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DE NEDERLANDSCHE TUIMELAARS. 

IN Augustus 1919 kwam ik, na Vlieland en Terschelling bezocht te hebben, op 
Ameland. Reeds den eersten middag hoorde ik, dat op het strand, tusschen 
Nes en Ballum, Noordzeezijde, een groote visch lag, even vóór den mooien 

duintop, de „Ballumer Bunkert" . Bij navraag bleek het dier wel 3 M. lang te zijn 
en waren er meerdere beenplaten op den rug te zien. Onwillekeurig dacht ik aan 
een steur. Zoo spoedig mogelijk trok ik er op uit en na een uurtje loopen vond ik 
het opgegeven voorwerp, waarin ik al spoedig een tuimelaar, Tursiops tursio = 
Tursiops truncatus = Delphinus tursio, herkende. Het was dus een soort dolfijn 
en géén steur. 

Deze soort, die zoo af en toe aanspoelt, is aanmerkelijk grooter en van krachtiger 
bouw dan de Bruinvisch, die ook veel meer bekend is. Aangezien het reeds schemer
donker was en hard regende, kon ik niet zoo heel veel meer uitvoeren dien avond. 

Het viel intusschen gemakkelijk te constateeren, dat de bovengenoemde been
platen, de blootgekomen doornuitsteeksels waren, waarvan ik er verscheidene, 
nog in verband, zag. De kop, zoo'n belangrijk deel voor de determinatie, was geheel 
gaaf en nog voorzien van alle ( i 80) groote, kegelvormige tanden. De onderkaak 
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kon ik vrij gemakkelijk losmaken en dat bewijsstuk, waaruit alleen al de soort 
duidelijk blijkt, was de buit van dien avond. Den volgenden morgen ging ik weer 
naar den Tuimelaar terug en had toen alle tijd voor het verdere werk. Het tongbeen 
(hoe zelden vindt men het aan schedels bewaard gebleven!) maakte ik eerst los 
en toen werd begonnen met het afscheiden van den kop van den romp. Men moet 
dat gedaan hebben, om te beseffen wat voor bezwaren die schijnbaar eenvoudige 
opgave met zich mede brengt. Het is van belang de juiste plaats te kiezen, net 
tusschen de 2 achterhoofdsknobbels en den atlaswervel. Van buitenaf is aan het 
aldaar ongeschonden dier, geen afscheiding te zien of, m.a.w., bij de dolfijnen, 
net als bij alle andere walvischachtige dieren, ontbreekt de uitwendig zichtbare 
hals. Met betasten komt men niets verder, door de dikke huid en vooral door de nog 
veel dikkere speklaag, waaronder bovendien nog heel wat vleesch zit. Het is 't beste, 
de snede een behoorlijk eind achter den kop aan te brengen; blijven er dan een paar 
halswervels aan zitten, dan kunnen die altijd later gemakkelijk worden losgemaakt. 

Is de kop eenmaal geheel los, dan verbaast men zich over de zwaarte. Het was 
mij dan ook onmogelijk, zonder hulp alles thuis te krijgen. Gelukkig bracht een 
der belangstellende jongens mij een op het strand gevonden groote mand en daarin 
zeulden wij het begeerde stuk weg. In een weitje nabij Hotel Hofker, waar ik lo
geerde, maakte ik alles schoon. Al werkend ging mij meermalen door het hoofd: 

„Wat ben je toch begonnen?" Meerdere badgasten waren lastig-belangstellend, 
maar gingen gelukkig meestal spoedig weg door de doordringende, niet goed onder 
woorden te brengen „reuk", om maar geen ander woord te gebruiken! De Hotel
houder toonde zich ontevreden, door de vele klachten van de gasten, want ook 
binnenshuis drong de lucht door! Maar, om kort te gaan, de schedel kwam schoon, 
werd, met tongbeen en onderkaak, compleet gemaakt en is nu een sieraad van 
mijn collectie. De bekkenrudimenten, die ik ook uitgesneden had, berusten nu 
in het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. Andere deelen nam ik 
van dit exemplaar niet mee. 

De twee borstvinnen ontbraken en hieruit, net als met de doornuitsteeksels 
van de wervels, blijkt, dat het dier allang dood was. Bij de verschillende werk
zaamheden had ik veel steun aan twee heeren, J. G. en J. R. van Blom, uit Leiden. 

Interessant is nog, naar ik later hoorde, dat er in Juli 1919 voor Ameland troepen 
tuimelaars in zee zijn opgemerkt. 

Nog in diezelfde groote vacantie 1919 mocht ik een 2e Tuimelaar op onze kust 
zien. Eind Augustus stuurde Dr. S. Birnie, Rotterdam, mij een telegram uit Wijk 
aan Zee. Vanuit Arnhem reisde ik er zoo spoedig mogelijk naar toe, maar de af
zender van het bericht was nergens te vinden en van een aangespoelden grooten 
visch wist niemand. Ik ging toen naar het telegraafkantoor, en hoorde daar, dat 
vermoedelijk bedoeld was Noordwijk aan Zee! Een dergelijke vergissing was wel 
meer voorgekomen! Telegraphisch informeerde ik verder en bleek werkelijk het 
vermoeden van den beambte juist. Ik dus op weg naar Noordwijk en eindelijk 
daar aangekomen, ontmoette ik Dr. Birnie, die me dadelijk naar het dier bracht. 
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De strandvonder had met begraven nog één dag gewacht, en dus kwam ik nog 
net op tijd. Weer hadden we hier met een Tuimelaar te doen. 

Ik waarschuwde onmiddellijk Prof. Dr. E. D. van Oort, directeur van het R. 
M. van Nat. Hist, te Leiden en den volgenden morgen kwam een beambte van het 
Museum om het skelet te prepareeren en in te rekenen. Ondertusschen werd eerst 
nog het geheel gave 3,10 M. lange dier gefotografeerd door den Heer Mr. J. W. 
Frowein. Aan hem dank ik dus de 2 bijgevoegde afbeeldingen. 

De eerste foto geeft het dier van de linker zijkant gezien, kop, oog, borst- en rugvin 
komen duidelijk uit, alsook, meer naar achteren, de penis en de staartvin. Op 
foto 2 is de kop grooter voorgesteld, met de tanden in de onderkaak. Door de 

Fig. i. De Tuimelaar van Noordwijk. 

bovenlip zijn de tanden van de bovenkaak niet zichtbaar. Onder, rechts nog de 
linker-borstvin. 

Met het begin van den schoolcursus vertelde ik van deze 2 Tuimelaars en hoorde 
toen van mejuffrouw M. Vieyra van een 3e dier van dezelfde soort, wederom te 
Noordwijk aangekomen. Ik ontving een zeer goede schets en nadere informaties 
overtuigden me, dat er werkelijk 2 Tuimelaars te Noordwijk waren geweest en er 
geen verwarring mogelijk was met het exemplaar, dat ik zelf zag. Het is dus zeker, 
dat in den zomer van 1919, er meerdere Tuimelaars in de Noordzee waren en dat 
er minstens 3 strandden, of dood op de kust werden geworpen. 

Wie van de lezers van „De Levende Natuur" heeft er toen (zomeri9i9) ook ge
vonden of gezien? 

Voor opgaven eventueel houd ik mij zeer aanbevolen! 
Eerst in Juli 1922, dus 3 jaar later, kon ik wederom een tuimelaar bezoeken. 

Van den Heer W. H. Wachter, Rotterdam, ontving ik over de plaats van stranding 
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enz. bijzonderheden en 8 Juli was ik te Kijkduin (Loosduinen), waar ik, 15 minuten 
ten Z. van het badhótel „Wilhelmina", het dier vond. Hij lag buiten bereik van 
de zee, het weer was prachtig mooi en ik had alle tijd; wat kan men meer wenschen? 
Door ondervinding geleerd, herkende ik gemakkelijk de soort, maar de zwarte 
boven-, en de glimmend witte onderkleur, was helaas totaal verdwenen. De geheele 
tuimelaar was vuilbruingeel en de huidoppervlakte was vezelig. Zonder twijfel dus 
een heel oud exemplaar. Na een schets gemaakt te hebben, bekeek ik de huid nauw
keurig en vond achter de rugvin, op 2 plaatsen dicht bij elkaar, een aantal zuiver 
evenwijdig loopende lijnen. Wat kon dat zijn? Nu had ik in Sept. 1919 van Sir 

Fig. 2. Kop en tandon van den Tuimelaar. 

S. F. Harmer een separaat, met 'n zeer mooie foto ontvangen, betreffende huid-
lidteekens bij een dolfijn. Deze lidteekens waren veroorzaakt door de talrijke scherpe 
tanden van een anderen dolfijn. Een en ander wees dus op een vechtpartij, zooals 
men ook nog, van andere soorten, voorbeelden kent. Zoo vergelijke men Abel, 
„Palaeobiologie der Wirbeltiere", bl. 594, fig. 460 en 461, met de teekening, die 
hierbij gaat van onzen tuimelaar. Ik had dus 2 plaatsen met gevechtslidteekens 
achter de rugvin gevonden. De afstand van de strepen is steeds gelijk en komt 
goed overeen met den afstand van de punten van de tanden van een tuimelaar. Bij 
andere Cetacea zag ik dit nog nooit en zelfs niet bij bruinvisschen, waarvan ik 
er al eenige tientallen heb onderzocht. Het is duidelijk, dat ik de beide stukken 
met lidteekens van den tuimelaar uitsneed en meenam. Het hier afgebeelde stuk 
is nu, in formol 4 %, op 's R. M. van Nat. Hist, te Leiden. Het kleinere, 2e, stuk 
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huid is in het Nat. Hist, kabinet van het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam. 
Aangezien ik reeds een mooien schedel bezat, raadde ik den Heer Knock, Schiedam, 
dezen kop te prepareeren en aldus geschiedde. Bovendien bezit hij nog 't skelet 
van de linker borst vin. Zoo is ook weer van dit exemplaar eenig materiaal geborgen. 
Ten slotte maakte de Heer P. J. van der Laan, Rotterdam, een olieverfschilderijtje 
van dezen tuimelaar, waarvan ik een getrouwe copie bezit, van 19 bij 29 c.M. Men 
kan daarop mooi de door ontbinding geelbruin geworden kleur van de huid zien, 
die normaal glimmend zwart is, als bij den Bruinvisch. De kop is reeds half afge
sneden voorgesteld. 

Den vierden Tuimelaar zag ik dit jaar, 1923, den 23en Mei te Strijensas, nabij de 
Moerdijk. Van Dr. J. Büt-
tikofer, Rotterdam, ont
ving ik over dit dier 
bericht op 19 Mei, maar 
door uitstedigheid met 
Pinksteren bereikte de 
brief mij 3 dagen te laat. 
Woensdag 23 Mei ging ik 
naar de opgegeven plaats 
en hoorde daar van den 
H e e r A . B . P e r d u y n , Kfr 3- Stuk huid van den Tuimelaar achter de rugvin, met litteekens 

hoofdonderwijzer, dat er v an een vechtParty- 0 P ^ n- W-
'n foto was gemaakt van 
den tuimelaar, liggend op een kar. Al gauw had ik 2 afdrukken in handen en kon 
toen verder dit geval vervolgen. Met de Pinksterdagen was het dier te Strijensas ten
toongesteld geweest, a 10 ets. per persoon, wat de beide arbeiders, vinders van den 
dolfijn, f 80 opbracht. Daarna verkochten ze hem voor f 25 aan de gebr. Kruythof te 
Strijen, die nog trachtten er geld mee te verdienen op de kermis te Oud-Beijerland. 
Hun werd intusschen, omdat ze zoo laat kwamen, een standplaats geweigerd en 
toen werd besloten den tuimelaar af te spekken en verder te begraven. De hoofd
onderwijzer Perduyn had de onderkaak en de linker borstvin voor zijn school 
gekocht en dit alles was reeds gebeurd, toen ik te Strijen kwam. Informeerende 
bleek mij, dat de gevierendeelde resten van het dier op het erf van de gebr. Kruythof 
begraven waren, en er zat dus niets anders op, dan alles weer, op te graven. 

De schede], behalve dan de onderkaak, moest nog aanwezig zijn en daar ik nog 
niet geheel overtuigd was van de soort, interesseerde juist die schedel mij 't meest. 
Na eenig graven kwamen allerlei stukken voor den dag en ook het grootste deel 
van den kop, nog ten deele voorzien van tanden. Maar die tanden waren geheel 
anders, dan die ik van de tuimelaars kende, terwijl toch weer allerlei andere ken
merken op 't geslacht Tursiops wezen. De tanden van den opgegraven kop waren 
alle zéér sterk afgesleten, tot over de helft. Bovendien waren er heel wat tanden 
uitgevallen en waren de erbij behoorende kassen dichtgegroeid. Dit laatste feit én 
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de sterke slijtage van de nog aanwezige tanden, wees zeker op een heel oud indi
vidu. Ook de lengte was boven de normale maat. De schedel met de complete 
rechter borstvin en schouderblad kocht ik, met een paar groote lendewervels, een 
en ander voor het in wording zijnde Nat. Hist. Kabinet van de 3e H. B. S. 5 jarige 
cursus te Rotterdam. 

Thans, Aug. 1923, zijn genoemde deelen aan die verzameling toegevoegd. Het 
uitgesneden spuitgat (neusgat), een stuk huid met spek en het oog, gehalveerd, 
zijn er ook, op formol 4 %. De oogcoupe vertoont zeer duidelijk de dikke sclera 
(harde hoornvlies), die ik beschreef in dit Tijdschrift jaargang 20, 16.5.1915, van 
de gewone Vinvisch van Castricum, bl. 30. Deze dolfijn van Strijensas wordt nu 
onderscheiden als de „tuimelaar met de stompe tanden", waarvan b.v. Schlegel 
spreekt op bl. 87 van de „Zoogdieren", 1870. Een aparte soort is dit dier niet, 
hoogstens een ouderdomsvarieteit, die intusschen toch maar zelden gevonden 
wordt. Leiden heeft er één compleet skelet van, tegen meerdere van den gewonen 
tuimelaar. Het is dus duidelijk, dat de laatste vondst van veel meer belang is dan 
de vroegere. En toch . . . . bijna was ons dit dier weer ontgaan! Net als de Meso-
plodon, die ik beschreef in de Juli aflevering 1923, was hij alweer begraven! Hulde 
en dank aan de vele personen, die mij steeds met strandingen in kennis brengen! 
Ik kan nu eenmaal niet alle couranten en geïllustreerde bladen lezen en bijhouden. 
Hulp en medewerking van zeer velen is noodig, willen we verder komen op dit 
gebied. Laat men nooit denken: „och, hij weet 't toch al", óf „een ander zorgt er 
wel voor." Beter 10 gelijkluidende briefkaarten, dan dat ons iets ontgaat van aan
gespoelde walvischachtige dieren op onze kust, uitgezonderd natuurlijk de Bruin
visch, die zóó algemeen gevonden wordt en waarvan ik er 1 Juli 1923, niet minder 
dan 6 vond op 15 K.M. loopen! 

Om nog even op den laatsten tuimelaar terug te komen, van den Heer Perduyn 
ontving ik de onderkaak in ruil voor eenige andere naturalia en kon ik dus den 
schedel compleet maken. In een drietal van de zoo sterk afgesleten tanden, kon 
ik duidelijk „wolf" of tandbederf constateeren, iets wat men bij Cetacea niet dik
wijls waarneemt. Dit laatste is ook alweer een teeken van degeneratie van het 
gebit. Hiermede zijn de voornaamste bijzonderheden verteld van de 4 tuimelaars, 
die ik zag. Ten slotte laat ik nu volgen de lijst van alle in ons land gevonden exem
plaren, voor zoover ik die te weten kwam. Er zijn er zéker méér geweest, maar 
er werd te weinig aght opgeslagen en dat is verklaarbaar door de geringe grootte. 
Vinvisschen en potvisschen loopen heel wat meer in de gaten door hunne geweldige 
afmetingen en vandaar dus, dat we zooveel meer strandingen van deze reuzen kennen. 

Voor de gevallen 1, 2 en 6 dank ik aan Prof. Dr. E. D. van Oort, Leiden, meer
dere bijzonderheden. Z.H.Gel. was zoo vriendelijk mij, per brief van 13 Oct. 1923, 
uitvoerig hieromtrent in te lichten. 

Naar A. A. van Bemmelen, „Bouwstoffen", Zoogdieren, 1866, bl. 248, opgeeft, 
„is een 2 met een jong, op 18 Juny 1754 door Scheveningsche visschers in de Noord
zee niet ver van daar gevangen." „Deze kan volgens de afbeelding naar het mij 
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IO 
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12 

Jaar. 

1818.1.2. 

± 1821. 

1828.20.4. 

1828.20.4. 

? ? ? 

vóór 1841. 

1878 of 1879 
Aug. 

1887.20.6. 

1889.27.9 

1901.27.11 

1912.15.10. 

1913.16.6. 

Plaats. 

Oostwolder-Ham-
rik, Groningen. 

Grontngsche kust, 
plaats onbekend. 

Friesche kust, b. d. 
„Zwarte Haan", d.i. 
ten Z. v. Hollum, 
Ameland. 
Friesche kust, 
„Zwarte Haan", als 
No. 3. 
Hollandsche kust, 
plaats onbekend. 
Hollandsche kust, 
plaats onbekend. 

Amsterdam, Zuider
zeedijk, Huize „Zee
burg". 
Coxdorp, Texel. 

Wieringen. 

Nieuwe Diep, Hel
der. 

Durgerdam. 

Muiderberg. 

o", 2 : 

ö" 

2 

9 

ƒ 

? 

Afgebeeld. 

Neen. 

Teekening v. Prof. 
van Swinderen, Gro
ningen. In Leiden 
gekomen, maar ver
loren. 
Neen. 

Neen. 

Neen. 

Door Schlegel, zie 
„de Zoogdieren", 
1870, pi. 12. 
Neen. 

Neen. 

Neen. 

Neen. 

„De Prins" van 16 
Nov. 1912, bl. 240. 

„De Prins" van 1914 
6 Juni. 

IN NEDERLAND. 

Gevonden, Beschreven, Genoemd door; Skelet, Lengte. 

Zie Van Oort, Zool. mededeel. 1918, deel 
4, afl. 1, bl. 57. Brief v. v. Oort, 13 
Oct. 1923. 

Zie van Bemmelen, „Bouwstoffen", 1866, 
bl. 248. Brehm —Huizinga, Zoogdieren, 
bl. 765. In „Zoogdieren", Schlegel, 1870, 
pi. 13, staat vermoedelijk dit dier, wat 
veranderd, opgenomen. 

Zie A. A. van Bemmelen, „Bouwstoffen", 
1866, bl. 248. Zie Brehm—Huizinga, 
deel Zoogdieren, bl. 765. 

Zie A. A. van Bemmelen, „Bouwstoffen", 
1866, bl. 248. Zie Brehm—Huizinga, 
bl. 765. 

Zie van Oort, Zool. Mededeel. 1918, deel 
4, afl. 1, bl. 57. 

Zie van Oort, Zool. mededeelingen, 1918, 
deel 4, afl. 1, bl. 57. Brief van v. Oort, 
13 Oct. 1923. 

Zie Prof. Dr. Max Weber, Zuiderzee-
monografie, bl. 446, 1922. 

Zie Prof. Dr. E. D. van Oort, Zool. mede
deel. 1918, deel 4, afl. 1, bl. 57. 

Zie Prof. Dr. E. D. van Oort, Zool. mede
deel. 1918, deel 4, afl. 1, bl. 57. Zie M. 
Weber, Zuiderzeemonogr. bl. 446. 

Zie Prof. Dr. E. D. van Oort, Zool. mede
deel. 1918, deel 4 afl. 1, bl. 57. Brief 
van v. Oort, 13 Oct. 1923. 

Zie Prof. Dr. E. D. van Oort, Zool. mede
deel. 1918, deel 4, afl. 1, bl. 57. Zie 
M. Weber, Zuiderzeemonograph. bl. 
446. 

Zie Prof. Dr. E. D. van Oort, Zool. mede
deel. 1918, deel 4, afl. 1, bl. 57. Zie 
M. Weber, Zuiderzeemonogr. bl. 446. 

Leiden, R. M. 
v, N, H. 

Verloren. 

Verloren. 

Verloren. 

Leiden, R. M. v. 
N. H. 

Opgezet R. M. 
N. H. Leiden. 

„Artis", A'dam. 

„Artis", A'dam. 

„Artis", A'dam. 

Opgezet; R, M. 
v. N. H. Leiden 

„Artis", A'dam. 

,Artis", A'dam. 

3,10 M. 

11 voet. 

2,50 M. 

3,55 M. 

1,53 M. 

3,14 M. 
385 K.G. 

3,05 M. foetus er
van ook in Lei
den. 

2,60 M 
K.G 

en 200 
zwaar. 

3,35 M. en 300 
K.G. zwaar. 



STRANDINGEN VAN TUIMELAARS IN NEDERLAND. 

Xo. 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2 3 

24 

Jaar. 

1917:20.7 

? ? ? 

1919 begin 
Aug. 

1919.30.8. 

1919 + 23 
Aug. 

1921.31.7-

1922. ± 1 
Juli 

1922.28.7 

1922, i 12 
December. 

1923.17-5. 

1923.29.8. 

1923.29.8. 

Plaats. 

Wijk aan Zee. 

Wijk aan Zee. 

Bij Ballum op 
Ameland. 

Noordwijk aan Zee. 

Noordwijk aan Zee 

Boschplaat op Ter
schelling. 

Kijkduin, bij Loos
duinen. 

Kijkduin, bij Loos
duinen. 

Hoek van Holland, 
Noordzijde. 
Strijensas, bij Moer
dijk. 

Terheide. 

Terheide. 

ƒ . 9 : 

? 

? 

? 

d" 

? 

? 

? 

j 

P 

2? 

<f 

? 

Afgebeeld. 

3 foto's 0. h. R. M, 
v. N. H., Leiden. 

Neen. 

Neen. Zie dit opstel. 

2 foto's bij A. B. v. 
Deinse, R'dam, zie 
hiervoor dit opstel. 
Schets bij v. Deinse, 
zie dit opstel. 
Neen. 

Schilderij P. J. v .d . 
Laan. Schets A. B. 
v. Deinse, zie dit op
stel. 

Foto bij A. B. v. 
Deinse, van Don
kersloot uit Over-
schle. 

Neen; foto mislukt. 

Foto bij A. B. v. 
Deinse, van Boer 
uit 's Gravendeel. 

Neen. 

Neen. 

Gevonden, Beschreven, Genoemd door: 

Prof. Dr. E. D. van Oort ontving dit pas
geboren monstrum met 2 koppen. Zie 
Zool. meded. 1918. 

Zie Zool. mededeel, van Oort, 1918, deel 
4 afl. 1, bl. 57. 

Mondel. mededeel, aan A. B. v. Deinse 
door Mejuffr. Goedhuis, Haarlem en 
Mej. Ledeboer, idem. 

Telegraphische mededeel, van Dr. S. 
Birnie, Rotterdam, aan A. B. v. Deinse. 
Zie verder dit opstel. 

Mejuffrouw M. Vieyra, Rotterdam. Mon
delinge mededeeling aan v. Deinse. 

J. van Blom, Leiden. Zie v. Deinse in 
„Report on Cetacea", No. 8, (over 1921 
en '22) 1923, bl. 14. Brit. Mus. 

A. B. van Deinse, zie dit opstel. Bericht 
ontvangen van W. H. Wachter, R'dam. 
Zie v. Deinse in „Report on Cetacea," 
No. 8 (over 1921 en '22) 1923, bl. 14. 
British Museum, Nat. Hist. 

Donkersloot, Overschie, heeft dit jonge 
dier gevonden en gefotografeerd. Zie 
v. Deinse in „Report on Cetacea", No. 8 
(over 1921 en '22) 1923, bl. 14. British 
Museum, Nat. Hist. 

Mondelinge mededeeling door een leer
linge van de 3e H. B. S. 5 j . c. R'dam. 

A. B. van Deinse, Zie dit opstel. Mede
deeling per brief door Dr. J. Büttikofer, 
uit Rotterdam. Brieven van A. B. 
Perduyn, Strijensas, bij A. B. v. Deinse. 

J. Knock, Schiedam. Verloren gegaan. 

J. Knock, Schiedam. Zeer geschonden. 

Skelet. 

Anatomisch 
kab. Leiden. 

Leiden, M. v. 
N. H. 

Schedel bij A .B . 
v. Deinse. 

Leiden, R. M. v. 
N. H. 

Verloren. 

Verloren. 

Schedel bij J. 
Knock, Schie
dam, en 1. vin. 

Verloren. 

Verloren. 

Schedel, vin, 2 
wervels enz. op 
3e H. B. S. 5-
j . c. R'dam. 

R. vin bij J. 
Knock. 

Verloren gegaan. 

Lengte. 

1,25 M. 

3,i5 M. 

3 M. 

3,10 M. 

3,25 M. 

2,60 M. ± 

3,20 M. 

± 1,10 M, 

± 2,50 M. 

3,30 M. 

1,50 M. 

98 c.M. 

De vet gedrukte gevallen hebben betrekking op den tuimelaar met stompe tanden, Delphinus tursio obtusus, van Schlegel. Het zijn de nummers 1, 
2 en 22, dus slechts 3 van de 24, die in deze lijst staan. Misschien zijn er wel meer geweest, maar in ieder geval is deze ouderdomsvarieteit toch heel wat 
zeldzamer dan de gewone, scherptandige, tuimelaar. In de toekomst moeten we hierop dus speciaal letten. 
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(van Bemmelen) toeschijnt, slechts tot deze soort (Delphinus tursio) worden ge-
bragt ." Dit geval, dus géén stranding, is het eenigste, dat uit de 18e eeuw bekend 
werd. De laatste 10 jaar leeren wel, dat de tuimelaar niet zeldzaam bij ons is, maar 
er moet meer op gelet worden. Vermoedelijk zal dan blijken, dat deze soort, na 
de Bruinvisch, het meest bij ons op de kust komt. 

Rotterdam, Erasmiaansch Gymnasium. A. B. VAN D E I N S E , 

Naschrift b. d. correctie: 

Prof. Dr. Alax Weber was zoo vriendelijk mij per brief van 26 Oct . 1923, nog de volgende 3 gevallen te zenden: 
1. N a 1888, p l a a t s ? , 2,96 M. lang, 278 K.G. zwaar, door Weber ontleed. 
2. 1890, 6 I)ee., den Helder, pas geboren, 1,56 M. lang, 40,52 K.G. zwaar . 
3. 1893, Maart , Scheveningen, 2,55 M. lang. 
He t to taa l komt nu op 27 gevallen. Deze nummers , 1, 2 en 3, behooren dus te s t aan nd No. 9 in de 

groote lijst. Voor No. 8 geeft Prof. Weber op: i88fi, 28 J u n i . 
26. 11. 1923. A. B . VAN D E I N S E . 

HET VOGELSEIZOEN 1922. 

EEN aangename vergoeding voor een mislukte goudmerelkiekerij hadden 
we in onze ervaringen met den grauwen klauwier een paar weken daarna. 
Deze vogel komt op Schouwen niet druk voor. Wel treft men hem jaren

lang in dezelfde omgeving aan. Ik ben er b.v. zeker van, dat ik hem elke Meimaand 
aantref in de meidoornstruiken achter Burgsluis. Vroeger heb ik hem jaren lang 
eiken zomer gezien op den telegraafdraad vijf minuten van het dorp af. De ge
legenheid, om hem te fotografeeren had zich nog niet voorgedaan. Den I3den 
Juli kreeg ik die en onder wel bijzondere omstandigheden. 

Mijn Zierikzeesche vriend vroeg me op een Zaterdag, of ik na afloop van mijn 
lessen naar den Leverdijk wilde komen (dicht bij Z.zee). Hij had de vorige dagen 
een tweetal paapjes staan beloeren met voer in den snavel. Hij wilde nu ook wel 
eens het nest weten, waarvoor hij mijn bijstand inriep. Ook had hij niet ver van
daar tot zijn groote verrukking den grauwen klauwier gezien. 

Vier uur was ik ter bestemder plaats. Jawel, de paapjes zaten weer in den popu
lier. We zochten de slootkantjes langs den dijk af, doch vonden niets. Eindelijk 
kwamen we weer op den dijk. Ik keek naar het paapje in den populier en vandaar 
gleed mijn blik neer langs de helling van den dijk, die min of meer ruig begroeid 
was met lang gras, en braamdorens. Ik zei niets, en ging daar zoeken. „Daar hoef 
je niet te kijken," zei mijn makker, „Thijsse zegt; langs slootkanten, en dan meest 
met een platgetrapt paadje aan den ingang." 

„'t Is mogelijk," zei ik, „maar zoo naar de letter moet je dat niet opvatten, de 
omstandigheden langs den dijk zijn toch gelijk aan die aan den slootkant!" 

„Ja, ja ," . . . in 't kort, amice bleef toch aan Thijsses vogelboekje hangen. 
Ik had nog geen honderd passen geloopen, of daar stootte ik op het paapjesnest, 

met vijf vlugge jongen. Mijn vriend was verrukt . . . . over twee dingen: Mijn groote 

8* 


