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In voorjaar 1999 bezocht de Amerikaanse kun-
stenaar Gendron Jensen Naturalis in Leiden en
het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Dit in
het kader van een project om zo veel mogelijk
resten (volledige skeletten, schedels en losse
beenderen) van blauwe vinvissen te bestuderen
en te tekenen. Tijdens zijn bezoek aan

Nederland toonde hij een schets (zie Figuur 1)
van de schedel van een jonge blauwe vinvis aan-
wezig in het Natural History Museum (het oude
British Museum – Natural History) in London.
Het dier was gestrand te Hoek van Holland,
afkomstig uit de collectie van Van Lidth de
Jeude en aangekocht in 1865.

door
P.J.H. van Bree
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Figuur 1:
Schets van de onderzijde van

de schedel van de jonge 
blauwe vinvis van de

Nederlandse kust aanwezig
in het Natural History

Museum te Londen, getekend
door Gendron Jensen in

voorjaar 1999.
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Figuur 2:

Monding van de (Brielse)

Maas in 1939. 

(illustratie uit: de Bos-Niermeyer

Schoolatlas, 36ste druk, 

J.B. Wolters - Groningen, Batavia)

Van Deinse: slordig en weinig kritisch
Er werd hier in ons land wat verbaasd gereageerd
bij het bekijken van de schets. Het was zonder
twijfel een schedel van een blauwe vinvis, maar een
stranding van een exemplaar van deze soort op
onze kust was niet bekend, afgaande op de studies
van Van Deinse (1918, 1931) betreffende strandin-
gen van vinvissen op de Nederlandse kust. Er was
dus reden om de zaak nader te onderzoeken. 
Dr A.B. van Deinse (9-XI-1885 – 11-VII-1965)
was een gepassioneerde walvisonderzoeker, die
veel en belangrijk onderzoek verricht heeft aan
strandingen van walvisachtigen op onze kust en
aan fossiele resten van genoemde dieren gevonden
in Nederland. Maar tegelijkertijd moet gezegd
worden dat hij bij tijd en wijle nogal slordig was en
weinig kritisch. Het blijkt namelijk dat al lang
bekend was dat er een skelet van een blauwe vin-
vis van de Nederlandse kust zich bevond in de
grote zoölogische collectie van de Utrechtse hoog-
leraar Th.G. van Lidth de Jeude (8-VII-1788 – 23-
XII-1863) (zie Smit, 1986). In begin 1864 bezocht
de Engelse zoöloog W.F. Flower de belangrijkste
zoölogische musea in België en Nederland om ske-
letten van walvissen te bestuderen. Daarbij
bezoekt hij ook de collectie van Van Lidth de
Jeude en dankzij de toestemming van de weduwe
van de hoogleraar kan hij het skelet van een jonge
vinvis bestuderen. Het dier noemt hij Physalus 
latirostris, hetgeen, zoals later blijkt, een jonger
synoniem is van Balaenoptera musculus. Flower
(1864: 410) schrijft echter ook: ‘I could not learn
either the time or place of its capture, except that it
was obtained on the coast of Holland’. Het artikel
van Flower wordt genoemd in de literatuurlijst van
Van Deinse (1918). 

Verkocht
De collectie van Van Lidth de Jeude wordt ver-
kocht. Er vinden veilingen plaats op 6 april 1858
en op 30 september 1867. Merkwaardig genoeg
wordt het skelet van de jonge vinvis in geen van
beide gedrukte veilingcatalogi genoemd. Wel in
een handgeschreven lijst/catalogus aanwezig in de
Plantage Bibliotheek te Amsterdam. Daarin wordt
het object beschreven als: ‘geraamte van Walvisch
van 62 voeten lang’. Naast de stukken verkocht op
de veilingen werden ook veel objecten onderhands
verkocht, ondermeer aan het museum te Leiden,
aan het museum van Artis in Amsterdam en aan
het British Museum te Londen. Bij de laatste cate-
gorie behoort ook het skelet van de jonge Blauwe
Vinvis, waarvan inmiddels wel bekend geworden
was dat het afkomstig was van Hoek van Holland. 
Flower (1885: 6) vermeldt dat het gemonteerde
vinvisskelet in de Londense collectie aangekocht
werd in 1867. Dat moet op een vergissing berus-

ten. Immers het skelet heeft als registratienummer
BMNH 65.8.23.1 – 1465a. De eerste vijf cijfers
duiden erop dat het op 23 augustus 1865 inge-
schreven werd. En dat is in overeenstemming met
de catalogus van Gray (1866: 165-169) waarin,
aan de hand van het artikel van Flower (1864), het
skelet beschreven wordt en vermeld staat onder de
naam Cuvierius latirostris.  

Van het strand voor de huidige deelgemeente
Hoek van Holland is in de 19de eeuw geen stran-
ding van een vinvis bekend. Gezien het jaar van
het bezoek van Flower aan Utrecht (1864) is dat
ook niet goed mogelijk omdat dit Hoek van
Holland pas ontstond na het graven van de
Nieuwe Waterweg in de periode 1866-1872.
Echter er is een andere locatie, die Hoek van
Holland heet/heette, en wel de noordzijde van de
monding van de (Brielse) Maas, ten zuiden van de
vroeger om zijn vogelrijkdom zo bekende De Beer
op Rozenburg (zie Figuur 2). Van die plaats is wel
een stranding van een vinvis bekend en wel die van
een vrouwelijk dier met lengte van 65 voet,
gestrand in september 1840 (Schlegel 1841, van
Bemmelen 1866). Hoewel Schlegel volgens zijn
publicatie het dier onderzocht heeft, geeft hij niet
aan wat er met het skelet gebeurd is. Hoewel wat
speculatief, lijkt het er op dat hij dat niet doet
omdat hij het skelet niet voor het museum in
Leiden heeft kunnen verwerven. 

Strandvonderij
Ik deed navraag bij het gemeentehuis van 
’s-Gravenzande, de gemeente waaronder vroeger
het zuidelijke, alswel het noordelijke Hoek van
Holland vielen, of er bij hen iets bekend was over
een walvisstranding in 1840. Mevrouw Sylvie
Lamy aldaar was zo vriendelijk mij te wijzen op
het boekje geschreven door J. Dahmeijer (1996)
ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van 
’s-Gravenzande. In die publicatie komt een hoofd-
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stuk voor over strandvonderij, waarin ook ons
dier besproken wordt. Dit in verband met het feit
dat het dode lichaam op het strand niet op de juis-
te manier geveild was. Uit het hoofdstuk blijkt dat
de walvis niet in september 1840 gestrand is maar
op 21 oktober 1840. Ondanks het feit dat we niet
voor 100% kunnen bewijzen dat de jonge blauwe
vinvis op 21 oktober 1840 bij Hoek van Holland
aan de monding van de Maas gestrand is en een
vrouwelijk exemplaar was, zijn er zoveel aanwij-
zingen dat we aan de veronderstelling geloof moe-
ten hechten. 

Dan een algemene opmerking. Uit de bestudering
van publicaties over vinvissen en vinvisstrandin-
gen blijkt dat pas rond 1870 er duidelijkheid ont-
stond wat betreft de taxonomie en de nomencla-
tuur der dieren. Publicaties van voor die tijd moe-
ten ten aanzien van de gebruikte namen met enig
wantrouwen gelezen worden. 

Met dank aan
Rest mij diegenen te noemen en te danken die mij
bij mijn naspeuringen geholpen hebben. Namelijk
Prof. Dr L.B. Holthuis, Dr C. Smeenk, mevrouw
S. Lamy, Dr E.J.O. Kompanje en in het bijzonder
Mr Gendron Jensen, die mij attent maakte op het
skelet in Londen, maar ook toestemming gaf zijn
schets/voorstudie van de schedel te reproduceren. 
Ook ben ik dank verschuldigd aan de Uitgeverij
Wolters-Noordhoff BV voor de toestemming een
fragment van de Bos-Niermeyer Schoolatlas van
1939 te mogen reproduceren. 
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Een vroege prent van 

een blauwe vinvis.

(illustratie uit: Oeuvres de Lacépède,

1836, A.G. Desmarest, Bruxelles)


