
54 ZOOLOGISCHE' M E D E D E E L IN G E N  —  D E E L  IV .

IV. _  OVER EEN TE NOORDWIJK AAN ZEE AANGESPOELDEN 
LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS, BENEVENS EEN LIJST VAN 
DE CETACEEN-SOORTEN, DIE TOT HEDEN AAN DE NEDERLAND- 
SCHE KUST ZIJN WAARGENOMEN.
DOOR Dr. E. D. V A N  OORT. — (MET PLAAT v  EN VI).

Den 8sten F eb ru ari 1918 werd bij Noord wijk aan Zee een oud voor
w erp van Lagenorhynchus albirostris G ray op de kust geworpen. H et 
werd aangekocht voor de collectie van he t R ijks Museum van N atuurlijke 
H istorie en nog in levenden toestand daarheen gebracht, alw aar de ge
legenheid zich voordeed een fraaie, natuurgetrouw e aquarel naar he t leven 
te  la ten  vervaardigen. Deze soort behoort to t de groote zeldzaamheden 
aan onze kust.

H e t is een volwassen cf dier van 2,75 m. totaallengte en wegende 
275 kg. De borstvinnen zijn 47 cm. lang, de staartv in  is 72 cm. breed 
en de rugvin  35 cm. hoog. Op den buik  liggende is de hoogte van het 
d ier to t aan de pun t van de rugvin  90 cm. en de grootste breedte van 
het lichaam , een weinig voor de rugvin, 52 cm. D e afstand van het 
spuitgat to t aan de pun t van den bek is 32 cm. en die van het oog 
tot aan de punt van den bek 31 cm. H e t begin van de borstvinnen is
49 cm. van de pun t van den bek verw ijderd en dat van de rugvin , in
rechte lijn gem eten, 105 cm. De spieetvorm ige anale opening is 3 cm. 
lang en 86 cm. van he t uiteinde van den staart verw ijderd; de 25 cm. 
lange genitaalspleet lig t 22 cm. voor de anale opening en 25 cm. voor 
de genitaalspleet lig t de navel, die 117 cm. van de punt van de onder
kaak  verw ijderd is.

De k leur is aan de bovenzijde donker leizw art, m et 2 geelachtig 
grijze vlekken aan de zijden van he t lichaam  en een geelachtig grijze 
vlek achter de rugvin. D e onderzijde is to t ach ter den anus w it, aan de
zijden door een violet grauw e kleur in  he t zw art der bovendeelen over
gaande. De staart is geheel zw art en voor den w ortel bevindt zich aan 
de onderzijde een grijze vlek. De borstvinnen zijn zw art en aan den 
boven-voorrand, evenals de beneden-voorrand van de rugvin , fijn w it ge
m arm erd. De bovenzijde van den snuit, voor de welving van het voor
hoofd, is w it, doch grootendeels door zw artgrauw e vlekken verdonkerd ; 
ook de zijden van de onderkaak zijn sterk  zw artgrauw  gevlekt. De ran
den van onder- en bovenkaak zijn vleeschkleurig getint. Yoor he t oog 
bevindt zich een w itte vlek, achter he t oog een g rauw e; de iris is don
kergrauw . De k leur van de bovenzjjde van den snuit schijnt bij deze
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soort tam elijk groote verschillen aan te bieden en te varieeren van bijna 
zuiver w it tot donker grauw  of zw art gevlekt en gem arm erd; ook de 
uitbreid ing en plaatsing der lichtere vlekken op de bovenzijde en de 
zijden van het lichaam  varieeren individueel zeer. Men vergelijke met 
onze plaat Y o. a. de afbeelding van B rightw ell, A nn. and Mag. of Nat. 
H ist. 1846, p. 21, pi. I I ,  die van van Beneden, Mém. Acad. roy. de 
Belgique, t. 32, 1861, p. 20, pi. 1, die van Cunningham , Proc. Zool. 
Soc. London, 1876, p. 679, pi. 64, fig. 1, die van Clark, Proc. Zool. Soc. 
London, 1876, p. 686, pi. 64, fig. 2, die van Sparre Schneider, TromsW 
Museums A arshefter, I, 1878, p. 54 m et plaat, die van L iitken, Kgl. 
Dan. Vidensk. Selsk. Skrift., 1887, p. 335, pi. 2, alsmede die van Mil- 
lai?, Mammals of G reat B rita in  and Ireland, I I I ,  1906, p. 340, plate 
B ritish Dolphins.

H et aan tal tanden in iedere bovenkaakhelft is 25, dat in iedere onder
kaakhelft 24. In  het midden van de kaken zijn de tanden tam elijk aan 
de punten afgesleten. De wervelkolom  bevat totaal 94 wervels, en wel 7 
cervicale, 15 thoracale, 25 lum bo-sacrale en 47 caudale wervels, w aarvan 
de 1ste tot de 38ste onderste bogen dragen. De ongeveer 15 cm. lange
bekkenbeenderen liggen in horizontale richting  onder de 1ste tot 8ste
caudale wervels en ongeveer 17 cm. onder de dw arsuitsteeksels van deze 
wervels. H et aantal ribben is 15 paar, w aarvan het laatste paar rudim en
tair is ; 8 paar ribben zijn m et he t sternum  verbonden, w aarvan de eerste 
5 paar in directe sam enhang m et dit beenstuk zijn.

In  aansluiting aan de bovenstaande mededeeling laat ik  h ier een lijst
volgen van de Cetaceen-soorten, die gevonden of waargenom en zijn aan 
de Nederlandsche kust, m et verm elding van het inlandsche m ateriaal, dat 
in ’s R ijks M useum van N atuurlijke  H istorie aanwezig is. Yoor de opgave 
van w aarnem ingen u it vroeger tijd verwijs ik  naar de lijst van inlandsche 
zoogdieren van A. A. van Bemmelen in  H erk lo ts’ Bouwstoffen voor eene 
fauna van N ederland, deel 3, 1866, p. 228. De opgaven van het m ate
riaal aanwezig in de musea te Am sterdam , Groningen, U trecht en M id
delburg dank ik aan welwillend verstrekte inlichtingen door de hoog- 
leeraren D r. M. W eber, D r. J .  P . van Bemmelen en D r. H . P . N ierstrasz, 
alsmede door D r. J .  G. de Man. Van den oud-hoogleeraar aan de Gro- 
ningsche Hoogeschool, Dr. H . J .  van A nkum , ontving ik  eenige in lich
tingen over voorwerpen die zich bevonden in  de helaas den 30sten A ugustus 
1906 totaal verbrande zoologische verzam eling dier school.
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ODONTOCETI.

Fam . D e l p h i n i d a e .

1. Orcinus orca (Fabricius).

Phocaena orca, van Bemmelen, Bouwstoffen, 1. c. p. 249.

De orca is in  de collectie van het M useum u it N ederland vertegen
woordigd door:
a. skelet van een 9) dat 30 Novem ber 1841 te W ijk  aan Zee aanspoelde ; 

lengte 4,30 m. (Zie Schlegel, A bh. aus dem G ebiete der Zoologie 
und vergl. Anatom ie, I I ,  1843, p. 2, t. 7 und 8).

b. schedel van een te  K atw ijk aangespoeld voorwerp ; lengte 0,84 m.
c. skelet van een cf van 4,50 m. lengte, 7 Septem ber 1909 te Noordwijk 

aan Zee aangespoeld.
In  het M useum van he t Zeeuwsch Genootschap der W etenschappen 

te M iddelburg is een opgezette, nog ongeboren orca van 1,40 m. lengte, 
w aarvan het m oederdier 4 Decem ber 1783 te Dom burg gestrand is.

2. Globicephala melas (T raill).
Phocaena melas, van Bemmelen, Bouwstoffen, 1. c. p. 250.

Is  enkele m alen, en m eestal in vrij groote troepen, op onze kust 
waargenom en. D en 9<len A pril 1825 strandden er 37 stuks te  St. Anna- 
land op Tholen, Zeeland, w aarvan 3 skeletten, resp. lang 5,40, 3,55 en 
2,90 m., en een opgezet voorwerp van 2,70 m. lengte in onze collectie 
aanwezig zijn. Y erder bevindt zich in  de collectie een schedel, lang 0,48 m., 
van een op de H ollandsche kust aangespoeld voorwerp. Yolgens J .  van 
der Hoeven (A lbum  der N atuur, 1856, p. 387) had in  1856 op den 
2den A pril een stranding plaats van niet m inder dan 61 voorwerpen bij 
Ouddorp op Goeree (Z .H .) . Den 9den October 1917 geraakte een voor
werp op de kust bij Egm ond aan Zee, dat in  de collectie van he t Genoot
schap „N atu ra  A rtis M agistra” te A m sterdam  kwam , alw aar tevens een 
voorwerp van dezelfde localiteit bew aard wordt van Decem ber 1884.

3. Phocaena phocaena (L.).
Phocaena phocaena, van Bemmelen, 1. c. p. 249.

De bruinvisch is de gewoonste dolfijnsoort van onze kust en in de 
zeegaten. In  de collectie vertegenwoordigd door 4 skeletten, 2 schedels, 
5 opgezette voorwerpen en 2 foetus.

4. Delphinus delphis L.
D elphinus delphis, van Bemmelen, I. c. p. 247.

Slechts één opgezet voorwerp van 1,60 m. leugte in de collectie aan



's l í I J K S  M U SE U M  V A N  N A T U U H L IJ K E  H IS T O R IE  — L E ID E N .  57

wezig, dat, volgens opgave van Schlegel, ja ren  geleden aan onze kust 
gestrand is, en op grond w aarvan hij de soort in onze fauna heeft opge
nomen. Gevallen van voorkomen aan onze k ust u it lateren tijd zijn mij 
n iet bekend.

5. Steno rostratus (Cuvier).

D elphinus rostratus, van Bemmelen, 1. c. p. 248.

in landsche voorwerpen ontbreken in de collectie, in  1829 werd voor 
den mond van de Schelde een voorwerp van 8 voet lengte gevangen, dat 
door J . G. S. van Breda verm eld werd in  de N ieuwe V erhandelingen 
der 1ste klasse van het Kon. Ned. In stituu t, 1829, p. 235, pi. I, I I .  D it 
is het eenige voorwerp, voor zoover mij bekend, dat in  ons gebied is 
waargenomen.

6. Tursiops tursio (Fabricius).

Delphinus tursio, van Bemmelen, 1. c. p. 248.
Delphinus tursio obtusus, van Bemmelen, 1. c. 249.

In  de collectie zijn:
«. opgezet e? van onze kust, door Schlegel afgebeeld in 1841 in A bhand

lungen aus dem G ebiete der Zoologie und vergleichenden Anatom ie, 
pi. V, fig. 1 en 2 ; lengte 3,55 m.

b. opgezet 9> 27 Novem ber 1901 bij N ieuwe Diep aangespoeld; lengte 
3,05 m.

c. skelet van een voorwerp, dat 1 F ebruari 1818 bij Oostw older-H anirik, 
prov. Groningen, s trandde; lengte 3,10 m. Bij dit voorwerp zijn de 
tanden sterk  afgesleten. H e t is de type van Delphinus tursio obtusus 
Schlegel.

d. skelet van een voorwerp te W ijk  aan Zee gestrand ; lengte 3,15 m.
e. skelet van de Hollandsche kust ; lengte 2,50 m.
f. foetus van he t sub b genoemde 9-

Den 20sten Ju li 1917 spoelde er te W ijk  aan Zee een pasgeboren 
m onstrum  te r lengte van 1,25 m. m et twee goed ontw ikkelde koppen 
aan, dat aan het M useum w erd toegezonden en door mij te r bew erking
afgestaan is aan den hoogleeraar D r. J .  Boeke, directeur van het A nato
misch K abinet te Leiden.

H et Zoologisch Museum te  A m sterdam  ontving 4 exem plaren, w aar
van deelen in  de collectie bew aard zijn ; deze voorwerpen zijn afkom stig 
van de Coxdorp op Texel, 20 Ju n i 1887, van W ieringen, 27 September 
1889, van D urgerdam , 15 October 1912 (ç f  van 2,60 m. lengte) en van 
M uiderberg, 16 Ju n i 1913.
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7. Lagenorhynchus albirostris Gray.

D elphinus albirostris, van Bemmelen, 1. c. p. 248.

Yan Bem m elen deelde mede dat in Ju n i 1851 een dolfijn met w itten 
snuit in  de Noordzee, dicht onder den wal van Texel door twee visschers 
driem alen op verschillende dagen werd waargenomen. In  1886 vermeldde 
W eber (Verslagen W etensch. Yerg. Tijdschr. Ned. D ierk. Ver. 2de ser. I, 
1885— 87, p. c x l v i )  de stranding van een <ƒ van 2,74 m. lengte op 
de V liehors t. w. van V lieland, welke den 28sten  Ju n i van dat ja a r  
plaats vond; een uitvoerige beschrijving van dit voorwerp vindt inen in 
genoemd tijdschrift op p. 114 e. v. D it voorwerp kwam  in het Museum 
te Am sterdam , alw aar ook een $  ontvangen werd, dat 18 December 1887 
bij den H elder aan den wal kwam . In  de verbrande collectie van de 
Groningsche Hoogeschool bevond zich het skelet van een Q, dat einde 
Mei 1903 op de Groningsche kust is aangespoeld, alsmede een embryo, 
dat dit dier inhield. H e t vierde van onze kust bekende exem plaar is het 
bovengenoemde voorwerp van Noordwijk aan Zee, w aarvan het skelet en 
de opgezette huid in ’s R ijks Museum yan N atuurlijke H istorie te Leiden 
bewaard worden.

8. hagenorchynchus acutus G ray.
D elphinus eschrichtii, Poelm an, B ulletins de l’Acad. roy. des sciences etc. de 

Belgique, 1864, p. 604, avec planche coi.

Een cT van 2,37 m. lengte werd 20 Decem ber 1863 levend gevangen 
in het Sloe, tusschen W alcheren en Zuid-Beveland, w aarvan he t skelet 
en de huid in he t museum van G ent bewaard worden. D it is het eenige 
voorwerp, dat van onze kust verm eld is.

Earn. P h y s e t e r id a e .

9. Physeter macrocephalus L.
P hyseter macrocephalus, van Bemmelen, 1. c. p. 251.

Na 1781 is de potvisch n iet m eer m et zekerheid aan de Neder- 
land8che kust waargenomen. Voor de strandingen vóór dat ja a r  verwijs 
ik  naar de lijst van van Bemmelen en naar he t opstel van van Deinse 
in  dit deel van de „Zoologische Mededeeling'en” , p. 22. In  de collectie 
van he t Museum zijn geen skeletdeelen, die m et eenige zekerheid van 
op onze kust gestrande voorwerpen afkom stig  zijn.

10. Mesoplodon bidens (Sowerby).
Hyperoodon micropterus, van Bemmelen, 1. c. p. 250.
Mesoplodon bidens, W eber, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. 2de ser. XII, 1913, p. 220.

Een voorwerp van ongeveer 5 m. lengte en m et een lichaam som vang
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van ongeveer 3 m. strandde ko rt na half September 1911 aan den H oek
van H olland. D it zeldzame dier is helaas voor de wetenschap verloren
gegaan ; alleen een goede photo, waaruit zonder eenigen twijfel de soort 
te bepalen is, is gelukkig  door een photograaf daar ter plaatse genomen
en gereproduceerd in het w eekblad „de P rin s” van 23 Septem ber 1911.
W eber heeft d it geval in een opstel in he t T ijdschrift der Ned. D ier
kundige Y ereeniging aan de vergetelheid on truk t. Deze soort werd 
zoowel door Schlegel (Nat. H ist, van N ederland, Zoogdieren, 1862, p. 93, 
Delphinus micropterus) ais door van Bem m elen in de lijst van Neder- 
landsche zoogdieren opgenomen, ofschoon hun  geen exem plaar bekend 
kan zijn geweest, dat op onze kust strandde en zij de mogelijkheid van 
voorkomen in N ederland slechts gegrond kunnen hebben op de stranding 
van een exem plaar op 21 A ugustus 1835 bij Ostende. H et kom t mij 
belangrijk genoeg voor nog een afbeelding van het voorwerp van den Hoek 
van H olland in een zoologisch tijdschrift te reproduceeren. Zie plaat V I.

11. Hyperoodon rostratus (M üller).
Hyperoodon rostratus, van Bemmelen, 1. c., p. 250.

V an den butskop, die eenige malen op de N ederlandsche kust is aan- 
gespoeld, bezit onze collectie het skelet van een voorwerp van ongeveer 
7 m. lengte, kort voor Mei 1831 in de nabijheid onzer kust in  de N oord
zee in dooden toestand drijvende gevonden en bij W arfum  (Gr.) op het 
strand gebracht, dat in M aart 1838 aan het Museum geschonken is door 
D r. M. A. H endriksz en door deze verm eld is in  de Algem. Konst- en 
Letterbode, 1831, p. 3 06 ; verder den schedel, lang 1,50 m., m et hals
wervels van een voorwerp, dat in  Mei 1861 in de Zuiderzee bij H arder
wijk op de kust aanspoelde.

H e t zeedier van +  27 voet, dat 15 A ugustus 1757 in het voormalige 
H ellegat bij het Zaamslagsche veer (Zeeuwsch-Vlaanderen) werd bem ach
tigd en waarvan de schedel, eenige wervels en ribben bij het kerkgebouw  
te Zaamslag geplaatst w erden (zie J .  van der Baan, Cadsandria, 1856, 
p. 84) behoort tot deze soort, hetw elk mij blijkt u it een photo van het 
schedelfragm ent en van een 12-tal wervels, die aldaar nog aanwezig zijn 
en in  Ju l i  1917 gephotographeerd w erden door den H eer A. B. van  Deinse, 
die mij de photo welwillend toezond. V an andere in ons land aange
spoelde voorwerpen bezitten wij uitvoerige beschrijvingen, ais van een 
wijfje, 16 Septem ber 1840 te B urgsluis bij Zierikzee gestrand, door C. W es- 
mael (Mém. Acad. Boy. de Belgique, X II I ,  1840) en van een wijfje, 
24 Ju li  1846 bij Zandvoort aangedreven, door W . V rolik  (N at. V erh. Holl. 
Maatsch. v. W etensch. V, 1848). D it voorwerp is in  de verzam eling van 
h et Genootschap „N atura  A rtis M agistra” te A m sterdam  terecht gekomen,
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alw aar tevens een 9  van 7,90 m. lengte ontvangen werd, dat 15 Novem
ber 1884 aan de zuidkust van Texel, n iet ver van Oudeschild, strandde 
(M. W eber, Studien über Säugethiere, 1886, p. 28).

12. Monodon monoceros L .

Monodon monoceros, W eber, Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. 2de ser. XII, 1913, 
p. 215, pi. IX.

Een 9  van 4 m. lengte werd den lld e n  M aart 1912 in de Zuiderzee 
tusschen Kam pen en .E iburg  levend gevangen en door het museum van 
het K oninklijk Zoologisch Genootschap „N atura A rtis M agistra” te A m ster
dam aangekocht, alw aar het skelet en een geschilderd model van het dier 
bew aard worden. Deze m erkw aardige vondst is de eenige van den narw al 
in  N ederland en tevens de meest zuidelijke, w aar deze soort werd w aar
genomen.

M YSTACOCETI.

Fam . B a l a e n o p t e r id a e .

13. Balaenoptera physalus (L.).

Balaenoptera physalus, van Bemmelen, 1. c. p. 245.

Een tam elijk groot getal strandingen van vinvisschen op onze kust is 
bekend. Voor zoover na te gaan is, behooren de grootere voorwerpen 
alle to t bovengenoemde soort. H et R ijks M useum te Leiden bezit de vol
gende skeletten en schedels van onze k u st:
a. skelet van een jong  cT van ruim  13 m. lengte, aangespoeld te K a t

wijk, in December 1841. (Zie Schlegel, A bhandlungen etc. I I ,  1843, 
p. 10, t. 9.)

h. skelet van een oud 9  van 21,50 m. lengte, aangespoeld te W issekerke, 
Noord-Beveland (Z.) den 11 den Novem ber 1914. De baleinen ontbraken 
bÿ d it dier geheel.

c. schedel, halswervels, sternum , linker scapula, linker voorste ex tre
m iteit, bekkenbeenderen en eenige baleinen van een çf van ongeveer 
16 m. lengte, aangespoeld te K atw ijk, 13 Novem ber 1914.
V erder zijn in  de collectie een serie van 34 baleinen van een zeer

groot voorwerp, geschat op ±  24 m . lengte, dat 15 Novem ber 1914 aan
den H oek van H olland aanspoelde en w aarvan het skelet, door de on
gunstige ligging van het d ier tegen de zuiderpier, n iet voor he t Museum 
geprepareerd is kunnen w orden; een groot aantal baleinen, die h ier en 
daar op de kust van Zuid- en Noord-H olland zijn aangespoeld in  1914
en 1915 worden mede a lh ier bewaard.

In  he t Museum van het genootschap „N atura A rtis M agistra” bevindt
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zich het skelet van een voorwerp van 22 à 23 m. lengte, dat 5 October
1895 te Callantsoog aanspoelde (zie H oek, Meded. over Visscherij, 1895,
p. 142). H et Zoologisch Museum te U trecht bezit het skelet van een 
voorwerp van bjjna 21 m. lengte, hetw elk 1 December 1899 te Loos- 
duinen is aangespoeld. In  het Zoologisch Museum te G roningen bevindt 
zich het skelet van een çf van ongeveer 20 m. lengte, dat door visschers 
van B urgsluis in de Noordzee voor onze kust drijvende is gevonden en 
om streeks den 10den Mei 1910 in de nabijheid van Zierikzee aan wal is 
gebracht, vanwaar het gesleept is naar Y ere, alw aar het ontleed is.

14. Balaenoptera borealis Lesson.

Sibbaldius laticeps, Flowei’, Proc. Zool. Soc. London, 1864, p. 15 c. v.

Een voorwerp van 9 m. lengte strandde 29 A ugustus 1811 bij Mon
nikendam  in de Zuiderzee. H et skelet van d it voorwerp is in  de collectie 
van ’s R ijks Museum van N atuurlijke H istorie en door F low er in  1864 
onderzocht en ais Sibbaldius laticeps Gray gedeterm ineerd. D it is het 
eenige bekend geworden geval van voorkomen dezer soort aan onze kusten.

15. Balaenoptera rostrata  (Fabricius).

Balaenoptera rostrata , van Bemmelen, 1. c. p. 247.

Deze kleinste vinvischsoort is in de collectie van ’s R ijks Museum
niet door inlandsch m ateriaal vertegenwoordigd. Ten deele behooren de 
voorwerpen, die ais Balaenoptera rostrata in  de oudere Cetaceen-litteratuur 
betreffende ons land worden verm eld tot de voorgaande soort of to t de 
volgende. Een tot deze soort behoorend exem plaar, een $  van bijna 
3,50 m. lengte, dat 20 Decem ber 1862 aangespoeld is in  het I J ,  in de 
zoog. Voorzaan, is door M aitland beschreven in  Ned. Tijdschr. v. D ierk. 
I, 1863, p. XXX. H et skelet is in het Museum van A rtis. In  Tijdschr. 
Ned. D ierk. Ver. 2de ser. I , 1885— 87, V erslagen, p. ccix , m aakte W eber 
m elding van de stranding van een voorwerp in 1886 op de V liehors bij 
V lieland, dat echter in te slechten staat was om nauw keurig onderzocht 
te kunnen worden. De lengte, die voor het voorwerp opgegeven wordt, 
is ongeveer 30 voet. A lleen de onderkaken van dit individu zijn bewaard 
gebleven. Een jong  exem plaar van ongeveer 4 m. lengte, dat eind Februari 
1914 bij W ieringen aangetroffen werd, kwam eveneens in be t Museum 
te A m sterdam .

Volgens m ededeeling van D r. J .  G. de Man bevindt zich in het 
Museum van het Zeeuwsch Genootschap te M iddelburg nog een schedel van 
een „jonge” Balaenoptera, in  het ja a r  1866 bij T er Neuzen gestrand.
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Verm oedelijk is deze schedel afkom stig van een voorwerp, to t een der 
beide laatstgenoem de soorten behoorende.

De lijst der m et zekerheid aan onze kust waargenom en Cetaceen- 
soorten is hierm ede afgesloten. V ergelijk t men m et deze de opgave van 
soorten die van de kusten  van naburige landen zijn verm eld, dan blijkt, 
dat aan de kusten van België, van Engeland en van D uitschland een 
grooter aantal soorten is waargenom en dan aan de onze en is hierdoor 
de m ogelijkheid n iet uitgesloten, dat onze lijst m et eenige soorten zal 
aangevuld worden. H e t is te betreuren, vooral m et he t oog op de onvol
ledige kennis, die wij nog van vele soorten hebben, dat aangespoelde 
Cetaceen d ikw erf in handen kom en van te r zake onkundigen en dat, zoo 
he t geval na eenigen tijd in de zoologische wereld bekend wordt, het 
dier voor de wetenschap veelal verloren is. Onze regeering heeft het 
wetenschappelijk belang van dergelijke aanspoelingen ingezien, w ant reeds 
in  1884 verzocht de M inister van B innenlandsche Zaken aan Gedepu
teerde S taten  van de aan zee gelegene provinciën, nam ens hem  de bur
gem eesters van de aan de Noord- of Zuiderzee grenzende gem eenten u it 
te noodigen, bij aanspoeling van een groot zeedier, daarvan zoodra hun 
dit te r oore kom t, langs telegraphischen weg m ededeeling te  doen aan 
den directeur van ’s R ijks Museum van N atuurlijke H istorie te L eiden; 
verder, door de vinders opmerkzaam  te m aken op het mogelijk door hen 
te behalen voordeel, zooveel doenlijk te bevorderen dat het aangespoelde 
dier voorloopig in  een ongeschonden staat worde bew aard en den direc
teu r bij zijne onderzoekingen voor zooveel noodig behulpzaam te  zijn. 
Behoudens enkele gunstige uitzonderingen is de m edew erking van de 
burgem eesters in deze niet groot geweest.

L e i d e n ,  20 M aart 1918.
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M. A. Koekkoek ad viv.

Lagenorhynchus a lb irostris  G ray , ¿  ad., n. g.

Firma P. W. M. Trap chromolith.




