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Enige opmerkingen naar aanleiding van een boekbespreking

Nu ik in kennis ben gesteld van de feiten, bied ik Dr ten Houten mijn

welgemeende verontschuldigingen aan voor mijn beoordeling van dit hoofdstuk.

In het Corr. bl. nr 38 van Februari van dit jaar komt op pag. 319 een bespre-

king van het boek ”Griend” de aandacht vragen. In deze recensie werd uit-

sluitend de opmerkzaamheid gevestigd op het hoofdstuk Mollusken, waarover

ik met weinig waardering schreef. Nu ontving Mevr
.
v

.
d

. Feen onlangs een brief

van de schrijver van genoemd hoofdstuk, waarin hij enige opzienbarende mede-

delingen deed. Van deze brief ontving ik een afschrift, waaruit ik hieronder

enige regels overneem. Uit deze brief . blijkt ,
dat het verschijnen van het

boek voor de schrijver een even grote verrassing was als voor ondergetekende.®

Dr ten Houten schrijft namelijk: "Het is voor mij een complete verrassing

geweest, toen ik op zekere dag de bekende aankondiging van dit boek in mijn

brievenbus zag, waarop mijn naam voorkwam. Je moet n.l. weten, dat ik op 15

Augustus 1937 mee ging met een Griendexcursie en men mij bij afwezigheid van

een "echte" malacoloog vroeg de aanwezige mollusken voor mijn rekening te

nemen. Omdat ik van af mijn 11de jaar steeds enthousiast zeemollusken had

verzameld, heb ik daarin toegestemd". En even later vervolgt hij:"Sinds

die 15de Augustus 1937 ben ik nooit meer op Griend geweest. Ik schreef in

1937 een kort verslagje (op verzoek van Ir. Harmsen) over de vondsten en

keek na, wat er vroeger op Griend gevonden was. Na 1937 heb ik 'er nooit

meer iets over gehoord
.

- Ik was dan ook witgloeiend toen ik in 1950 tot

de ontdekking kwam dat dit stukje zonder mijn verdere voorkennis was opge-

nomen. Drukproeven heb ik nooit gezien, en een presentexemplaar van het

boek kreeg ik alleen op mijn verzoek. Ik heb dan ook een heel boze brief

aan den uitgever geschreven-- .



Immers als het niets meer pretendeert te zijn dan een excursieverslag, dan

valt er niets over op te merken. Aangezien schrijver het stuk bedoeld en in-

gezonden had als excursieverslag, draagt hij geen verantwoordelijkheid meer,
nu het'buiten hem om als publicatie verschijnt. De uitgever en de redactie

van een boekwerk, dat
op wetenschappelijke wijze samengesteld behoort te

worden, hebben zich hier aan een zeer laakbare handelwijze schuldig gemaakt.
Wat moet men denken van onze Nederlandse wetenschappelijke publicaties,

als uitgevers en redacteuren een summier verslag van één tocht met litera-

tuuropgaven zonder nadere kennisgeving aan de auteur als volwaardig hoofd-

stuk in een boek opnemen?
A.C. van Bruggen

VERMELDENSWAARDIGE VONDSTEN:

•li De Heer Aten meldt de vondst, in Mei 1950, van Lauria cylindracea (D.C.)
te Vere. De dieren werden aangetroffen levend'in bladeren onder heesters

in het plantsoen vlak bij het .stadhuis. Volgens de ''Lijst van Gemeenten"

was deze soort in Nederland alleen bekend van Domburg en Rittem.

2. De Heer Kuiper meldt de vondst van Planorbis riparius Westerlund te
Leidsendam op 7 April 1951. Een buit van enkele honderden mollusken, ver-

zameld met een zeef gedurende meer dan een half uur, bevatte slechts twee
volwassen ledige, doch verse huisjes van deze soort. Vindplaatsomschrijving:
in brede sloot die de Veurse Achterweg kruist, ongeveer honderd meter ten N.
van huisnummer 99, bij het betonnen bruggetje (,W. zijde). De oeverzone is on-

diep en zandigj veel draadwieren.

3. Physa acuta1. Drap. werd op ik Augustus door de leden Aten en Kuiper

_ verzameld langs de wegsloot bij de zuivelfabriek te Uitgeest (prov.N.H.).
Zij kwam er talrijk voor op de stengels van waterplanten en drijvend onder
kroos. De Heer van Zijp verzamelde deze soort in Juli in het slootje
langs de Nieuwe Laan te Delft.

-D e redactie houdt zich gaarne aanbevolen voor gegevens voor deze rubriek.

VRAAG & AANBOD

De Heer A.C.Pluym, van wie het adres sinds kort luidt: Kerkweg 118 te
Lekkerkerk (oud adres: Hobbematraat te Middelharnis) biedt een zestigtal
fossiele soorten schelpen'uit Californie (o.a. Bullus gouldianus, Crepidula

onyx, Thyasira gouldii, Hipponia antiquatus enz. alle met vindplaats) te
ruil aan tegen recente tropische schelpen - zeeschelpen.

De Heer A.C.van Bruggen, Roelofsstraat 23, Den Haag, ontvangt gaarne
schelpen van Zuid-Afrika, in het bijzonder van het genus Arca,, in ruil voor
Nederlandse en exotische mollusken.

Ter overneming aangeboden: DE LEVENDE NATUUR, jaargang 1, afl. 1 t/m 11,
jaargang 2, afl. 1 t/m 5 en 7 t/m 12. Prijs ƒ 1,50 + portokosten. Bericht
aan:Dr P.Korringa, Halsterseweg 176, Bergen op Zoom.

Ter beschikking van geïnteresseerden: Arca chemnitzi Philippi (Mexico),
i . - ■ , ir Jr

tegen vergoeding van portokosten. Bericht aan: J.G.J.Kuiper, Nassau Zuilen-
stemstraat 35, Den Haag.

De Heer F.E.Loosjes, Harnelakkerlaan 2b te Wageningen, ontvangt gaarne
buitenlandse Clausiliidae ter determinatie of revisie.

Dr,c,A,van der WilliSen
i Koningslaan 60 te Utrecht, biedt de delen VIII

(Naticidae), XI (Trochidae), XII (Stomatellidae) en XIII (Acmaeidae) van
de Manual of Conchology (TRYON & P1LSBRY) ter overneming aan tegen de prils
van ƒ 20.- per deel. . P xj-js

+ + + -f

Het COPEESPONDENTIEBLAD ,r 40, dat o.m. zal bevatten een index op de
wetenschappelijke namen in de nummers 18 (1941) t/m 40, zal zo mogelijk
op 1 Juli 1951 verschijnen.
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De Redactie.
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