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A. 
P r i j s p e r J a a r f 4 . 8 0 . 

HET EILAND GRIEND IN 1912, 

m. 
:IE denkt, dat wij op den door den Heer Thijsse beschreven tocht 

naar het Griend het dierenleven van onze Waddenzee in zijn vollen 
omvang hebben kunnen bestudeeren, vergist zich deerlijk; maar 
dit neemt niet weg, dat de onderzoekingstocht nog wel eenige 

SS resultaten heeft opgeleverd, die verdienen bewaard te blijven. Laat 
ik mg,ar bij het begin beginnen. 

Toen onze schipper het sein gaf om over boord te stappen, was de eerste 
gedachte die bij mij opkwam: op wat voor grond zal ik straks neerkomen, wanneer 
wij de zee als straatweg gaan beschouwen en kalm over den rand van ons 
schuitje stappen? Want daar hing voor mij zeer veel van af. In de zee rondom 
de Waddeneilanden kan men namelijk in hoofdzaak vier terreinsoorten aantreffen 
en wel: zandgrond, klei, met zeegras begroeide, slibhoudende zandgronden en 
schelpenbanken. Zoodra mijn voeten niet alleen koude prikkels meer naar mijne 
hersenen overbrachten, werd ik gewaar, dat de zeebodem tusschen de Meep, zoo 
heet de geul, waarin ons vaartuig lag, en Griend uit zuiver zand bestond. Hard 
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als een plank, bijna niet wegzakkend onder onze voeten lag daar reeds, wat 
vroeger zeker tot het eiland had behoord, een groote zandbank. 

Door het heftig bewogen water was het zeer moeilijk, soms zelfs onmogelijk, 
iets van den zeebodem te zien. De enkele schelpen, die wij onder onze voeten 
voelden en dan bovenbrachten waren steeds doode exemplaren van Cardium 
edule L., de gewone kokkel of hartschelp, de meest typische en dus meest alge-
meene zandschelp. Eerst toen wij het eiland al vrij dicht begonnen te naderen, 
werd het water zoo ondiep, dat wij geregeld de op den bodem liggende voor
werpen konden onderscheiden. Meestal waren dit doode schelpen, nu echter ook 
van eenige andere soorten, namelijk Mya arenaria L. en Petricola pholadiformis 
Lam. De laatstgenoemde soort, die ik langs de geheele kust van ons land heb 
aangetroffen, heeft eene merkwaardige geschiedenis, die misschien aan onze lezers 
nog niet bekend is. Deze soort werd namelijk in 1890 voor het eerst in Europa 
aangetroffen op de Schotsche kust. In 1899 werd het eerste exemplaar 

in België aangetroffen en 
wel bij Nieuwpoort; zeven 
jaren later volgde Holland, 
terwijl nu, nog geen vijf 
en twintig jaren na de 
eerste vondst in Europa, 
Petricola tot de gewone 
schelpen aan onze kust 
behoort. Dat dit lang niet 
iedereen bekend is, komt 
omdat Petricola nogal 
eens verward wordt, met 
Pholas Candida L., een 
schelp waarmede zij wel 
is waar een oppervlak

kige gelijkenis bezit, maar waarvan zij toch steeds zonder eenige moeite is te 
herkennen, zooals uit de bijgaande teekeningen blijkt. Pholas herkent men dadelijk 
aan den omgeslagen rand, dien de schelp vertoont. Vindt men de beide soorten 
levend, dan onderscheidt Pholas zich bovendien door het bezit van een derde 
schaalstuk, dat aan den achterkant, tegen het slot aanliggende te vinden is. 
Deze Pholas candida nu, de witte boormossel, kwam vroeger zeer veel aan onze 
kust voor. Waarschijnlijk leefde hij hier reeds op het einde van het tertiaire 
tijdvak, in het plioceen; in het Eemstelsel is de soort allesbehalve zeldzaam, in 
alle alluviale zeeafzettingen wordt zij aangetroffen en zooals ik reeds opmerkte 
tot vóór korten tijd ook nog geregeld aan ons strand. Den laatsten tijd echter 
moet deze oude ingezetene plaats maken voor den nieuwen, uit Amerika over-
gewaaiden, indringer. Waar vroeger de aan de kust aanspoelende stukken veen 
doorboord waren door Pholas, vindt men deze soort nu slechts zelden meer, 

0--
Fig. 1. o, Pholas cnndidn I,. (nnL gr.), h. Petriculu pholadiformis I,. (nat. gr.). 

Teokening .1. HOOOERBKKTS. 
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terwijl één stuk soms honderden Amerikaansche boormossels bevat. Deze laatste 
was reeds tot het Griend doorgedrongen. Wie heeft hem al diep in de Zuiderzee 
ontmoet? Tegenover Nieuwediep is ook haast geen Pholas meer te krijgen, maar 
of Petricola zich in het brakke water waagt, is mij nog niet bekend. 

Eerst toen wij op het eiland zelf gearriveerd waren en daar het zoogenaamde 
strandlijntje konden afzoeken, konden wij ons een meer volledig denkbeeld vormen 
van de dierenwereld, die leeft rondom Griend. Daar lagen allereerst weertallooze 
exemplaren van Cardium edule, verder vrij veel Petricola en Mya arenaria, nu echter 
ook Mya truncata L., de stompe gaper en het mesheft, Solen ensis L. Merkwaardig, 
dat ook hier evenals op de Zuidkust van Terschelling Mactra subtruncata, de ge
wone strandschelp, de schelp van het Noordzeestrand bij Zandvoort enz., geheel of 
bijna geheel ontbrak. Wat of hiervan de reden is heb ik nog niet kunnen uitvinden. 
Wel weet ik, dat ook in de Zeeuwsche stroomen Mactra veelal tevergeefs 
te zoeken is. Het optreden van groote hoeveelheden Cardium, die er bovendien 
vaak in den brakwatervorm voorkomt, doet vermoeden, dat het zoutgehalte van 
het water hier eene rol speelt; maar meer als een vermoeden is dit nog niet. 

Behalve de bovengenoemde, gewone vormen heeft nu echter de tocht naar 
Griend nog enkele vondsten opgeleverd, die misschien van groot belang zijn voor 
de fauna van Nederland. Als eerste, hoewel niet de belangrijkste, wil ik hier 
noemen Tapes pullaster Montg. Van deze soort trof ik op het strand van Griend 
een groot aantal losse schelpen, doch ook eenige doosjes aan. Bovendien vischte 
ik eenige dagen later een groot aantal exemplaren op uit de vaargeulen tusschen 
Griend en Terschelling, waaronder er verscheidene waren die pas kort geleden 
gestorven moesten zijn; getuige de gaafheid en mooie teekening der voorwerpen. 
Het komt mij dus voor, dat in de Waddenzee Tapes pullaster veel voorkomt, 
wat, zoover ik kan nagaan, nog niet bekend was. 

Bij het zoeken langs het strandlijntje trof ik nog een andere soort aan, die ik 
hierboven niet genoemd heb, daar ik ze in verband met twee zeer zeldzame soorten 
wil bespreken. Ik bedoel het wadslakje, Hydrobia ulvae Penn, afgebeeld in fig. 2 b. 
Dit slakje, dat zeer algemeen is op de Wadden-eilanden, evenals op de Zeeuwsche 
kust, wordt aan de vastelandskust van Noord- en Zuid-Holland slechts zelden 
aangetroffen. Op de andere genoemde plaatsen echter komt het in reusachtige 
hoeveelheden voor en tusschen al deze wadslakjes nu vond ik op het Griend 
plotseling een exemplaar van een slakje, waarvan ik in de literatuur niet had 
kunnen vinden, dat het ooit te voren in Nederland was aangetroffen, namelijk 
Rissoa membranacea Adams. Mijn aandacht was nu natuurlijk dadelijk op het 
hoogste gespannen en weldra werd ons ijverig zoeken beloond door het vinden 
van een tweede exemplaar. En nog meer. De tweede soort, waarover ik getracht 
had inlichtingen over voorkomen in ons land te verkrijgen lag daar ook plotse
ling op zeer geringen afstand van mijn speurenden neus. Deze tweede soort heet 
tegenwoordig Retusa obtusa Mtg, vroeger ook wel Utriculus of Bulla genoemd. 
De reden waarom deze beide soorten, Rissoa en Retusa mij zoo interesseerden 
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was de volgende. Reeds geruimen tijd ben ik bezig met het onderzoek van 
schelpmateriaal uit onzen bodem. Wanneer men bijv. in de duinen boort, vindt 
men gewoonlijk omstreeks N. A. P. een oude strand- of zeebodemformatie. Deze 
bevat vrijwel dezelfde schelpsoorten als die tegenwoordig nog aan onze kust 
voorkomen. Komt men echter dieper, dan treden in de onderste alluviale lagen 
soorten op, die men aan ons strand niet of slechts zelden aantreft, bijv. Nassa 
reticulata L., Rissoa membranacea Ad., Retusa obtusa Mtg. Nu kende ik Nassa 
reeds geruimen tijd van onze kust, waar hij wel zeldzaam is, maar toch geregeld 
gevonden wordt. Met de twee andere soorten was dit echter niet het geval. Van 
Rissoa zoowel als van Retusa was zoo goed als niets bekend. Kort geleden 
hoorde ik nu wel is waar, dat Rissoa reeds voor eenigen tijd aan de Texelsche 
kust is aangetroffen en dat de heer Schepman in zijne verzameling een exem
plaar van Retusa bezit, dat uit den Helder afkomstig is, maar dat neemt niet 

weg, dat de vondst 
van deze beide 
soorten op Griend 
voor mij toch 
steeds een glans-
punt van den 
zomer van 1912 
zal blijven. Een
maal opmerkzaam 
gemaakt vond ik 
beide soorten terug 
aan de Zuid-Oost
kust van Terschel
ling bij de Grie 
en verwacht, naar 

aanleiding van dit artikel, nu weldra ook uit andere plaatsen van ons land van 
vondsten te hooren. 

Na deze aangename verrassing ging het weer met nieuwen moed zee in, in 
de hoop, dat wij onze schuit zouden kunnen bereiken. Weer de voor den zee-
faunist troostelooze zandvlakte met hier en daar een afgestorven schelp van een 
der reeds genoemde soorten. Ook schelpen van Pholas candida werden tweemaal 
gevonden. Af en toe dreef ons een stukje zeegras voorbij een enkele maal zagen 
wij een strandkrab, Carcinus moenas, zich met opgeheven scharen uit de voeten 
maken. Eerst toen wij op het punt waren aan boord te stappen vonden wij voor 
den boeg van ons schip een groot brok veen; dat bleek een verzamelplaats te 
zijn voor de levende wezens uit die streek, zoo'n soort van oase in de woestijn. 
Daar hadden zich een tiental heremietkrabben verzameld,'eenige garnalen schoten 
haastig weg bij onze nadering; op het stuk veen groeiden enkele blaadjes van een 
groenwier, de zeesla, Ulva latissima, waarop eenige wadslakjes rustig zaten te grazen. 

a. 
/ . 

Fig. 2. a. Rissoa membranacea Adams (O X "at- gr.), 
I». Hydrobia ulvae Penn. (G X nat. gr.), c, Retusa obtusa Mout. (ti X nat. gr.). 

Teekening J. HooQEiiiiKETS. 
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Op een ander hoekje groeide een tuiltje Sertularia cupressina, de weermannetjes van 
Texel, met elkaar dus een heele nederzetting. Wanneer het water niet zoo koud 
en het warme (?) schip niet zoo dicht bij geweest was, zou ik u nog veel meer 
van dit veenstuk hebben kunnen vertellen, want ik ben overtuigd, dat er nog heel wat 
meer op heeft gezeten. Nu moest ik mij haasten, een groot stuk met boorgaten 
er af te breken en dit voor verder onderzoek mee aan boord te nemen. Eerst 
thuis kwam ik er toe, het te ontleden, en daar bleek mij, dat zoowel Petricola als 
Pholas in Wakenden welstand naast elkaar in het stuk vertegenwoordigd waren. 
Het besluit van onzen Griendtocht maakte dus veel goed, wat door koude en 
wind bedorven had kunnen zijn. In elk geval zijn wij er niet voor niets geweest; 
ik ben tenminste dadelijk bereid als de gelegenheid zich weer mocht voordoen, 
den tocht nog eens te ondernemen. 

Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN. 

IV. 

Daar krijg ik een herinnering, dat ik beloofd heb met de andere deelnemers, 
onzen Griendtocht te ,,vereeuwigen". Hoe moet ik aan die belofte voldoen ? Toen 
ik gewapend met net en vanggerei, na onzen watertocht de schoenen weer aan 
had, ben ik aan 't vangen getogen, helm, Statice, alles wat mij sleepbaar leek 
heb ik afgesleept en wat was het resultaat? Een paar van je gewoonste lievenheers-
beestjes, wat sluipwespjes, vliegjes en tot slot een paar vlinders.. . . gezien. 

Den buit deed ik in een klein fleschje en daarop had ik fluks het etiket 
Griend, Aug. 1912 geplakt. Thuis in Amsterdam alles nagezien en onder alle 
fleschjes Terschelling en Aerdenhout geen fleschje Griend meer te ontdekken. 
Waar is mijn fleschje gebleven? Varus redde legiones! Neen, dat kan ik niet 
zeggen. Legioenen waren het niet, er zat maar heel weinig in 't fleschje. Nu, 
dat had anders kunnen zijn. Had het weer maar iets meegewerkt en waren 
we een week later gekomen, dan was er wel wat te vinden geweest. Hoe 
prachtig was niet het veld Statice, minstens een even goed terrein als Terschelling, 
waar Dellewal en Grie Statice in overvloed boden, alle drie terreinen, die tot de 
begroeide slikken behooren. Waar Statice groeit, is de bodem aan overstrooming 
blootgesteld en bestaat de grond tenminste voor het grootste deel uit zeeklei. 
Nu leven er op zoo'n terrein zeer typische dieren, die men nergens anders vinden 
zal. Evenals de daar groeiende planten zijn zij aan deze zeer speciale omgeving 
gebonden. Het meest geldt dit voor een diertje als Apion limonii Kirby, dat 
op geen andere plant dan Statice limonium L. schijnt voor te komen. 

Het diertje is in Engeland in Norfolk gevangen, verder vooral aan de meer 
Zuidelijke kusten van Frankrijk. In ons land was het indertijd een verrassing, 
toen het door La Po n t ij n bij Bergen op Zoom ontdekt werd en door F o k k e r 
bij Zierikzee. Buiten de Zeeuwsche stroomen was het niet bekend in ons land. 
Bij Bergen op Zoom was het langs den voet der oude vestingwerken aan de 


