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Fig. 1.  L’Etoile Belge meldt de vangst van de braamhaai van Oostende (Bron: Frederik Mollen/L’Etoile Belge, 29 januari 
1893).
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Op 29 januari 1893 meldde de krant l’Etoile Belge de aanvoer van een braamhaai in de vismijn 

van Oostende. Een Franse visser ving de haai iets ten zuiden van Yarmouth, langs de Engelse 

kust. De soort dankt haar naam aan de vele stekels (‘bramen’) op de huid, en is eenvoudig te 

herkennen. Het was de eerste, en ook de laatste keer dat de soort gezien werd in België. De 

directeur van de vismijn schonk de haai aan het Koninklijk Atheneum van Oostende, waar Vital 

Gilson, een gedreven leerkracht biologie, in de periode 1889-1914 werk maakte van een grote 

didactische collectie of zelfs ‘museum’. Hij liet het dier opzetten aan de Universiteit van Gent, 

waar hij eerder afstudeerde als doctor in de wetenschappen (Van Beneden, 1894; Anon., 2014a, 

2014b).

 

Bijna 90 jaar later, zich onbewust van deze historiek, vond Guido Rappé in het Museum voor 

Dierkunde (UGent) negen bokalen met skeletdelen en organen. Deze droegen het opschrift 

Echinorhinus brucus, de wetenschappelijke naam voor de braamhaai. Aan de hand van het 

register van ingekomen dieren, kon Rappé (1983) de link leggen met de braamhaai van 

Oostende. Zo was de cirkel rond, maar het verhaal niet ten einde. Met de steun van het 

Atheneum in Oostende, kon de braamhaai zelf namelijk teruggevonden worden in één van de 

historische vitrinekasten met opgezette dieren die de school rijk is. De haai, een mannelijk 

exemplaar van ca. 170 cm, was nog in zeer goede staat. 

Fig. 2.  Vitrinekast in het Atheneum van Oostende met onderaan de 
braamhaai (2 oktober 2014) (Bron: Frederik Mollen).
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Degelijke goed bewaarde exemplaren van braamhaaien zijn zeldzaam. Tot aan het einde van de 

19de eeuw werd de soort nog geregeld waargenomen, vooral langs de Engelse en Franse kusten. 

Maar sinds de industriële revolutie stortten de populaties volledig in. Op enkele zeldzame 

waarnemingen langs de Turkse kust na, is de soort intussen uitgestorven in Europa. De 

schenking van de braamhaai uit het Atheneum aan de wetenschap (reg. ERB 1080), is dan ook 

een unieke kans om meer te weten te komen over deze verdwenen soort. Aan de hand van twee 

moderne onderzoekstechnieken, probeert men zo weer nieuw leven te blazen in deze oeroude 

haai. In de eerste plaats wordt via DNA-testen nagegaan of de inhoud van de bokalen uit Gent 

overeenstemmen met het opgezette dier uit Oostende. Een aantal etiketten zijn namelijk met 

ijzerdraad aan de bokalen bevestigd en in de loop der jaren mogelijk per ongeluk verwisseld. 

Eén van de bokalen bevat immers resten van een rog, geen haai (pers. obs. FM, 10 september 

2014). Via DNA-onderzoek kunnen deze fouten recht gezet worden en kan gezocht worden naar 

de skeletdelen en ingewanden die effectief van het dier afkomstig zijn. Ten tweede wordt de 

haai verder onderzocht met behulp van CT-scanning, wat toelaat om dwars door het opgezette 

dier heen te kijken. Deze scans tonen niet alleen de skeletdelen die bewaard bleven, maar ook 

een ijzerdraadstructuur, een plaasteren mal in de mond, en het riet of stro waarmee de haai is 

opgevuld/opgezet. Zo kan de restauratie van het dier perfect worden voorbereid.

Maar laat ons vooral bezinnen over het verdwijnen van deze opmerkelijke haaiensoort, zodat we 

lessen trekken uit vissen in het verleden.

Fig. 3.  De braamhaai wordt gescand in het ZNA 
Middelheim (24 juni 2015) (Bron: Frederik Mollen).

Fig. 4.  3D-reconstructie van de braamhaai met details van het skelet, ijzerdraad en plaaster (Bron: Frank Hilte).

Fig. 5.  Dwarssnede van de braamhaai door middel van 
CT scan met details van de opvulling (Bron: Frank Hilte).
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