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Samenvatting
De vindplaats in de Noordzee van de zeldzame en raadselachtige fossielen van oerwalvissen is vastgesteld
op basis van de resultaten van een gerichte vistocht die plaats vond op 9 september 2016. De fossielen
komen waarschijnlijk uit de midden eocene Formatie van Maldegem die dagzoomt nabij boei Scheur 10 in
het verlengde van De Wielingen, vlakbij de Belgische kust. Die Formatie herbergt op die plek waarschijnlijk
meerdere soorten oerwalvissen.

Abstract
The provenance of the - so far - rare and enigmatic fossils of archaeocetes from the North Sea is a site
near buoy Scheur 10, close to the Belgian coast. It seems that the fossils originate from the Middle Eocene
Maldegem Formation which may hide several taxa of Archaeoceti.

D

e oerwalvissen (Archaeoceti) veroverden gedurende het Eoceen en het (vroege) Oligoceen de
wereldzeeën. Die geologische periodes zijn in
ons voornamelijk holocene binnendijkse landschap maar zeer beperkt ontsloten. Toch zijn er in Limburg
een aantal wervels van oerwalvissen gevonden (pers. comm.
Henk Jan van Vliet). Dat is bijzonder, want meldingen van
fossielen van oerwalvissen in noord west Europa kunnen
op de vingers van een hand geteld worden. Uit de midden
eocene Barton klei van Engeland werden in de vorige eeuwen een schedeltje en een paar werveltjes van oerwalvissen
beschreven (Seeley, 1876; Halstead & Middleton, 1972), en
vanuit Duitsland werden recentelijk een lendenwervel en
een tand uit de midden tot laat eocene Stockletten Formatie
gemeld (Uhen & Berndt, 2008). Daarmee hebben we het wat
betreft fossielen van oerwalvissen uit de landen rondom de
Noordzee wel gehad.
Een aantal jaren geleden werden vanuit de Noordzee een
drietal wervels gemeld die onmiskenbaar oerwalvistrekken
vertonen (Post, 2007), en ook in de jaren daarna werd er
tussen Noordzeefossielen heel af en toe nog zo’n wervel
herkend en (deels) beschreven (Schouten, 2011). De vraag
waar die fossielen nu eigenlijk wegkwamen, c.q. waar precies Eoceen en/of Oligoceen op de bodem van de zuidelijke
Noordzee dagzoomt (of sporen achterliet) werd echter niet
beantwoord.
Vorig jaar herkende één van ons (AH) een aantal wervels als afkomstig van een oerwalvis. Deze keer in één en
dezelfde kist aan boord van een viskotter. Een buitenkansje.
Hij wist via de schipper een waarschijnlijke vindplaats te
achterhalen. De wervels werden ingelijfd in de collectie van
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) en er werd
besloten om met een kotter een dag dit bestek te verkennen.
Onbekende visgronden, dus een gok: op hoop van zegen.
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DE VISTOCHT EN DE SITE
Op 9 september 2016 werd de garnalenkotter UK 12
afgehuurd. Dit scheepje mag binnen de Belgische 12 mijlsen 3 mijlszone vissen. Het schip werd voorzien van twee
kleine boomkorren van ieder 4 meter, die speciaal aangepast
waren aan de op die locatie – zo werd ons verteld – zeer
moeilijke en vaak kleiachtige bodem. Aan boord, naast de
schipper en zijn drie vaste bemanningsleden, de WPZ-leden Albert Hoekman en Bjorn De Wilde. De laatste had
inmiddels het Vlaams Instituut voor de Zee geïnformeerd dat
er een mogelijk bijzondere vindplaats binnen de Belgische
12 mijlszone verkend zou worden. De vindplaats zou ergens
rond boei 10 van “De Scheur” moeten liggen. Volgens de
planning zou er via De Wielingen naar boei Scheur 10 toe
gevist worden, om vervolgens daar een aantal trekken te
doen, en dan zo mogelijk op de terugweg andere delen van
De Wielingen te verkennen. De Wielingen wordt immers in
de literatuur genoemd als rijk aan fossielen (Mol et al., 2008)
en boei Scheur 10 ligt in de vaargeul in het verlengde van De
Wielingen. Zo gezegd, zo gedaan. Vanuit Breskens werden in
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OERWALVISSEN
OP DE BODEM VAN DE NOORDZEE

Figuur 1. De tocht en de positie van Scheur 10.
Position of site Scheur 10 in the North Sea off the Belgian coast.

JAAP VAN LEEUWEN

DE WERVEL
Wervel NMR 9991-13472 is een middelgrote, zwarte,
zwaar gemineraliseerde lendenwervel. Helaas is de wervel zwaar beschadigd (met zeer recente breukvlakken en
nauwelijks begroeiing van zeepokken en bryozoën) (Fig. 2).
De voor- en achterkant van het wervellichaam en de dorsale
en laterale doornuitsteeksels zijn afgeslagen (misschien door
cutterzuigers die de vaargeul op diepte houden). Het platte
ventrale oppervlak van het wervellichaam, de restanten van
naar voren en naar beneden gerichte transversale extremiteiten, het brede neuraalkanaal met een duidelijke kiel in het
midden en met kleine twee foramina die het wervellichaam
van boven naar onder doorboren, maken duidelijk dat NMR
9991-13472 een wervellichaam van een oerwalvis moet zijn
(Post, 2007). Het centrale wervellichaam (zonder extremiteiten) meet 10,7 x 16,4 x 12,2 cm (L x B x H), waarbij aangetekend moet worden dat het oorspronkelijke wervellichaam
langer en breder geweest moet zijn. Geen kleine wervel dus,
en qua bouw vrijwel identiek aan NMR 9991-3404 (Fig. 3).
Ook van NMR 9991-13472 is de onderkant – net als de bij
de andere lendenwervels – vrijwel plat en toont geen kiel.
Terwijl zo’n kiel toch eigenlijk altijd in meerdere of mindere
mate aanwezig is op de lendenwervels van fossiele en recente walvissen en vaak een ijkpunt tussen de laatste borstwervels en de eerste lendenwervels vormt.
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de Wielingen de tuigen uitgezet, zijn uiteindelijk bij Scheur
10 een aantal trekken gedaan, en werden op de terugweg
nog een aantal trekken gedaan in De Wielingen (Fig. 1). We
kunnen die dag eigenlijk heel kort samenvatten: zware klei,
prut, modder, en nog eens modder. Een trek bestond uit 5
minuten vissen, netten vol modder moeizaam bovenhalen,
en vervolgens 30 minuten met de netten in en op het water
stomen om (het grootste deel van) de modder weer kwijt te
raken. In de klei en modder van de bemonsterde bestekken in
De Wielingen werd geen enkel fossiel aangetroffen. Alleen
onder en rond boei Scheur 10 bleek op 16 tot 14 meter diepte
een beter bevisbaar bestek te liggen (de bodem is daar meer
compact en bezaaid met losse klei ‘nodules’). Daar zijn
in een bestekje tussen 51°24’8493’’N - 03°16’4424’’O en
51°24’7208’’N - 03°13’7370’’O in totaal een vijftal korte
trekken gedaan en er werden inderdaad fossielen aangetroffen. Een van die fossielen was zowaar een wervel van een
oerwalvis!

Figuur 2. Wervel van een archaeoceet van Scheur 10 (NMR
9991-13472).
Archaeocete vertebra from Scheur 10 (NMR 9991-13472).

GEOLOGIE SCHEUR 10
Hoewel de geologie van de Noordzeebodem voor de
Belgische kust zeer complex is, is het zeker dat in het gebied
rond Scheur 10 midden eocene lagen uit de Formatie van
Maldegem direct onder lagen uit het Eemien en Holoceen
liggen (Dufour et al., 2006; pers. comm. M. De Clercq en T.
Missiaen (Universiteit Gent), 2016). Deze lagen worden als
laat Lutetien tot Bartonien (circa 42-38 Ma.) ingeschaald en
dagzomen – al dan niet door baggeractiviteiten – op sommige plekken van deze locatie (Dufour et al., 2006). Omdat
buiten Indo-Pakistan alleen de oerwalvisfamilies Protocetidae en Basilosauridae aangetroffen worden en die tot het Eoceen beperkt zijn (zie discussie), lijkt het verantwoord om te
veronderstellen dat de fossielen van oerwalvissen van Scheur
10 uit de Formatie van Maldegem afkomstig moeten zijn.

Figuur 3. Wervel NMR 9991-13472 en wervel NMR 9991-3404.
Archaeocete vertebrae NMR 9991-13472 and NMR 9991-3404.
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DISCUSSIE
Inmiddels zijn er in de collectie van het NMR tien wervels
van oerwalvissen opgenomen die waarschijnlijk allemaal (en
vier met zekerheid) van de locatie Scheur 10 afkomstig zijn.
Eerdere publicaties over deze wervels hebben geen determinatie tot genus of soort opgeleverd, maar suggereerden dat
– op grond van grootte en morfologie – de familie Basilosauridae het meest voor de hand ligt (Post, 2007; Schouten,
2011). NMR 9991-13472 voegt (mede door de beschadigingen) geen nieuwe informatie voor wat betreft determinatie
toe, maar bevestigt dat ze van een relatief grote oerwalvis
afkomstig moet zijn.
Van de eerder genoemde Engelse vondsten is een schedel
met wervels als Zeuglodon wanklyni beschreven, maar die
fossielen zijn nooit in een museum aangekomen (Seeley,
1876). Zeuglodon wanklyni Seeley, 1876 werd later Zygorhiza wanklyni en moet als Basilosauridae incerta sedis beschouwd worden (Uhen, 1998). Enkele wervels (20e eeuwse
vondsten van dezelfde vindplaats) werden ook als Basilosauridae geïdentificeerd (Halstead & Middleton, 1972). Van de
twee Duitse vondsten, die evenals de Engelse vondsten uit
het Midden of Laat-Eoceen (Bartonien tot Priabonien) stammen, is de tand als Basilosauridae gedetermineerd, terwijl de
beschadigde lumbale wervel als Eocetus sp. werd beschreven (Uhen & Berndt, 2008). Dat is opmerkelijk want ze is
daarmee de eerste melding van een protocetid uit Europa.
Terwijl de volledig pelagische Basilosauridae vanuit alle wereldzeeën bekend zijn, werd voor de Protocetidae – die nog
min of meer functionele achterpoten bezaten – tot voor kort
aangenomen dat ze maar een beperkt (kustnabij) deel van de
wereld verkenden (Indo-Pakistan, Noord en West-Afrika, het
zuiden van Noord-Amerika, en het noorden van Zuid-Amerika). De Protocetidae zijn ruim voor het einde van het Eoceen
uitgestorven; de Basilosauridae hielden het wat langer vol,
maar hebben waarschijnlijk het vroege Oligoceen ook niet
gehaald (Marx et al., 2016). De determinatie van voornoemde wervel werd gebaseerd op de ‘pock-marked texture of the
bone’ die typerend voor dit genus zou zijn (Uhen & Berndt,
2008). En dat is nu juist een conditie die we bij NMR 999113472 (en bij nog een aantal wervels van de NMR collectie)
ook waarnemen! Wellicht dus dat we NMR 9991-13472
als protocetid mogen labelen? Vooralsnog determineren we
NMR 9991-13472 als Archaeoceti indet., lendenwervel,
midden Eoceen (Formatie van Maldegem).

Born, 1778 (NMR 9930-88899) en een grote vorm van de
mossel Mytilus edulis Linnaeus, 1758 (NMR 9930-88900)
(Fig. 5). Ook de fraaie walrusfossielen (o.a. de ellepijp NMR
9991-13792) zijn bijzonder. Niet alleen door de wel heel
zuidelijk gelegen vindplaats, maar ook omdat ze qua kleur en
uitzonderlijk goede conservatie heel veel op de fossielen van

Figuur 4. Ellepijp van walrus (NMR 9991-13792) en scheenbeen
van oeros (NMR 9991-13791) van Scheur 10.
Ulna of walrus (NMR 9991-13792) and tibia of aurochs (NMR
9991-13791) from Scheur 10.

BIJVANGST
Hoewel de expeditie materieel en vooral ook moreel toegerust was voor opduikende oerwalvissen, kwamen er met
de oerwalviswervel nog een aantal onverwachte bijvangsten naar boven (Tabel 1, Fig. 4). Die bijvangsten kunnen
misschien een aanleiding vormen tot het oplossen van een
aantal vragen met betrekking tot historische vondsten uit
de Noordzee. Zo kan het fraaie en complete scheenbeen
van een oeros (NMR 9991-13791) een link hebben met de
zeldzame historische meldingen van bosolifant, nijlpaard en
oeros die de algemene labels “De Wielingen” of “Belgische
Kust” dragen en die verondersteld worden uit het Eemien
te stammen (Mol et al., 2008). Vermeldenswaardig is in
dit verband ook de bijvangst van een aantal bivalven uit
het Eemien, namelijk de brede strandschelp Mactra glauca
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Figuur 5. Fossiele schelpen van Scheur 10. Boven een grote vorm
van de mossel Mytilus edulis Linnaeus, 1758 (NMR 993088900) en onder de brede strandschelp Mactra glauca Born,
1778 (NMR 9930-88899). Deze schelpen hebben vermoedelijk
een Eemien ouderdom.
Fossil shells from Scheur 10. Upper: Mytilus edulis Linnaeus, 1758
(NMR 9930-88900); Lower: Mactra glauca Born, 1778 (NMR
9930-88899). Possibly from Eemian strata.
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Oerwalvissen Archaeoceti indet.

1 x lendenwervel,
?1 x schedelfragment

Walvissen

Cetacea indet.

3 x schedelfragment

Walrus

Odobenus rosmarus

1 x ellepijp,
1 x vrijwel compleet
dijbeen,
1 x kop opperarmbeen
(sub adult),
1 x borstwervel
lichaam (juv.),
3 x delen van ribben

Olifant

Elephantidae indet.

1 x fragment slagtand

Runderen

Bovidae indet.

1 x fragmentair dijbeen
(juv.),
1 x fragment
schouderblad

Oeros

Bos primigenius

1 x compleet
scheenbeen

Edelhert

Cervus elaphus

1 x fragment gewei

Varkens

Sus sp.

1 x onderkaak,
1 x scheenbeen,
1 x dijbeen (juv.)

Bivalven

Mactra glauca,
Mytilus edulus,
Ostrea edulis,
Pecten sp.,
Pycnodonte sp.

losse kleppen

Tabel 1. Fossielen van Scheur 10.
Fossils from Scheur 10.

walrus van bovengenoemde globale vindplaatsen in diverse
museumcollecties lijken. Misschien moeten we die beide
niet specifieke vindplaatsen ook in een nieuw (= Scheur 10)
daglicht bezien?
Hoe dan ook, de bijvangsten zijn opgenomen in de collectie van het NMR, en verder onderzoek – met name aan de
fossielen van walrus – vindt plaats.

CONCLUSIES
De expeditie naar Scheur 10 bevestigt:
•

Dat fossielen van oerwalvissen nabij Scheur 10 opgevist kunnen worden, dat de Formatie van Maldegem
(Midden-Eoceen) daar aan de zeebodem dagzoomt en
dat de resten van oerwalvissen waarschijnlijk uit die
Formatie afkomstig zijn (Fig. 6).

•

Dat die Formatie waarschijnlijk meerdere taxa van
grote oerwalvissen herbergt. Observaties aan de wervels maken duidelijk dat er tenminste twee morphotypes te onderscheiden zijn (pers. observatie K. Post en
S. Schouten).
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Figuur 6. Scheur 10.
Scheur 10.
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Fossielen van Scheur 10

