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Vondst van de maand.

Een watermol (Desmana cf. moschata) op het strand bij Nieuwvliet-Bad

F.A.J. Hamann en L.W. van den Hoek+Ostende

Samenvatting

In dit artikel wordt melding gemaakt van de kaak van een watermol die gevonden is op het strand van

Nieuwvliet-Bad (Zeeuws Vlaanderen). De vondstomstandigheden worden besproken. Het fossiel is geclassificeerd
als Desmana cf. moschata.

Summary

This article presents the findof a fossildesmanmandibleonthebeach of Nieuwvliet-Bad (Zeeland, The Netherlands).

The circumstancesof the find are discussed. The fossil has been classified as Desmana. cf. moschata.

Inleiding

Onze belangstelling ging in het begin vooral uit naar

de fossiele haaientandendie in grote hoeveelhedente

vinden waren. Helaas was het overgrote deel doorhet

transport door de buizen en de spuitkop niet meer

gaaf, maar toch kon je op een goede dag enkele hon-

derdenstuks per persoon oprapen,waaronder enkele

tientallen gave exemplaren. Onze collectie haaientan-

den omvat inmiddels zo'n 45 soorten, variërend van

de 14 centimetergrote Carcharodon megalodon tot de2,5

mm kleine Abdounia minutissima.

Niet alleen haaientanden

Maar er bleek veel meer te vinden. Zo hebben we ook

tanden van andere zee(zoog)dieren, walvisachtigen

en roggen gevonden. Ook vele soorten fossiele schel-

pen en resten van verschillende landzoogdieren. Op
21 december 1989 vond ik de 14 cm. grote Carcharodon

tand, terwijl mijn jongste zoon tienmeter verderop een

praktisch intacte molaar uit de onderkaak van een

wolharige neushoorn, Coelodonta antiquitatis, aantrof.

Dit was na enkele dagen met windkracht tien, waar-

door weer hele stukken duin weggespoeld waren en

de fossielen op het strand verspreid raakten. Tanden

van herkauwers, zeehonden, bevers, knaagdieren en

het hier beschreven kaakje van een watermol hebben

we verzameld op een stukje strand van enkele honder-

den meters lengte. Zelfs mammoetkiezen zijn er ge-
vonden.

In de loop van enkele jaren werd de vindplaats steeds

bekender. Bezoekers waren in twee groepen in te de-

len: de gewone toeristen, en zij die de gehele dag het

strand afzochten. Kortom, mensen met opgeheven of

voorovergebogen hoofd. Een Duitse vrouw, duidelijk
behorend tot de tweede categorie zei me eens: "Es ist

wie Goldfieber!", en ze had gelijk; hetzoeken naar fos-

sielen werkt verslavend.

Maar aan iedere goudkoorts, waar ook ter wereld,
komt

vroeg
of laat een einde. In de herfst van 1997

heeft Rijkswaterstaat wederom zandsuppleties uitge-
voerd. Inhet opgespoten zand bevindt zich

geen
enkel

fossiel, omdathet van een andere locatieafkomstig is.

Veel fossielen van de vorige suppletie liggen dus
nog

onder een dikke laag zand te wachten....

Eind 1988 lazen wij (pa, ma, twee zoons van 14 en 16)

in de Provinciale Zeeuwse Courant een artikel over

zandsuppleties op het strand van Nieuwvliet-Bad in

Zeeuws-Vlaanderen. Er stond een foto bij van iemand

met een stuk mammoetbotvan een meter lang dat hij
daar gevonden had. Onze belangstelling was meteen

gewekt en een eerste bezoek volgde al spoedig. Het

was rond het vriespunt en de noordwestenwind had

kracht 8. Terwijl we gezandstraald werden, vonden

we ons eerste fossiel. Naar laterbleek, was het een tand

van een walvis, Scaldicetus. We werden regelmatige
bezoekers en de verscheidenheid aan fossiele vond-

sten nam snel toe.

De zandzuigers zogen
zand opvan de Sluissche Hom-

pels, een zandbank circa 15 kilometer uit de kust. Het

zand werd via grote buizen
op

het strandvak van en-

kele honderdenmeters lengte gespoten. Op deze ma-

nier werd het strand circa anderhalve meter

opgehoogd en bovendienwerden er kunstmatige dui-

nen van 10 meter hoogte aangelegd. Al hetopgezogen

materiaaluit de verschillende lagen van dezandbank

kwam dus door elkaar op
het strand en in de duinen

terecht.
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Alleen een dichter kan het zo mooi zeggen:

Adempauze

Gebogen over schelpen, ver

van dekatten, 't gevecht om

lucht, scherpt hij zijn ogen,

zoekt naar het zwart geglinster
van fossiele haaietanden

Alleen met de zee en de miljoenen

jaren in z'n hand, luwt zijn

hijgen, is er geen tijd, geen
leven dat vijandig op hem wacht.

Job Degenaar

uit:Van de arena en het lastdier, ThomasRap, Amster-

dam

Het Natuur Informatie Centrum

Omdat we niet alle stukken direct op naam konden

brengen, namen we ze tijdens een bezoek aan Natura-

lis eind 1998 mee. Daar lieten we ze achter in het Na-

tuur Informatie Centrum met de vraag of de

medewerkers van Naturalis er iets meer over konden

vertellen. Antwoord liet niet snel op zich wachten.

Enige dagen later verscheen een e-mail van de tweede

auteur ophet scherm. Nog niet alle vondstenwaren op

naam gebracht, maar in iedergeval bevatte de collectie

een onderkaak met deel van het gebit van een water-

mol. Als oud-studentvan de watermolspecialiste Coja
Rümke en iemand die zelf aan insecteneters werkt,

was hij meteen enthousiast. Op zich worden water-

molfossielen wel vaker gevonden in ons land. Maar

complete kaken zijn, zowel binnen als buiten Neder-

land, behoorlijk zeldzaam. Voor zover we weten is er

in Nederland alleen een kaak bekend van Desmana

thermalis uit de
groeves bij Tegelen.

Bij een volgend bezoek aan het Natuur Informatie

Centrum konden we de vondsten, voorzien van de

juiste determinatie(overigens met dankaan Dick Mol

en Klaas Post), ophalen. Toen werd besloten dat, ge-

zien de bijzondere vondstomstandigheden en zeldza-

me karakter van de watermolkaak, de kaak een ideale

"Vondst van de maand" zou zijn.

Beschrijving
De vondst bestaat uit een rechteronderkaak van een

watermol, waarinde p2 en ml-m3bewaardzijn geble-
ven. De grootste hoogte is 13,3 mm en de kaak is 32,8

mm lang. Het bot is donkerbruin gefossiliseerd, de ge-

bitselementen zijn vrijwel zwart. Een deel van het

kroonuitsteeksel, inclusief het kaakgewricht, is afge-
broken. De ramus horizontalis is aan de voorzijde be-

schadigd, maar alle alveolen, inclusief die van de

snijtanden zijn bewaard gebleven. Aan dealveolen is

te zien dat de pl eenwortelig was. De p3 was qua

grootte vergelijkbaar met de p2; de p4 was aanzienlijk

groter. Er zijn twee foramina mentale. De voorste ligt

onder dealveole van de hoektand; de achtersteligt on-

der de voorste wortel van de ml. Het achterste fora-

men is beduidend groter dan het voorste.

Er iseen opvallend verschil inafslijting tussen de p2 en

de driemolaren. De molarenzijn zover afgesleten dat,

metuitzondering van het metaconidvan de m2 en m3,

er geen knobbels meer te onderscheiden zijn. De zg.

re-entrant valley is alleenherkenbaar in de m2 en m3.

Aan de vorm van deze instulping is te zien dathetobli-

quecristid in de richting van het metaconid loopt, zo-

als gebruikelijk is bij watermollen. Overige
kenmerken zijn aan de zwaar afgesleten kiezen niet

meer af te lezen. Het slijtvlak van de p2 is daarentegen

vrij klein. Depremolaar bestaat uiteen enkele, vrij bol-

le knobbel. De top ligt in het voorste gedeelte van de

p2, op ongeveer 1/3 van de lengte. De voorkant van de

premolaar is rond. Midden over de achterkant loopt
een scherpe richel, het posterocristid. Deze richel sluit

aan op een zeer lage richel die langs de achterkant van

de premolaar loopt. Langs de voorzijde van de p2

loopt een smal cingulum dat eindigt aan weerszijden
van de top van de premolaar. De maten van de gebitse-
lementenstaan in tabel 1.

Watermollen

Watermollen of Desmaninae komen voor vanaf het

Laat Mioceen (Rümke, 1985). Er wordendrie geslach-

ten onderscheiden:Archaeodesmana, Galemys en Des-

mana.Archaeodesmana, bij sommige misschien beter

bekendonder de oude naam Dibolia, is het oudste ge-

slacht. Dit genus verschijnt in het Laat Mioceen en

van Nieuwvliet-Bad. Labiaal (boven)

en occlusaal (onder) aanzicht, circa 2,2x (tekening Irene

Groenendijk)

Desmana cf. moschataFig. 1B.

from Nieuwvliet-Bad. Labial (above) and oc-

clusal (below) view, approx. 2.2x (drawing Irene Groenendijk)

Desmana cf. moschata
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sterft uit rond de
overgang van Plioceennaar Pleisto-

ceen. De oudste Desmanastamt uithet Vroeg Plioceen.

Het geslacht wordt vandaag de dag nog vertegen-

woordigd door D. moschata, een grote watermol diein

Rusland en de Oekraïne leeft. Ook Galemys is een re-

cent geslacht. G. pyrenaicus is een kleine watermol uit

de Pyreneeën. De oudste Galemys is van Laat Pliocene

ouderdom.

Nieuwvliet

D. thermalis

D. moschata

p2 range ml range m2 range / m3 range

L 2,37
; 3,46 : :

-

B 1,80 ; 3,03 : 2/77 ; 2J9 -

L 2,19 1,92-2,31 3,10 2,67-3,38 3,09 2,80-3,47 2,45 2,24-2,62

B 1,47 1,33-1,54 2,52 2,11-2,76 2,39 2,10-2,60 1,59 1,37-1,77

L 2,24 2,14-2,38 3,79 3,58-3,98 3,75 3,43-3,98 3,23 3,09-3,36

B 1,69 1,64-1,76 2,98 2,71-3,10 2,84 2,57-2,96 2,04 1,96-2,23

De ouderdom van de strandvondst van Nieuwvliet is

onbekend.We weten dat de haaientandenwaarschijn-

lijk uit het Eoceen stammen. Verschillende zeezoog-

dieren uit het Westerscheldegebied, zoals Scaldicetus

hebben een Miocene of Pliocene ouderdom (Drees,

1986). De vondst van wolharige mammoet en wolhari-

geneushoorn geeft aan dater in ieder geval ook Laat

Pleistocene fauna-elementen gevonden worden. Het

is echter niet uit te sluiten dat in het opgespoten zand

ook Vroeg Pleistocene fossielen konden meekomen.

Aardlagen met fossielen van deze ouderdom dagzo-

men in iedergeval in de Oosterschelde.

Het lijkt zeker dat de watermol in ieder geval uit het

Pleistoceen stamt. Oudere aardlagen in het gebied zijn
allemaal afgezet in een marien milieu. Helaas is de

taxonomievan Pleistocene watermollennog niet goed

uitgewerkt. Rümke (1985) besprak in haar revisie,

naast de recente vertegenwoordigers, alleen de soor-

ten uit het Vroeg Pleistoceen en ouder. In het Pleisto-

ceen van West-Europa vindenwe alleende geslachten
Desmana en Galemys. Archaeodesmana is in het Vroeg
Pleistoceen alleen bekend uit Griekenland en Turkije
en sterft daarna uit. Desmana en Galemys onderschei-

den zich onderandere door de grootte van elkaar.

Conclusie

Aangezien de kaak uit Nieuwvliet-Bad veel groter is

danwelkeGalemys-soort danook, moet hij tot Desmana

gerekend worden. In tabel 1 worden de maten van de

strandvondstvergeleken met die van Desmana therma-

lis uit Tegelen (Vroeg Pleistoceen) en Desmana moscha-
ta.

to. De vondst is duidelijk groter dan D. thermalis. Bo-

vendien wordt D. thermalis gekenmerkt door een p2
die veel groter is dan de p3. Aan dealveolenvan de p3
is te zien datdeze even groot ofiets kleiner was dan de

p2, zoals ook het geval is bij D. moschata. Qua grootte
komt dekaak van Nieuwvlietgoed overeen met D. mo-

schata. Het is echter opvallend dat, terwijl de p2 boven

in de
range van derecente soort valt, de mlen m3 juist

kleiner zijn dan D. moschata en zelfs buiten de range

vallen. Voor de ml kan dit gedeeltelijk worden ver-

klaard door slijtage van het voorste cingulum, alhoe-

wel dit waarschijnlijk niet veel zal uitmaken op de

oorspronkelijke lengte.

Gezien de overeenkomst in grootte en p2/p3 ratiomet

de recente Russische desman, kan de watermolkaak

van Nieuwvliet het best als Desmana cf. moschata ge-

classificeerd worden. Het is niet precies bekend wan-

neer .D. moschata voor het eerst verscheen. Van

Kolfschoten (1981) determineerdeeen m3 van een wa-

termol uit de groeve Leccius de Ridder bij Rhenen als

D. moschata, omdatde kies "te groot is om tot een ande-

re bekendesoort uit het Pleistoceen van Europa te ho-

ren". De kleilens waaruit deze kies kwam zou zijn

afgezet tijdens een interstadiaal van het Saalien. Reu-

mer & Hordijk (1999) vondeneen onderkaakssnijtand
van een desman in de Boring Zuurland 2, die -ook

weer op basis van de grootte- werd toegeschreven aan

Desmana moschata. De tand werd gevonden op een

diepte van 35-36 meter samen met Sorex (Drepanosorex)
cf. savini. Op basis van het voorkomenvan de laatstge-
noemde soort concludeerden Reumer en Hordijk

voorzichtig dat deze vondstenwel eens uithet Crome-

rien zouden kunnen stammen. Aangezien Rümke

(1985) de soort niet aantrof in het Vroeg Pleistoceen,

zal de ouderdom van de kaak uit Nieuwvliet-Bad er-

gens tussen Midden Pleistoceenen Holoceen liggen.

Tabel 1. Maten van de kaak vanNieuwvliet-Bad vergeleken die vanDesmana thermalis uit Tegelenen de recente Desmana moschata

Measurements of the jawfrom Nieuwvliet-Bad compared to that of Desmana thermalis from Tegelen and the recent Desmana moschata

p2 range ml range m2 range , m3 range

Nieuwvliet L 2,37 - 3,46 - 3,63 2,90 -

B 1,80 - 3,03 - 2,77 - 2,19 -

D. thermalis L 2,19 1,92-2,31 3,10 2,67-3,38 3,09 2,80-3,47 2,45 2,24-2,62

B 1,47 1,33-1,54 2,52 2,11-2,76 2,39 2,10-2,60 1,59 1,37-1,77

D. moschata L 2,24 2,14-2,38 3,79 3,58-3,98 3,75 3,43-3,98 3,23 3,09-3,36

B 1,69 1,64-1,76 2,98 2,71-3,10 2,84 2,57-2,96 2,04 1,96-2,23
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