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Samenvatting
Tussen 1990 en 2017 verzamelde Adrie Vonk circa 1700 walvisbotten die door Nederlandse
vissers zĳn opgevist uit de Noordzee. In 2015 schonk hĳ deze aan Ecomare. Deze botten zĳn
gedetermineerd, onderzocht en vergeleken met gegevens van gestrande dieren en
zichtwaarnemingen. Vergeleken met gestrande dieren en zichtwaarnemingen zĳn de opgeviste
recente botten van dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) en gewone vinvis (Balaenoptera
physalus) algemener, terwĳl botten van de potvis (Physter macrocephalus) zeldzamer zĳn.
Relatief veel opgeviste botten van de bruinvis (Phocoena phocoena) en de gewone vinvis zĳn
onvolgroeid, vergeleken met gestrande dieren. De eerste soort plant zich in het gebied voort.
Bĳ de tweede soort zĳn veel gestrande dieren aangevaren en/of van elders vervoerd. Van de
opgeviste potvisbotten zĳn er juist weinig onvolgroeid, vergeleken met gestrande dieren.
Kennelĳk hebben jonge potvissen meer kans om te stranden dan oude. De collectie van 264
fossiele walvisbotten (Vroeg- en Laat-Pleistoceen, Vroeg-Holoceen) komt overeen met de
verwachting op basis van de literatuur. Er zĳn opvallend veel wervels bĳ, 91%, terwĳl je 76% zou
verwachten op basis van de bouw van het skelet. Kennelĳk hebben wervels meer kans om te
fossiliseren of herkend te worden.

Summary
Between 1990 and 2017, Adrie Vonk collected about 1700 whale bones found by Dutch
fishermen in the North Sea. The entire collection was donated to Ecomare in 2015. The whole
collection has been identified, researched and compared to data derived from both stranded
animals and sightings. When compared to numbers of stranded animals and sightings, the
recently fished up bones of the minke whale (Balaenoptera acutorostrata) and the fin whale
(Balaenoptera physalus) are overrepresented within the collection, while those of the sperm
whale (Physter macrocephalus) are more rare. Relatively many fished up harbour porpoise
(Phocoena phocoena) and fin whale bones show signs of immaturity, when compared to data on
stranded animals. The former procreates in the region. In the case of the latter species,
relatively many stranded animals show signs of being struck by vessels and/or of being
transported from elsewhere. Fished up bones of sperm whales show few signs of immaturity,
when compared to data of stranded animals. It appears that younger sperm whales are more
likely to be stranded than fully grown animals. The collection, comprised of 264 whale bones
(Early and Late Pleistocene, Early Holocene), meets expectations derived from the literature. It
does include a remarkably large number of vertebrae, constituting 91 percent of the collection,
while only comprising 76 percent of the skeletal structure. Vertebrae are apparently more likely
to fossilise, or are more likely to be recognised as bone.
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Figuur 1. De collectie in de schuur van Adrie Vonk.

The collection in Adrie Vonks shed.
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INLEIDING
Na het eerste artikel over de walvisbottencollectie Vonk

(Oosterbaan, 2018) volgt hier een verdere uitwerking van
deze unieke, lukraak uit de Noordzee opgeviste verzameling.
Tussen 1990 en 2017 verzamelde Adrie Vonk door
Nederlandse vissers uit de Noordzee opgeviste fossiele en
recente walvisbotten. De meeste komen uit de zuidelĳke
Noordzee, onder de lĳn Newcastle-Esbjerg. Hĳ bewaarde
alles wat hĳ van zĳn collega-vissers aangeleverd kreeg (Fig.
1). In 2016 schonk hĳ de collectie aan Ecomare en in het jaar
erop is de hele collectie met hulp van een groep vrĳwilligers
op naam gebracht, beschreven en gecatalogiseerd, ruim 1700
nummers. Het viel bĳ deze inventarisatie al op dat er van de
verschillende soorten verschillende skeletdelen aanwezig
waren. Hoe verschillen deze vondsten van wat je kunt
verwachten aan de hand van strandingsgegevens?

Van de acht meest algemeen voorkomende soorten is een
analyse van het voorkomen van de verschillende recente
skeletdelen gemaakt. De aantallen botten in de collectie
Vonk zĳn vergeleken met wat je zou kunnen verwachten op
grond van de opbouw van het walvisskelet, met de aanname
dat elk bot een even grote kans heeft opgenomen te worden
in de collectie. Verder is gekeken welk percentage botten van
onvolgroeide dieren is en dit percentage is vergeleken met
strandingsgegevens.

Ook van de fossiele botten van de collectie Vonk, die voor
een groot deel niet tot op soort gedetermineerd konden
worden, is een overzicht gemaakt.

METHODEN
Recente botten zĳn gedefinieerd als botten zonder

verkleuring of mineralisatie. Van botten met een duidelĳke
verkleuring naar grĳsbruin of zwart, maar zonder mine-
ralisatie, is de ouderdom voorzichtig bepaald als Laat-
Pleistoceen/Vroeg-Holoceen. Van botten met duidelĳke
mineralisatie is de ouderdom voorzichtig bepaald als
Neogeen/Vroeg-Pleistoceen.

De volgende skeletdelen zĳn niet opgenomen: tanden,
ribben, vingerkootjes, bekkenbeentjes, chevronbotjes en de
achterste staartwervels zonder laterale en dorsale
uitsteeksels, de zogenaamde kadetjes. Deze zĳn klein en
daardoor nauwelĳks gevonden, of ze zĳn niet tot op de soort
te determineren. Alle overige recente skeletdelen zĳn wel
opgenomen: schedel en schedelfragmenten, onderkaak,
tongbeen, alle soorten wervels, inclusief de staartwervels
met uitsteeksels, schouderblad, opperarmbeen, spaakbeen,
ellepĳp en borstbeen.

De hoeveelheden gevonden skeletdelen zĳn vergeleken
met de te verwachten hoeveelheden per soort. Dit is gedaan
op basis van het aantal skeletdelen dat een typisch skelet van
de soort bevat. Hierbĳ is uitgegaan van de aanname dat elk
herkenbaar bot van het skelet van een bepaalde soort
dezelfde kans heeft om in de collectie te belanden (Tabel 1).
Het is maar de vraag of dat echt zo is, omdat de formaten
verschillen, en daarmee de kans dat een bot door de mazen
glipt en wel of niet meegenomen wordt.

De te verwachten aantallen skeletdelen zĳn bepaald door
tellingen van de relevante skeletdelen bĳ complete skeletten
in Ecomare (bruinvis, witsnuitdolfijn, dwergvinvis, butskop,
potvis) en Natuurmuseum Fryslân (tuimelaar, griend). Bĳ de
gewone vinvis heb ik het aantal determineerbare staart-
wervels op een afbeelding van een skelet op internet (Alamy
stock photo 217670812) geteld. Het aantal skeletdelen
verschilt per soort fors, met name het aantal hals-, lende- en
staartwervels.

De aanwezigheid van niet verbeende groeivlakken is bĳ
elk bot bekeken, en aan de hand daarvan is van elke soort het
percentage botten van onvolgroeide dieren vastgesteld. Deze
zĳn vergeleken met de percentages van onvolgroeide
gestrande dieren per soort. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de gegevens op de website Walvisstrandingen.nl, en
aanvullende informatie van Guido Keĳl van Naturalis, die
deze website beheert.

De fossiele botten konden minder grondig geanalyseerd
worden, omdat de determinaties onvolledig zĳn.

RESULTATEN EN BESPREKING
Recente botten
Tabel 2 geeft voor elke soort de verhouding tussen de

volgroeide en onvolgroeide skeletdelen weer.

Bruinvis, Phocoena phocoena, 479 stuks, 24%
onvolgroeid, veel schedels, weinig borst- en staartwervels
(Fig. 2). Vooral bĳ deze kleine soort kun je verwachten dat
de kleinere botten over het hoofd zĳn gezien, door de mazen
van het net zĳn geglipt, of niet de moeite waard om mee te
nemen werden geacht. De schedels zĳn relatief groot, die
hebben meer kans gehad om meegenomen te worden door de
vissers. Dat geldt in mindere mate ook voor de witsnuit-
dolfijn. De bruinvis is een uitgesproken bewoner van
ondiepe kustzeeën (Camphuysen & Peet, 2006).

Het vrĳ hoge aantal botten van jonge dieren bĳ de bruinvis
is te verklaren uit het feit dat deze soort als enige zich
daadwerkelĳk in de zuidelĳke Noordzee voortplant
(Camphuysen & Peet, 2006). Van de 1096 tussen 2015 en
2019 in Nederland gestrande dieren die opgemeten zĳn
waren er 611 kleiner dan 120 cm en daarmee klaarblĳkelĳk
onvolgroeid, dat is 56% (pers. e-mail Guido Keĳl, 30-3-
2020, gegevens van Walvisstrandingen.nl en Lonneke
Ĳsseldĳk, 31-3-2020).

Dwergvinvis, Balaenoptera acutorostrata, 373 stuks, 19%
onvolgroeid, veel schedelmateriaal, vaak fragmenten, veel
staartwervels, weinig hals- en borstwervels (Fig. 3). Bĳ deze
grote soort zĳn waarschĳnlĳk alle botten meegenomen, in
tegenstelling tot bĳ de bruinvis. Dat is ook bĳ de gewone
vinvis en de potvis het geval. De meeste botten van deze
soort zĳn in de Noordzee ten noorden van de Doggersbank
opgevist. Daar worden ze ook het meeste waargenomen
(Camphuysen & Peet, 2006).

Zeven van de dertig in de afgelopen eeuw in Nederland
gestrande en opgemeten dwergvinvissen waren kleiner dan 5
meter, en dus klaarblĳkelĳk onvolgroeid, dat is 23%
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Tabel 1. Aantal gevonden botten vergeleken met de kans op grond van het skelet.

Number of bones found compared to the chance based on the skeleton.

BRUINVIS DWERGVINVIS WITSNUITDOLFIJN TUIMELAAR BUTSKOP GEWONE VINVIS GRIEND POTVIS

schedel 121,00 73,00 32,00 7,00 1,00 8,00 4,00 0,00

tongbeen 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00

borstbeen 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 2,00 0,00 1,00

onderkaak 12,00 14,50 8,50 4,50 0,50 3,00 0,00 0,50

schouderblad 13,50 11,00 5,50 5,50 0,50 0,00 0,00 1,50

humerus 1,50 5,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00

radius 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

ulna 1,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50

halswervel 23,00 3,43 11,00 2,00 0,00 1,29 2,00 2,00

borstwervel 5,92 2,50 2,53 3,25 1,33 0,64 1,50 0,82

lendewervel 8,18 5,67 2,39 2,61 2,33 0,87 0,60 0,22

staartwervel 4,14 11,22 0,96 0,94 2,75 0,33 0,27 1,82

staartcadetjes

bekkenbeentjes

ribben

vingerkootjes

chevronbotjes

aantal herkenbare

botten
121,00 73,00 32,00 8,00 2,75 8,00 4,00 2,00

BRUINVIS DWERGVINVIS WITSNUIT-DOLFIJN TUIMELAAR BUTSKOP GEWONE VINVIS GRIEND POTVIS

schedel 1,00 1,00 1,00 0,88 0,36 1,00 1,00 0,00

tongbeen 0,02 0,04 0,03 0,13 0,00 0,13 0,50 1,00

borstbeen 0,04 0,01 0,06 1,00 0,36 0,25 0,00 0,50

onderkaak 0,10 0,20 0,27 0,56 0,18 0,38 0,00 0,25

schouderblad 0,11 0,15 0,17 0,69 0,18 0,00 0,00 0,75

humerus 0,01 0,08 0,00 0,00 0,18 0,00 0,13 0,00

radius 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,25

ulna 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

halswervel 0,19 0,05 0,34 0,25 0,00 0,16 0,50 1,00

borstwervel 0,05 0,03 0,08 0,41 0,48 0,08 0,38 0,41

lendewervel 0,07 0,08 0,07 0,33 0,85 0,11 0,15 0,11

staartwervel 0,03 0,15 0,03 0,12 1,00 0,04 0,07 0,91

staartcadetjes

bekkenbeentjes

ribben

vingerkootjes

chevronbotjes

aantal herkenbare

botten
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Figuur 3. Dwergvinvis (Balaenoptera
acutorostrata); aantal gevonden botten
vergeleken met de kans op grond van het
skelet.

Minke whale (Balaenoptera acutorostrata);
number of bones found compared to the
chance based on the skeleton.

Figuur 2. Bruinvis (Phocoena phocoena); aantal
gevonden botten vergeleken met de kans op
grond van het skelet.

Harbour porpoise (Phocoena phocoena);
number of bones found compared to the
chance based on the skeleton.

Tabel 2. De verhouding tussen volgroeide en onvolgroeide skeletdelen per soort.

The ratio between fully grown and immature bones per species.
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(Walvisstrandingen.nl). In de zuidelĳke Noordzee zĳn weinig
waarnemingen van jonge dieren (Camphuysen & Peet, 2006).

Witsnuitdolfijn, Lagenorhynchus albirostris, 201 stuks,
14% onvolgroeid, veel schedels en onderkaken, weinig
staartwervels (Fig. 4). Voor een mogelĳke verklaring van het
grote aantal schedels zie onder bruinvis. Deze soort heeft een
noordelĳke verspreiding, in koud-gematigde gebieden
(Camphuysen & Peet, 2006).

Van de laatste vĳftig in de afgelopen eeuw aan de
Nederlandse kust gestrande witsnuitdolfijnen waren er
veertien korter dan 2 meter en klaarblĳkelĳk onvolgroeid,
dat is 28% (Walvisstrandingen.nl).

Tuimelaar, Tursiops truncatus, 139 stuks, 16%
onvolgroeid, betrekkelĳk weinig schedels en staartwervels
(Fig. 5). De tuimelaar is een bewoner van ondiepe kustzeeën.
Tot 1960 was deze soort algemeen in de zuidelĳke Noord-
zee. De soort komt voor van de tropen tot in gematigde
zeeën (Camphuysen & Peet, 2006). Het is goed mogelĳk dat
tuimelaarschedels meer kans hebben gehad om in het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam terecht te komen,
omdat Erwin Kompanje en Klaas Post er jarenlang gericht
naar op zoek waren (pers. e-mail Klaas Post, 12-4-2020).

Van de laatste vĳftig in de afgelopen eeuw aan de
Nederlandse kust gestrande tuimelaars waren er twaalf korter
dan 2,5 meter en klaarblĳkelĳk onvolgroeid, dat is 24%
(Walvisstrandingen.nl).

Butskop, Hyperoodon ampullatus, 67 stuks, 25%
onvolgroeid, geen schedels, weinig borstwervels, veel lende-
en staartwervels (Fig. 6). Van deze soort zĳn vooral botten
van het achterste deel van het lichaam gevonden! Hiervoor is
geen verklaring. Mogelĳk spelen determinatiefouten een rol:
met name staartwervels zonder uitsteeksels van butskop en
dwergvinvis zĳn lastig te onderscheiden. De butskop is een
oceanische soort van koud-gematigde tot subarctische
zeegebieden, die in de Noordzee weinig te zoeken heeft
(Camphuysen & Peet, 2006).

Het hoge aantal botten van onvolgroeide dieren is
mogelĳk te verklaren uit het feit dat vooral onervaren en/of
zwervende jonge dieren in de Noordzee belanden. Dezelfde
verklaring geldt ook voor het hoge percentage onvolgroeide
gestrande butskoppen. Vier van de twaalf in de afgelopen
eeuw aan de Nederlandse kust gestrande butskoppen waren
kleiner dan 6 meter, en dus klaarblĳkelĳk onvolgroeid, dat is
33% (Walvisstrandingen.nl).

Gewone vinvis, Balaenoptera physalus, 55 stuks, 22%
onvolgroeid, veel schedelmateriaal en onderkaken, weinig
staartwervels (Fig. 7). De gewone vinvis is een oceanische
soort, die zeldzaam is in de Noordzee (Camphuysen & Peet,
2006). De meeste botten zĳn opgevist in de noordelĳke
Noordzee. Zie ook onder dwergvinvis.

Van de veertien in de afgelopen eeuw aan de Nederlandse
kust gestrande gewone vinvissen waren er twee kleiner dan
12 meter en dus klaarblĳkelĳk onvolgroeid, dat is 14%
(Walvisstrandingen.nl). Dit is de enige soort waarbĳ het

percentage onvolgroeide gestrande dieren lager is dan het
percentage onvolgroeide botten in de collectie Vonk. Een
mogelĳke verklaring is dat veel gestrande gewone vinvissen
het slachtoffer van aanvaringen waren, ongeveer de helft
(Walvisstrandingen.nl). De kadavers kunnen daarna van Het
Kanaal met de gebruikelĳke zeestromen naar de Noordzee
zĳn gedreven, of op de bulb van schepen vervoerd.

Griend, Globicephala melas, 43 stuks, 14% onvolgroeid,
veel borstwervels (Fig. 8). Hier is geen verklaring voor.
Gezien het lage aantal gevonden botten kan toeval een grote
rol spelen bĳ de hoeveelheden gevonden skeletdelen. Het
onderscheid met de orka Orcinus orca, ook aanwezig in de
collectie Vonk met 21 skeletdelen, is bĳ de wervels lastig.
De griend is vrĳ zeldzaam in de Noordzee, maar komt in Het
Kanaal en de Atlantische Oceaan meer voor (Camphuysen &
Peet, 2006).

Twee van de dertien op de Nederlandse kust gestrande
grienden waren kleiner dan 3 meter, en dus klaarblĳkelĳk
onvolgroeid, dat is 15% (Walvisstrandingen.nl).

Potvis, Physeter macrocephalus, 42 stuks, 11% onvol-
groeid, geen schedels, weinig lendenwervels, veel staart-
wervels (Fig. 9). Deze oceanische soort wordt regelmatig in
de ondiepe Noordzee gezien, terwĳl hĳ er niet veel te zoeken
heeft. Het is echter niet zo dat de in de Noordzee “verdwaal-
de” potvissen allemaal in nood verkeren (Camphuysen &
Peet, 2006). Ook bĳ deze soort kan toeval een grote rol
spelen bĳ de hoeveelheden gevonden skeletdelen, gezien het
lage aantal gevonden botten.

Van deze soort zĳn weinig botten van jonge dieren op de
Noordzeebodem gevonden, terwĳl die juist wel veel stranden.
Van de 27 complete potvissen die in de afgelopen eeuw aan de
Nederlandse kust zĳn gestrand waren twaalf dieren kleiner dan
14 meter, dat is 44% (Walvisstrandingen.nl). Jonge, onervaren
dieren lopen kennelĳk vooral gevaar om te stranden.

FOSSIELE BOTTEN
Er werden 98 botten gedefinieerd als “versteend” en 166

als “verkleurd”; er konden 128 botten tot op soort gedeter-
mineerd worden. Het niet tot op soort gedetermineerde
materiaal (134 stukken) kon worden toegeschreven aan grote
walvissen en bestaat voornamelĳk uit wervels. Tabel 3 geeft
een overzicht van de gevonden fossiele botten.

Alle versteende botten, waarschĳnlĳk uit het Neogeen/
Vroeg-Pleistoceen, zĳn gevonden in het Scheldegebied. Het
zĳn vooral botten van potvis, spitssnuitdolfijn en beluga,
daarnaast enkele botten van tuimelaar en echte walvis. Dit
komt overeen met andere vondsten uit dit gebied (Post, 1998).

Nog meer botten van de beluga uit de collectie Vonk zĳn
niet versteend maar verkleurd. Deze zĳn gevonden in het
Noordzeegebied, en waarschĳnlĳk afkomstig uit het
Weichselien. Soortgelĳk verkleurde botten van walrus
Odobenus rosmarus en zadelrob Pagophilus groenlandicus
zĳn ook in de collectie Vonk aanwezig. Dit is in over-
eenstemming met andere vondsten van zeezoogdierbotten
met dezelfde ouderdom uit het Noordzeegebied (Post, 2005).
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Figuur 4. Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus
albirostris); aantal gevonden botten vergeleken
met de kans op grond van het skelet.

White-beaked dolphin (Lagenorhynchus
albirostris); number of bones found compared
to the chance based on the skeleton.

Figuur 5. Tuimelaar (Tursiops truncatus); aantal
gevonden botten vergeleken met de kans op
grond van het skelet.

Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus);
number of bones found compared to the
chance based on the skeleton.

Figuur 6. Butskop (Hyperoodon ampullatus);
aantal gevonden botten vergeleken met de
kans op grond van het skelet.

Northern bottlenose whale (Hyperoodon
ampullatus); number of bones found compared
to the chance based on the skeleton.

Figuur 7. Gewone vinvis (Balaenoptera
physalus); aantal gevonden botten vergeleken
met de kans op grond van het skelet.

Fin whale (Balaenoptera physalus); number of
bones found compared to the chance based on
the skeleton.
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Mogelĳk komen de verkleurde botten van potvis,
tuimelaar, vinvis, spitssnuitdolfijn, bruinvis, orka, griend,
echte walvis, witsnuitdolfijn en grĳze walvis eerder uit het
Vroeg-Holoceen. De grĳze walvis is overigens wel bekend
uit Weichselien in het Noordzeegebied (Post, 2005).

De verdeling van de botsoorten is sterk afwĳkend van wat
je zou verwachten op grond van de aantallen herkenbare
skeletdelen bĳ de gevonden soorten. Wervels domineren
enorm, bĳ alle soorten, zowel in het neogene als pleistocene
materiaal. Maar 23 van de 264 gevonden botten zĳn geen
wervel, nog geen 9%! Bĳ de potvis zou je 28% verwachten,
bĳ de zeer wervelrĳke witsnuitdolfijn 16%. Bĳ de overige
soorten zit dat percentage daartussenin, om en nabĳ 24%.

CONCLUSIE
Voor een grondige statistische analyse is deze grote

hoeveelheid lukraak verzamelde walvisbotten toch nog te
klein. Het loont wellicht de moeite om bĳ de algemene
soorten (bruinvis, witsnuitdolfijn en dwergvinvis) een
verdere analyse te doen. Voor de grillige verdeling in
hoeveelheden bottypen per walvissoort in deze analyse
bestaat vaak geen andere verklaring dan het toeval. Storende
factoren zĳn onzekere determinaties, door de mazen van het
net geglipt, niet de moeite waard geacht om mee te nemen,
verspoelde of versleepte kadavers, en meer of minder kans
op fossilisatie. Kennelĳk hebben wervels een grotere kans
om als fossiel bewaard te blĳven en herkend te worden als
walvisbot dan andere skeletdelen.
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Figuur 9. Potvis (Physter macrocephalus); aantal
gevonden botten vergeleken met de kans op
grond van het skelet.

Sperm whale (Physter macrocephalus); number
of bones found compared to the chance based
on the skeleton.

Figuur 8. Griend (Globicephala melas); aantal
gevonden botten vergeleken met de kans op
grond van het skelet.

Pilot whale (Globicephala melas); number of
bones found compared to the chance based on
the skeleton.
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beluga 0 0 2 6 5 19 7 0 0 11 28 7 32 39

potvis 0 1 0 3 1 20 3 1 1 16 14 12 18 30

tuimelaar 0 0 0 4 5 5 1 0 0 9 6 5 10 15

vinvis 1 0 1 2 2 2 1 1 0 6 4 3 7 10

spitssnuit 0 0 0 4 1 4 0 1 0 8 2 7 3 8

bruinvis 0 0 1 0 1 4 0 1 0 3 4 3 4 7

orka 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 4 1 4 5

griend 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 3 1 4 5

echte walvis 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 2 3 2 5

witsnuitdolfijn 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2

grijze walvis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2

grote walvis spec. 5 3 19 31 13 29 29 4 1 74 60 56 78 134

totaal 7 5 23 53 35 89 41 9 2 134 130 98 166 264

Tabel 3. Fossiele walvisbotten.

Fossil whale bones.
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