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EEN LEVENDE INKTVIS OP HET STRAND 
 

Op 27 mei 1973 vond ik voor hotel "Noordzee" een levend voorwerp dat  
niet dadelijk op naam gebracht kon worden. het was goorwit, iets ovaal en  
± 35 cm lang. Op korte afstand zag ik echter snel dat het een tienarmige 
inktvis of zeekat (Sepia officinalis) was, die op zijn rug lag. Na het dier 
op zijn buik gelegd te hebben, bleek ook, dat het beest nog energie genoeg  
had om zijn merkwaardige manier van voortstuwing te demonstreren. De  
mantelholte wordt eerst vol water gezogen. Daarna wordt dit water er met  
kracht weer uitgeperst, waardoor de inktvis met zijn achterlijf naar  
voren schiet. Ook de rug was nu goed te bewonderen. Deze was overlangs  
gestreept met fraaie donkerpaarse vlekken. Hieraan heeft hij niet zijn 
Latijnse naam te danken. De kleurstof sepia wordt nl. bereid uit de inkt  
van deze inktvis. 

De zeekat is in de Noordzee een algemene verschijning. De rugschelp 

 

spoelt vaak aan en wordt soms 
zo massaal gevonden dat er 
karretjes vol van het strand 
gesleept worden. 
Strandingen van levende exem- 
plaren zijn echter zeldzaam. 
Wel vinden we wel eens de eieren 
van de zeekat. Ze zijn in trosjes 
afgezet aan wier, wrakhout e.d. 
Het zijn net kleine pikzwarte. 
glibberige druifjes. 
Tot nu toe heb ik deze eieren 
ook slechts eenmaal op het 
strand kunnen vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    J. van Dijk 

 
GLAS------GLAS------GLAS------GLAS 
 
Op initiatief van de Vereniging van Huisvrouwen in Noordwijk zijn  
door het gemeentebestuur containers geplaatst voor afvalgas. In navolging  
van andere plaatsen wil men het glas verzamelen om het dan weer opnieuw  
te gebruiken (recycling). Een goed idee dat onze steun ten volle verdient.  
Laat al uw afvalgas door uw kinderen of buurjongens naar de containers  
brengen. Zo'n container staat in de Maarten Kruijtstraat, Rederijksplein en 
parkeerterrein Kerkstraat. 
 

VAN ELK_NOORDWIJKS GEZIN GAAT HET GLAS DE CONTAINER IN 
 




