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Vissen op
mammoet in
de Noordzee
Nederlandse vissers hebben vaak
mammoetbotten en -slagtanden als
bijvangst. Er wordt druk in de gevonden
waren gehandeld. „Hoeveel je vangt,
hangt af van het weer: hoe slechter, hoe
meer botten je vindt.”
Door Michiel Hegener
In het aprilnummer van The National
Geographic staat een fotoreportage
over mammoetslagtanden die worden opgegraven uit de bodem van
Noord-Siberië.
Spannend.
Het
maandblad had echter veel reiskosten kunnen besparen door eens te beginnen bij de visafslag van Scheveningen. Daar ligt in het nachtelijk
duister de boomkorkotter GO31 afgemeerd, het dek fel verlicht door
schijnwerpers bij het lossen van kratten vol platvis na een week op zee.
Schipper Klaas van Dam vist behalve op schol en tong ook op mammoet en wolharige neushoorn. Tot
voor 38.000 jaar, in de Vierde IJstijd,
liepen die rond over de huidige
Noordzeebodem. „Hun botten en
slagtanden vinden we vooral hier, bij
de Bruine Bank, halverwege Holland
en Engeland”, zegt Van Dam, wijzend op een zeekaart aan de wand
van een stuurhut vol elektronica.
„Hoeveel je vangt, hangt af van het
weer: hoe slechter, hoe sterker de zee
de bodem omwoelt, hoe meer botten
je vindt.”
De GO31 heeft netten aan weerszijden die over de bodem slepen.
Voor het net uit worden zware kettingen door het zand getrokken om
er de platvis uit te jagen. Soms komt
daarbij een bot los. Van Dam: „Je bent
visserman, je kijkt eerst naar de vis,
maar er is handel in die botten. Als ik
iets bijzonders heb of er is weer een

krat vol, dan bel ik Albert Hoekman.”
In een opslagruimte in Urk gaat
voormalig boomkorvisser Hoekman
rond langs stellages vol botten, kiezen,
geweien,
bekkenbodems,
hoorns en slagtanden van onze ijstijdfauna – allemaal opgevist door
boomkorvissers. Hoekmans bedrijf
North Sea Fossils verkoopt vooral via
de website, waar je een neushoornrib
en een bekken van een sabeltandtijger in je winkelwagentje kunt laden.
Hoekman pakt een brokkelige mammoetkies uit een krat: „Kijk, zo krijg
ik ze. Als je niets doet, vallen ze uit elkaar. Ik leg ze een paar dagen in een
mengsel van Velpon en aceton.”
Welk recept hij gebruikt voor broze
slagtanden en botten wil hij niet
kwijt, wel dat „niemand in Nederland ze zo mooi krijgt als ik”.
De eindproducten ogen gaaf, zeker in vergelijking met de oorspronkelijke staat van de fossiele bijvangst:
grijsgrauw, dof, ruw, vol aanslag, niet
leuk op de schoorsteenmantel. Voor
het contrast pakt hij een stuk slagtand, vijftien centimeter doorsnee en
een meter lang, waarvan het ivoor nu
glanst in een subtiele schakering van
zwart, bruin, grijs, wit en goudgeel:
het resultaat van duizenden jaren in
de Noordzee liggen en minstens een
week polijsten, schuren en impregneren in Urk. Prijs? Denk aan 1.500
euro. „En hier in Urk wat lager dan
op de website”, aldus Hoekman.

Stellages vol botten, kiezen, geweien, bekkenbodems, hoorns en slagtanden van de ijstijdfauna in
een opslagruimte van North Sea Fossils. Foto Michiel Hegener

Sommige slagtanden uit de
Noordzee belanden via Hoekman bij
Alexander van de Ven. Hij verkoopt
ze in zijn sjieke winkel voor Chinees
antiek aan het Haagse Noordeinde:
een zee van donkere, glanzende tafels
en dressoirs, met daarop soms een
stuk slagtand als ornament. Van de
Ven: „Je verwacht dit hier niet, maar
voor mij ligt het in één lijn. Het verhaal is prachtig. Als je zo’n tand vasthebt, ga je fantaseren hoe die mammoet hier ooit over de steppen liep.
Mijn publiek voelt dat ook.” Hij heeft
er een half dozijn in de aanbieding,
inclusief standaard en echtheidscertificaat voor prijzen van vanaf 300 eu-

ro, tot 3.000 euro voor een complete
tand van een jonge mammoet.
Van de Ven heeft gelijk, je fantasie
gaat werken als er iets bekend is over
de eerste eigenaar van een tand of
bot. Albert Hoekman toont een
puntgave onderkaak. „Mammoeten
wisselden hun kiezen zes keer. Deze
was bezig met zijn laatste reeks en ze
zijn al flink versleten. Als hij niet
meer kon kauwen, ging hij dood.”
Van een van de volle planken vist hij
de kaak van een hyena, ook uit de
Vierde IJstijd. „Kijk, de tanden sleten
erg door het kraken van botten en dit
was een heel oud beestje.” Je ziet ’m
voor je: oud en eenzaam op de Hol-

landse toendra, amper nog in staat
zijn maaltijd te verorberen en vernikkelend van de kou. Ook tragisch:
een slagtandje van vijf centimeter.
Hoekman: „Gevonden voor de kust
bij Rotterdam. Van een foetus.”
Op de GO31 heerst vooral verbazing over de prijzen. Van Dam: „Ik
had eens een onderkaak van een
mammoet met vier kiezen, dat was
een paar honderd euro. Soms heb ik
een kist vol botten en daarvoor geeft
Hoekman dan maar 30 euro. En soms
denk ik van een bot: wat moet hij ermee? En dan roept hij: ‘Dat is dat bot
van dat beest!’ Krijg ik er 100 euro
voor.”

