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Een gehoorkapsel van een grijze walvis 
(Eschrichtius robustus) uit Wijster (Dr.)

Wietske Prummel1, Lisette de Vries2, Frits Laarman3 & Youri van den Hurk4 

Begin januari 2018 stuitte Ernst Taayke in het 
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis op een 
doos met botmateriaal van de opgraving Wijster, 
Looveen (Dr.). Voordat hij de doos bij de andere 
dozen van deze opgraving plaatste, opende hij 
hem om te zien of de inhoud inderdaad botmate-
riaal van deze opgraving betrof. Zijn oog viel op 
een hard, wit object met vondstnummer 1266 dat 
hij niet direct als bot herkende. Hij liet twee foto’s 
maken door Jelle Schokker, ook werkzaam bij het 
depot, die hij naar de eerste auteur van deze bij-
drage zond, met de vraag of zij dit object als bot 
herkende (fig. 1A en 1D). Desgevraagd herken-
den Lisette de Vries en Frits Laarman het object 
onmiddellijk als een deel van een gehoorkapsel 
(bulla tympanica) van een walvis: een opmerke-
lijke vondst in een diergraf midden in Drenthe.

Gehoorkapsels van walvissen
De gehoorkapsels maken deel uit van het gehoor- 
en evenwichtsapparaat van de walvis. Ze vangen 
binnenkomende geluidsgolven op en versterken 
die. De gehoorkapsels vormen samen met res-
pectievelijk het linker- en het rechterrotsbeen (os 
petrosum) het petrotympanisch complex, dat het 
midden- en binnenoor omgeeft. Bij landzoogdie-
ren maken gehoorkapsel en rotsbeen deel uit van 
de schedelbasis. Bij walvissen hangen deze botten 
geheel (tandwalvissen) of tamelijk (baleinwalvis-
sen) los in de schedel. Bij gestrande walvissen 
raken ze snel los van de schedel.
 Gehoorkapsels van walvissen hebben een laag 
collageengehalte (14%) en een hoog gehalte 
aan anorganische stoffen (86%). In gewoon bot, 
waaronder de andere delen van het walvisskelet, 
zijn deze percentages 34% en 66% (Reitz & Wing 

2008: 41). Gehoorkapsels zijn dus veel harder dan 
gewoon bot. Wel breken de dunne delen van de 
gehoorkapsels snel af.

Soortbepaling
Met Klaas Post, onderzoeker bij het Natuurhis-
torisch Museum te Rotterdam, dat een grote wal-
viscollectie heeft, werd het gehoorkapselfragment 
uit Wijster vergeleken met de daar aanwezige ge-
hoorkapsels. Het bleek al snel dat het een deel is 
van het linkergehoorkapsel van een baleinwalvis. 
De gehoorkapsels van baleinwalvissen zijn vrij-
wel gesloten, als een tasje of blaas, met een dik 
gedeelte en daaromheen een dunnere botschelp. 
Gehoorkapsels van tandwalvissen zijn open en 
schelpvormig. De vondst uit Wijster betreft al-
leen het dikste gedeelte van het gehoorkapsel, 
namelijk de mediale helft van de dorsale wand. 
De dunnere botdelen van het gehoorkapsel zijn 
afgebroken. Fossiel bewaarde gehoorkapsels van 
al dan niet uitgestorven baleinwalvissen betreffen 
ook altijd dit onderdeel.5
 De afbeeldingen van de gehoorkapsels 
van dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata), 
Noordse vinvis (Balaenoptera borealis) en grijze 
walvis (Eschrichtius robustus) in Ekdale et al. 
(2011) gaven de meeste overeenstemming 
met het gehoorkapselfragment uit Wijster. Het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam bezit ge-
hoorkapsels van de beide vinvissen, maar niet van 
de grijze walvis. De lengte van het gehoorkapsel 
uit Wijster (fig. 1, gemeten van boven naar bene-
den) bedraagt nu nog 105 mm, maar zal ca. 110 
mm zijn geweest. Bij de dwergvinvis varieert deze 
maat tussen 79 en 94 mm, bij de Noordse vinvis 
tussen 121 en 138 mm en bij de grijze walvis 
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tussen 82 en 115 mm (Ekdale et al. 2011: table 
S3). De lengte van het gehoorkapsel uit Wijster 
valt dus binnen de variatiebreedte van de grijze 
walvis. Het fragment uit Wijster vertoont ook de 
grootste overeenkomst met de afbeeldingen van 
het gehoorkapsel van de grijze walvis in Ekdale et 
al. (2011: 35-36). De voorlopige conclusie was dat 
het fragment afkomstig is van een grijze walvis.
 Vervolgens toog de eerste auteur met het bot 
naar de walvisbotcollectie van Adrie en Ineke 
Vonk in De Koog-Texel. Zij bezitten een rechter-
gehoorkapsel van een grijze walvis afkomstig uit 
het voortplantingsgebied van de grijze walvis-
sen in de Stille Oceaan, Baja California, Mexico. 
Arthur Oosterbaan van Ecomare (De Koog-Texel) 
bemiddelde bij dit bezoek en hielp mee bij de de-
terminatie. De overeenstemming van het fragment 
uit Wijster met het gehoorkapsel in de collectie 
Vonk bleek zeer overtuigend (fig. 2 en 3): het 
gehoorkapselfragment uit Wijster is afkomstig van 
een grijze walvis.

Behalve de morfologische en metrische vergelij-
king werd geprobeerd de walvissoort te determi-
neren met de methode ZooMS: ZooArchaeology 
by Mass Spectrometry. Deze methode maakt ge-
bruik van de trage evolutie van collageen.6 Youri 
van den Hurk kon het gehoorkapsel uit Wijster 
inpassen in zijn onderzoek naar het gebruik van 
walvissen in de vroege middeleeuwen in Europa, 
dat gesponsord wordt door de AEA (Association 
for Environmental Archaeology). Voor dit onder-
zoek maakt hij gebruik van ZooMS. Een monster 
van het gehoorkapsel uit Wijster werd ingeleverd 
bij het ZooMS-laboratorium in York. Dr Camilla 
Speller en Luke Spindler pasten ZooMS toe op dit 
monster. Helaas leverde ZooMS geen soortbepa-
ling op: de uitkomst was ‘walvis’.

Grijze walvis
De grijze walvis komt momenteel alleen voor in 
de noordelijke helft van de Stille Oceaan. Hij trekt 
jaarlijks langs de kust tussen de voedselgronden 

Fig. 1. Vier aanzichten 
van het fragment van 
het linkergehoorkapsel 
van een grijze walvis, 
Eschrichtius robustus, 
uit diergraf 12, vondst-
nummer 1266, uit de 
nederzetting Wijster 
(Dr.), 3de/4de eeuw 
n.Chr. Het bewaard 
gebleven fragment is 
de mediale helft van 
de dorsale wand van 
het gehoorkapsel. 
A: de dorsale wand 
van het gehoorkap-
sel vanaf de buikzijde 
gezien. B: dorsale aan-
blik op het fragment. 
C: mediale aanblik. 
D: laterale aanblik 
(foto’s A en D: Jelle 
Schokker, Noordelijk 
Archeologisch Depot, 
Nuis; foto’s B en C: 
Wietske Prummel, 
RUG/GIA).

A B C D
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in het Noordpoolgebied en de zuidelijk gelegen 
voorplantingsgebieden en legt daarbij geweldig 
grote afstanden af. Tot ten minste de 17e eeuw 
kwam de soort ook voor in de noordelijke helft 
van de Atlantische Oceaan. Aan de westkust van 
deze oceaan stierf hij toen uit. Aan de oostkust 
van de Atlantische Oceaan zou hij al eerder, 
waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen, zijn 
uitgestorven. De reden waarom deze diersoort 
uit deze contreien verdween is onzeker. DNA- en 
14C-onderzoek toonden aan dat de Stille Oceaan 
altijd het belangrijkste leefgebied van de grijze 
walvis is geweest en dat op verschillende tijdstip-
pen grijze walvissen via het Noordpoolgebied de 
kusten van de Atlantische Oceaan bereikten (Alter 
et al. 2015). Zo’n proces is mogelijk ook momen-
teel aan de gang: in 2010 werd een grijze walvis 
gezien in de Middellandse Zee en in 2013 een 
andere voor de kust van Namibië, op het zuide-
lijk halfrond (Alter et al. 2015). De grijze walvis 
waarvan het gehoorkapsel in Wijster is aangetrof-
fen was een afstammeling van grijze walvissen die 
op zeker moment vanuit de Stille Oceaan naar de 
Atlantische Oceaan gingen.

Gehoorkapsels van walvissen uit 
opgravingen
Walvisbotfragmenten worden regelmatig in 
nederzettingen gevonden, waaronder in Friese 
en Groninger terpen ten noorden van Wijster. 
Prummel et al. (2012) ontdekten onder walvis-
botfragmenten uit deze terpen twee baleinwal-
vissoorten: noordkaper (Eubalaena glacialis) en 
gewone vinvis (Balaenoptera physalus) en vijf 
tandwalvissoorten: griend (Globicephala melas), 
orka (Orcinus orca), bruinvis (Phocoena phocoe-
na), potvis (Physeter macrocephalus) en butskop 
(Hyperoodon ampullatus).7 De halve walviswervel 
uit de Kooiterp bij Hallum, die was bijgesneden 
in de vorm van een kat, bleek dankzij ZooMS-
analyse eveneens afkomstig te zijn van een grijze 
walvis (IJssennagger-van der Pluijm 2018).

Fig. 2. Het linkerge-
hoorkapselfragment 
van een grijze walvis 
uit Wijster (links) 
vergeleken met het 
rechtergehoorkapsel 
van een grijze walvis 
uit de Baja California, 
Mexico, in de collectie 
Vonk (rechts), beide 
gezien van medio-
dorsaal. Kenmerkend 
voor het gehoorkap-
sel van de grijze walvis 
is de vlakke mediale 
zijde (de naar elkaar 
gerichte zijden) (het 
puntige been dat 
vastzit aan het ge-
hoorkapsel uit de Baja 
California is het rots-
been) (foto: Wietske 
Prummel, RUG/GIA).

Fig. 3. De dorsale zijde van het rechtergehoorkapsel 
van een grijze walvis uit de Baja California, Mexico, col-
lectie Vonk (met zeepok). De plooien komen overeen 
met die in fig. 1B (foto: Wietske Prummel, RUG/GIA).
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walvisvlees te consumeren. Walvisbotten werden 
ook als werktuig of hakblok gebruikt (Prummel 
et al. 2012). Door het ontbreken van olie had-
den gehoorkapsels van walvissen geen praktische 

De terpbewoners gingen hoogstwaarschijnlijk 
niet op walvisjacht. Men nam walvisbotten mee 
die men tegenkwam en had geen voorkeur voor 
bepaalde walvissoorten. Dat zijn echter steeds 
gewone botfragmenten uit de schedel of onder-
delen van het overige skelet, tot dusver nooit 
gehoorkapsels. De gevonden walvisbotfragmenten 
zijn waarschijnlijk afkomstig van walvissen die in 
het waddengebied of op de Noordzeekust strand-
den. Terpbewoners haalden rechtstreeks of via-via 
delen van deze walvissen naar hun nederzettingen 
om de olie uit de botten te benutten, en soms om 

Fig. 4. Het opgra-
vingsterrein van de 
nederzetting Wijster 
(Dr.) met in rood 
nederzettingssporen 
met dierlijke resten; 
de grote rode vlek 
is een concentratie 
van botvondsten. 
De nummers 1 tot en 
met 17 verwijzen naar 
(mogelijke) diergra-
ven. Het gehoorkapsel 
van een grijze walvis 
komt uit diergraf 12, 
3de/4de eeuw n.Chr. In 
de inzet de context 
van diergraf 12: op het 
erf van huis 77 (H77), 
waarop zich ook 
hutkom 126 (hk 126) 
bevond (bron: Van Es 
2018: fig. 1 en fig. 2, 
nummer 8).
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betekenis voor de mens. Kennelijk heeft iemand 
iets bijzonders gezien in dit gehoorkapsel en het 
van de kust meegenomen, waarna het uiteindelijk 
in Wijster terechtkwam.
 Het enige andere ons bekende gehoorkapsel 
van een walvis uit een archeologische opgraving 
in Europa is een gehoorkapselfragment van een 
baleinwalvis uit de opgraving Coppergate in York 
(VK), dat dateert uit de Vikingtijd (9de/10de eeuw 
n.Chr.).8 Uit Noord-Amerikaanse vindplaatsen 
vanaf ca. 4500 v.Chr. zijn gehoorkapsels van 
dolfijnen (tandwalvissen) bekend (Glassow 2005). 
Dit betreft allemaal kleine walvisachtigen, die 
actief werden bejaagd en compleet naar de neder-
zettingen werden gebracht om het vlees te eten. 
Zo kwamen hun gehoorkapsels in het afval van 
deze nederzettingen terecht.

De nederzetting Wijster
Tussen 1958 en 1961 verrichtte het toenmalige 
BAI een opgraving op een nederzettingsterrein 
uit de inheems-romeinse tijd bij Wijster (Van Es 
1967). Opvallend in deze nederzetting zijn de 
kuilen met resten van paarden en runderen op 
erven en langs wegen (Van Es 1967: 114-117) 
(fig. 4). In de zandbodem van Wijster zijn al-
leen harde delen van de skeletten van paarden 
en runderen bewaard gebleven, waaronder veel 
kiesfragmenten (Clason 1967).9 Uit een van deze 
diergraven, met vondstnummer 1266, komt het 
walvisgehoorkapsel.

Diergraf 12, vondstnummer 1266
In 2018 ging Van Es dieper in op de diergraven 
uit de nederzetting Wijster. Het diergraf met 
vondstnummer 1266 kreeg nu grafnummer 12 
(Van Es 2018: tabel 1). Het graf lag op het erf 
van huis 77 in het zuidoostelijke deel van het 
nederzettingsterrein en heeft als datering 3de/4de 

eeuw n.Chr. (Van Es 2018: tabel 1) (fig. 4). 
Diergraf 12 bestaat uit twee diergraven boven 
elkaar: een dieper oost-westgraf en daarboven een 
noord-zuidgraf.

A.T. Clason trof resten van een rund en een paard 
aan in diergraf 12 (vondstnummer 1266). Van het 
rund herkende zij de rechteronderkaak met de 
kiezen P4, M1 en M2, de linkeronderkaak met de 
kiezen P4, M1 en M2 en zes losse onderkaakkiezen 
of -tanden. De volgende paardenbotten waren 
herkenbaar: vier onderkaakkiezen, het boveneind 
van het linkerspaakbeen en de linkerellepijp, het 
ondereind van een spaakbeen, bekkenfragmenten, 
het ondereind van het rechterscheenbeen, een 
sprongbeen en twee fragmenten van het onder-
eind van een middenhands- of middenvoetsbeen. 
Een scheenbeenfragment en een bekkenfragment 
determineerde zij als paard of rund. Eén bot liet 
zij ongedetermineerd: het hier besproken gehoor-
kapsel van een walvis.
 Aan deze diergraven werd in de publicaties 
van Van Es en Clason uit 1967 (Van Es 1967; 
Clason 1967) geen bijzondere betekenis gegeven. 
Ze werden vermeld, maar meer ook niet. In de 
laatste decennia is er meer belangstelling voor 
bijzondere kuilen en hun inhoud (Thilderkvist 
2013; Nieuwhof 2015). De paarden- en rundergra-
ven van Wijster worden nu als bijzondere kuilen, 
offerkuilen gezien, die voor bijzondere gelegenhe-
den werden gegraven en met opzettelijk gedode 
dieren werden gevuld (Van Es 2018). In diergraf 
12 werd een fragment van een gehoorkapsel van 
een baleinwalvis mee begraven. Dit gaf onge-
twijfeld een extra betekenis aan dit diergraf.10 
Wellicht had het gehoorkapsel een symbolische 
betekenis voor de bewoners van huis 77. De dun-
nere, ventrale delen van het gehoorkapsel waren 
waarschijnlijk al eerder afgebroken.

Conclusie
Het fragment van het linkergehoorkapsel van een 
baleinwalvis uit diergraf 12 uit de 3de/4de eeuw 
n.Chr. behorend bij huis 77 van de nederzetting 
Wijster is afkomstig van een grijze walvis, een 
inmiddels in de Atlantische Oceaan uitgestorven 
walvissoort. Het dier zal in het waddengebied of 
op de Noordzeekust zijn gestrand. Vandaar kwam 
het gehoorkapsel via het terpengebied in Wijster 
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terecht. Daar werd het mee begraven met een 
paard en een rund, wellicht als voorwerp met een 
symbolische betekenis. Het graf van een paard en 
een rund had een speciale, rituele betekenis. Het 
gehoorkapselfragment zal dit diergraf een extra 
betekenis hebben gegeven.
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A bulla tympanica of a grey  
whale (Eschrichtius robustus) 
from Wijster (Dr.)
The animal remains from the native Roman-
period village at Wijster (province of Drenthe) 
were published by Dr Anneke T. Clason in 
1967. Most of the remains are poorly preserved 
cattle and horse bone fragments. About half of 
them come from animal graves in farmyards or 
along village roads, which most probably are 
ritual deposits. At the beginning of 2018, Ernst 
Taayke found among the material from a grave 
of a horse and a cow, animal grave 12, an 
unidentified bone, find number 1266, that he 
did not recognize. The bone was found to be a 
bulla tympanica of a grey whale (Eschrichtius 
robustus), a very rare find. Animal grave 12 
was a ritual deposit in the yard of farmhouse 
77, dated 3rd/4th century AD. In this paper we 
discuss how we established the whale species, 
the possible origin of the whale bone and the 
meaning of the whale bone in this ritual deposit 
of a horse and a cow.
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7. Het bot van een jonge walvis uit Firdgum 
(opgraving GIA, vondstnummer 381) werd 
door Prummel et al. (2012: tabel 1) gedetermi-
neerd als een eerste teenkoot van een bultrug 
(Megaptera novaeangliae). Een monster van 
dit bot werd met ZooMS opnieuw gedetermi-
neerd. Het bot bleek afkomstig te zijn van een 
jonge gewone vinvis (Balaenoptera physalus). 
Het is een opperarmbeen en geen teenkoot 
(informatie: Youri van den Hurk).

8. Sonia O’Connor van Bradford University  
berichtte over deze vondst uit York.

9. Behalve paarden- en koeienbotten werden in 
Wijster twee varkensbotten en een beverbot 
aangetroffen; de laatste drie komen uit gewo-
ne sporen, niet uit diergraven (Clason 1967).

10. De eerste auteur controleerde in het 
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis de 
andere vondstnummers met dierlijk bot uit 
Wijster op bijzondere vondsten; die bleken er 
niet te zijn; overigens waren niet alle vondst-
nummers met dierlijk bot in het depot in Nuis 
aanwezig.
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