
Wie heeft wie met 
het fossielenvirus 
aangestoken?

“Dit vind ik moeilijk. Wat Cranium 
betreft voldoen we natuurlijk niet aan 
het stereotype. We verzamelen walvis-
botten, die zijn niet Pleistoceen, maar 
vaak recenter. Jullie kunnen wel weer 
gaan!”, lacht Adrie.

“Adrie nam van kinds af aan altijd 
alles mee; voornamelijk pleistocene 
botten, mammoetkiezen en dergelijke”, 
vertelt Ineke, en Adrie vult aan: “De 
rest zag ik toen nog niet. Later raakten 
Ineke en ik in de walvissen, toen zijn we 

walvisbotten gaan verzamelen, voorna-
melijk recent, maar daar hoort dat oude 
spul ook bij. Die miljoenen jaren oude 
brokken steen vind ik eerlijk gezegd niet 
zoveel aan; als ze Pleistoceen worden, 
worden ze weer mooier, botten van be-
loega, oude orka, walrus en dergelijke.”

“Andere botten – niet-walvis – ruilde 
je met mensen als Dick Mol.”

“Via een walrustand van 38.000 jaar 
oud kwam ik met Dick Mol in aanra-
king. Die had ik naar Ecomare gebracht. 

Sindsdien is Dick Mol niet meer wegge-
weest; hij belde meteen Klaas Post op: 
‘Je moet naar Texel.’ We hebben nu nog 
een hoekje Pleistoceen, zo’n 300 kilo. 
Maar van walvisbotten hebben we 4000 
kilo, zo’n 5500 items.”

ADRIE EN INEKE VONK

Deze zomer mochten wij op expeditie naar ‘Groenland’! Zo heet 
de schuur van Adrie en Ineke Vonk. Het Texels echtpaar zet zich al 
ruim 40 jaar in voor de visserij en al even lang komen er (o.a. bij de 
boomkorvisserij) naast platvissen ook botten naar boven – Pleistocene 
botten, maar vooral ook walvisbotten, van Plioceen tot heel recent. 
Adrie en Ineke Vonk zijn naar eigen zeggen helemaal ‘in de walvis’. 
Ze hebben de grootste privécollectie walvisbotten, een collectie die 
toegankelijk is voor onderzoekers en publiek. In 2017 ontvingen zij 
hiervoor het Texelfondscompliment, en op 17 februari dit jaar werden 
ze voor (o.a.) hun verdiensten voor de visserij en hun walviswerk 
onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit Cranium 
themanummer leek ons de kans bij uitstek om deze waardevolle 
verzamelaars en WPZ-leden eens te interviewen.
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Waarom walvisbotten?

“Ineke is natuurlijk in de walvis, dus 
die werd gewoon meegezogen. Ineke is 
als oma student afgestudeerd als mari-
tiem historicus, met 
als specialisatie 
walvisvaart – deze 
mannen (de wal-
visvaarders) namen 
ook walvisbotten 
mee.”

Ineke vult aan: “Ik kwam erachter 
dat er ook op Texel aan walvisvaart 
gedaan was en besloot daar meer on-
derzoek naar te doen. Mijn masterscrip-
tie ging dan ook over Texelse walvis-
vaarders en hun rol in de 18e eeuw. Ik 

leerde dat onder mijn voorouders ook 
walvisvaarders waren, en dat een ver-
meend loodshuisje in Den Hoorn vroe-
ger eigenlijk het walvisvaardershuisje 
van Klaas Jacobsz Daalder is geweest 

[‘t Walvisvaarders Huisje verkeert, 
schitterend gerenoveerd, in nagenoeg 
originele staat en is een aantal dagen 
per jaar open voor publiek; www.
walvisvaardershuisjetexel.nl, red.]. Met 
het boek over de Texelse walvisvaart 
ben ik nu bezig. Ik zit dus meer in de 
levende walvissen en de walvisvaart, 
waar ik ook rondleidingen over geef, 
Adrie meer in de walvisbotten.”

Over de levende walvissen zegt Ine-
ke: “We zijn eigenlijk in de walvissen 
geraakt door een bezoek aan Amerika 

en de walvisvaartmusea daar. We heb-
ben er ook levende walvissen bekeken, 
voor het eerst in 1990 bij Cape Cod 
(Boston). We gaan bijna alle vakanties 
wel op zoek naar walvissen.”

Wat voor bezoek krijgen 
jullie in ‘Groenland’?

“Allerlei mensen en groepen, 
schoolkinderen bijvoorbeeld. En laatst 
nog een reünie van oude ijsventers van 
Texel (die dat als student ooit gedaan 
hadden). Ze moeten wel aandacht heb-
ben, want als ze gaan gapen of op hun 
mobieltje bezig zijn, dan spreek ik even 
met stemverheffing”, vertelt Adrie.

Uit welke periode komen 
de vondsten meestal?

“De meeste botten zijn gemiddeld 
zo’n zestig jaar oud, maar er zijn ook 
oudere. Sommige botten komen uit de 
periode van de walvisvaart: een narwal-
tand van de Doggerbank bijvoorbeeld, 
die bleek uit zestien-zoveel te zijn, was 
dus niks voor Klaas, maar wel voor 
ons”, aldus Adrie. “Die is misschien met 
een Engelse of Nederlandse walvisvaar-
der meegekomen uit Spitsbergen; van 
narwallen (eenhoorns) nam men alleen 
de kop mee”, vult Ineke aan.

AUTEURS
ANDERS SCHINKEL 
& NIKE LISCALJET
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“Het meeste is recent. Maar beloega, 
orka, grijze walvis en ook walrus 
houden van brak water, die zwommen 
in het Pleistoceen in de riviermondin-
gen en lagunes van de oerrivier. Dat 
materiaal vangen we in het gebied van 
de Bruine Bank.”

Wat zijn jullie mooiste 
vondsten?

Drie weken terug werd er een hy-
enakaakje opgevist, maar de mooiste 
vondst voor Adrie is de enige pot-
vistand in zijn hele leven die hij zelf 
gevangen heeft. “Die kwam bij de 
Bruine Bank vandaan, was een beetje 
gefossiliseerd, zwart. Ik was toen zelf 
nog schipper en de jongens aan boord 
moesten altijd zoeken voor me; het 
was altijd een verrassing wat er in het 
mandje kwam te liggen. Als het erg 
stonk, dan moffelden ze dat wel weg, 
totdat ik het zag natuurlijk. Die jongens 
kwamen op een gegeven moment de 
brug op: ‘We hebben denk ik een neus-
hoornhoorntje!’ – dat ken natuurlijk 
helemaal niet, want dat is keratine, 
maar ik was wel benieuwd naar dat 
‘neushoornhoorntje’ en ben dus gelijk 
naar het voorschip gegaan. Het was een 
complete verrassing. Klaas heeft hem 
voor me geconserveerd, want hij ging 
een beetje bladderen. Zelf verzamelen 

geeft veel meer voldoening, euforie.”

“Dit vind ik zelf een mooi stuk”, 
vertelt Ineke, terwijl ze een onderkaak 
van een walrus laat zien, “die hebben 
we via Klaas. Hij komt uit Alaska en is 
als snijplank gebruikt.”

Is de verzameling met 
5500 stukken nu een 
beetje compleet?

“Nee, want complete skeletten 
hebben we nooit, het valt uit elkaar in 
de Noordzee. Soms zit er nog een serie 
werveltjes aan elkaar.” “Dat stukje 
staart van het strand van Beverwijk 
bijvoorbeeld”, licht Ineke toe.

“Van alle soorten heb ik wel wat”, 
aldus Adrie. “We hebben boven de 
twintig soorten walvisachtigen. Of de 
pinnipeds bij die twintig zitten weet ik 
even niet. Elke keer dat er een nieuwe 

walvissoort bij zat, kregen we traktaat 
van Arthur Oosterbaan in de vorm 
van kersen of aardbeien. Noordkaper 
hebben we weinig van. Natuurlijk wil 
ik blauwe-vinviswervels, maar dat ligt 
niet voor de hand, want die leeft niet in 
de Noordzee. Het moet een beetje een 
Noordzeeverzameling blijven. Ik heb 
wel twee kaakstukken van een blauwe 
vinvis, die moet Nike op de foto probe-
ren te krijgen. Cuviers [de dolfijn van 
Cuvier, Ziphius cavirostris, red.], van 
die diepduikers, komen hier eigenlijk 
niet echt voor. Ze zijn ook haast niet 
te determineren, dan moet je net dat 
kaakstuk met die ene tand hebben.”

De traditionele boomkor-
visserij is vervangen door 
pulskorvisserij, zodat er 
nauwelijks meer botten 
mee naar boven komen – 
jammer of niet?

“De pulskorvisserij is heel goed voor 
ons bedrijf, maar het is erg jammer dat 
er geen botten meer naar boven komen. 
Het is een ramp voor een bottenverza-
melaar. Een deel van de vloot gaat mis-
schien weer terug op de kettingen, dan 
breken er weer gouden tijden aan voor 
mensen als Albert Hoekman. Maar wij 
willen het natuurlijk niet terugdraaien, 
de botten zijn uiteindelijk van onderge-
schikt belang”, vertelt Adrie.

“We organiseren elk jaar op Texel tij-
dens het HavenVistijn een Bottenberg. 
De laatste keer kwam minstens de helft 
bij Albert vandaan. Er werden 64 kisten 
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met botten gedetermineerd, waarvan to-
taal 30 kisten met botten meegenomen 
door kinderen, daar komen misschien 
ook weer onderzoekers uit voort. We 
hebben wat ‘concurrentie’ van Het 
Natuurhistorisch in Rotterdam (maar 
Bram Langeveld komt wel een hele 
dag naar ons HavenVistijn om botten 
te determineren). We hebben ook al 
eens gedeeld met De Groene Poort in 
Boxtel. Dit doen we echt voor bewust-
wording, met name onder kinderen, 
maar er zijn ook volwassenen die er als 
wolven op springen. Het materiaal is 
een derde soort kwaliteit en gaat gratis 
weg, we vragen alleen een vrijwillige 
bijdrage voor een goed doel.”

Jullie walvissenbottencol-
lectie, de grootste Neder-
landse privéverzameling, 
is toegankelijk gemaakt 
voor onderzoek en pub-
liek (op afspraak) door 
samenwerking, en een 

schenkingsovereenkomst, 
met Ecomare. Waarom 
hebben jullie besloten de 
collectie over te dragen 
aan Ecomare?

“Onze schuur, Groenland, is feitelijk 
een dependance van Ecomare gewor-
den. En na ons overlijden krijgt Ecoma-
re de collectie. Dit is ook voor educatie. 
We leiden mensen hier rond. Ik haal 
voldoening uit de vragen en de belang-
stelling die mensen tonen. Ecomare is 
natuurlijk gewoon een instituut.”

Adrie en Ineke geven ook lezingen, 
zoals recentelijk één voor visserijver-
tegenwoordigers, over de vismethodes 
van walvissen. Maar het gaat hen niet 
alleen om het delen van kennis. Adrie: 
“Ik vind het belangrijk dat de botten, 
het dier dat er omheen gezeten heeft, 

het laatste respect krijgen. In 2016 
strandden hier zes potvisjes, die gingen 
gewoon de destructie in; dat kan ik zo 
slecht zetten! Ik ga niet voor de heb, 
ik ga altijd voor het verhaal. Het is zo 
respectloos tegenover het dier. Bewust-
wording is een dingetje, respect is ook 
wel een dingetje.”

“Een tijdje terug lag er een kadaver 
van een vinvis op het strand en liep 
Ineke in nette enkellaarsjes bij het ka-
daver rond om mensen te informeren, 
waaronder de burgemeester. En vervol-

gens liep de burgemeester ook de hele 
dag aan mensen het verhaal van Ineke 
te vertellen. Honderden bezoekers zijn 
er geweest. Het bleek gelukkig een 
Texelse walvis, dus die is niet naar een 
ander museum gegaan. ‘Wat ligt op 
Texel bluuft op Texel’.”

WAT LIGT OP TEXEL BLUUFT OP TEXEL
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In 2017-2018 is het 
onderzoek naar de 
complete collectie 
uitgevoerd (zie p. 41 van 
deze Cranium). Hoe was 
dat voor jullie?

“Via een oproep in de Texelse 
Courant hebben we een stuk of achttien 
vrijwilligers geworven, waarvan elke 
donderdagmiddag tien-vijftien man 

dingen in kaart zaten te brengen, onder 
toezicht van Arthur Oosterbaan (Con-
servator Ecomare). De meesten hadden 
nog nooit walvisbotten in handen gehad, 
maar raakten gaandeweg helemaal 
enthousiast. Zo is er ook een meisje 
bij Bram in het NMR terechtgekomen. 
Lastig te determineren stukken neemt 
Arthur ook wel mee naar Kor & Bot. 
Klaas controleert de database ook nog. 
Musea leveren vaak wenslijstjes in (voor 

uitleen) en dat zal wel vaker worden als 
straks op de website van Ecomare te 
zien is wat er in de collectie zit.”

“Een paar stukken van grijze 
walvissen hebben onderzoekers in 
Leipzig laten DNA-en. Op grond van 
de rapporten zijn twee stukken voor 
een jaar of 2,5 bij een Duits museum 
in bruikleen geweest. Er loopt ook 
nog een project met 65 balein samples 
in Groningen; daar proberen ze te 
achterhalen wat voor walvis het was, of 
het een mannetje of een vrouwtje was, 
hoe oud, en waar hij leefde. Dat is voor 
Ecomare goede toegevoegde waarde, 
anders is het alleen maar leuk. Als je 
het meer doorgronden kan, is zo’n 
collectie veel leuker.”

Hoe gaat het nu met 
walvisachtigen in de 
Noordzee?

Wat Adrie betreft wel goed. “Mijn 
zoon had een maand terug nog een 
filmpje met een stuk of wat springende 
dolfijnen.” En Ineke voegt toe: “Het 
gaat best goed met de bultruggen, 
vinvissen en dwergvinvissen.”

“De laatste vijftien jaar hebben we 
wel twintig verschillende bultruggen 
gezien in de Nederlandse wateren 
of Noordzee, dat is eeuwen niet zo 
geweest. Ze zoeken de randen van 
hun foerageergebied op, dan zien we 
ze in de Noordzee; maar drie daar-
van waren gestrand. Potvissen raken 
eerder gedesoriënteerd, dan is hun 
TomTom op tilt. Plastic in walvissen, 
als ze opengesneden worden, valt ook 
nog wel mee. Bij Duitse walvissen is 
vorig jaar hoofdlijn [langelijnvisserij, 
red.] in de maag aangetroffen en ook 
zeeduivel die aan de hoofdlijn gezeten 
had, dus daar hadden de walvissen 
van gesnoept. In de Noordzee valt 
het met plastic nog wel mee, er is 
meer microplastic dan groter plastic. 
Nederland heeft de schoonste stranden 
van Europa”, legt Adrie uit. “Ook het 
geluid onder water van grote scheep-
vaart is op de Noordzee niet echt een 
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probleem. Aanvaringen met de grote 
containerboten komen vaker voor in 
het zuiden. Het is niet leuk, maar niet 
bedreigend voor de walvisstand. Dat 
ligt anders bij Noordkapers bij Boston, 
die moeten echt beschermd worden.”

“Het heien van palen is waarschijn-
lijk erger dan het geluid van schepen”, 
vertelt Ineke. “Bij seismografisch 
onderzoek en olieboren worden airguns 
gebruikt – dat geeft mogelijk gehoor-
schade bij walvissen, dat is nog niet 
duidelijk.

Hoe was het om 
geridderd te worden 
in de Orde van Oranje-
Nassau (Oud&Nieuws, 
Cranium 35-1, 2018) 
en heeft dat gevolgen 
gehad voor de interesse 
in de collectie?

“We hebben heel veel felicitaties 
gekregen en complimenten. Het insigne 
heb ik nog nooit opgespeld. De burge-
meester vroeg laatst: ‘Waarom hebben 
jullie dat dingetje niet op?’ We zijn er 
wel groot mee, maar voor de rest treden 
we er niet zo gauw mee naar buiten. 
Het is net met wat voor wereld je 
spreekt. Die walvisbotten zijn maar een 

heel klein dingetje op ons ‘record’, het 
gaat ook om de visserij, het rondleiden 
van mensen, de lange staat van dienst 
in allerlei besturen. Dat je wat voor de 
wereld om je heen betekent. Ik denk 
dat het ook een uiting van sociaal om-
gaan is, kortom: het is meer dan alleen 
respect”, aldus Adrie.

“Het is toch vooral een Texels 
gebeuren, die mensen kennen we 
allemaal al”, vult Ineke aan, “Er is niks 
veranderd, we gaan gewoon verder op 
dezelfde voet.”

“Anders, die medailles leggen hier 
gewoon op het bureau, in een hoekie. 
Deze hebben wel een kroontje erboven, 
dat betekent dat je ridder bent.”

ALS JE HET MEER DOORGRONDEN KAN, 

IS ZO’N COLLECTIE VEEL LEUKER

EERDERE INTERVIEWS 
IN DEZE SERIE

Cranium 27-1, 2010 
Aart Walen

Cranium 28-2, 2011 
Sander Schouten

Cranium 29-1, 2012 
Leen Hordijk

Cranium 30-1, 2013 
alle oudvoorzitters en 
-hoofdredacteurs

Cranium 31-1, 2014 
Jan van de Steeg

Cranium 32-2, 2015 
Albert Hoekman

Cranium 34-1, 2017 
Hester Loeff
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