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In januari en februari van d i t  jaar  werd onze kust 
door d iverse la ngdurige stormen geteis terd . De hefti
ge stromingen d ie hiermee gepaard gingen hebben de 
bodem van de  Noordzee flink beroerd . 
Gevolg hiervan was da t  ons strand bezaaid lag met 
niet alledaagse voorwerpen d ie aangespoel d  waren. 
Kees Verweij schreef in de vorige Strand loper al  over 
de opmerkelijke hoeveelheid barns teen welke tussen 
de mosdierljes werden gevonden. 
Opvallend was ook de grote hoeveelheid hout waar
op d e  zee ons trakteerde.  Dit keer eens niet bestaand 
uit pallets en a ndere over boord geslagen pla nken, 
maar ruwe onbewerkte takken, brokken stam, ja zelfs 
zeer omvangrijke stronken. Zo werd er een prachtige 
platgedrukte s ta m  van een berk �evonden. Determi
natie hiervan bleek niet zo moeilijk want er zaten nog 
s tukken schors aan. Het meeste hou t was echter a f
komstig van naaldbomen. Diverse stukken werden 
als Grove Den herkend . 
Eén grote s tronk lag vrij hoog op het s tra nd voor Huis 
ter Duin. Een schitterend gevaa rte met een d ia meter 
van bijna anderhalve meter. Dankzij spontane mede
werking van de fa . van der Pu tten werd de kolos in 
de  tuin van het Jan Verwey Na tuurcentrum gedepo
neerd zoda t  iedereen hem nu kan bewond eren. 
We waren natuurlijk nieuwsgierig naar de houtsoort, 
de ouderdom en de herkomst van de stronk. Door de 
aanwezigheid van wa t schors kon al snel bepaald 
worden d a t  we hier te maken hebben met de wortel
s tronk van een Grove Den. De enige manier om ach
ter de ouderdom te kome;t bleek toepass ing van de 
C14-methode te zijn. Echter, de  grote kans op fouten, 
doord a t  de stronk een tijd 
lang in zou t  water heeft ge
legen, en de hoge kosten 
(ca . 600,-) hebben ons doen 
afzien van d i t  onderzoek. 
Het zal d us gissen blijven. 
Gezien de kwalite i t  van de 
stronk en de  nog aanwezi
ge schors denk ik d a t  deze 
nog niet zo erg oud is. Een 
mogelijkheid is d a t  hij re
cen t  v ia rivieren in zee te-
recht is gekomen en ver-
volgens na de s tormen is 
aangespoeld. 
Een tweede mogelijkheid 
d u id t  op een meer plaatse
lijke herkomst. Rond de 
twaalfde eeuw na Chr. 
werden grote delen van 
ons strandwallenland-
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schap door d e  zee verzwolgen. We kunnen er van ui t  
gaan da t  de  zee toen ongeveer 1 -10 kilometer kust 
wegsloeg . De wind heeft vervolgens grote hoeveelhe
den zand over de resterende Oude du inen geblazen. 
Dit zijn de huidige hoge Jonge Duinen. Op de oude 
strandwallen d ie zijn weggeslagen bevond zich op 
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veel plaa tsen bos d a t  eveneens in de  golven verdwe
nen is. Misschien hebben de stormen van de laatste 
tijd d 'e laag losges lagen waa rin zich de resten van het 
bos bevonden? Het fei t dat tegel i jk met het hout  ook 
massaal stukken veen zijn aangespoeld ka n deze theo
rie versterken. Deze zouden dan a fkomstig zijn uit de 
s trandvla kten welke tussen de weggeslagen strand
wa l len lagen. 
Natuurl ijk zijn er nog vele andere theorieën mogel ijk. 
Of we er ooit achter komen is zeer de vraag, maar een 
beetje filosoferen is op zich al leuk. 
Een tweede opva l lend e stra ndvondst welke in het Jan 
Verwey Natuurcentrum terecht gekomen is betreft 
een groot bot. Rob Vink ontdekte hem ook a l  in fe
bruari op het strand .  Wim Baa lbergen nam hem mee 
naar ons centrum. Het is ruim 40 cm. lang en weegt, 
na 6 weken op het d roge, nog meer dan zes ki logram! 
Voor determinatie togen w c  naa r  het Rijksmuseum 
voor Natuurl i jke Historie in Le iden. Na enkele s tap
pen in d it gebouw werd het mysterie reeds ontrafe ld .  
Een groot skelet van een wal vis hing aan het  p lafond 
met daarin een kopie van ons bot. Gezien de maat 
van het skelet moet ons bot de e l lepi jp of spaa kbeen 
van een baleinwa lvis van 1 0-1 5 meter geweest zi jn .  
De exacte soort bleek niet te  achterha len maa r  e r  vie
len namen als Noord ka per, Groenla ndse Walvis  en 
Gewone Vinvis. Over de oud erdom viel niets te zeg
gen, wel da t  derge l i jke botten maar zelden worden ge
vonden. 
Om een idee te krijgen over welk bot(je) van een wal
vis we hier spreken is deze in het zwa rt met een pi j l  
weergegeven in onders taande  figuur met de letter 'R'. 
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Fig. 22. Het geraamte van een walvis. 

Wil t  U zien hoe groot het in werke l i j kheid is breng 
dan een bezoek aan de nieuw ingerichte hoek over 
walvissen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Het l igt 
daar nu met vele andere Noord wijkse vondsten ten
toongesteld .  




