Hoe de binnenzijde van de alveole

eruit ziet wordt niet vermeld. Wel blijkt uit

deze vondst eens te meer dat ongevallen van

deze aard een vergaande asymmetrie der sche-

deldelen kunnen bewerkstelligen, die zich

Fig. 5 Deze olifant in Artis

laat zien dat het gebruik

van slagtanden met enige regel-

maat schadelijke gevolgen heeft.
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mogelijk nog voortzet in de halswervels en

de eraan bevestigde spieren. De mammoet be-

last in zo'n geval de nek eenzijdig met het

gewicht van de gezonde tand, een krampachti-

ge toestand die kan leiden totTorticollis

traumatica,ofwel skoliose van de halswer-

vels (KAISER 1954, 511). Losse asymmetrische
wervels worden met enige regelmaat aangetrof-
fen. Enkele zijn afgebeeld in TOEPFER 1957,

Tafel XI.

Bij het fragment van Bingerden zijn zelfs de

achterhoofdsknobbels niet bewaard gebleven,
zodat over verdere effecten in deze zin geen

uitspraak kan worden gedaan. Gezien de aan-

gehaalde argumenten pro en contra tandver-

lies lijkt het ons niet mogelijk hierover een

definitief oordeel te vellen. Slechts de

vondst van een misvormd slagtandje op de-

zelfde plaats en diepte zou de doorslag kun-

nen geven.

Fig. 6 De verwrongen sche-

del uit het Museum

van de Keizerlijke Academie in

St. Petersburg, beschreven

door BRANDT (1871). Een nie-

tig slagtandfragment steekt

nog uit de rechter alveole,

die op dezelfde manier ver-

vormd is als die aan het sche-

delfragment van Bingerden.



23

ADRESSEN VAN DE AUTEURS:

Hans van Essen

Burg. Bloemersstraat 62

6952 BB Dieren

Dick Mol

De Tuger 141

7041 HJ 's-Heerenberg

DANKZEGGING

Voor hun onmisbare medewerking bij de tot-

standkoming van dit artikel danken wij de na-

volgende personen en instellingen:

Dhr. H.J.A. Wieggers te Giesbeek voor in-

formatie over de vondstomstandigheden; de

Historische Kring Westervoort in de per-

soon van dhr. H.B.A. Kemperman voor de toe-

stemming voor publicatie; het Liemers Mu-

seum te Zevenaar voor de geboden gelegen-

heid tot bestudering van het stuk; Dr. P.

J.H. van Bree (Zool. Museum, Amsterdam) en

Dr. W. von Koenigswald (Hessisches Landes-

museum, Darmstadt) voor nuttige wenken en

discussie; Prof. Dr. K.D. Adam (Staatl. Mu-

seum fur Naturkunde, Stuttgart) en Prof. Dr.

A.J.E. Cave (Zoological Society of London)

voor hun schriftelijke reacties op de foto's,

die gemaakt werden door dhr. A. Hendriks

te Zevenaar, m.u.v. fig 5, die gemaakt is

door dhr.H.F. Nordheim (Artis). Tenslot-

te mevr. M. Teulings te Nijmegen voor de

vertaling van het laatste artikel van de

literatuuropgave uit het Russisch.

Summary

The article discusses a left half of a

skull of Mammuthus primigenius (BLUM.),

dredged from the river IJssel near Arnhem

(51°59’ N.lat.- 6°06’ E.long.). It is re-

markable for the obviously rare distortion

of its incisor alveolus, the closest paral-

lel to which is to be found in a mammoth

skull from Russia, described by BRANDT

(1871). The alveolus of the Dutch specimen

is fractured by an accident that must have

occurred in the animals youth. This resul-

ted in the stunting of the growth of the

immature tusk. If it was not lost because

of an ensueing infection, it must have re-

mained in the alveolus in a probably dis-

figured shape. Its largest diameter within

the alveolus cannot have exceeded the ± 5

cm measured at the lower edge. The right

tusk, as can be inferred from its fragmen-

tarily preserved alveolar wall, reached

normal dimensions (± 20 cm in diameter).

A fragment of the injured tusk is still pre-

sent in the Russian specimen, where its

cross-section shows it to have been no more

than half the size of the well developed

one. Unfortunately, such evidence is lacking
in the described skull fragment. A noticeable

swelling of the bone tissue along the lower

edge of the alveolus indicates an infection,

but it may not have been decisive, since

its inner surface is smooth.

Fig. 7 De onderzijde van het schedel-

fragment van Bingerden.
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