
INVASIE VAN DE MAKREELGEEP 

OP WALCHEREN 
B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Op 28 december 1957 werd mij vanuit 
Serooskerke (Walcheren) telefonisch 
verzocht de naam op te geven van een 
vreemdgevormde vis. Een vijftienjarige 
strandwandelaar Joop Matthijsse had drie 
exemplaren aangespoeld gevonden, waar
van één nog leefde. Uit deze mededeling 
scheen te volgen, dat ik aan trekkende 
vissen moest denken. In dit verband leidde 
de beschrijving van de vissoort er toe te 
veronderstellen, dat het hier ging om de 
voor ons land zeer zeldzame Makreelgeep 
(Scombrcsox saurus (Wahlb , ) ) . Een en 
ander gaf mij de moed een oproep te 
plaatsen in de Provinciale Zeeuwse 
Courant van 30 december. De dag daarop 
bracht de ochtendpost reeds het eerste 
resultaat in de vorm van de hierbij ge
plaatste foto, die aan duidelijkheid niets te 
wensen overliet (fig, 1 ). Deze foto was ge
nomen op het bureau van de krant van een 
exemplaar bemachtigd door een kruisnet-
visser uit Oost-Souburg: de vis zelf zou 
voor mij bewaard blijven. 
Zo trok ik op deze oudejaarsdag naar 
Vlissingen. waar ik vernam dat ook mel
dingen binnenkwamen van vondsten onder 
Dishoek (gem. Koudekerke) en West-
kapelle. Een onbekende (die later bleek 
de heer J. Meug te zijn. zie beneden) had 
twee exemplaren uit dit laatste dorp ten 
burele gedeponeerd. Een eenvoudig op
tellinkje leverde een aantal van 17 ge
signaleerde vissen op. terwijl deze vondsten 
feitelijk de gehele kust van Walcheren be
troffen, nl. van het uiterste oosten van 
Vlissingen tot Vrouwenpolder. Er was 
dus alle reden het onderzoek nog wat uit 

te breiden door een persoonlijk bezoek aan 
Oost-Souburg en Westkapelle. 
Het bleek, dat de Souburgse visser zijn 
operatieterrein over vier dagen had ver
legd van het station-Vlissingen west
waarts tot halverwege Dishoek en Zoute-
lande en dat hij op elk der terreinen 
Makreelgepen aangespoeld had gevonden. 
De Westkapelse melder kon eveneens 
aanvullende gegevens verstrekken. Het 
eindresultaat was verrassend. De invasie 
had minstens tien dagen geduurd, hetgeen 
viel op te maken uit het aanwezig zijn van 
nog levende exemplaren. Beide vissers, die 
bij hoog water opereren, meenden dat de 
aanspoelingen plaats vonden juist bij hoog 
tij. 

Volgens de heer Alewijnse zwommen de 
vissen, gezien het gedrag van de meeuwen, 
dicht aan de oppervlakte, wat hen bij hoog 
water via de golftoppen en de landwaarts 
gerichte wind op het strand of wel op de 
dijk wierp. Dit zou kunnen betekenen, dat 
vanuit de passerende school Makreel
gepen de bovenste vissen door het noodlot 
werden getroffen. Het is nl. merkwaardig. 
dat de vaargeul voor zeeschepen van Vlis
singen tot Westkapelle vlak langs de kust 
loopt, bij Domburg wijd afbuigt om achter 
Oostkapelle bij Vrouwenpolder weer dicht 
de kust te naderen. Hiermee zou kloppen 
het ontbreken (althans op dit moment) 
van gegevens uit het gebied tussen West
kapelle en Vrouwenpolder, terwijl mij in 
andere gevallen (o.a. in zake de Braam) 
van daaruit wèl gegevens bereikten. 
In Redeke (Fauna van Nederland — 
Vissen) worden tot 1939 slechts gevallen 
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Fig. 1. Makreelgeep, Scombresox saurus (Wahlb.). Vlissingen (J. Alewijnse), 30 
dec. 1957. Foto Prov. Z. Courant. 

vermeld van 1852 (1 ex.): 1885 (1 ex.), 
1909 (13 ex.). 1934 (? ex.), 1935 (? ex.) 
en 1939 (6 ex.). Hiervan zijn slechts 2 
exemplaren Zeeuws, nl. dat van 1885 en 
één exemplaar van 1939, beide van de 
Oosterschelde. Eén exemplaar (1852) 
stamt uit Katwijk: de rest (18 ex.) is uit 
de omgeving van Den Helder (waar de 
stroom ook dicht langs de kust passeert). 
Gegevens uit de jaren na 1939. waaronder 
een massale stranding van meer dan 100 
stuks bij Egmond in 1955, vermeldt 
Kristensen in D. L. N. van maart 1956. De 
data liggen meest tussen eind november en 
begin januari, hetgeen ook geldt voor de 
vier opgaven van de westkust van Enge
land, die Travis Jenkins geeft tussen 1901 
en 1933. Een bewijs dat de Makreelgeep 
voornamelijk op de wintertrek een enkele 
keer afwijkt van haar instinctieve neiging 
de Noordzee te mijden. 

Een andere opvallende mededeling van 
Redeke betreft het aanwezig zijn van 
slechts twee in Nederland gevonden exem
plaren in het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden. Via de spontane mede
werking van de heren J. Matthijsse (3 
ex.), J. Alewijnse (3 ex.), J. Meug (2 ex.) 
en W b . Lievense Kzn. (12 ex.) waren we 

in staat in totaal 20 stuks voor dit museum 
te reserveren, alle voor zover wij konden 
beoordelen in prima conditie. Het viel ons 
op dat sommige dezer vissen rood
gekleurde, andere zwarte kaakspitsen had
den. Deze laatste en vrij uitvoerig gedocu
menteerde invasie zal dus misschien van 
belang kunnen worden voor de kennis van 
de Makreelgeep in het algemeen; voor 
Zeeland betekende ze in elk geval een 
evenement in de geschiedenis der stran
dingen van trekkende vissen. 
Bij ons bezoek aan Leiden bleken in totaal 
8 exemplaren aanwezig en wel, naast de 
twee genoemde, 5 exemplaren afkomstig 
uit strandingen in Den Helder, 1 exem
plaar (dec. '51) van Hoedekenskerke. 1 
exemplaar (5 jan. '52) van Terschelling; 
het achtste exemplaar was op 30 december 
jl. binnengekomen van Katwijk. Juist 
tijdens ons bezoek op 3 januari bracht men 
een tweede exemplaar uit Katwijk aan; de 
beide laatste exemplaren behoorden kenne
lijk tot de invasie, waarover wij schrijven. 
Wij danken deze gegevens aan Dr. J. 
Boeseman. 

Hier volgen de opgaven, gerangschikt 
naar de data: 
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Datum 

22 dec, '57 
23 dec. 
24 dec. 
25 dec. 
26 dec. 
27 dec. 

28 dec. 

29 dec. 

30 dec. 

31 dec. 

1 jan. '58 
2 jan. 

Vindplaats 

Oostkapelle 
Vlissingen 

,, 
., 
„ 

,, 
Westkapelle 
Cadzand 
Vrouwenpolder 
Vlissingen 
Zoutelande (zuid) 
Vlissingen 
Dishoek 

Westkapelle 
Vlissingen 

Westkapelle 
Dishoek 
Vlissingen 
Westkapelle 
Vlissingen 

Aantal ex. 

1 
4 
6 

20? (tientallen) 
20? 

1 
8 
1 (lev.) 
3 (1 lev.) 
6 (1 lev.) 

29 (enk. lev.) 
3 
1 

24 (2 lev.) 
12(3 lev.) 
4 
1 (lev.) 
2 
2 
2 
2 
2 

Vinder 

I. C. Klok 
J. Meug 

J, Alewijnse 
W b . Lievense 
]. Smorenburg 
J. Matthijsse 
J, Alewijnse 
J. Stroo 
J. Meug 
H. J. Wolters 
J. Alewijnse 
W . Lievense Kzn. 
]. Meug 
H. Hubrechtse 
). Alewijnse 
J Meug 

Woonplaats 

Oostkapelle 
Vlissingen 

Oost-Souburg 
Westkapelle 
Sluis 
Serooskerke 

Zoutelande 

Maarssen (Utr.) 

Westkapelle 

Westkapelle 

Tota 154 (Cdz. I. Vis. 70. Dsh. 27. Ztl. 29. W k p . 2?. Okp. 1. Vrp. 3) 

De heer Meug geeft aan, dat van 25 t / m 

28 december massale s t randingen plaats 

vonden van tientallen Makreelgepen, die 

bij laag water op de slikken of het s trand 

achterbleven en daar door de meeuwen 

zeer snel, in één hap, werden verorberd. 

Het was daardoor moeilijk te schatten. 

hoeveel er wel s t randden. Om aan de 

veilige kant te blijven zijn deze aantallen 

bij 25 en 26 december als (20?) in de lijst 

geplaatst , en bij 27 en 28 december weg

gelaten. In werkelijkheid moeten we het 

aantal op de genoemde vier dagen wel op 

een paar honderd schatten. V e r d e r deelt 

de heer Meug. van wie wij een uitvoerig 

verslag ontvingen, mee, dat hij van kruis-

netvissers vernam, dat de vissen tot fort 

Rammekens, oostelijk van Ritthem, zijn 

doorgedrongen. O n s bereikten daarover 

geen gegevens. De opgaven van de heer 

Meug betreffen het oostelijkste punt van 

Vliss ingen. de voormalige marinehaven, 

terwijl die van de heer Alewijnse op 

dezelfde data het Molenbast ion betreffen. 

Behalve, dat de data ons schijnen te leren. 

dat de invasie een afbuiging betekent van 

de normale trekroute (in juni noordelijk 

naar Scandinavië, nov.-jan. in zuidelijke 

richting terug, beide langs de westkust van 

E n g e l a n d ) , constateren we een duidelijke 

afbuiging Cadzand - Vlissingen - Ritthem. 

een zeer geringe dito Oostkapel le-

Vrouwenpolder . en een duidelijk door

stoten tot Katwijk. Gegevens uit andere 

delen van ons land zullen mogelijk dit vrij 

gedetail leerde verslag van een merk

waardige belevenis op het gebied van de 

vissen kunnen aanvullen. 
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