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Fossiele bevers uit deMaas

D.P. Bosscha+Erdbrink

Samenvatting
Beschrijving van twee craniale en één

postcraniaal fossiel van de bever,

Castor fiber LINNÉ, 1758, ssp., ge-

vonden te Maren-Kessel en te Kerk-

driel langs de Maas en thans in de

collectie Stolzenbach (St. Michiels-

gestel). Hoewel dit niet met zeker-

heid is vast te stellen, betreft het

hier vermoedelijk de Europese subspe-

cies van dit waterbewonende zoogdier.

Summary

Description of three fossil remains of bea-

vers, Castor fiber LINNÉ, 1758, ssp. (pro-

bably the European subspecies, although this

cannot be fully be ascertained). The finds,

now in the Stolzenbach collection (St. Mi-

chielsgestel) were collected at sand-sucking

pits in the Meuse flatlands at Maren-Kessel

and Kerkdriel.
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Aanwezig zijn daarin nog de beide snijtanden,
linker en rechter en en de rechter

(fig.2, A). De kleur van het helaas met con-

servatiemiddelen, vooral lijnolie, geïmpreg-

neerde stuk is egaal olijfbruin voor zover

het het bot betreft, en grijs-wit (email der

kiezen) tot gevlekt donker- en lichtgrijs

(email der snijtanden).
Vlak achter de nog aanwezige elementen van

het gebit mankeert de rest van de schedel.

Slechts iets meer dan de helft van het lin-

ker os nasale (neusbeen) is er nog, samen

met de voorste stukjes van elk der beide juk-

bogen, en het rechter parietale. Achteraan

is dit wandbeen net begrensd door de sutuur-

naad met het occipitale (achterhoofdsbeen),

terwijl het aan de binnenzijde een deel vormt

van de wand van de hersenholte. Men kan zich

zonder al te veel moeite nog wel een indruk

vormen van de oorspronkelijke vorm van de

neusopening aan de voorzijde. Er zitten ette-

lijke vastgekitte kwarts- en andere mineraal-

korrels in elk der beide foramina incisiva

in de aanwezige premaxillae. Gezien van ter-

zijde (fig.2, B), kan men uitstekend nog de

trapvormige uitholling overdwars waarnemen

aan de achterkant van elk der twee incisivi

(zie SCHREUDER, 1929, pp. 155-156), veroor-

zaakt in de dentine door de antagonistische

werking van de snijtanden in de onderkaak.

De reeds genoemde foramina incisiva bevinden

zich midden in het diasteem tussen de snij-

tanden en de linker - en rechter zoals

normaal is in Castor (in Trogontherium, de

enige andere beverachtige die eventueel te

verwachten zou zijn op de vindplaats indien

er op grote diepte, Tiglien of iets later,

zou worden afgezogen, staan deze foramina

véél dichter bij P^).
In elk der vijf kiezen is voorts het typische,

voor een determinatie als Castor pleitende

plooipatroon te zien: aan de linguale (tong-)

Ofschoon het geen nieuws is voor de mees-

ten onder ons, dat de diverse zuig- en bag-

gerconcessies langs de Maas bij tijd en wijle

fossiele resten van bevers opleveren, is

het misschien toch wel zinvol, als er hier

een drietal van zulke vondsten uit de col-

lectie Stolzenbach (St. Michielsgestel)

iets uitvoeriger wordt beschreven en afge-

beeld
.

De eerste vondst, afkomstig van de con-

cessie "De Bergen" te Maren-Kessel (fig.1),

verzameld in 1983, betreft een schedelfrag-

ment van de bever, Cattoi {.ULeji LINNE, 1758,

ssp. (fig.2, A-C).
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kant bij elke kies één inham, aan de vestibu-

laire (buiten-) kant bij elk drie inhammen.

Het individu moet vrij oud geweest zijn op het

moment van overlijden, daar de kauwoppervlak-

te al tot A a 5 mm afstand van de kaakrand

opgesleten is. Zodoende heeft dit dier een

hogere leeftijd bereikt dan de indertijd door

AUGUSTINUS en mijzelf (1972) beschreven bever-

schedel van Vianen, afkomstig uit Cromerien-

afzettingen (zoals kon worden afgeleid uit

de mineraal-samenstelling van het zand in de

hersenholte). Toch zijn de drie buiten-inham-

men in elke kies nog niet tot aparte eiland-

jes opgesleten, zoals volgens SCHREUDER

(1929, p. 171) bij zéér oude individuen het

geval is. De uitwaartse buiging der kiezen

(van boven en sagittaal naar onder-buiten

en mediaal) verloopt volgens een transver-

saal vlak, bijv. van sin. naar dext.,

geheel als in Castor, en niet volgens een

sagittaal vlak, zoals in Trogontherium.

De ossa frontalia (voorhoofdsbeenderen)
hebben een lichte postorbitale processus

(uitstulping achter de oogkassen) gevormd
tegen de randen der parietalia aan, iets dat

(SCHREUDER, op.cit., p.142, die weer LÖNN-

BERG, 1909, hiervoor citeert) typerend te

achten is voor de Europese ondersoort van

Castor fiber. Alleen bij zéér oude individu-

en van de Noordamerikaanse ondersoort(ca-

nadensis)schijnt dit kenmerk ook wel eens

voor te komen. De schatting van de oorspron-

kelijke lengte der ossa nasalia ter waarde

van 54 a 55 mm is aan de korte kant voor

een Europese bever; maar het maximum bij een

'Canadees' schijnt bij ca. 46 mm te liggen.

Mogelijkerwijs wijzen de in het algemeen vrij

geringe afmetingen van dit fossiel op een

sexueel verschil ( men vergelijke ze met die

van de Castor'van Vianen!); dan zou dit in-

dividu van Maren-Kessel een $ kunnen zijn.
De gereconstrueerde maximum-breedte over de

nasalia (transversaal) ligt ver vóór het

midden, als in Canton, (in Trogontherium:

precies in het midden) en bedraagt ca. 27

mm. De vorm van het neusgat, in vooraanzicht,

zoals in fig. 2,C is weergegeven, is niet

exact meer na te gaan, maar zal eerder om-

gekeerd peervormig (piriform) zijn dan rond

tot piriform ( als in Trogontherium, zie

SCHREUDER p. 124). Men vergelijke ook de

tekstfiguur 1 in SCHREUDER, 1945, waar dit

kenmerk voor Trogontherium afgebeeld wordt.

Enkele maten kunnen van dit stuk worden

vermeld (in millimeters):

afstand van de boven-occipitaal-
hoek tot bovenkant neusopening

(geschat): 126

hoogte der premaxillae bij de voor-

rand der foramina incisiva: 30,5

afstand van voorzijde der foramina

incisiva tot punt tussen de inci-

sivi: 21

hoek der lengte-assen door de twee

kiezenrijen, op kauwvlak gezien: ±25°

maximum lengte rechter parietale: 64

dikte van het restant linker os

nasale bij de sagittale sutuur: ± 4

straal van de boog gevormd door

de kromming der incisivi (v. opzij): 50

transversale breedte linker incis.: 8,3

transversale breedte rechter incis.: 8,5

sagittale breedte linker incisivus: 8,6

sagittale breedte rechter incisivus: 8,7

emailhoogte aan voorzijde van elk

der beide 9,4

Fig. 1 Situatiekaartje van de beide in de

beschrijving genoemde vindplaatsen:
1 = Maren-Kessel; 2 = Kerkdriel/Hoenzadriel.
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sinister, 1.: 9,3 ; dexter, 1.: 9,1

br.: 9,0 br.: 8,8

Ml sinister, 1.: 7,5 ;
Ml dexter, 1.: 7,5

br.: 8,1 br.: 8,2

dexter, 1.: 7,3

br.: 7,5

Een tweede en derde stuk uit dezelfde col-

lectie betreffen respectievelijk een deel van

een linker halve onderkaak (fig. 2, D en E)

en een niet meer compleet rechter dijbeen

(fig. 2, F). De twee fossielen zijn verzameld

te Kerkdriel (eigenlijk dichter bij Hoenza-

driel, zie fig. 1), ook in 1983; beide zijn
ook weer geïmpregneerd, waardoor men zich

geen goed idee meer kan vormen van de oor-

spronkelijke kleur. Momenteel heeft het bot

van het onderkaaksfragment, beoordeeld naar

de kleurenkaarten van OYAMA, TAKEHARA en OOI

(1967), de kleur 7.5 YR 1.7/1 (zwart met

geel-oranje ondertoon), terwijl het email der

kiezen varieert van licht blauw-grijs (10 BG

7/1) tot dof oranje (7.5 YR 7/4).
Het bot van het dijbeen is veel lichter van

kleur. Dit varieert van grijsachtig wit (N 7/)

tot gevlekt donkerbruin (7.5 YR 3/4). De

veronderstelling mag misschien worden geop-

perd, dat het dijbeen uit een veel jongere

afzetting (protohistorisch tot historisch?)

stamt dan het onderkaaksfragment. Tenslotte

kwam de bever in ons land in de vorige eeuw

nog (zeldzaam) voor; men zie VAN WIJNGAARDEN

(1966).

Het onderkaaksfragment bevat nog P4, Mj en

M2. De M3 is in de kaak afgebroken, zodanig
dat men een stompje van deze kies nog in de

diepte van de alveole ziet zitten. De grote

snijtand aan de linkerkant is voor een deel

ook nog bewaard, zoals fig. 2,E laat zien.

Door postmortale, ten dele zelfs recente

breuk is een stuk van de lange, gebogen kas

van deze tand aan de binnenkant van de kaak

blootgelegd op een zeer illustratieve manier.

Het distale uiteinde van de snijtand is iets

voorbij de rand van het kaakbot afgebroken.

Vóóraan is de onderkaakshelft doorgebroken

op de symphyse. De afstand van de processus

symphysi tot de achter-binnenhoek van P4

(zie SCHREUDER, 1929, p.146) is 41,5 mm. De

basis van de processus coronoideus is het

enige, dat aan de buitenkant achteraan is

overgebleven. Onderaan en achteraan is het

fragment doorgebroken vóór de processus an-

gularis. Aan de vorm van de fossa temporalis

(fig. 2,D), die tussen de buitenzijde van de

ware kiezen en de processus coronoideus door

loopt, is duidelijk te zien, dat de buiten-

zijde van het kaakbot lang niet zo convex is

als de overeenkomstige plaats bijTrogonthe-
rium,

,
een der morfologische kenmerken waar-

door men Castor en Trogontherium uit elkaar

kan houden. De vorm der gebitselementen al-

leen al is echter volledig doorslaggevend

voor een determinatie als Castor fiber.
Een beschrijving ervan laat ik hier verder

achterwege, met verwijzing naar fig. 2,D.

Men zie de beschrijving bij SCHREUDER (1929,

pp. 156-166). In de vestibulaire (=wangzak-),

verticale spleet tussen de vóór- en achter-

pijlers van respectievelijk P4, Mj, M2 en

zelfs M3 is cement aanwezig, hetgeen kenmer-

kend is voor Castor. De hoek tussen het ver-

ticale symphyse-vlak en de lange as door de

rij der gebitselementen (SCHREUDER, 1929, p.

148) is hier 13 a 14 graden, zodat de hoek

tussen de beide rijen gebitselementen onge-

veer het dubbele, 26-28°, zal zijn geweest;

SCHREUDER geeft ongeveer 30° op voor Castor.

Op ongeveer 7,5 tot 12 mm onder de kaakrand

van het diastema tussen P4 en de snijtand

zijn, aan de buitenzijde natuurlijk, een cbvLe.-

tal mandibulaire foramina te zien, die vol-

gens een rechthoekige driehoek gearrangeerd

staan. Enkele maten van dit onderkaaksfrag-

ment (in millimeters):

maximum lengte (breukrand door I -

breuk door proc.angul.): 83

diasteemlengte (rand vóóraan P4 -

rand achteraan I): 18

kaakhoogte in het diasteem: 25,5

lengte van de rij P4 - M3 (incl.): 38,5

emailhoogte vóóraan P4: 7

emailhoogte achteraan M2: 4,9

transversale breedte van de inci-

sivus (bij breuk vóóraan): 9,6

sagittale breedte (hoogte) van de

incisivus, ibidem: 8,9

Afd. Lichtoptische Registratie,

Beheerscluster Alg. Dierkunde,

Rijksuniversiteit Utrecht

Fig. 2 Het schedelfragment van Maren-Kessel

53 A. Onderaanzicht

B. Linker zijaanzicht

C. Vooraanzicht

Het onderkaaksfragment van Kerkdriel

D. Bovenaanzicht (op het kauwvlak)

E. Binnen-zijaanzicht

Het incomplete rechter dijbeen K.D.3. van

Kerkdriel

F. Achteraanzicht

Alle afb.:
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P4 sin., lengte: 10,1 ; breedte: 8,4

Mi sin., lengte: 8,5 ; breedte: 9,0

M2 sin., lengte: 9,1 ; breedte: 9,0

Lengte en breedte van M3 zullen, geschat,

resp. 9 en 7 mm geweest zijn.

Het 98 mm lange rechter femur-fragment

(fig. 2,F) mist zijn caput femoris, dat vol-

gens de epiphysaire schijf afgebroken is.

Ook het uiteinde van de op gelijke hoogte

liggende trochanter major is volgens de epi-

physaire schijf afgebroken, en dit is tevens

het geval bij de ongeveer 20 mm onder het ca-

put gelegen trochanter minor. De trochanter

tertius is vrijwel compleet en bevindt zich

op de buitenrand van dit platte bot, onge-

veer 45 mm van de onderkant en 51 mm van de

bovenkant, dus ruwweg halverwege: dit kan

als typerend voor Castor worden beschouwd,

daar de derde trochanter bij Trogontherium
veel verder naar het distale eind van het

dijbeen gesitueerd is. Men zie mijn opmerkin-

gen (BOSSCHA ERDBRINK, 1983, p. 441) bij de

beschrijving van een rechter dijbeen van Can-

ton. uit de collectie Van Tuyll van Seroos-

kerken, afkomstig van de Noordzeebodem.

Ook de totale lengte van dit exemplaar van

Kerkdriel, die veilig op minstens 110 mm,

waarschijnlijk meer, gesteld kan worden voor

de situatie waarin het compleet was, pleit

voorCastor. (Trogontheriumvan Tegelen:

een fors exemplaar bereikte een gemiddelde

lengte van 105 mm).
Aan het distale uiteinde van het bot van

Kerkdriel ontbreken de mediale en distale

epicondyli; dit complex is eveneens volgens
de epiphysaire schijf afgebroken. Ofschoon

zulke verschijnselen bij de meeste zoogdieren

duidelijk wijzen op onvolwassen zijn op het

moment van sterven, is dat bij ettelijke wa-

terbewonende Mammalia niet noodzakelijker-

wijze het geval. SCHREUDER (1929, p.211) wijst
daar nadrukkelijk op voor wat de bever be-

treft.

De breedte van het Kerkdrielse femur, over

trochanter major - caput gemeten, bedraagt

nu nog 39 mm, terwijl dat, over de epicondy-
laire stompjes aan het distale uiteinde, in

dezelfde richting gemeten, thans nog 35,5

mm is.

Haaks op deze richting, ter hoogte van de

derde trochanter, is de minimale dikte van

het bot 11,5 mm.
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