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Draaihalzen Jynx torquilla ontleed, 
of: anatomische lessen als maat 
voor talrijkheid
Rob Bijlsma
Onze (bet)overgrootouders
De glorietijd van de anatomie en osteologie ligt minstens een eeuw achter ons. Voor het gemak 
ga ik even voorbij aan de recente opleving in belangstelling, waarbij nieuwe, dure speeltjes 
de vergelijkende anatomie weer tot een hippe wetenschap hebben gemaakt en er eindelijk iets 
kan worden toegevoegd aan de superieure ontledingen van onze (bet)overgrootouders. Die 
opleving is zelfs in het populairwetenschappelijke domein zichtbaar, met bijvoorbeeld het boek 
over ‘ontvederde’ vogels (Van Grouw 2013). De uitgifte van zo’n boek was enkele decennia 
geleden ondenkbaar. De nieuwe interesse zou bijna doen vergeten dat er al vanaf de vroege 
Renaissance belangwekkende werken zijn verschenen (om van Aristoteles – die iedereen min-
stens anderhalf millennium voor was – maar te zwijgen). Dat zou onterecht zijn.

Superieure kwaliteit
Onze voorgangers hebben namelijk schitte-
rend uitgewerkte platen van het inwendige 
van vogels nagelaten, al dan niet in kleur en 
met oogverblindend detail. Technisch tekenen 
was toentertijd binnen de biologie een serieus 
ambacht waar tekentalent vooral niet gepaard 
moest gaan met frivole kunstenaarsstrapatsen. 
De tekenaar moest zijn ego wegcijferen en 
gedetailleerde, scherplijnige tekeningen naar 
de natuur maken die – afhankelijk van het 
doel – ontdaan waren van alles wat niet ter 
zake deed.1 Misschien dat vogelaars beginnen 
te gapen bij lezing van de technische taal 
van anatomen, maar bijna niemand zal aan 
de schoonheid van de begeleidende platen 
ontkomen. In het antiquarische circuit maken 
de anatomische studies met – vaak handge-
kleurde – platen tegenwoordig dikke duiten. 
Gelukkig komen er steeds meer boeken uit de 
voorafgaande eeuwen vrijelijk beschikbaar op 
het internet.

Draaihalstong
De tong van de Draaihals is een zeer inte-
ressant fenomeen. In een eerder stukje over 
Draaihalzen Jynx torquilla ging het me vooral 
om de tong als werktuig bij het foerageren 
op mieren en hun broed (Bijlsma 2016). Een 

tweede aspect bleef buiten beschouwing, 
namelijk dat Draaihalzen überhaupt opdui-
ken in anatomische en vogelkundige werken 
van eeuwen geleden. Je mag aannemen dat 
beoefenaars van anatomische studies, zeker 
in de late Middeleeuwen en vlak daarna, 
vooral gebruikmaakten van wat een direct nut 

1 Toen ik clandestien colleges volgde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, halverwege de jaren zeventig, werkte er in ieder geval nog één 
technisch tekenaar/fotograaf. Dat was Gijsbert van Frankenhuyzen, de oudste van een hele rij Frankenhuyzertjes, die deels actief waren in de CJN. 
Hun vader was een bekend entomoloog, werkzaam aan de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen, gespecialiseerd in bladmineerders (zie: http://
www.natuurtijdschriften.nl).

Figuur 1 - Anatomische afbeeldingen in De Avium Sce-
letis et Praecipuis musculis, van Volcher Coiter (1575), 
met centraal Kraanvogel en Aalscholver. In de hoeken 
zijn Spreeuw, Hagedis en (linksboven) de schedels van 
Zwarte Specht en Draaihals weergegeven; die laatste 
twee mét tongbeen!
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voor de mens had en algemeen voorhanden 
was. Mens, hond, kip, gans, reiger, spreeuw, 
dat soort werk. Als er al spechten opduiken 
in anatomische werken, dan veelal Groene 
Specht Picus viridis. Dat was ook het geval 
in vogel- en dierboeken in de 15de en 16de 
eeuw, al laat de naamgeving in de Middel-
eeuwen, Renaissance en Verlichting nogal 
te wensen over en is niet altijd zeker over 
welke soort het gaat.2 Spechten figureren 
bijvoorbeeld in de geschriften van Petrus 
Candidus in 1460 (naar Killermann 1914), 
van Conrad Gessner halverwege de 16de eeuw 
en van Volcher Coiter in 1575 (al doet de 
aanduiding ‘pici Holzkräer’ in zijn ‘De avium 
sceleti et praecipuis musculus’ eerder aan 
Zwarte dan aan Groene Specht denken; zie 
uitleg in Springer 2007). Maar de Draaihals 
ontbrak evenmin, zoals blijkt uit de klassieke 
plaat van Volcher Coiter uit 1575. Bij nadere 
bestudering van deze afbeelding (gerepro-
duceerd onder meer als Plaat I in Brouwer 
1953, hier overgenomen als Figuur 1) blijken 
de spechtenschedels voorzien te zijn van het 
karakteristieke tongbeen dat over de schedel 
gekruld ligt tot achterop de schedel. Het gaat, 
gezien de bijschriften, vermoedelijk om een 
Zwarte Specht (zie boven) en zeker om een 
Draaihals (‘Jyncis caput’, ofwel kop van 
een Jynx, en ten overvloede ‘der Kopf eines 
Wendehalses’). Bij zijn specht is zelfs te zien 
dat het tongbeen bovenlangs het rechteroog 
via het rechterneusgat de snavel binnenloopt 
(zie ook Van Grouw 2013, die mooi de groef 
in de schedel – van een Groene Specht – laat 
zien waar het tongbeen doorheen loopt in 
Figuur 2). Draaihalzen waren kennelijk nog 
zo algemeen dat ze gemakkelijk verzameld 

konden worden ten faveure van een anato-
mische studie. Althans, dat maak ik ervan; 
zie ook ‘Historia animalium’, van Aristote-
les (geschreven rond 340 v. Chr.), waar de 
Draaihals prominent aan de orde komt. Dat 
talrijke voorkomen geldt evenzeer voor Groe-
ne Spechten, iets waar ik me wel wat bij kan 
voorstellen. De jonge vogelaar weet niet beter 
dan dat de Grote Bonte Specht Dendrocopos 
major de talrijkste onder de spechten is, maar 
zelfs nog in mijn begintijd op de Veluwe – 
eind jaren zestig en vroege jaren zeventig 
– deed de Groene Specht in aantal nauwelijks 
onder voor de Grote Bonte Specht.

Lijkenpikkers
Opmerkelijk is dat men eeuwen geleden in 
sommige opzichten beter naar vogels keek 
dan tegenwoordig. Dat kwam omdat een 
vogel toen werd gedood en ontleed. Zelfs 
vrij recent was dat nog een normale gang van 
zaken; Fr. Haverschmidt, auteur van ‘The 
birds of Surinam’ (1968), baseerde zijn boek 
overwegend op exemplaren die door hemzelf 
en zijn voorgangers waren geschoten.3 We 
hebben het dan over de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw.
Bij ontleding kunnen allerlei interessante 
zaken aan het licht komen. Volcher Coiter is 
daar een goed voorbeeld van; diens scherpe 
oog voor detail was het tongbeen van spech-
ten niet ontgaan. Hij was een tijd bij Ulisse 
Aldrovandi in de leer, bij wie hij promoveer-
de en die zich een deel van Coiters werk toe-
geëigende zonder die laatste te noemen (Corti 
2009), iets wat toentertijd veel voorkwam 
en ook tegenwoordig niet ongewoon is in de 
wetenschap.4 Niettemin staat Coiter (1534-

Figuur 2 - De tong van spechten, zoals 
deze Groene Specht, kan ver worden 
uitgestoken omdat het tongbeen zo 
lang is. Het is een ingenieus apparaat. 
In ruststand ligt het tongbeen om de 
kop gekruld. Het tongbeen bestaat uit 
een stevige, gesegmenteerde kern en 
een omhulling van spieren. Door een 
speciale spier aan te trekken schiet de 
tong naar buiten, een andere spier zorgt 
voor intrekking. De tongpunt zelf kan 
met vier verschillende spieren worden 
aangestuurd. In tegenstelling tot Groene 
Specht, die haakjes aan de tongpunt 
heeft, is de tong van een Draaihals glad 
en kleverig. Draaihalzen likken hun 
voedsel op.

Tekening uit: Van Grouw 2013.
Tekening: Karina van Grouw`. 

2 Linnaeus, bijvoorbeeld, schaarde de Draaihals in ‘Systema Naturae’ eerst nog onder de koekoeken; pas in de zevende editie gaf hij de soort een eigen 
genus; zie Spix (1811).

3 Het voordeel van verzamelen was: ook rui en voedsel (via maagonderzoek) werden bekend; voor veel soorten in de tropen is dat nog steeds de enige 
informatie dienaangaande. Volgens Thom Renssen, die Haverschmidt heeft geholpen in zijn Surinaamse tijd, achtte Haverschmidt waarnemingen 
zonder bewijsexemplaar onbetrouwbaar. Een lijst à la die van Cees Scharringa (Ardea 62:219-225, 1974) vond hij maar niks: slechts één vogel op die 
lijst was geschoten (en niet eens met het oogmerk die te verzamelen).
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‘76) nog alom bekend als briljant anatoom 
wiens afbeeldingen bewondering oproepen 
vanwege hun precisie en detail (Nuyens 1933, 
1935, Stresemann 1951, Herrlinger 1952); de 
skeletten op de plaat van Coiter bewijzen dat 
eens te meer. Misschien is hij te vroeg over-
leden om dezelfde status te krijgen als zijn 
tijdgenoten Aldrovandi (die buitengewoon 
productief was en lang leefde: 1522-1605) en 
Conrad Gessner (1516-‘65), wiens werk altijd 
in omloop is gebleven en momenteel zelfs 
een opleving geniet (Springer & Kinzelbach 
2009).

Anatomie en poëzie als tijdsbeeld
Als een Draaihals in anatomische studies 
opduikt, of zelfs in dichtbundels (Clare 1835) 
en krijgsgevangenkampen (Niemann 2012), 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de soort 
in de desbetreffende tijd voldoende algemeen 
was om te worden verzameld (of te worden 

vereeuwigd via een gedicht of een studie). 
Tegenwoordig is de kans hierop – voor de 
Draaihals althans – zo goed als verkeken; 
dat de soort ontbreekt in Van Grouw (2013) 
is tekenend. Mocht deze gedachte kloppen, 
dan staat ook de Veldleeuwerik, zo’n beetje 
hét boegbeeld van zang en levenslust in de 
dichtkunst, vergetelheid te wachten. Waar 
tot voor kort iedere poëtisch angehauchte 
wandelaar boerenland en warme zomerdagen 
associeerde met ‘jubelende’ leeuweriken (zie 
een kleine bloemlezing in Lemaire 2004), zal 
de dichter in de 21ste eeuw er met geen woord 
meer over reppen. Leeuweriken zijn immers 
weggevaagd uit het dagelijkse leven, en dus 
niet meer behorend tot de algemene kennis 
van de dichter. Voor Draaihalzen is dat doek 
al eerder gevallen, maar niet zonder een spoor 
in de wetenschappelijke en literaire wereld te 
hebben nagelaten.

4 Een stug staaltje betreft Selman Waksman, die met de ontdekking van zijn 23-jarige PhD-student Albert Schatz van streptomycine als effectieve 
bestrijder van tuberculose aan de haal ging, het middel stiekem op eigen naam patenteerde (en de pegels ervan opstreek) en er later de Nobelprijs voor 
kreeg (Pringle 2012).

n R.G. Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse, rob.bijlsma@planet.nl.
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