
p een mooie namiddag in de
herfst van 1874 wordt
dokter Jan Cornelis De
Man, huisarts en docent
anatomie/ te Middelburg,
opgeschrikt door rumoer op

straat. Het blijken Arnemuider vissers
te zijn, die met een reusachtig bot door
de straten paraderen. Rare bijvangsten
zijn ze wel gewend, maar dit kunnen ze
niet plaatsen. Welk zeedier heeft botten
van anderhalve meter? Een walvis met
poten zeker, grappen ze. De burgemees-
ter heeft toestemming gegeven om de
mysterieuze vondst aan de bevolking te
tonen. Dokter De Man, die van
paleontologie houdt, snelt naar buiten
en ontfermt zich over het bot. Na een
duik in de literatuur komt hij tot een
extravagante conclusie: ,,Mannen, jullie
hadden een olifant in je netten. Dit is
het dijbeen van een mammoet!’
       Het zou niet de laatste keer zijn dat
Noordzeevissers huiswaarts keerden
met aan boord resten van prehistorische
slurfdragers en andere exotische land-
zoogdieren. Sterker nog, dat is al
eeuwen lang eerder regel dan uitzon-
dering. De bodem van de zuidelijke
Noordzee is namelijk letterlijk bezaaid
met fossiele resten, in ouderdom
variërend van twee miljoen tot ‘slechts’
tienduizend jaar. Aanvankelijk werden
zulke vondsten achteloos overboord
gemikt, maar nieuwsgierige vissers als
Klaas Post uit Urk en Piet van Es uit
Stellendam begonnen ze te verzamelen.
Langzaam maar zeker ontstond een
hechte, efficiënte samenwerking tussen
vissers, verzamelaars en wetenschap-
pers. Die leidde tot een wereldwijd
unieke collectie en kennis en maakte
Nederland zelfs tot epicentrum van het

mammoetonderzoek. Eindelijk is er een
boek over: Kleine encyclopedie van het
leven in het Pleistoceen; mammoeten,
neushoorns en andere dieren van de
Noordzeebodem. 

Dick Mal, hoofdauteur van dit boek
over moderne mammoetjagers, geniet
internationaal reputatie als ‘Sir
Mammoth’ , omdat geen zee hem te
hoog is als het erom gaat de geheimen
van dit uitgestorven beest te ontsluie-
ren. Wereldfaam verwierf hij met een
expeditie naar Siberië in 1999, waarbij
hij voor de camera’s van
Discovery Channel een
vrijwel gave mammoet uit de
permanent bevroren bodem
zaagde. Maar al sinds hij als
13-jarig jochie tijdens een
logeerpartijtje in Umuiden
een bot kreeg, gaat zijn
aandacht vooral uit naarde
Noordzee. ,,We weten dat
Engeland en de overige Britse
eilanden tijdens de koude
fasen van het Pleistoceen
verbonden waren met de rest
van Europa,”  legt hij uit. ,,In
de laatste ijstijd - van 100.000
jaar tot zo’n 10.000 jaar
geleden - bestond de huidige
zeebocht tussen Hoek van
Holland en Dover uit
uitgestrekte laagvlakten. Het
was koud en droog, een
typische mammoet-steppe.
Die mammoetgordel liep van

Engeland over de rest van Noord-
Europa, via Rusland door tot Noord-
Amerika en Canada. Aan de hand van
de fossielen weten we dat de ze werden
vergezeld door wisenten, wolharige
neushoorns, maar ook door leeuwen,
beren en hyena’s. Al die beesten
kwamen drinken langs de oer-Rijn en
oer-Maas. Waar veel beesten samen-
komen, gaan er ook veel dood. Vandaar
dat je op bepaalde plekken in de
Noordzee, zoals in ‘Het Gat’ en op de
‘Bruine Bank’ , hoge concentraties
fossielen vindt!’
       Mol leidde de afgelopen jaren
enkele ambitieuze expedities. Behalve
met vissers en verzamelaars werkt Mol
intensief samen met wetenschappers.
,,De vissers brengen ook grote kluiten
veen aan land, waarin nog pollen en
stuifmeel zitten. Zo weten we dat de
mammoeten leefden op een koude
steppe, met heel veel soorten gras em
weinig bomen. Het was erg droog. In
veel boeken zie je geromantiseerde

Geologisch gezien een oogwenk geleden was de Noord-
zee dØ plek voor een safari. In de bocht tussen Hoek van
Holland en Dover liepen olifanten, neushoorns, wisenten,
antilopen en zelfs leeuwen.
Tekst: Melchior Meyer

Een troep hongerige hyena�s,
nijlpaarden, en dat allemaal
op steenworp afstand van
de Coolsingel.

WITTE VOETJES?
Je ziet mammoeten vaak in de
sneeuw afgebeeld. Dat berust
op fantasie: het dier at 200
kilo gras per dag.



plaatjes van mammoeten op dik
besneeuwde vlakten. Dat is fantasie.
Een mammoet had 200 kilo gras per
dag nodig. Een sneeuwlaag zou hem de
das om hebben gedaan?’ Het boek over
de ‘moderne mammoetjagers’ bevat,
naast enkele indrukwekkende
impressies van de Rotterdamse
beeldend kunstenaar Remie Bakker, een
sabeltandtijger die zich tegoed doet aan
een gevelde mammoet, maar die zelf
wordt omsingeld door een troep
hongerige hyena’s en door olifanten die
gaan drinken in een rivier vol
nijlpaarden... En dat allemaal op een
steenworp afstand van de huidige
Coolsingel. 
     Bakkers impressies van hoe het er
destijds uitzag zijn spectaculair. ,,Hier
is geen greintje giswerk aan te pas
gekomen,”  verzekert Mol. ,,Van alle
dieren hebben we dankzij de vissers
zo’n gedetailleerde kennis vergaard dat
we ze honderd procent anatomisch
correct kunnen reconstrueren!’
     De Serengeti van de Noordzee
heeft talloze fauna’s gekend. Koude
per iodes werden afgewisseld met
soms ronduit subtropische tijden.
Flora en fauna pasten zich telkens
aan. Soor ten kwamen en gingen en
zorgden voor een on-  voorstelbare
dynamiek. Pas 10.000 jaar geleden -
een knipoog in geologisch perspectief
- kreeg je bij  een wandeling van
Calais naar Dover natte voeten. Ook
toen was er global warming: in
relatief kor te tijd steeg de zeespiegel
maar liefst 100 meter. De fauna -
mensen inbegrepen - moest snel een
goed heenkomen zoeken. In dat licht
bezien is het niet verwonderlijk dat de
Noordzee nog voortdurend nieuwe
geheimen prijsgeeft.
       Volgens Jelle Reumer, wetenschap-
per en directeur van het Natuurhisto-
risch Museum in Rotterdam, is onze
zee een paleontologische schatkamer
die alleen te vergelijken is met de
Gobiwoestijn of de Amerikaanse
Midwest. Je kunt van alles verwachten.
Ter illustratie haalt Dick Mol een kort,
stevig botje tevoorschijn, dat onlangs
door mede-auteur Klaas Post werd

gevonden. Er is een hoekje-uitgezaagd.
,,Geen idee wat het is. Het zou van een
thar kunnen zijn, een steenbok die nog
in de Pyreneeën voorkomt, maar dat is
pure speculatie. De ouderdom is al
vastgesteld op 15.150 jaar. Erg jong
dus. Het gaat naar Kopenhagen, voor
een speciale DNAanalyse. Van dit
tijdvak, vlak voor het gebied
overstroomde, weten we bijzonder
weinig, dus iedereen wacht in spanning
af..? 

GEZELSCHAP KOR EN BOT
De unieke samenwerking tussen
vissers en wetenschappers begon in
de jaren �50 in Zierikzee. Schipper
Benjamin Schot en zijn zonen visten
een enorme haaientand op. Een
schoolhoofd bracht hen in contact
met professionele paleontologen uit
Leiden. Even later speur-den vissers,
zoölogen, archeologen, geologen en
biologen samen de zeebodem af. -
Na a�oop van die eerste
gedenkwaardige tocht werd het
Gezelschap Kor en- Bot opgericht,
een informele groep. Nog altijd stelt
de familie Schot haar mosselkotter
ØØn dag per �jaar belangeloos ter
beschikking van de wetenschap. ln
de loop der jaren haalde Kor en Bot
een schat aan fossielen omhoog. De
traditie schrijft voor dat na elke tocht
ØØn van de, opgeviste fossielen
achTerblijft in... Zierikzee. Zo
ontstond een indrukwekkende
collectie. Een �ink deel ligt in het
Leidse Naturalis.

Kleine encyclopedie van het leven
in het Pleistoceen. Mammoeten,
neushoorns en andere dieren van
de Noordzeebodem - Dick Mol,

John de Vos, Remie Bakker, Bas van
Geel, Jan Glimmerveen, Hans van der
Plicht en Klaas Post. Uitgeverij Veen
Magazines, E 39,95. 

MEER WETEN? FOSSIELEN JAGEN
VOOR KINDEREN

Ruim 65 miljoen jaar geleden lag
Zuid-Limburg onder een ondiepe,
tropische zee. Het bewijs daarvoor
ligt nog altijd in de bodem verstopt.
In de Limburgse kalkst-een zijn
fossielen te vinden van zee-egels,
schelpen  en koralen. Maar wie naar
fossielen zoekt, komt vooral
haaientanden tegen. Haaien verliezen
nogal eens een tand - anders dan
mensen wisselen ze hun leven lang.
Bovendien veranderen de harde
tanden makkelijk in fossielen. Het
Teylers Museum heeft brokken
zandsteen uit een Limburgse groeve
naar Haarlem gehaald. 
     Op woensdag 7 mei en
donderdag 8 mei mogen kinderen (8-
12 jaar) die brokken �jnhakken, op
zoek naar de fossielen die erin
verborgen zitten. Wie wat vindt, kan
een conservator de vondst laten zien.
Die vertelt wat het is, en hoe oud het
fossiel ongeveer is. Deelname kost�
7,50, inschrijven kan telefonisch of
per e-mail: 023-5160960 of
info@teylersmuseum.nl
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