Een der potvissen vlak ua
aankomst te Rotterdam.
Foto Jan P. Str➢ihos

De Zeeuwse potvissen, eioor F. piesen
Eind Februari was het, toen op een morgen
een heer, die tegenover me zat in de trein, zijn
ochtendblad openvouwde en me een grote verrassing bezorgde. Wat was het geval? Midden
op één der pagina's stond een foto met een geweldige walvis erop, zo groot, dat de eromheenstaande mensen er bijna bij in het niet verzonken. Op gevaar af zeer ongemanierd te
Iijken, loerde ik in de krant van mijn medepassagier en leerde na veel moeite en inspanning, dat er de vorige dag twee potvissen gestrand waren in de Westerschelde. Meer kon
ik voorlopig niet gewaar worden, maar dat berichtje met de foto was al meer dan genoeg om
me lichtelijk uit mijn gewone doen te brengen
en zo gauw mogelijk kocht ik een krant om
meer te weten te komen. Veel stond er echter
niet in ; wel scheen het, dat de dieren bij hoog
water de Westerschelde opgezwommen waren
en Iater, door de eb verrast, gestrand waren op
een zandbank en toen al spoedig gestorven
waren. Latere berichten Ieerden, dat het twee
mannetjes waren, resp. 16 en 18 M. lang, en
dat ze aangekocht waren voor het Leidse
museum.
Daarna volgden aI spoedig de berichten over
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het verslepen naar Rotterdam, waar ze ontleed
zouden worden, en waar tevens voor het publiek
de gelegenheid bestond om de dieren te bezichtigen.
Voor het Rijksmuseum te Leiden betekenden
deze twee potvissen één der allerbelangrijkste
aanwinsten der Iaatste jaren. In musea in
Europa zijn volledige potvisskeletten uitermate
schaars en ik geloof niet, dat er in Leiden
één aanwezig is, en zeker geen van een in ons
Iand gestrand dier, wat ook wel Iogisch is, daar
de voorlaatste stranding plaats had in 1788. In
totaal hadden we tot nu toe ± 40 strandingen,
maar van vele zijn weinig of geen bijzonderheden bekend. Evenals nu ook weer kwamen
er vroeger vaak meerdere tegelijk o£ althans betrekkelijk kort na elkaar op de kust, hetgeen ook
wel blijkt uit het grote aantal strandingen in de
jaren 1577 (8), 1617 (5) en 1761—'64 (11).
Waarschijnlijk is het, dat grotere troepen tot in
de Noordzee zijn geraakt, waarbij enkelingen
hun noodlot niet zijn ontgaan.
Iets dergelijks schijnt nu ook weer het geval
te zijn geweest, daar in Januari M. een potvis
op de Oostkust van Engeland, bij Heele,
strandde. Dr. van Deinse bleek goed gezien te

De „slagers"
aan het werk.
Foto F. Niesen

hebben, toen hij beweerde, dat ook wij nu een
redelijke kans maakten om eindelijk na ± i5o
jaren een dier op onze kust te krijgen.
Het verspreidingsgebied van de potvissen bestaat hoofdzakelijk uit de tropische zeeën, en ze
worden in Noordelijker regionen slechts uiterst
zeldzaam aangetroffen. Het zijn dieren van geweldige afmetingen, vooral de volwassen mannetjes, die tot 22 m. Iang worden. De wijfjes
zijn veel kleiner, hun Iengte wordt niet meer
dan een meter of tien.
Uit het feit, dat tussen deze en de voorlaatste
stranding een tijdvak Iigt van anderhalve eeuw,
blijkt voldoende met welk een buitenkansje we
hier te doen hebben, een gelegenheid ook om
deze merkwaardige dieren te aanschouwen, die
ik me onder geen voorwaarde wilde laten ontglippen. Maar — het was alsof het noodlot er
mee speelde — juist toen de dieren in Rotterdam waren aangekomen en de reis niet zo bezwaarlijk meer was, kreeg ik griep en was gedwongen mijn bed te houden. Dat was een
ware tantaluskwelling, daar te moeten liggen,
terwijl ze in Rotterdam al druk bezig waren
met het ontleden, zoodat er elk uur minder
overbleef van de beide dieren, van de zo zeldzame potvissen, die ik misschien nooit in mijn
leven meer zien zou.

Enfin, ik ben er doorheen gekomen en eindelijk mocht ik weer buiten, dus ging ik meteen naar Rotterdam. Ik trof het, want juist die
dag zou begonnen worden met het ontleden van
de kleinste potvis. De andere was aI geheel gedemonteerd, op de kop na.
De eerste indruk was overweldigend. Van
plaatjes had ik me natuurlijk wel aI een voorsteIIing gemaakt van het beest, maar in werkelijkheid was alles nog veel groter, veel interessanter en grootser, dan zoals ik het in mijn verbeelding had gevormd. De geweldige kop, die
een derde in beslag neemt van het hele dier,
was vooral imponerend met de eigenaardige,
zeer lange en smalle onderkaak en het vreemde
profiel. Met woorden kan ik hier geen goede
indruk van geven, de foto's moeten me daarin
te hulp komen.
Bijna een hele dag bleven we rondom de potvissen, telkens weer in bewondering staande
voor de vreemde kop, de geweldige staartvin,
die een „vlucht" had van 4 m., of voor de kleine
borstvinnen van nauwelijks een meter Iengte.
Ook de rugvin van de potvis was eigenaardig;
niet zoals bij de meeste walvisachtigen een behoorlijk ontwikkelde vin, of, wat ook voorkomt
helemaal niets, maar in plaats daarvan een serie
lage heuveltjes, vrij dicht bij de staart.
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De bijzondere tandjes in
Je bovenkaak van een der
potvissen. Foto F. Niesen

De bek van de potvis.

Foto F. Niesen

Detail van de punt van de onderkaak
Foto F. Niesen
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De tweede potvis, de grootste, had nog een
andere bijzonderheid, n.I. zeer kleine tandjes
(relatief dan altijd) in de bovenkaak. Een normale potvis heeft alleen zichtbare tanden in de
onderkaak, die ter grootte van kippeneieren door
het tandvlees heenkomen, en in de bovenkaak
slechts holten, waarin die tanden passen. Dat
ook in de bovenkaak tandjes doorgebroken zijn,
is, hoewel wel vaker geconstateerd, toch uitzondering. Sir F. F. Harmer vermeldt deze
tandjes ook in zijn „Report on Cetacea stranded
on the British Coasts, No. io." Op de foto
zijn behalve de tandjes ook de holten voor de
onderkaakstanden te zien, waaruit wel heel
duidelijk het groottev€rschiI blijkt.
Onderwijl waren de praeparateurs uit Leiden
juist begonnen met de ontleding van de andere
potvis, die allereerst afgespekt werd. Alleen de
beide skeletten blijven in Leiden, het vlees en
het spek ging naar het destructiebedrijf te
Overschie, waar de traan bereid wordt. Typisch
was het te zien, dat de damp nog opsteeg uit
het lichaam, dat toen toch aI anderhalve week
dood was. Hieruit bleek wel duidelijk de geweldig goede isolerende werking van de ongeveer
een d.m. dikke speklaag, hoewel een deel der
warmte natuurlijk afkomstig was van de zich
in het Iichaarn ontwikkelende ontbinding.
Dat a£spekken en aIIes wat er mee verband
houdt, was anders een aardig smerig werkje.
Bovenop het glibberige dier zaten de mannen
met lange messen te snijden, het bloed liep er
nog met flinke stralen uit en de praeparateurs

met hun witte jassen zagen er dan ook ontoonbaar uit. De reuk viel mee, maar was toch niet
bepaald fris, en ik denk, dat gedurende de
weken van de ontleding enkele huismoeders de
potvissen wel verwenst zuIIen hebben. Maar ik,
die op een veilige afstand het bedrijf kon gadeslaan, vond het machtig interessant, evenals het
bekijken der geweldige ribben en wervels, die,
afkomstig van de andere, netjes geëtiquetteerd
op rijen in één der loodsen zagen..
De potvis is nog de leverancier van twee
eigenaardige producten, te weten de walschot
of spermaceti en de amber. Walschot vindt men
bij een potvis hoofdzakelijk in holten van de
geweldige kop. Het is een zeer heldere vloeistof,
die aan de Iucht stolt en dan wit is. Het dient
voor de bereiding van zalven en pleisters, en
van kaarsen; vroeger, d.w.z. eeuwen geleden,
gold het als geneesmiddel voor de meest uiteenlopende kwalen. Zelfs chronische vergeetachtigheid werd ermee genezen. Waartoe het echter
dient in de kop van de potvis, schijnt nog onbekend te zijn.
In tegensteIIing met het spermaceti, dat in
elke potvis voorkomt, schijnt de amber een ziekelijk product te zijn, vergelijkbaar met galstenen. De stof, die pas na een tijdje lekker
begint te ruiken, wordt gebruikt voor parfums.
Jammer genoeg waren de beide Zeeuwse potvissen gezond, hadden althans niet de kwaal,
waarmee de amber in verband staat, dat dan
ook niet gevonden werd. Dat zou nog een fortuintje geweest zijn, want hoewel het in waarde
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gedaald is, heeft het nog een flinke waarde
(een jaar of tien geleden naar ik meen f 30.—
per ons!). AIs we nu weten, dat stukken amber
aangespoeld zijn, die een gewicht hadden van
bijna honderd kilo, dan kunnen we begrijpen,
dat het een aardig meevaIIertje geweest zou
zijn, als het gevonden was. Maar het heeft niet
zo mogen zijn. Trouwens op andere wijze is
men erin geslaagd tenminste een deel der nood-

zakelijke onkosten terug te krijgen en wel door
de betalende bezoekers, waarvan er in anderhalve week bijna 40.000 geweest waren. De potvissen hebben dus niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad, een interesse trouwens,
die ze dubbel en dwars waard waren, want de
woorden van Dr. v. Deinse: „Ga naar de potvis,
zoiets zie je van je Ieven niet meer terug", zullen
waarschijnlijk maar al te waar bl ijken te zijn.

Pestvogels en paniekvlucht van
kieviten, door Rinhe Tolman
Er zijn van die vogels uit den vreemde, die
ons in sommige jaren in buitengewoon groten
getale bezoeken om daarna jaren Iang weer weg
te blijven. Dit is b.v. het geval met kruisbekken
en hetzelfde geldt evenzeer met betrekking tot
de pestvogels, die in het hoge Noorden thuis
horen.

Wat 1937 aangaat, dit jaar kan weer tot de
pestvogeljaren worden gerekend, aangezien zij
in verschillende plaatsen in ons land zijn gesignaleerd. Ofschoon hun aanwezigheid hier en
daar reeds in Januari werd vastgesteld, vonden
de waarnemingen vooral plaats in Februari en
Maart. Berichten over het voorkomen der vogels
bereikten ; ons onder meer uit AIkmaar en
Drente; ook in Friesland zag men de vogels
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op tal van plaatsen.
Het eigenaardige van de pestvogels — buitengewoon gemoedelijke en tamme dieren — is, dat
zij niet angstvallig de steden mijden. Integendeel: in pestvogeljaren zijn zij daar gewone verschijningen. Dit houdt vooral verband met de
aard van hun voedsel: het zijn 's winters echte
besseneters en zodoende oefenen stadsparken
met veel struiken en heesters een grote aantrekkingskracht op hen uit. O.a. zijn zij verlekkerd op de cotoneasterbessen, maar zij plegen
evenzeer te smuIIen van rozebottels. Bovendien
nemen zij de bessen van Iiguster. Gelderse roos,
meidoorn, kamperfoelie, Sorbussoorten, berberis
enz. gaarne tot zich.
De pestvogels zijn makkelijk te herkennen
vogels; ze zijn een ietsje kleiner dan spreeuwen,
PestvogeI
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hebben een flinke kuif en trekken vooral de
aandacht, doordat de staartpennen citroengele
toppen hebben, welke kleur ook aan de grote
slagpennen kan worden vastgesteld, terwijl de
kleine slagpennen aan het uiteinde een prachtig
glanzende lakrode kleur vertonen.
Zoals wij reeds opmerkten, zijn de vogels
weinig schuw, zodat men ze meermalen heel
dicht kan naderen. Dat zij, zoals men vroeger
hier en daar aannam, de aankondigers zijn van
pest, gelooft tegenwoordig nauwelijks iemand
meer. In een bijgeloviger tijd heeft men vermoedelijk te onzaliger ure een averechts en de
vogels zeer compromitterend verband gelegd
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