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In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam was ik bezig 
met het registeren en determineren van zeezoogdierma-
teriaal uit de collectie van Klaas Post. Tijdens het deter-
mineren stuitte ik op een bot met vreemde inkervingen/

krassen. Het bot is een ellepijp (NMR 9991-00003497) van 
de beloega (Delphinapterus leucas Pallas, 1776) dat aan bei-
de zijden diepe krassen heeft. Ik noteerde het objectnummer 
zodat ik de vondst later met Klaas Post kon bespreken. Klaas 
herkende de ellepijp en vertelde dat het bot al een keer gepu-
bliceerd was (Post, 1999). In de publicatie werden de krassen 
omschreven als mogelijke hak- en snijsporen van mensen, 
maar met een slag om de arm (Post, 1999). Het was volgens 
Klaas een incidentele vondst en omdat die al gepubliceerd 
was hoefde ik er verder niets mee te doen.

Toch kreeg ik tijdens mijn vakantie het gevoel dat ik 
soortgelijke krassen al een keer eerder was tegengekomen 
op fossiele beloegawervels die ik had geregistreerd. Verder 
deden de sporen enigszins denken aan haaiensporen die ik 
ken van walvisresten uit het Mioceen en Plioceen. Uitein-
delijk ben ik het beloegamateriaal in de collectie van het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam gaan doorspitten op 
soortgelijke diepe inkervingen/krassen op fossiele zeezoog-
dierbotten. Na een paar dozen te hebben doorzocht had ik 

al succes, want ik vond soortgelijke sporen op een aantal 
beloegawervels. Uit nieuwsgierigheid ben ik ook gaan kijken 
naar andere tandwalvissen. Ook dit leverde wat vondsten 
op, namelijk bij de tuimelaar (Tursiops truncatus Montagu, 
1821). Het ging dus niet meer om een éénmalige vondst, 
maar om ruim tien botten met deze inkervingen. Na overleg 
met Klaas Post bleek het toch interessant om deze sporen 
te onderzoeken en de resultaten te publiceren. In dit artikel 
richt ik mij voornamelijk op de fossielen van tuimelaar uit de 
Zuidelijke Bocht van de Noordzee. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat een schouderblad (NMR 999100002313, 
verder in dit artikel NMR 2313) en een vrijwel complete rib 
(NMR 999100013234, verder in dit artikel NMR 13234) van 
een tuimelaar bijzonder interessante inkervingen vertonen 
(Fig. 1: 1C en 2C).

GEOLOGISCHE OUDERDOM VAN 
TUIMELAARS IN DE NOORDZEE 

Om een idee te krijgen over de identiteit van de mogelij-
ke daders van deze inkervingen op fossiele botten, moeten 
we eerst weten in welke periode het slachtoffer leefde. Uit 
14C-dateringen blijkt dat de tuimelaar ca. 8.100 tot 7.000 
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Samenvatting 
Elf fossielen van tuimelaar (Tursiops truncatus Montagu, 1821) in de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam vertonen diepe inkervingen/krassen, in twee gevallen in combinatie met parallelle 
groeven in deze inkervingen. Het betreft verschillende beenderen zoals een onderkaak, drie ribben, een 
schouderblad, een tongbeen en vier wervels. Deze inkervingen werden vergeleken met andere inkervingen 
op botten in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en met beschreven krassen op 
botten uit de literatuur. De voorlopige conclusie is dat de sporen zeer waarschijnlijk gemaakt zijn door een 
haai met gekartelde tanden. Op basis van de fysiologie, het huidige verspreidingsgebied en de morfologie van 
zijn tanden lijkt de witte haai (Carcharodon carcharias Linnaeus, 1758) de meest waarschijnlijke kandidaat voor 
het achterlaten van deze bijt- of vraatsporen op de holocene tuimelaarbotten.

Summary 
Eleven fossils of the bottlenose dolphin (Tursiops truncates Montagu, 1821) in the collection of in the Natural 
History Museum Rotterdam have linear marks. Two of those fossils show the marks in combination with 
parallel grooves inside these linear marks. The bones include a mandible, three ribs, a scapula, a hyoid and four 
vertebrae. The marks on the specimens were compared with other marks on fossil bones in the collection 
of the Natural History Museum Rotterdam and with described marks on bones in literature. The preliminary 
conclusion is that the marks are most likely caused by bites or scavenging damage by a shark with serrated 
teeth. Based on its physiology, extant distribution and morphology of teeth, the great white shark (Carcharo-
don carcharias Linnaeus, 1758) seems to be the best candidate for leaving these possible bites and/or scaveng-
ing marks on the Holocene bottlenose dolphin bones.
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BP talrijk voorkwam in de Noordzee (Mol et al., 2008). Met 
deze ouderdom vallen de fossielen van de tuimelaar in het 
vroege Holoceen. Tijdens deze periode liep het voorheen 
(vrijwel) droge Noordzeebekken langzaam vol (door stijging 
van de zeespiegel als gevolg van op grote schaal afsmelten 
van landijskappen) en ontstond een zee. Misschien is de tui-
melaar via het toen doorgebroken Kanaal vanuit het zuiden 
de Noordzee in gekomen (Mol et al., 2008).

MOGELIJKE DADERS
Nu we een beter beeld hebben van de tijd waarin het 

slachtoffer leefde, is het misschien mogelijk om een dader 
aan te wijzen. Voor het identificeren van de inkervingen/
krassen op botten is het belangrijk om te weten dat een 
fossiel bot op meerdere manieren beschadigd kan raken voor, 
tijdens, en na de fossilisatie van het fossiel. Omdat de kras-
sen dezelfde kleur hebben als het fossiel, zullen de sporen 
zeer waarschijnlijk ontstaan zijn voor het fossilisatieproces. 
Om te kijken om wat voor beschadiging het gaat zal ik 
hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke verdachten, 
en de specifieke kenmerken die ze achter kunnen laten op 
fossiele botten, aanreiken.

Alle hier genoemde fossiele botten met inkervingen zijn 
opgevist van de zeebodem. Op de zeebodem kunnen de fos-
sielen in contact komen met verschillende (kleine) mariene 
organismen die sporen kunnen achterlaten op de fossiele 
botten. Den Ouden & Goud (2012) beschrijven een aantal 
voorbeelden van deze mariene organismen zoals bijvoor-
beeld; boormosselen, wormen, bacteriën, krabben, etc. Deze 

dieren laten over het algemeen gaatjes en gangen achter op 
de botten en geen krassen/inkervingen zoals hier het geval is 
bij de fossiele tuimelaarbotten.

De zee zit ook vol met vissen en ook die kunnen bijten. 
Het gaat dan om bijtsporen die ontstaan bij het schrapen van 
vlees van de botten. Van roggen is bekend dat ze aaseters 
van walvisskeletten zoals de tuimelaar kunnen zijn en hun 
bijtsporen zijn te herkennen aan een aantal (ca. twee tot 
zeven) ondiepe rechte parallelle krassen (Van Essen, 2009; 
Van Netten & Reumer, 2009). In het Natuurhistorisch Muse-
um Rotterdam heb ik dit kunnen vergelijken in de collectie 
met bijvoorbeeld een schouderblad (NMR 999100003880), 
een onderkaak (NMR 999100002269) en wervel (NMR 
999100004310) van een tuimelaar. De sporen op de tuime-
laarbotten zijn toch duidelijk anders de roggensporen. Zo is 
er bij het schouderblad wel een klein stukje te zien met een 
paar kleinere inkervingen (die vrijwel parallel lopen), maar 
deze parallelle krassen bevinden zich in een diepe inkerving. 
Ook de andere losse inkervingen op het bot zijn niet typisch 
voor roggensporen. Op basis van deze observaties vallen de 
roggen af als mogelijke dader.

Uiteraard kunnen zoogdieren ook de mogelijkheid gehad 
hebben om te profiteren van een walviskarkas. Daarbij kun 
je denken aan de hond/wolf, de bruine beer of zeeroofdie-
ren zoals de grijze zeehond (die ook in het Vroeg-Holoceen 
voorkwam) (Mol et al., 2008). Dat laatste op het oog zo lieve 
dier heeft vrij recentelijk nog als zoogdierrover het nieuws 
gehaald. Het lijkt er namelijk op dat de grijze zeehond zo af 
en toe op bruinvissen jaagt (Haelters et al., 2012; Nijland, 

Collectienummer Soort Element Omschrijving

NMR 999100002310 Tursiops truncatus Mandibula Onderkaak met een aantal groeves erin die niet parallel zijn. 
Door Van Netten & Reumer (2009) bestempeld als mogelijk haai.

NMR 999100002313 Tursiops truncatus Scapula Verschillende sneden over het gehele schouderblad. Bij het 
uitsteeksel zit een inkerving met daarvoor parallelle inkervingen die 
ongeveer even diep zijn.

NMR 999100002321 Tursiops truncatus Lumbale 
of caudale 
vertebra

Twee kleine inkervingen bovenaan dwarsuitsteeksel van de 
lumbale of caudale wervel.

NMR 999100003817 Tursiops truncatus of 
Delphinapterus leucas

Costa Verschillende krassen waaronder twee diepe op de voorzijde en 
één diepe op de achterzijde (onderaan) van de rib.

NMR 999100003855 Tursiops truncatus Lumbale 
vertebra

Eén of twee kleine inkervingen aan het eind van het 
dwarsuitsteeksel aan de onderzijde van de lumbale wervel.

NMR 999100004316 Tursiops truncatus Lumbale 
vertebra

Vijf inkervingen op het doornuitsteeksel van de lumbale wervel.

NMR 999100011638 Tursiops truncatus Lumbale 
vertebra

Lumbale wervel met twee kleine sneden bovenaan het 
doornuitsteeksel.

Collectie auteur Phoca groenlandica 
of Halichoerus grypus

Tibia Scheenbeen van een jong individu met verschillende inkervingen 
aan de voor- en achterzijde. Op de achterzijde is er een hapje uit 
met iets wat lijkt op parallelle groeven, maar dit is slecht zichtbaar, 
en een langer spoor van drie tot vier parallelle groeven.

NMR 999100013232 Odonticeti indet. Hyoid Tongbeen met vier kleine inkervingen.

NMR 999100013233 Tursiops truncatus of 
Delphinapterus leucas

Costa Proximaal deel van een rib (één van de voorste) met drie 
inkervingen.

NMR 999100013234 Tursiops truncatus Costa  Vrij complete rib met circa zeven inkervingen. Aan de zijkant zitten 
twee inkepingen met drie tot viereneenhalve parallelle inkervingen.

Tabel 1. (Sub)fossielen van tuimelaar (Tursiops truncatus Montagu, 1821) met mogelijk vraat- en bijtsporen van haaien uit de Noordzee in 
de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en die van de auteur.

(Sub)fossils of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus Montagu, 1821) with possible bite- and/or scavenging marks of sharks from the 
North Sea in the collection of the Natural History Museum Rotterdam and the author.
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P 2013). De beet van een roofdier kan verschillende sporen 
achterlaten, zoals diepe ronde gaten (steekwonden door bij-
voorbeeld de hoektand), ondiepe ovale gaten (bijtsporen) of 
groeven en putjes (kauwsporen) . Deze sporen kunnen zich 
zowel in het midden van het bot bevinden als bij de uiteinden 
(Fischer, 1995; Pobiner, 2008; Boessenecker & Perry, 2011; 
Fahlke, 2012). De grottenhyena (Crocuta spelaea Gold-
fuss, 1823) en grottenleeuw (Panthera spelaea Goldfuss, 
1810) kunnen met zekerheid uitgesloten worden omdat ze 
rond deze tijd al uit het landschap verdwenen waren. De 
bruine beer (Ursus arctos Linnaeus, 1758) (Kuijper et al., 
2016), de hond (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) en 
de wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) liepen toen wel rond. 
De kauw- en bijtsporen van roofdieren zijn echter duidelijk 
anders dan de inkervingen op de tuimelaarbotten en onze 
zogende rovers vallen dus ook af als mogelijke daders.

Een ander zoogdier dat van de aanwezigheid van deze 
zeezoogdieren zou hebben kunnen profiteren is de meso-
lithische mens. Uit 14C-dateringen van fossiel menselijk 
materiaal, werktuigen en afval blijkt dat de mens gedurende 
het Laat Preboreaal tot Vroeg Boreaal (ca. 9500-8500 BP) 
op de Noordzeebodem (incl. de Zuidelijke Bocht) geleefd 
en gejaagd heeft (Glimmerveen et al., 2006; Storm, 2010). 
Als we aan sporen van menselijke activiteiten denken dan 
gaat het meestal om hak- en snijsporen op de botten van de 
prooidieren. De hak- en snijsporen zijn op basis van een aan-
tal kenmerken te herkennen/identificeren. Voormolen (1996) 
geeft drie criteria om snijsporen te kunnen onderscheiden 
zonder het gebruik van een hoogwaardige microscoop:

1. Snijsporen bevinden zich meestal op locaties waar 
de aanhechtingspunten van spierweefsels en de articulatie-
punten van skeletelementen zich bevinden.

2. Snijsporen zijn zelden geïsoleerd, veelal gaat het 
om diverse parallel georiënteerde sporen.

3. Snijsporen zijn over het algemeen recht tot 
nagenoeg recht, hebben een V-vormige snede en vertonen 
vaak interne groeven. Haksporen zijn te onderscheiden van 
snijsporen door een grotere breedte, een diepere snede en 
een vlakke zijde tegenover een steile zijde waardoor een 
gedraaid V-profiel ontstaat.

De criteria die Voormolen (1996) geeft zijn goede basis-
punten voor het identificeren van hak- en snijsporen. Helaas 
ontbreken er toch nog wat kenmerken die belangrijk zijn. Fi-
scher (1995) geeft een uitgebreide omschrijving voor onder 
andere snij- en schraapsporen. Eerst maar weer beginnen bij 
de snijsporen: deze worden vaak door middel van een zaag-
beweging gemaakt. Dit resulteert in korte en vaak meerdere 
ruwe parallelle sporen. Deze sporen hebben als algemeen 
kenmerk dat ze een open dwarsdoorsnede hebben. Een 
andere kenmerk van snijsporen is dat ze zelden de contouren 
van het bot volgen. De snede laat geen gelijke indruk(ken) 
achter bij de prominente richel in het bot, dit omdat er niet 
de hele tijd met de zelfde hoeveel kracht gesneden wordt. 
Behalve bovengenoemde criteria kunnen snijsporen ook 
lange, relatief nauwe, rechte groeven zijn. Ook kunnen deze 
groeven van de snijsporen bijna parallel lopen, met sneden 
van dezelfde breedte.

Een andere mogelijkheid zijn schraapsporen van vuurste-
nen werktuigen. Hierbij ook de criteria voor de schraapspo-
ren van Fischer (1995): schraapsporen bestaan uit een set 
van meerdere, dicht bij elkaar gelegen en parallelle of bijna 
parallelle strepen. Deze strepen zijn lang, lineair en relatief 
nauw. Deze markeringen worden gemaakt door de scherpe 
rand van het werktuig bijna loodrecht over het botoppervlak 
te bewegen.

In eerste instantie lijken de gevonden sporen op de om-
schrijving van de snij- en schraapsporen van Fischer (1995), 
maar bij kritische bestudering van de sporen is er geen 
match. Er zijn namelijk een aantal verschillen: zo is er bij het 
schouderblad maar één snee/inkerving te zien zonder dat er 
een zaagbeweging lijkt te zijn gebruikt en nog belangrijker is 
dat het lijkt dat de ene snede/inkerving in één keer (tezamen 
met de vier parallelle inkervingen) is aangebracht. Ook de 
vier parallelle inkervingen lijken af te wijken van de typische 
menselijke snij- of schraapsporen. Zo zijn alle parallelle 
inkervingen ongeveer even diep, lopen ze vrijwel parallel 
naast elkaar en zijn de ruimtes tussen de inkervingen even 
groot. Ook Van Netten (2009) geeft aan dat er geen vuurste-
nen werktuigen bestaan die zulke ‘mooie’ parallelle krassen 
achterlaten. Ook de afbeeldingen van hak- en snijsporen uit 
Fischer (1995) lijken geen overeenkomst te vertonen met de 
sporen die te zien zijn op het tuimelaarschouderblad (NMR 
2313) of de rib (NMR 13234). Op basis van bovengenoemde 
argumenten kunnen deze sporen niet van menselijke bewer-
king afkomstig zijn.

Dan komt als laatste de haai in beeld. In de Noordzee ken-
nen we tegenwoordig geen haaien die een bedreiging vormen 
voor mensen of zeezoogdieren. Predatie door haaien op 
dolfijnen is bekend van (sub)tropische wateren (wie kent er 
niet de beelden van zeehonden verslindende witte haaien uit 
Zuid-Afrika?) maar is slechts zelden gemeld uit de Noord-
zee. Toch meldden Van Bree & Anselmo (1995) een bruinvis 
(Phocoena phocoena Linnaeus, 1758) uit de Noordzee die 
vermoedelijk is aangevallen door een haringhaai (Lamna na-
sus Bonnaterre, 1788). De vraag is natuurlijk of wij hier aan 
onze kusten ook grote woeste haaien herbergden. Een goede 
vraag, want het vermoeden dat er grote haaien gedurende 
het Pleistoceen (bijv. Eemien) of Holoceen hebben rondge-
zwommen in de Noordzee speelt al een tijdje bij de fossie-
lenzoekers van onze kusten. Met enige regelmaat worden er 
vrij gave tanden van de witte haai (Carcharodon carcharias) 
gevonden op de gesuppleerde stranden van de Delfland-
se kust. Hierover is het een en andere terug te vinden op 
bijvoorbeeld Fossiel.net. De discussie over de ouderdom van 
deze haaientanden (oud of relatief jong) komt doordat de 
oudere geologische lagen uit het Plioceen bij de Delflandse 
kust veel dieper liggen dan bijvoorbeeld voor de Zeeuwse 
kust. Ook zijn de tanden soms te mooi bewaard gebleven 
zijn om herwerkt te zijn uit een pliocene laag. Kattenwinkel 
(2009) wijdt een kort artikel aan een bruine haaientand van 
een witte haai van de Walcherse kust. Die tand komt uit zand 
waar vooral holocene en pleistocene fossielen uitkwamen.

In Nederland is er tot op heden maar één vondst van een 
haaientand van een witte haai bekend waarvan de ouderdom 
en stratigrafie bekend is. Het gaat hierbij om een tand van 
een witte haai uit de omgeving van Balgoy (Gelderland) 
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Figuur 1. Een paar voorbeelden van de (sub)fossielen met mogelijk vraat- en bijtsporen van haaien uit de Noordzee. 
1 = schouderblad van een tuimelaar Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (NMR 9991-00002313). 
2 = vrij complete rib van een tuimelaar (NMR 9991-00013234). 
3 = scheenbeen van een zeehond (Pagophilus groenlandica Erxleben, 1777 of Halichoerus grypus Fabricius, 1791) (collectie auteur). 
PG = parallelle groeven.

Some examples of (sub)fossils with possible bite- and/or scavengingmarks of sharks from the North Sea. 
1 = scapula bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (NMR 9991-00002313). 
2 = near complete costa of a bottlenose dolphin (NMR 9991-00013234). 
3 = seal tibia (Pagophilus groenlandica Erxleben, 1777 of Halichoerus grypus Fabricius, 1791) (collection author).
PG = parallel grooves.
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ment kon de tand in stratigrafische context worden geplaatst. 
De tand zou uit de Oosterhout Formatie (Plioceen, ca. 3 tot 
4 miljoen jaar oud) komen. Een mogelijk jongere ex-situ 
vondst (?holocene) is bekend van voor de Engelse/Schotse 
kust. Het gaat hierbij om een grijsgekleurde haaientand, van 
een witte haai, die is gevonden op een diepte 150 m voor de 
kust van Gairloch. Andere ex-situ vondsten van witte haaien 
in Europa worden geschat op een pliocene ouderdom (Bor 
& Peters, 2015). De reden waarom men de witte haai in het 
Plioceen plaatst is omdat er men vermoed dat de voorouder 
van de witte haai (Carcharodon sp.) ongeveer in het laat 
Mioceen is ontstaan. De witte haai (C. carcharias) die we nu 
kennen kwam waarschijnlijk pas vanaf het Vroeg Plioceen 
voor (Peters, 2013).

Ondanks dat de witte haai heden binnen Europa een 
voorkeur heeft voor de Middellandse Zee en de Atlantische 
Oceaan (Klimley & Ainley, 1996; Maddalena et al., 2016), 
lijkt van alle slechteriken de witte haai de meest waarschijn-
lijke dader van het ongerief van de tuimelaars.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
Ik benoem bij het uitzoeken van de achtergelaten inker-

vingen op de botten steeds de parallelle groeven zonder dat 
ik verantwoord wat ze nou uiteindelijk zijn, vandaar dat wat 
uitleg wel op zijn plaats is. De parallelle groeven/inkervin-
gen die ik herhaaldelijk noem zijn waarschijnlijk de kartelaf-
drukken (denticles) van een van de tanden de dader. Dit ver-
schijnsel komt vaker voor op fossielen en is in verschillende 
publicaties beschreven zoals in Schwimmer et al. (1997), 
Rogers et al. (2003) en Govender (2015). Deze kartelsporen 
worden ook bij hedendaags sporenonderzoek gebruikt voor 
het identificeren van een dader, zoals aanvallen op zeeotters 
(Enhydra lutris nereis Merriam, 1904) in Californië (Tinker 
et al., 2016). Juist vanwege deze kartelsporen wijs ik de 
witte haai als mogelijke dader aan. Tijdens het onderzoek 
heb ik ook nog andere haaien als mogelijke dader in beeld 
gehad zoals bijvoorbeeld de kortvinmakreelhaai of makohaai 
(Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810), de haringhaai (Lamna 
natus Bonnaterre, 1788), de zwartpunthaai (Carcharhinus 
limbatus J. P. Müller & Henle, 1839) en de zijdehaai (C. 
falciformis J. P. Müller & Henle, 1839). Die vallen echter af, 
want hoewel de zwartpunthaai en de zijdehaai wel gekartelde 
tanden hebben, zijn deze kartels veel talrijker en fijner. De 
kortvinmakreelhaai of makohaai en de haringhaai vallen 
ook af doordat hun tanden niet gekarteld zijn (Maddalena et 
al., 2016). De parallelle krassen op het schouderblad (NMR 
2313) en de rib (NMR 13234) van de tuimelaar komen het 
beste overeen met de kartels (denticles) van de tanden van 
een witte haai. Er is ook nog een fossiel scheenbeen van een 
zeehond (coll. auteur) waarop kartelafdrukken lijken te zitten 
(zie Fig. 1: 3B). Het bot vertoont verscheidene inkervingen 
aan de voor- en achterzijde. Aan de achterzijde van het bot 
zitten op een aantal plekken grote en kleine parallelle sporen. 
Alleen bij dit bot ben ik niet zeker of het om kartelafdrukken 
gaat of bijvoorbeeld roggensporen. Natuurlijk is een com-
binatie van haaien- en roggensporen ook nog een mogelijk-
heid.

Dan is het natuurlijk interessant om te weten of de inker-
vingen zijn ontstaan door een aanval (op een levend dier) of 
door eten van het karkas. Ondanks dat de witte haai wordt 
gezien als actief roofdier, is het dier toch ook een aaseter. 
Fallows et al. (2013) laten zien dat de witte haai ook duide-
lijk profiteert van beschikbare walviskarkassen in False Bay 
(Zuid-Afrika). Maar wat betekent dat nou voor de kartelspo-
ren en inkervingen op de fossiele botten? De witte haai heeft 
gekartelde tanden waardoor ze in staat is om stukken vlees 
los te snijden van een karkas in plaats van het eraf moeten 
trekken. Schrapen van het vlees van de botten kan ervoor 
zorgen dat de kartels van de tanden groeven op het bot 
achterlaten zoals bijvoorbeeld beschreven in Schwimmer et 
al. (1997). Toch is dit geen definitief bewijs. Tinker et. al. 
(2016) beschrijven namelijk een zeeotter (Enhydra lutris ne-
reis) uit Californië die is aangevallen door een witte haai. In 
het weefsel van de aangevallen zeeotter zit nog een tand van 
de aanvaller en op een van de botten zitten parallelle groeven 
die gemaakt zijn door de kartels van een van de tanden van 
een witte haai. De zeeotter is voor de rest niet meer aange-
raakt na de aanval. Dit betekent dat de parallelle groeven 
zijn ontstaan tijdens de aanval en niet tijdens het eten van de 
zeeotter. We kunnen dus uit onze sporen niet concluderen of 
het een actieve aanval of het eten van aas betrof.

De witte haai leeft hedendaags vooral in koude en meer 
gematigde zeeën, van de Atlantische tot de Grote Oceaan en 
de Middellandse zee. De jonge dieren (onder 3 meter lang) 
voeden zich voornamelijk met vis, terwijl de oudere dieren 
(groter dan 3 meter lang) zich meer voeden met grotere 
dieren. Onder deze grotere prooien vallen ook zeezoogdie-
ren zoals tuimelaars (Celona et al., 2006). De witte haai 
heeft ook nog een speciale aanpassing waardoor hij warmte 
kan vasthouden. Door deze aanpassing kan hij zijn spieren 
en zijn maag op een hogere temperatuur houden dan de 
watertemperatuur. Deze aanpassing geeft de witte haai een 
voordeel om te kunnen jagen in koud water (Klimley & 
Ainley, 1996). Wat betekent dit voor een holocene witte haai 
in de Noordzee? De witte haai moet zich sinds het einde 
van het Pleistoceen naar zijn huidige verspreidingsgebied 
(incl. de Middellandse zee en Atlantische oceaan) hebben 
verplaatst. Mogelijk is dan dat de soort tijdens zijn zoektocht 
naar voedsel in de nieuwe ontstane Noordzee is beland. De 
daar verblijvende populaties tuimelaars en grijze zeehonden 
moeten aantrekkelijk geweest zijn voor volwassen witte 
haaien.

De voorlopige conclusie van dit onderzoek van de inker-
vingen en parallelle groeven op de vroeg holocene botten 
van tuimelaar is dat de witte haai de beste kandidaat voor het 
veroorzaken van de sporen is. Het gaat in totaal maar om elf 
botten (met eventuele bijtsporen), waarbij er op twee botten 
vermoedelijke kartelsporen van de tanden zitten, van de 
totale 285 tuimelaarbotten uit de collectie van het Natuurhis-
torisch Museum Rotterdam.

EEN WOORDJE ACHTERAF
Toch heeft dit verhaal nog een staartje. In de inleiding 

noem ik al de mogelijke bijtsporen van haaien op fossielen 
van laat pleistocene beloegaresten. Tijdens het onderzoek 
zijn er ook inkervingen op beloegawervels aangetroffen. 
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Een andere - en zeer bijzondere - vondst is een spaakbeen 
van een jonge Groenlandse walvis met wat lijkt op typische 
haaiensporen. Stof voor verder onderzoek!

OPROEP
Helaas is het niet gelukt om een geschikte (niet geconser-

veerde) tand van een witte haai te laten dateren. Naar aanlei-
ding van dit sporenonderzoek wil ik natuurlijk een 14C-da-
tering laten doen. Als het lukt om een tand te dateren, als de 
tand niet ouder is dan 45.000 jaar oud, dan zou zo’n datering 
zou het definitieve bewijs zijn voor de aanwezigheid van de 
witte haai gedurende het Vroeg Holoceen in de Noordzee. 
Mocht u mee willen helpen met dit onderzoek en heeft u nog 
een ongeconserveerde tand van de Delflandse kust (zoals 
bijvoorbeeld van de Zandmotor) die u wilt afstaan voor 
datering en opname in de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam? Neem dan contact op met de auteur.
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