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Simulatie van de drift van het kadaver.
Foto KBIN

Goeiedag, ik ben Antonius. Ik koos die naam  
niet zelf. Wetenschappers deden dat nadat  
ik hier aanspoelde. Het was 25 oktober 2018,  
om 2u ’s nachts. De naamdag van de heilige 
Antonius. Vandaar.

Een dode walvis drijft voor de kust van De Haan. Een “gewone vinvis”. De zeevaartpolitie vreest dat 
het kadaver de scheepvaart zal hinderen. Met een touw aan de staart wordt het dier naar het strand  
van Vosseslag gesleept. Daar kunnen kranen en vrachtwagens gemakkelijk het strand op om de  
stoffelijke resten af te voeren.

Woord vooraf

Het is 25 oktober 2018. Een dode vinvis drijft voor onze kust. De zeevaartpolitie sleept het dier  
naar het strand van de Vosseslag. Het is 2u in de nacht. De naamdag van de heilige Antonius,  
dus krijgt de vinvis de naam van die heilige. Antonius weegt 30 ton en is 18 meter lang.

Toen ik die ochtend op het strand kwam, waren velen al volop bezig met het kadaver.  
Wetenschappers en studenten van de universiteiten van Gent en Luik maakten een gat in het lichaam 
opdat het niet zou ontploffen, en sneden het in stukken om die door de Civiele Bescherming te laten 
afvoeren naar Rendac. Kranen en een bulldozer van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust 
waren al in de weer, en de mensen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  
Ook de medewerkers van onze gemeente, van wie sommigen al heel de nacht bij Antonius waren 
gebleven. Alles moest heel snel opgeruimd worden, want ’s middags was er springtij.

De stranding van een vinvis in onze gemeente is echt wel uitzonderlijk, en dus vond ik dat er absoluut 
iets bewaard moest blijven van Antonius. Na overleg met de wetenschappers, bleken de kaken  
het meest voor de hand te liggen. ’s Avonds was er gemeenteraad en de raadsleden gingen unaniem 
akkoord met mijn voorstel.

En zo was meteen de basis gelegd voor de tentoonstelling deze zomer. Een tentoonstelling waarin 
Antonius zelf zijn verhaal doet, maar waarin we ook foto’s en overblijfselen zien van de vele 
zeezoogdieren die door de jaren heen strandden in onze gemeente en aan de Vlaamse kust.

Mij rest enkel nog de vele mensen te danken die een bijdrage leverden tot dit unieke initiatief.  
De medewerkers van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, o.l.v. prof.  
dr. Pieter Cornillie. Zij prepareerden de kaken, de flipper, en een wervel van Antonius.  
Het Gentse Universiteitsmuseum, o.l.v. directeur Marjan Doom, dat ons o.a. schitterende skeletten  
van zeezoogdieren uitleende. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel,  
met Kelle Moreau, en Jan Haelters die hier in Oostende het strandingennetwerk coördineert.  
Olivier Pauwels en Olivier Lambert van het Instituut gaven ons o.a. overblijfselen in bruikleen  
van zeezoogdieren die zelfs al in de 19de eeuw hier in De Haan-Wenduine aanspoelden.  
Het Navigo-museum in Oostduinkerke-Koksijde, o.l.v. conservator Ruth Pirlet, leende ons een paar  
mooie prenten uit. Producten die uit walvissen gemaakt zijn en voorwerpen uit de walvisjacht, kregen 
we in bruikleen van de Nederlandse privéverzamelaars Adrie & Ineke Vonk en Ecomare op Texel,  
o.l.v. Arthur Oosterbaan. Zonder hun medewerking zou deze tentoonstelling niet mogelijk zijn geweest.  
En tot slot dank ik de medewerkers van de gemeente De Haan, die het project mee vorm gaven  
en de mensen die ons foto’s bezorgden.

Ik wens u alvast veel walvisplezier !

Wilfried Vandaele,
Burgemeester De Haan
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Hoe ik in de Noordzee bij De Haan terecht  
ben gekomen, weet ik zelf niet. Ik was mijn 
oriëntatie kwijt. Ik heb luid geroepen,  
maar niemand kwam mij helpen.

Vinvissen kunnen geluiden voortbrengen die tot op honderden kilometers 
hoorbaar zijn voor soortgenoten. Antonius werd vrijwel zeker vijf dagen eerder 
levend opgemerkt aan een windmolenpark voor het Nederlandse IJmuiden: 
toen leefde hij nog.
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Dode vinvis op strandDe Haan
De Standaard - 25/10/2018 om 08:40 door mg

Het Nieuwsblad - 25/10/2018 om 06:29 door evdg

Vinvis aangespoeld op 
strand van De Haan:

“Kom niet te dichtbij”

Une baleine de 18 mètres s’ échoue sur la côte belge

Socièté I Le Parisien avec AFPI25 octobre 2018, 11h 59

Toter Wal am Strand von  De Haan angespültDonnerstag, 25. Oktober 2018 GrenzEcho www.grenzecho.net

VERHIP: ER IS EEN GIGANTISCHE VINVIS AANGESPOELD AAN ONZE KUST!

“Telkens als we met een stranding van zo’n majestueuze maar hulpeloze 
mastodont van de zee geconfronteerd worden, is het onze taak om via 
wetenschappelijk onderzoek deze dieren opnieuw te laten spreken en de 
aandacht te vestigen op wat zij ons als kleine mens te vertellen hebben.  
Helaas luidt hun verhaal maar al te vaak: “Wat doen jullie ons allemaal aan…?”  
Prof. dr. Pieter Cornillie, Faculteit Diergeneeskunde UGent

“Natuurlijk zie ik ze veel liever vrolijk rondzwemmend in de zee. Maar wanneer 
ze sterven neemt mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid het over en wil 
ik gewoon zien hoe dat dier in mekaar steekt. Niet lezen uit boeken, zien 
op tv, maar met eigen ogen zien, voelen, ja zelfs ruiken. Bovendien kan het 
anatomisch en pathologisch onderzoek ons zóveel leren zodat we de soort  
ook beter kunnen beschermen.”  
dr. Marjan Doom, Directeur Gents Universiteitsmuseum
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“Het was voor ons een fantastische ervaring om getuige te zijn van de perfecte 
samenwerking tussen vele overheidsdiensten, op elk bestuursniveau, en 
wetenschappelijke instellingen, met als resultaat een grondig wetenschappelijk 
onderzoek én een snelle en efficiënte verwijdering van de resten.”  
Jan Haelters, KBIN, coördinator strandingennetwerk

“De stranding van Antonius was voor ons een organisatorische en logistieke 
uitdaging, maar ook een wetenschappelijke opportuniteit.  Het prepareren van 
de onderkaken stelde ons in de mogelijkheid om een over de jaren steeds beter 
ontwikkeld protocol verder te optimaliseren, met een bevredigend resultaat 
tot gevolg.”  
Jürgen De Craene, Faculteit Diergeneeskunde UGent

Een dode walvis wordt zo snel mogelijk 
opengesneden. De gassen die zich ophopen in 
het lichaam, kunnen er immers voor zorgen dat 
het dier enkele uren na het aanspoelen, ontploft.

De dierenartsen en studenten van de 
universiteiten van Gent en Luik en biologen 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen voeren een autopsie uit. 
Zij komen tot de bevinding dat de walvis zo’n  
48 uur voor hij aanspoelde een natuurlijke 
dood is gestorven. Niet door aanvaring met een 
schip of vergiftiging dus, maar het dier was erg 
mager geworden en verzwakt. Zijn maag is zo 
goed als leeg.

Ik voelde mij al dagen vreselijk ziek. Ik vond  
geen voedsel meer dat ik lustte. Ik vermagerde  
en voelde me steeds slechter. Uiteindelijk gaf  
ik de strijd op. Het kon me allemaal niet  
meer schelen.
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Foto Tim Lescrauwaet
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Foto Christel Laridon

Foto KBIN

Foto KBIN

Foto Tim Lescrauwaet

Foto Tim Lescrauwaet



Naar schatting weegt Antonius 30.000 kg.  
24.000 kg wordt naar Rendac afgevoerd voor verwerking tot 
onder meer biodiesel.

Enkele resten worden bewaard, waaronder baleinen,  
één van de borstvinnen en de gigantische onderkaken.

Het verwerkingsproces bestaat uit 4 fasen en wordt uitgevoerd door  
de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 
 
Alle weke weefsels worden eerst verwijderd. Daarna gaan de kaken in 
een maceratiebad om de restweefsels en oplosbare vetten ‘af te koken’. 
De volgende stap omvat het chemisch ontvetten en het bleken van  
de kaken. De beenderen worden in een open bad (zonlicht is belangrijk) 
gelegd waarin ze een bepaalde periode blijven, afhankelijk van de 
weersomstandigheden en het resultaat.  

Nadien volgt het droogproces (eveneens enkele weken).  
Na het drogen worden de gemaakte boorgaten (voor de inwendige 
spoeling) dichtgemaakt en wordt het hele bot uitwendig verzegeld met 
een kleurloos en niet verkleurend metacrylaathars ter conservering.  
Dit hars tast het bot niet aan en is indien nodig opnieuw makkelijk  
te verwijderen. Het totale verwerkingsproces duurt in optimale 
omstandigheden al vlug zes maanden.

Mijn onderkaken werden door wetenschappers  
van de Universiteit Gent helemaal schoongemaakt. 
Zo zullen de mensen altijd nog een beetje  
aan mij kunnen denken.

Foto KBIN
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Mijn familie, de gewone vinvis, is de grootste 
diersoort ter wereld. Excuseer, de op één na 
grootste, want mijn neef de blauwe vinvis is nog 
groter. Ik was 18 m lang en woog 30.000 kg.

Wetenschappers maken het onderscheid tussen tandwalvissen 
en baard- of baleinwalvissen. Tot de tandwalvissen behoren 
naast de potvissen, alle dolfijnsoorten en bruinvissoorten. 

De gewone vinvissen behoren tot de groep baleinwalvissen. 
In hun mond hebben zij geen tanden. Aan hun bovenkaken 
hangen 262 tot 473 baleinen, waarvan de langste 90 
centimeter is. Met opengesperde muil zwemmen ze langzaam 
bij het wateroppervlak, waar ze het water vooraan in hun muil 
laten binnenlopen. Het voedselrijke water stroomt dan aan 
weerszijden weg tussen de baleinen, die het voedsel, vooral 
krill, kleine visjes en plankton, uitzeven.  
De keel telt 70 à 100 plooien.

Gewone vinvis (21m)

Bultrug (14,5m)

Orka (9,5m)

Mens (2m)

Bruinvis (1,5m)

Blauwe vinvis (31m)

VINVIS ANTONIUS = 6 OLIFANTEN

Ik had nochtans grote plannen. Een flinke 
jongeman als ik wil natuurlijk een meisje leren 
kennen en plezier maken in het leven.  
En kalfjes krijgen, ja toch?

Een vinvis is geen ‘vis’, maar een zoogdier. Vinvissen komen regelmatig 
naar de oppervlakte van het water om te ademen. Dat doen ze met een 
ademhalingsopening boven op hun kop. Grote walvissen kunnen in een 
paar seconden tijd zo’n 2.000 liter lucht in- en uitademen. Als hij uitademt, 
kan de vochtige adempluim 4 tot 6 meter hoog zijn. Een vinvis kan tot 40 
minuten lang zijn adem inhouden. Hij duikt meestal maar 10 tot 15 meter 
diep om voedsel te vinden, maar kan wel tot 350 meter diep duiken.

De vrouwtjes zijn 11 maanden zwanger en 
bevallen dan van 1 baby-vinvis, ook kalf 
genoemd. Die is 6,6 meter lang.  
De moeder geeft 9 tot 10 maanden melk. 
Vinvismoeders kunnen maar om de 2 jaar 
een jong krijgen.

6M

5M

4M

3M

2M

1M
VINVIS ANTONIUS = 6 OLIFANTEN
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We zijn zeldzaam. In de hele wereld zijn er  
maar 60.000 tot 90.000 meer over in mijn familie.  
Dat is zoveel als er mensen wonen in Oostende.  

De meeste gewone vinvissen zwemmen in de zomer naar poolwateren voor de grote hoeveelheden krill en vis die daar te vinden zijn.  
In de winter trekken sommige vinvissen naar tropische of subtropische zeeën om te paren en te baren. Andere blijven liever het hele jaar in koelere wateren.  
Er zijn drie geografisch geïsoleerde populaties: die van de Noordelijke Atlantische Oceaan, de Noordelijke Stille Oceaan en het zuidelijk halfrond.

SeaMe Onderzoekers vonden 22 kilogram plastic en een dode 
foetus in de buik van het aangespoelde dier. 

“Aangespoelde zwangere 
walvis had 22 kilogram plastic 

in maag”
Bron: CNN , 01 april 2019, 17u26

Sommige familieleden van mij worden ziek en  
sterven omdat ze plastic afval opeten dat in  
de zee terecht komt. Of ze komen in aan- 
 varing met een schip, of ze worden  
   doodgeschoten. 
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Foto Greenpeace



Af en toe stranden familieleden van mij  
aan de Vlaamse kust ...

Een van de bekendste strandingen aan de Vlaamse 
kust was die van de ‘Walvis van Kessels’ in Oostende 
in 1827. Met een lengte van 27,5 meter was het 
één van de grootste walvissen ooit in de Noordzee 
gezien. De blauwe vinvis trok heel wat kijklustigen 
naar het strand, onder hen ook Herman Kessels. 
Hij kocht het dier op en prepareerde het om het 
maandenlang tentoon te stellen in een speciaal 
ontworpen paviljoen in Oostende. Daarna ging het 
skelet de wereld rond en kreeg het uiteindelijk een 
definitieve plaats in het Zoölogisch Instituut voor 
Wetenschappen in St.-Petersburg.  

Kessels liet de walvisstranding ook vereeuwigen 
in twee lithografieën, gemaakt door de aquarellist 
Michel Van Cuyck. Beide lithografieën droeg hij op 
aan koningin Wilhelmina van Pruisen, echtgenote 
van koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden.

In 2012 spoelde een levende potvis aan in het natuurgebied De Baai van 
Heist. Het dier bleef nog enkele uren levend op het strand liggen tot het 
zijn laatste adem uitblies. Het redden van zo’n groot dier is onmogelijk. 
De potvis werd “Theofiel Degroote” gedoopt, naar een voormalige 
IJslandvaarder uit Knokke-Heist.

In 1994 spoelden weer drie potvissen aan in Koksijde en één in 
Lombardsijde. Tien jaar later was er opnieuw een stranding in Koksijde. 
Een twaalf meter lange, sterk ontbonden potviskadaver trok er opnieuw 
veel kijklustigen. In 1997 strandde een jonge vrouwelijke gewone vinvis 
in Raversijde.

Daarna werd nog twee keer een dode gewone vinvis in een Belgische haven 
binnengebracht op de voorsteven van een schip: in Antwerpen in 2009 en 
in Gent in 2015. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent 
behandelde het skelet van de 12 meter lange vinvis van Gent en het werd  
in 2017 in de St.-Baafskathedraal in Gent tentoongesteld.

Op 12 februari 1989 spoelde Valentijn van Sint-André aan op het strand van 
Oostduinkerke, een potvis van 17 meter lang en een gewicht van 40.000 kg. 
Valentijn werd begraven in de abdijhoeve Ten Bogaerde en onlangs weer 
opgegraven door wetenschappers van de Universiteit Gent. Binnenkort 
wordt het skelet opgesteld in het Navigo-museum in Oostduinkerke.

Enkele jaren geleden botste een neef  
van mij tegen een schip.  
Zijn hele geraamte werd bewaard.
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Foto Rijksmuseum Amsterdam
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Foto Sofhie Legein gemeentebestuur Koksijde

Foto gemeente Koksijde - Oostduinkerke
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Een blik in de ‘inventaris van de walvisachtigen van de Vlaamse kust en de 
Schelde’ uit 1974 leert ons dat de oudst bekende stranding in Wenduine 
dateert van 1843. Een levende vrouwelijke orka (5,5 m) strandde er samen 
met een jong mannetje van 2,05 m.  

Het Koninklijk Natuurhistorisch Museum in Brussel kocht het jong 
exemplaar destijds op om het tentoon te stellen. De orka mocht deze zomer 
het museum uitzonderlijk verlaten en is, samen met een aantal andere 
schedels van walvissen die in Wenduine strandden, te zien in de expo. 

Een Orka of zwaardwalvis is één van 
de grootste dolfijnen. De 2 m lange 
rugvin van de volwassen mannetjes 
is kenmerkend. Volwassen mannen 
worden tot 9,5 m lang en wegen  
10 ton. Ze eten vis, inktvis, zeevogels, 
schildpadden, zeeleeuwen, zeehonden 
en andere zeezoogdieren.  
Ze vallen geen mensen aan. 

In 1923 strandde een witte 
butskop in Wenduine. Een butskop 

is een zeer grote dolfijn die tot 
de spitssnuitdolfijnen behoort. 

Kenmerkend is de smalle snuit en de 
bolle kop. Mannetjes kunnen tot  

10 m lang worden en tot 7 ton wegen. 
Ze leven van plankton en kleine 

zeedieren, vooral inktvissen.

In 1933 strandde een nog levende  
4,4 m lang vrouwelijke 
spitssnuitdolfijn, vergezeld van een 
jong mannetje van 2,37 m.  
De schedel van beide is te zien in de 
kast. Een spitssnuitdolfijn heeft een 
kleine kop die overgaat naar een 
spitse snuit. Hij leeft vooral in de 
Noordelijke Atlantische Oceaan.  

In De Haan-Wenduine spoelden er door de jaren  
heen wel vaker grote en kleine walvissen aan.

Ook tuimelaars spoelden aan : één exemplaar in 1935, twee mannelijke 
dieren in 1963 (foto hierboven) en nog één in 1966. Volwassen tuimelaars 
kunnen 4 m lang worden en 650 kg zwaar. Ze hebben een korte snuit met 
veel tanden.

Samen met de bruinvis en de witsnuitdolfijn zijn tuimelaars de enige als 
inheems beschouwde walvisachtigen aan onze kust. In de expo hangen de 
skeletten van een bruinvis, een tuimelaar en een witsnuitdolfijn, afkomstig 
van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.

Aan de lijst strandingen in onze gemeente voegen we tot slot nog een 
witsnuitdolfijn in Wenduine in 1969 en een griend (foto hierboven)  
in De Haan in 1975.

De witsnuitdolfijn heeft een groot, robuust lichaam en een karakteristiek 
zwart-grijs-wit kleurpatroon waarmee hij op zee goed te herkennen is.  
Hij wordt ongeveer 3 m lang en weegt tussen de 180-350 kg.  
Een kalf weegt bij geboorte zo’n 40 kg. Zijn voedsel bestaat voornamelijk 
uit makreel, haring, kabeljauw en inktvis. De dieren worden meestal in 
groepjes waargenomen. 

De griend is een stevige walvis met een lage, afgeronde rugvin op ongeveer 
een derde van het lichaam. Een volwassen mannetje wordt tot 6 m lang en 
3,5 ton zwaar. Ze eten vooral inktvis en diepwatervissen.

Gegevens over strandingen worden sinds 1995 geïnventariseerd 
door de afdeling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen in Oostende. 

Vorig jaar spoelden 134 zeezoogdieren dood of stervend aan in België, 
waarvan 89 bruinvissen, 1 witsnuitdolfijn, 1 gewone vinvis,  
18 grijze zeehonden, 11 gewone zeehonden en 14 zeehonden  
waarvan de soort niet kon worden achterhaald.
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Foto Vin Dune aan Zee

Foto Inventaris van de Walvisachtigen van de Vlaamse Kust en de Schelde

Foto Florent Knudde

Foto Werner  De Baere

Foto Inventaris van de Walvisachtigen van de Vlaamse Kust en de Schelde



Al eeuwenlang jagen de mensen op walvissen. Vroeger gebeurde dat meestal 
met grote speren en later met een kanon dat harpoenen afvuurde.  
Kort na de Tweede Wereldoorlog werden jaarlijks 33.000 walvissen gedood, 
waaronder 25.000 vinvissen. 

Hoewel dat eigenlijk niet meer mag, jaagt men in sommige landen nog steeds 
op walvissen. Elk jaar worden door IJsland, Noorwegen en Japan honderden 
walvissen gedood, vooral dwergvinvissen. Ze worden geschoten met harpoenen.  
IJsland jaagt sinds kort weer op gewone vinvissen. Ook dolfijnen worden nog  
op tal van plaatsen gedood voor het vlees.

Vroeger werden bijna alle delen van de walvis verwerkt. De dikke speklaag werd 
gebruikt om lampolie en zeep van te maken. Uit de beenderen werden lijm en 
gelatine gemaakt. Dames gebruikten “baleinen”, gemaakt uit de “baarden”  
van de walvis in een korset. 

Amber, een hard wasachtig product uit de darmen van de potvis, wordt nog 
steeds gebruikt in de Franse parfumindustrie. Eens in de zoveel tijd braken ze 
een slijmbal uit die op zee blijft drijven of ergens aanspoelt. 
Eén gram van dit goedje is € 15 waard, een gemiddelde klomp al snel € 1500.  
De geuren waar ambergris in verwerkt zit, zijn o.a.: Paco Rabanne 1 Million, 
Versace Bright Crystal, Jean Paul Gaulthier Le Male. 

Onze Noorderburen gingen in de 17de eeuw ook op walvissenjacht. 
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn overblijfselen van de 
walvissenjacht bewaard. In Schiermonnikoog staan de kaken van  
een blauwe vinvis opgesteld in open lucht. Het dier is in 1950 in  
de Zuidelijke IJszee geschoten.

Mijn moeder vertelde me hoe ze als kind 
rondzwom met haar vader. Ze praatten en 
maakten plezier, tot ineens een pijl door het 
water schoot en haar vader in de rug trof.  
    Hij schreeuwde het uit van de pijn. 

Mijn moeder wou hem helpen, maar haar vader 
riep dat ze snel moest wegzwemmen.  
Ze deed dat en heeft haar vader nooit  
meer teruggezien.

Op onze stranden spoelden regelmatig ook bruinvissen aan. De bruinvis is  
de kleinste dolfijn die in de Noordzee leeft. Hij wordt tot 1,8 m lang en weegt 
zo’n 50 kg. Veel bruinvissen verdrinken nadat ze in netten verstrikt geraken 
en niet meer kunnen ademen. Voor de kust van Wenduine werd in vorige 
eeuwen actief gejaagd op de bruinvis. In de Middeleeuwen was de bruinvis 
– ook “meerzwijn” of “zeevarken” genoemd – een veel voorkomende 
walvisachtige in onze wateren. 

Het waren vervelende concurrenten voor de plaatselijke vissers omdat ze 
regelmatig hun netten scheurden. In 1340 kregen de Wenduinse vissers 
toestemming om ‘med tarpoen sonder pardoen’ op de dieren te jagen.  
Het dier werd het symbool van Wenduine, deelgemeente van De Haan. 
Rond 1350 zijn de vissers verenigd in een gilde met een bruinvis, doorboord 
door 2 harpoenen in het wapenschild. Hun schild werd in 1936 officieel als 
gemeentewapen toegekend aan Wenduine.
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 Skelet van een bruinvis    Skelet van een witsnuitdolfijn    Skelet van een tuimelaar    
 Schedel van een griend   Schedel van een volwassen spitssnuitdolfijn    Schedel van een pasgeboren orka   
  Kaakbeenderen van vinvis Antonius    Rechter borstvin van vinvis Antonius   
 Harpoen    Flensmessen    Rugwervels van potvis Theo (aangespoeld in de Baai van Heist)  
 Blikjes walvisvlees, potje spermolie van potvis, vintage gezelschapsspel
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 de Faculteit Diergeneeskunde  van de   
 Universiteit Gent, Vakgroep Morfologie

 het Gents Universiteitsmuseum 
 

	 het	Koninklijk	Instituut	voor 
 Natuurwetenschappen in Brussel

 Arthur Oosterbaan, 
 conservator Ecomare

	 het	NAVIGO-Nationaal	Visserijmuseum		
 in Oostduinkerke (Koksijde)

 en Adrie & Ineke Vonk, 
 privé-verzamelaars

kwam tot stand 
in samenwerking met:

Fo
to

 G
re

en
pe

ac
e

KIJK
een walvis

,

E X P O

Ik ben in elk geval blij dat ik mijn verhaal  
aan jullie heb verteld. Doe jullie best om  
de natuur en de dieren te beschermen.  
Daar doe jij mij echt een plezier mee!
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