Handelingen – Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant 1845
Dr.VERSTER, heeft een belangrijk bericht wegens twee Elephants - Beenderen ,
naabij ' s Bosch gevonden , met eenige aanmerkingen over dezelve , in het licht
gegeven, waarbij de Hoogleeraar CAMPER, aan wien dezelve ten geschenke
gegeven werden, vijf naauwkeurige afbeeldingen en beschrijvingen gevoegd
heeft . Wij nemen de vrijheid de voornaamste bijzonderheden van deze twee
ontdekkingen U lieden voor te lezen.

Petrus Camper, 1722-1789
De Heer KEUCHIENIUS, Predikant van Alem en Maren, schreef aan Dr. VERSTER,
omtrent den eersten vondst, het volgende: » Het was in 't jaar 1766, dat zekere
JAN VAN DE VEN , van Alem naar Maeren gaande, op den gemeenen weg,
binnendijks bij de Wiel, die in 1747 gespoeld is, niet verre van de Maerensche
molen, een grooten kop zag liggen, die door slootgravers was opgeworpen. Hij
bezag dien kop met verwondering, als van een Dier hem onbekend: ongelukkig
lag er een groote kijsteen bij, die hem voor hamer diende, om dit schoon stuk
te vermorselen en er de tanden uit te breeken; twee tanden nam hij met zich
en liet het overige liggen, dat door karren en paarden vergruist, vertrapt en her
en derwaarts is verstrooit geworden. Dit voorval naa eenige dagen mij ter

ooren gekomen zijnde, ging ik die tanden bezien, en kogt dezelve van
gemelden J. VAN DE VEN, gaande vervolgens met hem ter plaatse, daar hij den
kop gevonden had, maar was niets meer van te vinden, immers dat waardig
was om bewaard te worden, dan de kast waarin die twee tanden gezeten
hadden, en dat is geweest de kast of opperkaak, welke ik, op verzoek van Prof.
PALIER, aan den Prof. CAMPER geschonken heb. ” De Heer VERSFELT, Secretaris
van genoemde dorpen ontdekte in 1769, aan de buitenzijde van den Maasdijk,
regt tegen over den sloot van den molen, waaruit de voor melde kop was
opgedolven, bij ongemeen laag water, een zeer groot heupbeen, dat Dr.
VERSTER en Prof. CAMPER, insgelijks tot den Noordschen olifant te huis
bragten.

