
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(fijne) (fijne) dennen", dennen", en en met met die die laatste laatste bedoelde bedoelde men men 
sparren. sparren. 

De geschiedenis noemt de Heeren van Ooy als 
bewoners bewoners van het riddergoed Spraelandt-Oostrum 
tusschen 1200 en i3oo. Die ridders van Spraelandt 
waren verwant met de Heeren van Ooy (Nijmegen), 

onderhielden onderhielden betrekkingen betrekkingen met met de de Graven Graven van van Cleef,
den Heer van Valkenburg, de Limburgsche HertoHerto
gen, enz. In de tweede helft van de dertiende eeuw
nam een der ridders van Spraelandt deel aan een
oorlog met Keulen. 

(Wordt vervolgd.)

OVER DOLFIJNEN doo r  F. NIESEN 

TTOT voor enige jaren meende men nog, dat de 
dolfijn (Delphinus delphis L.) één van de aller

zeldzaamste der walvisachtigen van onze fauna 
was. Voor 1926 was van deze soort nog vrijwel 
niets bekend van onze stranden. Behalve enige on
derkaken was er alleen het dier, dat in Leiden in 
het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie staat en 
dat volgens Schlegel ergens op onze kust strandde. 

Na 1926 volgden de dolfijnstrandingen elkaar 
veel sneller op. Op 25 November 1926 strandde een 
$ van 2,3O m. op Texel. De melkklieren function-
neerden, waaruit bleek, dat dit $ een jong had. 

De volgende vond de heer Strijbos op 12  Februari 
1928, een mooi, gaaf $ van 2,10 m. dichtbij Noord-
wijk. Hij vertelt hierover uitvoerig in De Levende 
Natuur van April 1928, terwijl het zelfde artikel 
ook staat in zijn mooie boek: „Waar de stilte 
spreekt." 

Weer was het Strijbos, die de vierde vond, dit
maal een slecht exemplaar van plm. i,85 m., lig
gende ten Noorden van Castr icum (4  Maart  1928) .  

Het vijfde geval van Delphinus was weer veel 
mooier. Het werd gevonden door den heer H. Kraai 
op 3 October 1931 bij Den Hoorn op Texel. De 
heer Van Deinse speelde het klaar om dit dier te 
determineren, steunend op geen andere gegevens dan 
de lichaamslengte en één tand. Daardoor kon het 
dier gered worden, weer met hulp van Strijbos, voor 
het Leidse museum, waar als extra verrassing bleek, 
dat het 2,20 m. lange $ zwanger was van twee 
embryonen, die reeds de geboorte naderden. Ook 
deze zijn natuurlijk bewaard gebleven. Wel een zeer 
bijzondere aanwinst. 

Het volgende geval hoort chronologisch eigenlijk 
voor het vijfde. Het betreft hier een dolfijn, die in 
de zomer van 1930 bij Domburg aanspoelde, maar 
pas twee jaar later bekend raakte. Materiaal voor 
musea bestaat van dit exemplaar dan ook niet. 

Dan de zevende. Deze strandde bij paal 8 op 
Terschelling in Januari 1932, gevonden door den 
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heer J. W\ van Dieren. Ook deze was in zeer
slechte staat, hele stukken van het 2,3o m. lange
dier waren verdwenen, zooals vinnen, staart, etc.
Alleen schedel en bekken konden gered worden. 

Over de twee volgende en laatste strandingen kan
ik wat uitvoeriger zijn, daar ik het geluk had beide
te aanschouwen, één ervan zelfs te vinden. Zo'n
ontdekking van een dier, waarvan nog slechts
enkele gevallen bekend geworden zijn, heeft altijd
iets opwindends en sensationeels en nog dagen lang
er na denk je aan niet veel anders, dan aan het prachprach
tige grote dier, dat je ergens op het eenzame strand
vond. Nog vaak neem je de foto's, die natuurlijk
onmiddellijk gemaakt werden, weer ter hand en verver
wonder je dan over de eigenaardige en vooral zo
interessante lichaamsbouw van deze dieren. 

Maar ter zakel Eind October 1933 hoorde ik van
Strijbos, dat hij bericht ontvangen had uit Beverwijk
over een aangespoelde dolfijn, helaas zonder een
enkele bijzonderheid, welke dan ook. Toch, toen we
de volgende morgen door regen- en hagelbuien naar
Beverwijk reden, waren we zeer optimistisch gege
stemd, misschien een soort voorgevoel van het
fraais, dat ons te wachten stond. De inlichtingen,
die we bij de vinder inwonnen, verjoegen het schrik
beeld van de bruinvis, weliswaar ook een zeer inte
ressant dier, maar toch de moeite van zoo'n tocht
bezwaarlijk waard. We wisten nu, dat ons dier een
2x/2 m. lang was en een zeer duidelijke snuit had.
Op zijn minst was het dus een tuimelaar, hetgeen we
ook verwachtten. Zoals zo vaak, bleek dit niet uit
te komen, maar nu was het lot ons gunstig, want
het dier, dat we vonden op het strand ten Zuiden van
Wijk-aan-Zee, was een prachtige dolfijn, met zelfs
de kleurverdeling nog intact. Erg lang kon onze buit
dus nog niet dood zijn, want de kleuren verdwijnen
zeer spoedig en het hele dier neemt dan een vrijwel
egaal bruine tint aan. Nu waren kop, bovenzijde,
borstvinnen en rugvin, benevens de staart prachtig
donker blauwzwart, de onderzijde wit, met de flan-



  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Foto F. Nieócn. Kop mei Linker onderkaak.4helfl van de doLJijn van Zandvoort - 18 Aug. 1934 

ken meer crème-kleurig, terwijl een zwarte band van 
de onderkaak naar de borstvin liep en ook één van 
het begin van de snuit naar en rondom het oog. 

Ontzettend jammer, dat het dier hevig beschadigd 
was door messneden. Eén zijde was vrijwel ver
dwenen, de andere was wel beter, maar toch ook 
deerlijk gehavend, zooals op de foto wel duidelijk 
te zien is. De bekkenbeenderen waren dan ook ver
dwenen, maar de schedel was nog vrijwel gaaf. Het 
geslacht moest onbekend blijven en we konden niet 
veel anders doen dan tanden tellen en maten nemen. 
De totale lengte bedroeg 2,43 m., wat voor een 
dolfijn een zeer flinke grootte is. 

Daarna werden de nodige foto's gemaakt en toen 
aanvaardden we in een zeer vrolijke stemming, on
danks regen en hagel, de terugtocht. De schedel is 
later nog terecht gekomen in het Zoölogisch Mu
seum te Amsterdam. 

En dan tot nu toe ons laatste geval. Deze dolfijn 
vond ik op 18 Augustus 1934 op Zandvoorts Zui-
derstrand, even voorbij paal 71. Dit dier, dat een 

lengte had van 1 ,86  m., was lang zo mooi niet als 
de vorige, eerlijk gezegd was er niet veel fraais meer 
aan te zien. De rugvin was weg, van de staartvin 
en de borstvinnen was nog slechts een schamele rest 
over, terwijl van de schedel, die bloot lag, de rechter-
onderkaakshelft verdwenen was. In geen van de 
kaken, die trouwens geschonden waren, zat nog een 
tand, maar in de overgebleven resten telde ik nog 
resp. 40, 38 en 3g tandkassen, een aantal, dat zeker 
nog grooter geweest was, ware het niet, dat de 
uiterste punten der kaken ontbraken. Zo was ik dus 
zeker van Delphinus, de enige hier te lande bekende 
soort met meer dan 40 tanden. 

Een paar dagen later gingen Strijbos en ik er 
's morgens vroeg weer heen om het bekken en de 
schedel te halen, een werkje, waarbij men voor
zichtig moet zijn, want het been der Cetacea is zo 
week, dat men 't met een enigszins scherp mes radi
caal doorsnijdt. Gelukkig bleef dit bekken een der
gelijk lot bespaard, geheel gaaf kregen we het eruit. 
^Waarschijnlijk dat aan de vorm ervan het geslacht 
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van het dier nog kan worden vastgesteld, temeer 

daar deze reeds vrijwel volwassen was. 

Zo zijn dan nu reeds negen dolfijnen bekend van 

ons strand. Opvallend is de grote vermeerdering der 

strandingsgevallen in de laatste jaren. Xa November 

1926 acht stuks, terwijl in al de tijd ervoor niet meer 

dan één! Dat de soort in de laatste tien jaren ineens 

veel talrijker zou zijn geworden, is haast niet aan te 

nemen. Veel eerder is men van oordeel, dat vele 

vroegere strandingen verloren gegaan zijn, doordat 

de vinders niets bijzonders in hun vondst zagen. Nu 

tegenwoordig veel meer mensen op walvisachtigen 

gaan letten, zullen er ook steeds minder gevallen 

onbekend blijven. Ook Dr. van Deinse is van mening, 

dat Delphinus meer voorkomt, dan men wel denkt. 

Met belangstelling kunnen we dan ook de komende 

jaren tegemoet zien. Maar dan mag ook geen enkele 

aanspoeling verloren gaan. De lezers van „De 

Wandelaar" kunnen daaraan mooi meewerken, 

want ongetwijfeld zijn er onder u velen, die vaak 

langs het strand wandelen of fietsen. Uitkijken naar 

walvisachtigen, blijft dan het parool. Behalve de 

dolfijnen zijn alle andere soorten, uitgezonderd de 

bruinvis, van veel belang. Het is dus zaak, dat we 

laatstgenoemde goed kunnen onderscheiden van de 

rest. Maar allereerst moeten we de walvissen 

zelf goed weten te onderkennen. Ze kunnen ver

wisseld worden met de grote vissen en de zee

honden, die we ook kunnen vinden op ons strand. 

De walvisachtigen hebben nooit kiewspleten, 

nooit meer dan één rugvin, geen buikvinnen en een 

horizontaal geplaatste staartvin. Dit onderscheidt 

hen van de vissen. Van de zoogdieren komt verder 

alleen de zeehond in aanmerking, die duidelijk ver

schillend is door zijn haarbekleeding, zijn gebit uit 

snij- en hoektanden en kiezen, zijn twee paar lede

maten en zijn kleine staart. 

Is het grote dier geen zeehond of vis, dan is het 

een walvisachtige, waarvan de bruinvis de kleinste 

is; hij wordt niet langer dan 1,60 m., hoogstens 

1,70 m. Een zeer goed kenmerk zijn de tanden, die 

spatelvormig zijn. Dergelijke tanden heeft geen 

andere soort. Ook heeft de bruinvis geen „snuit", 

zoals zovele andere dolfijnachtigen. Deze snuit is 

wel het meest geprononceerd bij Delphinus, zoals u 

duidelijk op de foto van 't Wijk-aan-Zeeër exem

plaar kunt zien. Het profiel van de bruinvis is daar 

wel erg verschillend van. Ook heeft deze een typisch 

driehoekige rugvin. Al met al is de soort gemakkelijk 

te onderscheiden van de rest. Zoals ik u reeds zei, 

mocht u van de laatste groep een lid vinden, dan is 

het altijd zeer belangrijk. U doet dan het best nauw

keurig het aantal tanden te tellen, lichaamslengte te 

bepalen en verder zoveel mogelijk bijzonderheden 

te noteren. Erg mooi zou natuurlijk een goede foto 

zijn. Tot slot dan een bericht aan Dr. A. B. van 
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De dolf ijn, die op 18 Noi>. 1934 Zandpoort aanspoelde 

Deinse, Rochussenstraat 191A, Rotterdam, en u 

zou de zaak voorbeeldig aangepakt hebben, en wat 

meer is, de cetologische wetenschap een grote dienst 

bewezen hebben. 

Ik wens u allen veel succes op uw speurtochten 

langs ons mooie Noordzeestrand. 

 
* 

NASCHRIFT. 

Nadat ik het bovenstaande geschreven had, zijn er 

alweer verscheidene dolfijnen op onze kust terecht

gekomen. In totaal hadden we in 1934 vier stran-

dingsgevallen van deze soort, hetgeen meer is in één 

jaar dan ooit tevoren. 

Het tiende exemplaar —• in bovenstaande be

schouwing waren we tot negen stuks gekomen — 

spoelde op 20 Aug. 1934 aan op Goeree en werd ge

vonden door een leerling van Dr. van Deinse. 

De elfde was van 14 of i5 Oct. 1934. Levend, 

maar gewond, kwam deze op het strand te Zand-

voort, tegenover het Kurhaus. Met een dolk werd 

het dier gedood, echter niet, voordat hij met zijn 

staart zijn belager een paar flinke klappen toege

diend had! Het dat 1,45 m lang was, is direct be

graven en ongeveer een week later weer opgedolven 

en weggehaald voor het museum „De Tonijn", te 

Amsterdam, waar het skelet geprepareerd werd. 

De twaalfde, die ook in Zandvoort strandde, was 

eveneens een jong dier, slechts 1,29 m lang. Hij werd 

gevonden door een vriend van me op 18 Nov. 1934. 

Strijbos werd ook gewaarschuwd en de volgende 

morgen zijn we er meteen heengegaan. Nadat zoals 

altijd de nodige foto's genomen waren, hebben we de 

dolfijn versleept en middendoorgesneden, waarna hij, 

in oude kranten en zakken verpakt, achter op de 

motor gesjord werd. Strijbos bracht het cadaver 

naar Leiden, maar helaas bleek, dat het hele skelet 

in puin was, zelfs de schedel niet uitgezonderd. Het 

bekken was onvindbaar, waardoor het geslacht on

bekend moest blijven. Uit de vorm van de beide 

bekkenbeenderen is n.1. de sexedeterminatie mogelijk, 

zelfs bij niet al te jonge individuen. Wel was ons 

dier niet bepaald vers meer, maar dat het zo erg met 

hem gesteld was, hadden we toch ook niet gedacht. 

In de nazomer en de herfst van 1934 hadden we 

dus vier nieuwe gevallen. Men zou kunnen denken 

aan een soort van invasie, zoals die enige tijd terug 

nog plaats had in Engeland. In Juli 1933 verscheen 

een grote troep van ongeveer honderd dieren aan de 

Oostkust van Schotland. Twee bijzonder interes

sante foto's staan daarvan in het elfde „Report on 

Cetacea" van F. C. Fraser, dat uitgegeven wordt 

door 't British Museum (Natural History). Zo iets 

zou ook hier kunnen gebeuren, zo'n troep kan enige 

tijd blijven rondhangen in onze Noordzee. Maar ik 
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Foto F. Niesen Bruinvié - Phocaena phocaena (L.) 

voel meer voor de zienswijze, dat een dergelijk groot 

aantal als vier dolfijnen in een toch betrekkelijk korte 

tijd niet zo vreselijk buitengewoon is. Men behoeft 

maar even na te gaan, hoe gemakkelijk die beide 

kleine dolfijnen van 1,^5 m en 1,29 m niet door 

iemand, die weinig of geen verstand heeft van wal

vissen, zouden kunnen worden uitgemaakt voor 

bruinvissen. Zo iets raakt alleen bekend als bij toe

val de een of andere walvissenenthousiast ze ont

dekt en er werk van maakt, en zo zal ook nu nog wel 

menig mooi geval onbekend blijven. 

Maar er is reeds verbetering te bespeuren en ik 

hoop, dat nog velen zich zullen scharen onder de 

volgelingen van Dr. van Deinse. 

FEBRUARI IN DEN TUIN door P. L. RUSTICUS 

ZOOLANG het weer zacht blijft, kunnen de 

niet te vroeg bloeiende boomen en heesters nog 

worden verplant. Men wachte hiermee echter niet 

te lang, want, intijds verplant, zullen ze van het ver

planten lang zooveel niet te lijden hebben als latei-

in den tijd. Gewassen met kluit en flink ontwikkeld 

wortelstelsel kunnen het verplanten 't beste ver

dragen. Hiervoor komen vooral in aanmerking: 

Coniferen, Rhododendrunu, Halót, Klimop en dergelijke 

groenblijvende heesters, maar ook Azalea mollis, 

Alagnolia, enz. Hebben de struiken langen tijd op 

dezelfde plaats gestaan, dan gaat het kluithouden 

moeilijk. De kweeker verplant deze gewassen der

halve van tijd tot tijd, waardoor ze een goed wortel

stelsel en stevige kluit krijgen. Voor niet groen

blijvende heesters en boomen is kluit houden niet 

noodzakelijk. Als ze maar een flink wortelstelsel 

hebben, dan is dit meestal wel voldoende. 

Wie boomen of heesters bij een kweeker besteld 

heeft en niet in de gelegenheid is ze direct te bestem

der plaatse te planten, moet ze voorloopig opkuilen. 

Nooit mag men de wortels langer dan volstrekt noo-

dig is aan de buitenlucht blootstellen, waardoor ze 

bij drogend weer inkrimpen en bij vorst bevriezen, 
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