Op 3 novemberj.l. werd door de vuurtorenwachter van Terschellingeendode walvis van circa I5
meter ontdektop eenzandplaatin het Borndiep
tussenTerschellingen Ameland.Het was nog onbekendom welkesoort het ging, het kon eenpotvis of een vinvisachtigezijn. AIle gestrandewalvisachtigenworden centraal aan het Nationaal
NatuurhistorischMuseumte Leiden gemeld.Daar
louam de telefonische melding donderdagmiddag
rond half vier door Een dergelijkemeldingzorgt
voor veel commotieen geregel.Zo vaak spoelen
grote walvissenimmersniet aan op de Nederlandse kust. Besloten werd om de volgendedag
met eendelegatievanuit het LeidsemLtseum
op ong,aan.
ging
derz,oekte
Om wat voor soort
het en is
het skeletbruikbaar voor de collectie?Op uitnodiging van de conservatorzoogdierenvan het Nationnal NatuurhistorischMuseumgingenwij mee
'op
expeditie'in eigen land. Dit bleekhet begin
van een voor walv i sgeilnteresseerden b ij zondere
maand.
het is een potvis!
De ochtendvan de vierdenovemberverzamelden
wij ons in de Raamsteegvoor de ingangvan het
Leidsemuseum.Tegennegenenvertrokkenwe
met tien man in drie auto'snaarHolwerd.Daar
zou de boot om twaalf uur vertrekkenmet als
bestemmingde zandplaatwaarde walvisgetrand
was.Om op 'het ergste'voorbereidte zijn ging er
vanallesmeeom eengrotewalvis 'aante kunnen': messen,grotevleeshaken,
conserveringsvloeistoffen,plasticbakken,zakkenen pottenvoor
het verzamelenvan allerleimonsters.
Rondhalf
twaalfstondenal onzebenodigdheden
aanboord
vanMS de Kreukel.Ondertussen
hadzich eenaantal personenbg de groepgevoegd:tweeoogartsen
voor de ogenvandeze
uit Groningenmet interesse
zeereus,
tweedierenartsen
uit zeehonden-opvangcentrumPieterburenen eendrietalmedewerkers
vanhet NOS-jeugdjournaal.
Het weerwasprima.
De zon,eenaangenaam
briesjeen het voor de
wadden zo typerendegekwettervan de scholekstersbrachtde stemminger goedin. Iedereenwas
'wat voor soortwalvishet zou zljn ?'
gespannen:
.
De potvis Physetermacrocephalzsstondhoog op
de nominatie.Verderkon heteenNoordsevinvis
BaIaenop tera boreali s, de dwergvinvis B alaenop tera acutorostrataof misschienwel een sewonevin-

vis Balaenopteraphysalus zljn. De schattingvan
de lengte,12tot 15 meter,maakteeenpotvis het
meestwaarschijnlijke.En dit bleek het ook te zljn.
Halverwegeonze tocht over deWaddenzeekwam
de meldingbinnendat de Rijkspolitiebrj de walvis
was geweesten dat het eencirca 15 meterlange,
mannelijkepotvis betrof.
geurvrij
Met de boot konden wij tot ongeveer50 meter
vanaf de zandplaatkomen. Je kon de potvis al duidelijk zien liggen.Met eenkleine boot met buitenboordmotormoestenwe - met al onzespullen verdernaar de zandplaat(figuur l). Het laatste
stukjewerd wadendoverwonnen.Het is eenbijzondereervaring om op een verlaten zandplaat
naar zo'n gestrandezeereuste lopen. Hij was zeer
vers.In ontbindingzijndepotvissenzijn berucht
om hun afschrijselijkestank,maardezerook
alleeneenbeetjeuit de bek. Verderwas hij nog
geurvrij.Dat de stankvan eenrottendepotvis
indrukwekkendis, heeftvoor vele omschrijvingen
hiervanin de literatuurgezorgd.Zo schrijft bijvoorbeeldHunter rn 1829: 'De stank is werkelijk
ondragelijk, het was drie mijl landinwaarts duideIijk te ruiken'.
Amusantis de beschrijvingvan Heckel uit 1853
waarhij eenbeschrijvingvan Rondeletuit 1554
weergeeft.Voor het paleis van de graaf van
figuurl De landingop de zandplaat
tussenTerschelling
en
Ameland(foto:Kompanje& van Duijn)

Florencewas een opgezette(!) potvis tentoongesteld.Het was echtereenzeerkort genoegen,want
de stankin het paleiswerd al snelonbeschrrJflijk.
Bennettgeeftin 1931weer dat de stankvan een
rottendevinvis voor de meestemensenal meerdan
ondragelijkis, maar dat de stankvan eenin ontbinding zijndepotvis elke omschrijvingtart. Ook de
tweepotvissenuit 1937 die op de Rotterdamse
Parkkadeontleedwerden,hebbenveel stankoverlastbezorgd(figuur 2).
'onze'potvis
versdood.Tochwaser
Gelukkigwas
vanallesaande hand in het dodedier.Uit scheurtjesin de huid sijpeldebloed en op sommigeplaatsenstondengrotebellen lucht onderde opperhuid.
Ook hoordenwe een constantgeknisperen gepruttel in het dier.De dikke speklaagvan de potvis is
eenprachtigeisolatietegende koudevan het
maar eenmaaldood en op het strand
zeewater,
koelt het kadaverniet af. De ontbinding zet daardoorzeersnelin, met als gevaardat het dier ten
'exgevolgevan opeenhopingvan rottingsgassen
'Alspotvisplodeert'.Zo schrijftBennetin 1931:
senniet snelna de dood wordenopengesneden,
bestaathet gevaarvan exploderen.Gebeurtdit,
plctatsvindt.De
dan is het alsof er eengasexplosie
ingewandenworden de lucht ingebktzen,en als je
in de vuurlinie staat ben ie absoluuteenon?elukkig mens'.

Nu is dit misschienwel erg dramatischweergegeven, maarer zit eenkern van waarheidin. Zo was
eenvantwee 'Rotterdamse'potvissen
uit 1937al
door de inwendigespanningaande rug opengebarsten.
altijd mannelijke potvissen
Hoort eenpotvis in de Noordzee?Het antwoordis
nee.De Noordzee,en zekerde Waddenzeeis te ondiep voor dezegrotedierenen er is niet voldoende
voedselvoorhanden.Potvissenzijn dierenvan de
groteoceanen.Ze levenhoofdzakelijkin tropische
wateren.De vrouwelijkeenjonge, moederafhankelijke dierenblijven rond de evenaar;de mannelijke
dierentrekkenrichtingde polen.Als er eenpotvis
op de Nederlandsekust komt, is het dus altijd een
mannelijkdier.Dat eenpotvis bij ons op het strand
terechtkomtis een zeldzaamheid.Deze eeuw tot
nu toe zes:in 1937stranddentwee exemplarenbij
Terneuzen(die werdenin Rotterdamafgespekt),in
1954spoeldeeenal Iangeretrld doodexemplaar
aanop Texelen verdertn 191066nbr1Breskens,in
19196,6nbij EgmondaanZeeen in 199066nop
Terschelling.De potvis op de zandplaattussenTerschellingen Amelandwasdusonzezevende.
Vanv66r 1900zrln41 op onzekust gestrande

gestrandepotvissenwerd in maart 1937op de Parkkadein Rotterdamontleed.
figuur2 E6nvan de twee bij Terneuzen

figuur 3 De potvis van 3 november 1994(foto: Kompanje& van Duiin)

exemplarenbekend.April 1993 werdenzespotvissenwaargenomeneen halve mijl ten noorden
van Ameland (Smeenk& Addink 1993).
Terwijl wij de potvis op de zandbankbekekenen
fotografeerdenkwam het bericht dat op het Duitse
waddeneilandBaltrum ook een levendepotvis was
gestrand.Mannelijke potvissentrekken vaak in
groepjesnaar het noorden, zodataannemelijkis
dat de twee gestrandedieren bij elkaar gehoord
hebben.Vaak betreft dit zogenaamde'bachelorsjonge mannen.
groepen',nog niet geslachtsrijpe

zien die met zagenen bijlen bezig waren tanden
uit de onderkaakte verwijderen.Wederomop verordening van de burgemeestervan Koksijde zijn in
de vroegemorgenvan maandag21 novemberde
kadaversafgevoerdnaar een destructiebedrijf.
Men heeft alleende onderkakenafgezaagd.Veel
waardevolleinformatie zoalsbijvoorbeeld de
maaginhoudis hierbij helaasverloren gegaan,tot
ongenoegenvan zoogdierkundigen.De potvis van
Nieuwpoort barstteop zondagopen, waarbij een
straalbloed van ruim vier meter lengte het nieuwsgierigepubliek besproeide.

ook in Belgi6

een spuiter met een groot hoofd

Toen wij hoorden dat er in Belgie op 18 november
nog vier potvissenwaren gestrand,een dodebij
Nieuwpoort en drie levendebij Koksijde, konden
wij onze oren niet geloven.De beeldendie op het
journaal te zien waren namen alle twijfel weg.
Het betrof in dit gevaljonge dieren,zekerjonger
dan 'ons'exemplaarvan 3 november.Het is zeer
waarschijnlijk dat de zes dieren met elkaar rondtrokken voordat ze op verschillendeplaatsen
strandden.Een dergelijke massastrandingvond
ook plaatsin de winter van 176l/1762 toen 11 exemplarenop de Nederlandsekust de dood vonden.

De wetenschappelijkenaamvan de potvis is Physeter macrocephalus.Physeteris het Griekse woord
voor blazenof spuiten.Macro-cephalusbetekent

Op verordeningvan de burgemeestervan Koksijde
moestende potvissenhet weekendop het strand
blijven liggen om als publiekstrekkerte dienen.
Ruim 300.000 mensenhebbende dieren bezocht.
Het bier heeft in ruime mate kunnen vloeien.
In de nacht van zaterdagop zondaghebbenmedewerkersen studentenvan de Luikse universiteit
'sectie'verricht
op een van de potvissen:beelden
op het Belgischejournaal lieten verhitte studenten
figuur 4 Door opeenhopingvan rottingsgassen
in de dode
powis,is de penis naar buiten gestuwd.(foto: E.Kompanje)

zoveelals groot hoofd. Een goedeomschrijving
voor dezewalvis, want een groot hoofd heeft hij
zeker,circa een derde van de lichaamslengte
(figuur 3). De Engelsenaam is spermwhale, duidendop de inhoud van die grote kop, de spermaceti-olie (sperm = zzzd, ceti= walvis, dus zaadvan
de walvis, want men dacht vroegerdat het spenna
van de potvis inz'n kop zat).Een groot deelvan
de inhoud van de kop wordt door het met sterke
spierenomgevenspermaceti-orgaan
ingenomen.
De functie van dit orgaanis onduidelijk. Er zijn
vele theorieen.Gesuggereerdis dat het te maken
heeft met de echolocatieof het op grote duikdiepte
verplaatsenvan lucht tussende neusgang,luchtzakken en longen. Ook denkt men dat het een orgaan
is voor duik- en drijfcontrole doordathet soortelijk
gewicht van de spermacetiverandertdoor afkoeling en verwarming. Een functie als opslagorgaan
voor stikstof tijdens het verblijf op grote diepte is
ook geopperd.Al met al is men het nog niet over
eensde functie van dit mysterieuzeorgaan.
Potvissenleven hoofdzakelijk van inktvissendie
ze op grote diepte vangen.In de maagvan de potvis van 3 novembervond men zevenkilo inktvissnavelsen een groot stuk net, dat de potvis
waarschijnlijk voor een inktvis heeft aangezien.
Yaakzljn op de kop van de potvis littekenste vinden die duiden op confrontatiesmet grote inktvissenin de vorm van zuignapafdrukkenen krassen
van de scherpekaken. Ook zijn vaak grote witte
krassenop de kop te vinden. Datzijn littekensvan
verwondingen,opgelopenbij gevechtentussen
mannelijkepotvissen.Ook 'onze'potvis had dergelijke littekens op de kop.
kostbare tanden?
Potvissenhebbenalleen in de onderkakengrote
tanden(figuur 5). De tandenin de bovenkaakliggen ingebedin het tandvleesen hiervan is meestal
alleenhet topje zichtbaar.Ook bij 'ons' exemplaar
warenbovenkaakstandenzichtbaar.De tandenvan
de potvis hebbengrote aantrekkingskrachtop mensen.Men denkt dat de tandeneen zelfde waarde
hebbenals het ivoor van de slagtandenvan olifanten. Dit is echterniet waar.Het zogenaamdedentine vormt het grootstedeel van de tand en is voor
verwerking van de tand tot bijvoorbeeld kustvoorwerpenniet geschikt.Alleen de buitenste
emaillaagis hard genoegom iets van te maken.
figuur 5 Tandenin de onderkaakvan 'de powis van
3 november'(foto: Kompanje& van Duijn)

De potvistandis door de eeuwenheentoch steeds
een verzamelvoorwerpgeweest.Walvisvaarders
krastenallerlei afbeeldingenin de tanden.Dit
heeft zich tot de kunst van scrimshaw ontwikkeld.
Gegraveerdepotvistandenuit de vorige eeuw zijn
nu kostbarecollectors-items.
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Erwin J.O.Kompanje & Ditty van Duijn
De zevendepotvis sinds 1900 is eigendomgeworden van het Fries Natuurmuseumin Leeuwarden
en het Noorder Dierenpark in Emmen.Het skelet
zal t.z.t. afwisselendin Leeuwardenen Emmen
geiixposeerdworden. I redactie]

