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Vitrea contracta Westerlund, een nieuwe vondst

Dit' ia dus de derde vondst (vgl.CB~33,p.266 sCB 39, p. 337) van deze soort

in Nederland buiten het duingebied en Zuid-Limburg.

Tijdens de zelfde excursie vond de Heer Neuteboom bij de voormalige steen-

fabriek aan de Zuidzijde van de Wylerberg een albino van Monacha incarnata.

VAARWEL, VOORWINDE! Toen ruim twee jaar geleden enige Rotterdamse leden

van de Malacologische Vereniging en enkele andere be-

langstellenden besloten, door nauwe samenwerking hun

kennis van de mollusken en hun genoegen in de studie ervan te vergroten,brak

er een tijd van vruchtbare en prettige arbeid aan. Met voldoening zal elk

thans toegeven, dat hierdoor kennis en inzicht zijn vermeerderd en verdiept
en dat bovendien vaste vriendschapsbanden zijn aangeknoopt.

Op 15 December 195Ó echter, is de initiatiefnemer van onze bloeiende groep
de Heer J.Voorwinde, als emigrant naar Australië vertrokken.

Gelukkig verliezen wij hem niet voor de Vereniging. Natuurlijk niet, een

zo enthousiast schelpenman blijft de zaak trouw. Maar in onze groep is zijn

vertrek gevoeld als een zwaar verlies. Want hij was de motor in onze kleine

gemeenschap. Een motor die soms wel eens geremd moest niettemin

was hij de voortstuwer, de organisator. Zulke figuren zijn er weinig. De

meesten zijn van goeden wille, doch hebben nu en dan een "por* 1 nodig. Het

uitdelen van zulke porren nu, dat was aan Voorwinde toevertrouwd.

Zijn bijzondere hobby in Nederland was het onderzoek van gruis. Ongeloof-

lijke hoeveelheden, voornamelijk afkomstig van De Briel en Ritthem, heeft hij

bewerkt, en nauwgezet bewerkt! Terwijl velen weinig succes hadden met

de kleinste fracties, leverden deze aan Voorwinde vrijwel altijd wat bijzon-

ders cp. Menig nachtelijk uur zelfs is ermede gemoeid geweest. Altijd hiel-

den scheipen hem bezig. Stond er eens geen gruis op het program, dan kwam er

net weer een schelpenman op bezoek. Want de deuren van huize Voorwinde ston-

den voor allen die belangstelling hadden voor schelpdieren, wagenwijd open,

dag en nacht.Onze vriend Van der Meulen kan van dit laatste meespreken!
Voorwinde verstaat uitnemend de kunst, mensen te activeren en voor iets

warm te maken. Herhaaldelijk kwam het voor, dat mensen die nimmer aandacht

hadden geschonken aan schelpen, na een geestelijke injectie van Voorwinde

zo'n voorwerp als het mooiste en interessantste natuurproduct zijn gaan be-

schouwen. Menigeen heeft hij in dit opzicht de ogen geopend.

Tijdens excursies, vooral naar onbekend gebied, was hij als een wervel-

wind, die in een minimum van tijd links en rechts voor zijn doel nuttige
connecties aanknoopte. Zijn eerste tocht naar Winterswijk en Zuid-Limburg
-is.' hiervan een sprekend voorbeeld . Slechts geleid door een aangeboren

speurzin en intu.ii.ie kon hij in enkele dagen tijds uit beide gebieden een

ongelooflijke hoeveelheid fossielen meebrengen. Ieder ander zou zo veel da-

gen nodig hebben alleen al om zich te oriënteren.

De bijeenkomsten van de Rotterdamse werkgroep, die menigmaal wekelijks

werden gehouden, vonden gewoonlijk plaats te zijnen huize. Of liever, te

haren huize, want de last van die bijeenkomsten kwam steeds neer op Mevrouw

Voorwinde, die toch heus niet zo veol gezelligheid ondervond van die groep

sohelpenbestuderehde mannen. Gastvrij en hartelijk zorgde zij steeds voor

de stoffelijke belangen van haar gasten. Nogmaals onze dank daarvoorI

En nu Jacques, het ga je goed daar en ook je gezin. ?/ij weten, dat in

voor- en tegenspoed, je ogen open blijven voor het goede en mooie in deze

wereld, dus ook voor de malacologie. Van harte hopen wij, dat jij het moois,

dat er cp aarde te beleven is, in voorspoed moge meemaken!

J.G.B.Nieuwenhuis

De Heren Arends en Neuteboom berichten, dat zij op 29 April 1951 in het

geannexeerde gebied van de Wylerberg, aan de oever van een beekje aan de

Westvoet van de Teufelsberg, bij Smorenhoek, 3 levende en 4 dode exemplaren

verzamelden van Vitrea contracta Westerlund. In dezelfde biotoop werden de

volgende molluskensoorten aangetroffen: Euconulus trochiformis, Columella

edentula, Acanthinula aculeata, Monacha incarnata, Carychium spec., Retinella

radiatula, R. nitidula, Gonyodiscus rotundatus, Agriclimax laeve.
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Gaarne sluit ik mij aan bij de hartelijke woorden van de Heer

Nieuwenhuis, Dat Voorwinde zal slagen, daar twijfelen wij, die

achterblijven, geen ogenblik aan. Mensen van zijn kaliber, uit-

gerust met zulke goede eigenschappen als durf, ondernemingsgeest,

fantasie, blijmoedigheid en een klare kijk op het leven, met een

dergelijke, aanpak als hij, vinden hun weg wel, ook in de moeilijk-

ste omstandigheden. Moge dit sterke vertrouwen hem een prikkel

zijn om vastberaden door te zetten wanneer hij - als iedere immi-

grant - met tegenspoed te kampen krijgt.

Met spijt over het vertrek van een zo ijverig lid, doch met een

zekere trots op
- de ondernemingsgeest van de zoveelste landgenoot

die het ongewisse in den vreemde verkiest boven de veiligheid van

het gekanaliseerde bestaan dat Nederland hem zou kunnen bieden,

hoop ik van harte, dat hij spoedig zal aarden in zijn nieuwe vader-

land. Mijn beste wensen vergezellen hemJ

J.G.J. Kuiper


