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met een zeer karakteristieke plantengroei nog tijdig te kunnen redden. De tijd 
dringt schreven wij in 1942. Het terrein beoosten paal A, dat — niettegenstaande het 
meerdere malen werd gemaaid, toch nog vrij aardig het natuurlijke karakter van de 
aldaar behorende plantengroei had behouden — geen bemesting! — zou reeds dit 
voorjaar en deze zomer door de boer verder in cultuur worden gebracht. Inmiddels 
is dit gebeurd. Door plaggensteken is bovendien ook van de fraai tot ontwikkeling 
gekomen knopbiesgemeenschap in het extra gereserveerde terreingedeelte een groot 
stuk verloren gegaan. Willen wij nog iets redden, dan zullen wij ons moeten bepalen 
tot 2e, 3e en 4e Kroonspolder. 

Vlieland. 4-8-'46. V. DE VRIES. 

DE RIJKE TOCHT 
MET DE SCHELPENZUIGER LEGMA OP DE WESTERSCHELDE 

Verzamelen, de steun te hebben voor het geheugen van het zichtbare, het 
tastbare, heeft hoge waarde. Geldt dit voor elke studie, voor de verzame
laar van voorwerpen uit de natuur komt hier nog bij het genot van de 

herinnering. In de regel toch worden de voorwerpen hem niet op een presenteer
blaadje aangeboden, maar hij moet er voor werken, vaak „in het zweet zijns aan-
schijns"; hij moet reizen en trekken, klimmen en kruipen, speuren en snuffelen. 
Hij moet connecties aanknopen met hoog en laag, met directeur en werkman, met 
landeigenaars en boswachters, met vissers, zeelieden. En dit alles, hoe kan het 
anders, maakt z'n leven rijker. Dit is bezit verwerven. 

Nu kleven er aan het verzamelen van de meeste voorwerpen in de vrije natuur 
bezwaren, welke genoegzaam bekend zijn aan de lezers van dit blad. Toch willen 
we er één noemen die voor een groot aantal mensen onoverkomelijk is, n.1. het doden 
van dieren! Overdreven, mompelt ge? Daar valt over te praten. Voor 't minst hebben 
we die opvatting te eerbiedigen, zeker als ze geldt voor een particuliere verzameling. 
En nu voelt ge waar ik heen wil. Voor onze verzameling zeeschelpen behoeft ge niet 
noodzakelijk dieren te doden. Bovendien, van bederf is geen sprake, prepareren niet 
nodig en het opbergen geeft geen moeilijkheden. Jarenlang hebben we dan ook 
ijverig marinemollusken verzameld en naarstig dozen gruis gezeefd. Onze woon
plaats, Rotterdam, is niet al te ongunstig gelegen: na een Westerstorm of een flinke 
Oostenwind kan wel eens tussendoor een uitstapje naar Hoek van Holland of Scheve-
ningen gemaakt worden. Maar ja, we keken toch altijd met een scheef oog naar de 
Hagenaars of de Hoek van Hollandbewoners, n.b. Rotterdammers als wij, en mannen 
als Brakman, Slabber e.a., och, die hebben de schelpenhemel op aarde. Immers, hier 
vieren op gebenedijde p'ekken aan het strand de afgestorven mollusken van duizenden 
jaren her hun opstanding, zij het dan met een dodendans, want alleen hun „ge
raamten", de schelpen, zijn uit het water opgestaan. Pover overblijfsel van wat eens 
leven was. Maar hoe bewonderen wij steeds weer hun vormen, hoe kan zelfs een 
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fragment ons blij maken, vooral als typische sculptuur of vorm ons het gehele dier 
verraadt. Toch is het pad van de fossielenzoeker meest niet bestrooid met rozen, 
zelfs al liggen zijn dierbare voorwerpen netjes gerijd op z'n tafel. Want die tafel is 
zeker voor de rest bedekt met boeken en tijdschriften. Hier vindt hij een aan-

Fig. i . Capulus ungaricus L. Fig. 2. Vermetus Fig. 3. Terebra 
ware grootte. intortus Lam. inversa Nyst. 

Vs x ware grootte. 2 x ware grootte. 

duiding, daar een iets, maar net niet geheel gelijkende afbeelding, zelden een enigszins 
volledige beschrijving met afbeelding van juist zijn soort. Vaak hoor je hem mompelen: 
„zou daar misschien iets in kunnen staan?" U ziet, hij blijft aan de voorzichtige 
kant, stelt geen buitensporige eisen aan zijn lectuur op dit zo uitgebreide gebied. 

Fig. 4. Cardita senilis ham. Fig. 5. Dentaliumsexangu- Fig. 6. Natica millepunctata 
ware grootte. lum Schroeter fragm. ware multipunctata Wood 

grootte. ware grootte. 

Hij moet analyseren, deduceren, combineren en, eerlijk bekend, ook een ietsje fanta
seren. Als resultaat komt er dan wel eens een naam, aarzelend geschreven, op 't 
papier . . . . met een vraagteken. Maar al doende wordt men handig in 't naslaan, 
je „ruikt" vaak waar te zoeken en vooral het onderscheidingsvermogen voor vormen 
en verhoudingen wordt ongelooflijk scherp. Dan komt de grote voldoening dat 
schelpen, vroeger met moeite aan pietepeuterige kenmerken gedetermineerd, nu on-
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feilbaar uit de hoop herkend worden. Mèt de spanning van 't zoeken, het aesthetisch 
genot en op de achtergrond, maar steeds bewust, de gedachte aan het verre verleden, 
dit alles te samen geeft dit werk een zo grote bekoring, dat en moeite en tijd en geld, 
zelfs uit een magere beurs, gaarne geofferd worden. 

Maar de poort, die toegang tot deze schatten geeft, was voor ons nog gesloten. 
Enkele reisjes naar Zeeland hadden wel wat opgeleverd en een monster uit een boring 
tot op de Eemlagen in Amsterdam bracht ons enkele Eemfossielen. Deze weinige 
exemplaren kregen een ereplaatsje en vol weetgierigheid werd tertiair en pleistoceen 
bestudeerd. Een paar simpele schelpen brachten ons tot de geologie! 

Tot de poort naar de schatkamer met een ruk wijd werd geopend. Onze speurneus 
bracht ons in de Briel bij een kalkbranderij. Schelpenhopen in de stad voor plein
bedekking en kalkbranderijen hadden ons al meer iets opgeleverd, en wie het kleine 
niet e e r t . . . . We stapten het terrein op en maakten beleefd ons verlangen kenbaar 
aan de chef. Deze leidde ons met de grootste be
reidwilligheid naar twee kolossale schelpenhopen. 
„Di t hier zijn recente schelpen en deze hoop oer
schelpen, gaat uw gang maar, heren," en weg was hij. 
Verbluft keken we elkaar aan. Oerschelpen! zouden 
dat . . . . ? We zaten al in de hoop. „Een Terebratu-
la!", riep een van ons, „en hier een Voluta!" We 
konden onze vreugde niet op en zagen er zeker uit als 
uitgelaten kinderen, al tellen we met ons tweeën juist 
IOO jaren. Hier lagen nu in tastbare werkelijkheid, in 
„levende" lijve de voor ons welhaast legendarische 
figuren uit de boeken, en zo voor het grijpen! Die 
dag werd uitgebuit. En menig dagje daarna nog 
bracht het stoomtrammetje of de fiets ons naar het 
oude stille stadje. Hier past een woord van dank 

voor leiding en personeel van de kalkbranderij die ons steeds in alles terwille waren, 
zelfs zo ter wille, dat we van de leiding, in de persoon van de heer Warnitz te Rotter
dam, een invitatie kregen om met de schelpenzuiger mee te gaan. Want de firma 
Warnitz exploiteert twee schelpenzuigers, welke de branderij regelmatig van grond
stoffen voorzien. Natuurlijk waren de „oerschelpen" ons doel. Meer gave en wel
licht grotere exemplaren konden we dan bemachtigen. Nu worden die „oerschelpen" 
slechts op een bepaalde plaats in de Westerschelde gezogen. Als we, met de kaart 
van Zeeland voor ons, een rechte lijn trekken van het dorpje Ellewoutsdijk (de meest 
Zuidelijke punt van Z. Beveland) naar 't hart van Antwerpen en we meten 1/ s van 
de lijn, die het water overspant, uit Ellewoutsdijk, dan hebben we ongeveer de plek 
waar gezogen wordt. 

De meeste van de daar opgehaalde schelpen zijn van Pliocene herkomst. Zoals 
bekend komen Pliocene lagen hier en daar in Zeeland dicht bij de oppervlakte, in 
Z. Vlaanderen zelfs aan de oppervlakte (de Cauter). Of echter onze laag een oor-

Fig. 7 en 8. Area tetragona Poli 
2 X ware grootte. 
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spronkelijke dan wellicht een secondaire bank is, kunnen we niet beoordelen. 
Zo zouden we dan in Augustus enkele dagen naar de Westerschelde'gaan. Op een 

Woensdagavond stapten we welgemoed op de fiets en reden in enen door naar de 
Wouwsche-Plantage bij Bergen op Zoom. We wisten dat daar in Gods vrije natuur 
overal de bedjes gespreid liggen. Het was een van die windstille, warme nachten, 
waarin bivakkeren volkomen verantwoord was. De volgende ochtend half zeven 
stonden we weer fris klaar, en was de hele dag ons om Terneuzen, de vertrekplaats 
van de zuiger, te bereiken. We hadden dus ruim de tijd om bij de slikken van Beveland 
en Z. Vlaanderen rond te neuzen. Enige dozen met aanspoelsel, meest wadslakjes, 
werden meegenomen. Je weet nooit wat er nog tussen zit. Het weer^bleef prachtig, 
volkomen windstil, en uren waren nog in 't verschiet om kijker en flora langs die 
heerlijk mooie vlakten te gebruiken. 

In Terneuzen, een aardig, bedrijvig stadje, zochten we een eenvoudig hotel op en 
na een goede nachtrust konden we de volgende dag aan het hoogtepunt van de tocht 

Fig. 9 en xo. Cyprina rustica Sow. 2/;, ware grootte. 

beginnen. De Legma, onze schelpenzuiger, zou echter eerst om 12 uur vertrekken, 
met het oog op het tij. Zo hadden we nog 4 uur de tijd om, natuurlijk, aan de Braak
man door te brengen. En daar, alsof het afgesproken was, troffen we een spraakzame 
mosselkweker. Staande op het blinkende slik vol mossels en muiltjes, met een zon 
die ons heerlijk stoofde en de zilte lucht nog intenser maakte, kregen we een prac-
tische les in het mosselkweken van een man met liefst 40 jaar ondervinding. Deze 
kostelijke uurtjes onder ideale omstandigheden zullen we niet vergeten. 

En nu naar de zuiger. De schipper en z'n twee helpers (de kennismaking was 
's morgens reeds geschied) moesten geduldig wachten tot de sluiswachter de naam 
van het schip zou afroepen, want vele schepen wachtten hun beurt om het ruime sop 
te kiezen. Het nam bijna een uur voor we uit het gezellig-drukke scheepsgedoe waren. 
Het weer was wel het mooiste en kalmste, dat te bedenken viel. Dicht achter de 
Legma voer de lichter die volgestort moest worden met schelpen. Ongeveer op de 
bepaalde plaats aangekomen gaf de schipper het roer aan een van de gezellen en gaf 
zelf door wenken en tekens de roerganger de te volgen koers aan. De lichter werd 
nu langzij vastgemaakt en de 12 m lange zuigbuis (die tot 18 m verlengd kan worden) 



DE RIJKE TOCHT 55 

Fig. i l . Liomesus 
dalei Sow. 

2/3 ware grootte. 

rechtstandig neergelaten. In ongeveer 5 min. was de zuiger gereed om het eigenlijke 
werk te beginnen. We popelden. Dit was ons moment. Plots gutste het water uit de 
zuigbuis op het rooster. Dit rooster dient om al te grote ongerechtigheden, zoals 
stenen, beenderen, stukken veen enz. achter te houden. De wijdte van de overlangse 
tralies is i 7 cm, zodat grotere schelpen daarop ook achter blijven. En nu was bet 
de kunst deze te pakken voor ze van 't rooster weer afgleden in 
de Schelde. Daarbij stond je bij voortduring bloot aan het spatten 
van het gutsende water uit de zuigbuis. Al het materiaal dat door 
het rooster zakt komt nu in een brede goot en wordt door het 
stuwende water gevoerd naar een wijde trommel, waarin draaiende 
bietten de schelpenmassa langzaam op een transportband brengen. 
In deze trommel worden de schelpen tegelijk schoongespoeld, 
zodat helaas de heel kleine soorten te loor gaan. De transport
band eindigt boven het midden van de lichter. 

Ongelooflijk wat een massa schelpen er te voorschijn kwam. 
Handen en ogen schoten te kort om ze van de snelle transport
band te grijpen en al spoedig zakten we in 't ruim van de lichter. 
Daar konden we kalmer zoeken en onze grootste buit komt dan 
ook daar vandaan. Zo nu en dan namen we nog een stortbad bij 't rooster om een 
paar uitzonderlijk grote soorten op te pikken. Het aantal hiervan viel wat tegen. 

Te ongeveer 6 uur gaf de schipper het sein tot stoppen, daar we voor eb binnen 
moesten zijn. De tijd van de terugreis hadden we hard nodig om onze grote voorraad 
behoorlijk te bergen voor het transport per fiets. Een tweede reis, hoe gaarne ook 

gemaakt, was ondoenlijk: onze fietsen waren overbelast. 
Vol dankbaarheid namen we afscheid van de hartelijke 
bemanning. Zeker komen we terug om met nog meer 
aandacht en kennis van zaken te werk te gaan. 

Alvorens een enigszins volledige lijst van onze vondsten 
te geven, vermelden we hier enige gegevens omtrent het 
gebruik van de schelpen. „Oerschelpen" zoals de vakterm 
luidt, zijn een zeer begeerd artikel. Ze worden bij voor
keur gemalen tot „kippengrit", daar juist de substantie 
van deze fossiele schelpen de gunstige eigenschap heeft 
veel sneller te verteren en nagenoeg geheel in het lichaam 
van het pluimvee opgenomen te worden dan grit van 

recente schelpen. Dit grit wordt tot ver buiten het eigen land uitgevoerd en is dus van 
groot belang voor ons berooide landje. De „oerschelpen" vallen direct op door hun 
overheersend witte kleur, dit in tegenstelling tot schelpen van andere vindplaatsen, 
zoals de Roompot en de mond van de Brielse Maas, waar deze firma ook zuigt. Van 
deze is de kleur overheersend grijs. De oorzaak van die bleke kleur kunnen we niet 
verklaren. Wel zijn de schelpen op de vermelde plaats in de Westerschelde bedekt 
door een ongeveer 5 m dikke zandlaag. Ze zijn dus volkomen geïsoleerd en allerlei 

Fig. 12 en 13. Area barbata L. 
ware grootte. 
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rottende organismen kunnen rustig hun werk doen. Maar of dit de oorzaak is? 
In de volgende lijst zijn de nu nog vaak voorkomende soorten niet vermeld. Ook 

de vers uitziende, kennelijk recente exemplaren zijn niet genoemd. Hoe deze in dit 
gezelschap gekomen zijn? Het is natuurlijk mogelijk dat zij bij het begin van het 
zuigen, wanneer de buis nog niet op volle diepte is, zijn meegekomen. Bovendien, 
is het een secundaire ligplaats, dan is natuurlijk van alles mogelijk. Heel veel, wel 
het allermeest, treffen we aan Cardium edule edule. Ook Spisuia subtruncata, Macoma 
balthica en alikruiken zijn rijk vertegenwoordigd. Verder nog, minder in aantal, 
Scrobicularia plana, Natica catena, Donax vittatus en een tiental andere soorten. 
Opvallend is het totaal ontbreken van Angulus tenuis en Spisuia solida. 

Gevonden werden: 
Puncturella noachina. L. i ex. adult. 
Calliostoma zizyphinum Lam. 7 ex. besch. 
Gibbula octosulcata Nyst. 22 ex. 
Turritella communis Risso. 1 ex. gaaf; 3 ex. besch. 
Turritella incrassata Sow. vele ex. meest iets besch. 
Turritella vanderfeeni Brakman. 4 ex. Ook de var. slabberi. 
Vermetus intortus Lam. vele ex. 
Epitonium frondiculum Wood. 1 ex. 
Boreoscala si milis Sow. 
Capulus ungaricus L. 2 grote gave ex. en enkele fragmenten. 
Capulus unguis Sow. 1 bijna gaaf ex. 
Capulus spec. 1 fragment. 
Calyptraea chinensis L. 1 klein gaaf ex. en 1 ex. besch. 
Aporrhais pespelicani L. var. minor Bucquoy, Dautz. et Dollfus. vele ex. 
Natica millepunctata multipunctata Wood, vele ex. 
Natica spec. 2 versch. vormen. 
Trivia arctica Mont. 5 ex. 
Galeodea bicatenata L. 2 ex. besch. 
Trophon muricatus Mont. 4 ex. Ze wijken echter iets af van de recente vorm uit 

het Kanaal. Var. valida? Zie R.A. proefschrift, blz. 33. 
Nucella lapillus incrassata Sow. 12 ex. 
Nucella tetragona Sow. 2 ex. besch. 
Liomesus dalei Sow. 4 grote ex. en enkele ex. besch. 
Colus curtus Jeffreys, enkele iets besch. ex. Vele ex. besch. 
Colus exiguus? Harmer. 2 ex. besch. 
Colus spec, iets besch. 2 vormen. 
Neptunea despecta L. gave ex. juv. en versch. ex. besch. Ook de var. carinata. 

2 grote ex. iets besch. 
Neptunea contraria L. vele ex. en vele iets besch. Enkele naderen de var. carinata. 
Nassarius reticosus Sow. vele ex. 
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Nassarius spec. Naast reticulata zeer vele gave Nass. spec, waaronder we wel 5 vormen 
menen te onderscheiden. Tevergeefs trachtten we met enige zekerheid tot soort
bepaling te komen. 

Scaphella lamberti Sow. (syn. Voluta lamberti Sow.) enkele gave juv. ex. en enkele 
besch. tot 15 cm. Vele fragm. 

Haedropleura septangularis Mont. 1 ex. Ziet er fossiel uit maar is heel goed gecon
serveerd. Zie D.L.N. jrg. 20 blz. 209 en jrg. 51 blz. 92. 

Deze soort onder voorbehoud. De uitgebreide beschrijving in D.L.N, en Jeffreys 
klopt in alle onderdelen behalve het kanaal. Dit is in ons ex. niet zo wijd en niet 
een ietsje uitgeschulpt. 

Cythara (Mangelia) altenai Brakman, 8/2 ex. 
Terebra inversa Nyst. 3 ex. 
Dentalium sexangulum Schroeter. 1 ex. besch. 4 fragm. 
Nucula cobboldiae Sow. ^ ex. fraai getekend en 1 ex. besch. 
Nucula laevigata Sow. % ex. gaaf en 4/2 ex. besch. 
Nucula nucleus L. % ex. gaaf en % ex. besch. 
Area barbata L. vele ex. De grootste meet 36 mm. 
Area lactea. 54 e x -
Area tetragona Poli. 2/2 ex. en 1 fragm. 
Glycymeris pilosa L. vele 14 ex. en fragm. 
Glycymeris glycymeris variabilis Sow. zeer vele 54 e x - e n fragm. 
Glycymeris spec. 2li ex. 
Pecten maximus westendorpianus Nyst et Westendorp. 4/2 ex. besch. (de platte linker 

dekschaal). Enkele fragm. 

Pecten max. grandis Sow. zowel bolle als platte kleppen. 
Pecten max. complanatus Sow. vele gave linker bovenkleppen. 
Pecten max. maximus L. 2 nagenoeg gave bolle kleppen. Ze zien er enigszins afge

sleten uit en naderen zeer de recente vorm. 
Vele fragm. van grote pecten niet nader te definiëren. 

Chlamys harmeri. v. R. A. 6 ex. 
Chlamys opercularis L. zeer vele Yz ex. 
Chlamys tigerina Müll. 6 /2 ex. 
Anomia ephippium L.? y., bolle linkerklep. De lidtekens zijn iets onduidelijk. 
Anomia squama Gmelin?? 5/2 ex. 
Heteranomia squamula L. 7/2. 
Ostrea plicata Solander, vele 54 e x ' 
Pycnodonta cochlear Poli. Een 40 tal fraaie ex. konden wij buit maken, nagenoeg 

alle tot de var. navicularis behorend. Enkele ex. van de typische soort. 

Astarte omalii De la Jonkaire. vele 54 e x -
Astarte basterotii De la Jonkaire. vele 54 ex. 
Astarte incerta Wood, vele 54 e x -
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Astarte spec, waaronder zeker 6 a 7 versch. vormen, die goed geconserveerd zijn, 
maar door ons nog niet met zekerheid gedetermineerd konden worden. 

Digitaria digitaria L. 5/2 ex. 
Cardita senilis Lam. vele halve ex. 
Cardita chamaeformis Sow. vele 54 e x -
Cardita scalaris Sow. enkele 54 e x -
Glossus humanus L. 54 groot ex. 6/2 ex. besch. 
Cyprina rustica Sow. Wel een 15 gave 54 e x - e n z e e r v e le besch. ex. kwamen in ons 

bezit. Een lust voor 't oog deze stevige, bolle schelpen. Enkele hebben een meer 
ronde vorm; deze zouden dan tot de typische soort behoren en de andere 
wellicht tot de var. defrancii van Beneden. Zie proefschrift R.A. blz. 71. 

Cyprina islandica L. 54 e x ' fragm. 
Diplodonta astartea Nyst. vele 54 ex. 
Phacoides borealis L. vele 54 e x ' e n t doosje! 
Laevicardium decorticatum Wood. 5/2 gave ex. Vele ex. besch. 
Dosinia exoleta L. 4/2 ex. en 2 fragm. 
Venus casina L. div. 54 e x -
Venus ovata Penn. 54 e x -
Venus imbricata Sow. div. 54 ex. 
Venerupis senescens Cocconi. Zeer vele 54 e x -
Spisuia deaurata Turton. 8/2 ex. en enkele fragm. 
Psammobia fervensis Gmelin. 54 ex. besch. en 2 fragm. 
Solecurtus fragmenten. 
Macoma obliqua Sow. 4/2 ex. 
Abides gibba Olivi. Zeer vele ex. en 1 doosje! 

Na het schrijven van de lijst zijn nog de volgende soorten gedetermineerd: 
Emarginula crassa Sow. 2 ex. besch. 
Diodora apertura Mont. 1 ex. besch. 
Nassarius labiosus Sow. 10 ex. 
Nassarius granulatus Sow. 7 ex. 

Voorts nog. Corbicula fluminalis Müll., Pisidium amnicum Müll. en een 5 tal 
kleppen met afwijkende vorm van Spisuia subtruncata Da Costa met brede umbo, 
zie R. A. proefschrift, blz. 85. 

Een 8 tal horentjes en 4 tweekleppigen zijn nog niet door ons „thuisgebracbt". 
Verder nog wat vondsten van andere diergroepen, zoals haaientanden, koralen, zee-
egelstekels en sponsen. 

Bezien we nu het aantal soorten dat binnen zo'n betrekkelijk kleine oppervlakte 
aanwezig is, dan valt wel zeer in 't oog hoe hoog dit is vergeleken met het aantal 
soorten dat in dezelfde tijd op andere, „recente" plaatsen gezogen wordt. Bedenk 
hierbij, dat al het kleine goed wordt weggespoeld. Nu kan het zijn dat verschillende 
lagen aangeboord worden, daar de buis onder het zuigen zakt. Is dit het geval, dan 
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is het dus mogelijk dat de zuigbuis een enorm lang tijdperk doorboort. Bovendien, 
het is een feit dat het aantal soorten van Pliocene herkomst bekend uit grondboringen 
en van strand vondsten groter is dan van onze recente. 

We betreuren het dat we verzuimd hebben een monster zand mee te nemen om de 
korrelgrootte te vergelijken met het tegenwoordige zand. Dit is natuurlijk alleen 
van belang als het een oorspronkelijke laag betreft, wat wij betwijfelen. 

Inmiddels hebben we het geluk gehad tussen de tijd van schrijven en verschijnen 
van dit stukje nog vele exemplaren te vinden, afkomstig van dezelfde bron. Een 
aantal hiervan konden we nog determineren en onze soortenlijst is dus alweer langer 
dan de hier afgedrukte. 

Alvorens dit verslag te eindigen betuigen we nogmaals onze hartelijke dank aan 
de fitma Warnitz voor haar welwillende medewerking. 

Rotterdam, Sept. 1948. HENNEKAM, SCHUIF en v. D. SLIK. 

(L. v. D. SLIK). 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Zeldzame Roggen-eieren langs het strand. Het is altijd een uiterst nuttige bezigheid 

om oude jaargangen van dit tijdschrift door te bladeren en te herlezen. Zo vond ik in de 42e 
jaargang (1938) een artikel van de heer A. W. Lacourt getiteld „Over eischalen van Roggen van 
de Nederlandsche kust" (pp. 183—185). Hierin wordt vermeld, dat nog slechts één exemplaar 
van Raia naevus Muller en Henle werd gevonden (Wassenaar, Januari 1931). Destijds vonden 
wij een ei van dezelfde soort op het strand van Renesse (Schouwen) in Augustus 1938. De af
metingen zijn 44 \ 28 mm, dus wel iets kleiner dan het exemplaar van Lacourt. De typische 
lange horens sluiten echter iedere andere soort uit. 

Ook Raia brachyura Lafont. is blijkens het artikel nog niet zo vaak gevonden. Op 5 Maart 
1939 vonden wij er een op het strand bij de Wassenaarse Slag. De afmetingen waren 92 X 52 mm. 

Aangezien Redeke in zijn Fauna van Nederland (1941, p. 53) geen verdere mededelingen over 
deze soorten doet, is het misschien nuttig de vondsten te vermelden. Willen verzamelaars langs 
het strand er hun collecties eens op nazien? 

Dordrecht, 23 Januari 1949 C. J. VERHEY, Biol. drs. 

Rupsendoders. Juni 1946 ving ik op Ameland twee rupsendoders van zeer verschillende 
grootte, die elkaar zo stevig vasthielden, dat ik ze aanvankelijk voor een paartje in copula hield. 
Het kleine exemplaar was een mannetje van de Normandische rupsendoder {Psammophila luffii), 
maar het veel grotere „wijfje" bleek bij determinatie een abnormaal groot mannetje van de 
Ruige rupsendoder {Psammophila hirsuta) te zijn. Mogelijk herkennen de mannetjes der rupsen
doders hun wijfjes op het eerste gezicht aan de grootte en had het /M/TV*-mannetje zich laten mis
leiden door de abnormale afmetingen van de ander. 

Leeuwarden. G. VAN MINNEN. 

Inderdaad is van de Kleine rupsendoder bekend (Baerends, Proefschrift) dat de mannetjes 
bij het stoten op de wijfjes in eerste instantie afgaan op de vorm en daarbij ook bij vergissing 
op levenloze voorwerpen stoten. J. W. 

Walvissen bij Scheveningen. Op de 6de Februari 1949 zagen wij enige cetaceeën, nog geen 
honderd meter van het strand, bij de monding van het Verversingskanaal. De eerste maal merkten 
we ze op toen midden onder een troepje zwemmende meeuwen een glanzend donkerzwarte rug 
met forse rugvin opdook; de meeuwen vlogen verschrikt op. Het dier zwom Noordwaarts; even 
later zagen we er nog een paar, in 't totaal een stuk of vier. 

Thuisgekomen werd getracht de naam te vinden, wat tot meest waarschijnlijke uitkomst gaf: 
de tuimelaar, Tursiops truncatus {Mont.) en wel op volgende gronden. De lengte werd geschat 
zeker boven de twee meter uit te gaan (geschat in verg. met de zilvermeeuwen), dus geen bruinvis. 
De fraaie foto's in „De Zoogdieren van Nederland" van IJsseling en Scheygrond, deel II , 


