
Overzicht van particuliere Molluskencollecties in Nederland

De uit dit onderzoek geresulteerde documentatie kan een drieledige beteke-

nis hebben: ten eerste kan zij een historische bijdrage vormen tot de kennis

van de beoefening der weekdierkunde in Nederland; in de tweede plaats kan

door publicatie ervan voorkomen worden, dat particuliere verzamelingen - die

doorgaans een ephemeer begrip zijn - vergeten worden en daardoor voor de we-

tenschap verloren dreigen te gaan, zodra zij niet meer de zorg van haar eige-

naars en ten derde houdt zij de mogelijkheid in, het studie- en

ruilcontact tussen Nederlandse malacologen c.q. schelpenverzamelaars te ver-

sterken.

Om de betrokkenen het samenstellen van een verslag over hun collectie te

vergemakkelijken en daarmede deze enquête meer kans van slagen te bieden dan

die van (zie Corr.bl.nr 27, blz.104), voorts om de binnenkomende ant-

woorden een gelijke structuur te verlenen, werd een vragenlijst opgesteld,

die van af Maart 1951 aan vele leden der Vereniging werd toegezonden en ten

slotte in het Correspondentieblad nr *fl (Oct.1951) is afgedrukt.

De beschikbare ruimte laat niet toe, de binnengekomen antwoorden in extenso

te publiceren. De lengte der ontvangen brieven varieerde van één tot zestien

bladzijden! Daarom zijn er beknopte uittreksels gemaakt. De brieven zelf

worden gebundeld en opgeborgen in het archief van de Vereniging, alwaar zjj

ter beschikking blijven van hen die zich nader willén oriënteren.

Om financiële redenen moest worden afgezien van het voornemen om fotoco-

pieën van etiketten en handschriften aan het verslag toe te voegen. De eti-

ketten vindén daarom 'in de hierboven bedoelde bundel een plaats.

In het volgende overzicht zijn niet alleen collecties van leden der Neder-

landse Malaoologische Vereniging vermeld (aangeduid met: + ), doch - voor

zover bekend - ook van hen, die niet bij de Vereniging zijn aangesloten.

Verder zijn eveneens enige, sinds kort. in het bé&L-t van musea overgegane

verzamelingen Vermeld, die in kringen- van malacologen -een begrip geworden

waren en waarvan in dèn loop der jaren materiaal in andere verzamelingen

gedistribueerd Was',. Om dezelfde reden zijn de collecties van "Het Filiaal"

en van het "Natuurhistorisch Museum te Enschede", opgenomen, hoewel deze

strikt genomen geen particuliere verzamelingen meer zijn.

Dat dit overzicht, niet volledig is, zal niemand betwijfelen. Ten eerste

blijkt steeds weer,- dat er. solitaire verzamelaars zijn, die nog ontdekt

moeten worden door de malacologische gemeenschap; en ten tweede zijn er

vele palaeontologen., van wier 'collecties fossielen' de schelpen niet het be-

langrijkste gedeelte vormen. •

Behalve uit de binnengekomen antwoorden en uit mondelinge mededelingen,

zijn ook gegevens geput uit malacologische tijdschriften, uit de Jaarver-

slagen van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, en uit de

publicatie van W.S.S.van Benthem Jutting:"A Brief History of the Concho-

logical Collections at the Zoological Museum of Amsterdam, with some

Reflections on the l8th Century Shell Cabinet.s and their Proprietors, on

the Occasion of the Centenary of the Royal Zoological Society "Natura Ar-

tis Magistra" (in: Bijdragen tot de Dierkunde, 27e afl., 1939»pp 167-2^6).

Ten slotte is het misschien niet overbodig, er op te wijzen, dat de

lengte der hier gepubliceerde uittrekfeéls in geen relatie staat tot de

Het hierna volgende verslag is het resultaat van een in 1951 en 1952 on-

der de leden der Nederlandse Malacologische Vereniging gehouden enquête, wel-

ke tot doel had een overzicht te verkrijgen van het aantal particuliere mol-

luskencollecties in Nederland, en beknopte gegevens te verzamelen omtrent

de aard en de inhoud dier collecties.
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belangrijkheid van de betrokken verzamelingen. Ook het vermelde aantal soor-

ten of exemplaren is uiteraard geen indicatie van de wetenschappelijke waar-

de. Er zijn kleine collecties, 'die door haar beperking hetzij tot een spe-

ciale groep, hetzij tot een bepaald gebied of tot een geologische periode,

belangrijker bouwstenen leveren tot de molluskenkunde, dan bijvoorbeeld

"worldwide11 -collec ties', waarvan de waarde ' Veeleer vólgens materiële normen

bepaald wordt, of showcollecties, die in de eerste plaats gericht zijn op

het bevredigen van een aesthetische behoefte harer bezitters.

Aan allen, die hebben medegewerkt aan het slagen van dit onderzoek,betuigt

de redactie hierdoor gaarne haar hartelijke dank.» •

J.Aafjes, zie collectie "Het Filiaal".

A. W. Arends ( + ), Barbarossastraat Nijmegen (opgave 7 Mei 1951)

De collectie bestaat uit land-, zoetwater- en mariene mollüsken$recent en

foséieljdroog. Nederland, alsmede series uit Californië, Mexico,Costa Eica,

Engeland,Zwitserland,Frankrijk en Noord-Afrika. Ca. 600 soorten,, totaal

ruim 750 monsters. - Typemateriaal: topotypen van Helminthoglypta arosa

miwoka. Albino's: Planorbis corneus. Abnormaliteiten: Gonyodiscus rotundatus

zonder vlekken Van Nuth. Materiaal voor ongeveer 23% door. ruil of schenking

gekregen.- In Nederland verzameld in Gelderland, Zuid-Limburg en Noord-Hol-

land.- Collectie ontstaan in 1932 met als beginmateriaal tropische mariene

schelpen;, tijdens de oorlog verloren gegaan 5 in opnieuw begonnen.

D. Aten,.( +)» Provinciale weg 52, Zaandam.
"

• ,

Sinds intensief verzameld in verscheidene delen des lands, vooral in

de provincie Noord-Holland. Veel van dit materiaal is gedistribueerd in

andere collecties. Nog geen geregelde eigen collectie.

N.P.W. Balke (+), Jerioholaan Rotterdam (opgave 8 Aug. 1951)•

Uitsluitend marien; recent en fossiel; droog. Voornamelijk Nederlands ma-

teriaal, . voorts enige tientallen soorten uit Normandië en Bretagne ,
alsmede

fossielen van Antwerpen. Ongeveer 360 soorten - Typemateriaal:: geen. Alles

zelf verzameld, en wél langs de Nederlandse kust, in Normandië en Bretagne;

schelpkalkbranderij te Brielle en Antwerpse havenwerken. Van de fossiele

Nederlandse soorten verdienen vermelding: Gibbula philberti, Caecum mammila-

tum, Capulus recurvatus, Turbonilla densecostata,Trivia affinis, Mangelia

costata coarctica, Mangelia similis, Clathurella hystrix, Rhizorus acumina-

tus, Yoldia lanceolata, Leda minuta, Lima exilis, Astarte semisulcata withami,
Kellia ambigua.

• ' * . 1

- Collectie ontstaan in 1936 met recent Nederlands marien

als beginmateriaal. •

J.A. W .Banning(+), Wakkerstraat 9-II» Amsterdam Oost (opgave 6 Nov.1951).

Land-, zoetwater- en mariene mollusken. Recent ca. 700 soorten; fossiel

enige honderden soorten.- Zelf verzameld: mioceen van Stemerdinkbrug bij
Winterswijk (l9 i+8/ /+9)

> oligoceen van groeve
,!

De Vlijt* 11 bij Winterswijk
Eemien Watergraafsmeer (1951).- Veel determinaties verricht door

Hr de Wilde.- Collectie ontstaan in met als beginmateriaal fossiele

schelpenj recent eerst in 1950.

D.A.J.Batjes(+), Van Ostadelaan 106, Utrecht (opgave 5 November 1951)

Schelpencollectie onderdeel van algemeen nat.hist.collectie. Land-, zoet-

water- en mariene mollusken; recent en fossiel. Voornamelijk uit Nederland,
voorts uit West-Europa. Ca 230 monsters, ruim 100 soorten. - Geen typemate-
riaal. - Vermeldenswaard: Anodonta cygnea zellensis met een lengte van 157

mm, afkomstig van Zwolle; Unio tumidus met een lengte van 115 mm van Wester-

veld bij Zwolle ; Paphia rhomboides van Terschelling; Clathrus turtonis van

Terschelling 5 Neptunea antiqua van Cadzand. Zelf verzameld bij Zwolle,Utrecht,
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Delf zijl(19^7) ; Zeeuws Vlaanderen, Walcheren, Bergen op Zoom,Wassenaarse

Slag(19if9)$ Rodeschool, Terschelling(1950); j Mainzer Bekken

(1951); Bekken van Parijs(1950); Franse Alpen(1950). - Collectie ontstaan

in met niet-mariene mollusken.

E.Batten(+ ), Sprenklaan *f, Middelburg (opgave 3 Maart 1952).
Recente land- en zoetwatermollusken, alsmede recent en fossiel marienjzo-

wel droog als op alcohol. Ongeveer soorten, waarvan ca l80 marien en

180 niet marien. Materiaal voornamelijk afkomstig uit Nederland, voorts

een aantal monsters uit West-Europa.- Zelf verzameld in Zeeland,Noord-Holland
Utrecht, Zuid-Limburg, Maasdal van België', Franse Riviêra.- Ongeveer 15%
door ruiling verkregen.- Geen typemateriaal . Albino's van: Cochlodina lami-
nata van Valkenburg, en Planorbis corneus van Leiden. - Collectie begonnen
in 1938 met Nederlandse mariene mollusken.

A.Bloklander(+), zie collectie ilHet Filiaal".

D. J.Boerma.n, Kranenburgerweg 7» 's-Gravenhage.
Een gedeelte der collectie is tijdens de tweede Wereldoorlog verloren ge-

gaan. Zie voorts collectie Geerts & Boerman.

G.Borghorst (+), Diephuisstraat 4la, Groningen (opgave 10 Maart 1951).
Land-, zoetwater- en marien; droog. Enkele zeenaaktslakken op alcohol.

Nederland, voorts niet-marien omgeving Helsinki, id. Indonesië. Ca 225 ge-
determineerde soorten.- Geen typemateriaal. Abnormaliteiten: linksgewonden

Cochlicopa lubrica, scalaride Cepaea nemoralis. - Vermeldenswaard: Musculus

discors,
Philine alata, Clathrus clathratulus

..
- Zelf verzameld in Drente,

op Terschelling en Schouwen; terloops in Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Zuid-

Holland, Gelderland, Friesland, Overijsel, Groningen, Finland, Zweden. Over

materiaal uit de collectie is gepubliceerd in De Protter en Het Zeepaard.
De meeste., determinaties zijn gecontroleerd door Meyrouw v.d.Feen. Het meren-

deel der vondsten is geregistreerd in het kaartsysteem van het Mollusken-

Comite.- Collectie begonnen omstreeks 1938 met Nederlands marien.

C. Brakman
,

Veerstraat 9, Nieuw en Sint Joosland.

Belangrijke collectie recente en fossiele schelpen vooral van Zeeland. Is

in de dertiger jaren eigendom geworden van het Zeeuws Genootschap der Weten-

schappen te Middelburg. De laatste belangrijke zending is in 1950 naar het

museum van genoemd genootschap overgebracht. In verscheidene publicaties is

over voorwerpen uit deze collectie geschreven. Onder meer leverde zij be-

langrijk materiaal voor het proefschrift van C.O.van Regteren Altena (1937,
Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente mollusken ....)
en voor het deel Lamellibranchia in de FAUNA VAN NEDERLAND (p.6 •'...

Brakman, den ongeëvenaarden verzamelaar en kenner dér Zeeuwse schelpen-
fauna. ....")

P. J.Brakman(+), Rijksweg 29, Nieuw en Sint Joosland' (opgave 2 April 1952)
Land-, zoetwater- en mariene molluskenj recent en fossiel 5 droogj voorna-

melijk van Nederland, fossielen hoofdzakelijk van Zeeland. - De collectie

werd ongeveer in 1926 begonnen met fossiel materiaal, van. De Kaloot.

A-L.Brandhorst (+), Stationsplein 56, 's-Gravenhage (opgave 18 Maart 1951)
Land-

,■ zoetwater- en marien; droog. Nederland en, wat het buitenland be-

treft, voornamelijk Maleise Archipel en Curacao; veel uit de Middellandse

zee ; voorts ...uit Spanje en Zwitserland, Ongeveer 850 gedetermineerde soorten.
Naar 'schatting de helft verkregen door ruil of schenking (Hr L.de Priester

en Rijksmuseum Nat.Hist. Leiden)
.

- In Nederland voornamelijk verzameld in

Zeeland en Zuid-Holland; in het buitenland terloops in Engeland(1935)
r

Spanje (1933)» Zwitserland (1936), Frankrijk (1938).- Geen typemateriaal. -

Vermeldenswaard: jonge Haliotis tuberculata
,

levend verzameld op Ned. strand5
Chrysallida decussata van verschillende vindplaatsen, omstreeks 1926;
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Zirfaea crispata in baksteen geboord. Veel determinaties verricht door Hr

de Koning. Binnenlandse vondsten gepubliceerd in het gestencilde verslag

van het Strandonderzoek t.e.m. 1935» - Collectie ontstaan' omstreeks 1927

met als aanvangsmateriaal tropisch marien.

J.ten Broeke, Zoomweg la, Bennekom.

Recente en fossiele móllusken uit binnen- en buitenland, waaronder veel

tropische. Geen verdere gegevens bekend.

Brouwer, zie collectie "Het Filiaal",

J. Brouwer (+), Apartado Bogota, Columbia (opgave 22 Dec.1951)

Land-, zoetwater- en' marien 5 recent en fossiel jdroog. Voornamelijk Nederland

en Columbiaj voorts Curacao, Jamaica en Miami(Florida). Ongeveer 1000 soor-

ten. Typemateriaal van mariene Hoogterrasafzettingen ( jongplistoceen) van

• s-Gravenhage en Wassenaar. Enkele Columbiaanse soorten van typelocaliteiten,
bv Ampullaria superba..- Alles zelf verzameld: wat Nederland betreft,- -in de

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Drente,- Overijsel, Limburg;
voorts in Columbia (Cundinamarca, Atlantic.o; Bolivar), Jamaica(Parish of

Hanover),Florida(Miami Beach). Over Nederlandse fossiele schelpen gepubli-

ceerd in "Geologie en Mijnbouw", "Basteria", en, te zamen met AV-Bloklander
,

in Zoölogische Mededelingen.- Collectie ontstaan in 193 7 "Ét ét Nederlandse

land- en zoetwatermollusken. -V '*

A. C. van Bruggen (+ ):, koelofss traat 23, 's-Gravenhage (opgave Maart 1952).

Land-
, ;..zoe twater- en marien; recent en fossiel; dro.og .en op alcohol. Alle

werelddelen. Behalve Nederland, vooral ook Zuid-Afrika, Indonesië, Sint

Maarten, West-Europa. Ongeveer 2000 soorten ongeveer eivenvéel' ongedetermi-
neerd materiaal van Zuid-Korea, Zuid-Afrika, West-ïndiö.

- T'ypemateriaal :

topotypen van Macularia saintyvesi, Cochlostoma simrothi, Helicella rhodochila,
alsmede van enkele Zuidafrikaanse soorten. - Vermeldenswaard o.m.Standella

solanderi, Cypraea vredenburgi, Arca secticostata;

plaatsen : Philine aperta, Alderia modesta,

van Nederlandse vind-

Vertigo moulinsiana, Milax rusti-

cus enz. Albino van Cochlodina laminata. Abnormaliteiten": ■ subscalaride

Gonyodiscus rotundatus, vervormde Mytilus, zwarte Limax tenellus uit Duits-

land, Lepidochiton cinereus met 7 schelpstukken van Vlissingen. - Zélf ver-

zameld in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Limburg,Gelderland,

Friesland; op Texel en Terschelling5 in Frankrijk (1951)» Zwitserland

1950). - Over materiaal in de collectie gepubliceerd in Bas teria en De Leven-

de Natuur. - Collectie begonnen omstreeks met Nederl.marien. . .

W.J. van der Burg(+), Ruwaardstraat 21b, Oss(N.Br.) (opga; ve; 29 Nov.1951).

Voornamelijk fossiele en subfossiele mollusken; voorts" een 50- tal recente

mariene species determinandae van Durban (Zuid-Afrika ), 15 soorten van het

eiland Aran in de Ierse Zee, alsmede een kleine collectie Nederlandse land-,
zoetwater- en mariene mollusken. De. fossie.len zijn in hoofdzaak afkomstig
van het midden-plioceen(ca 160 soorten) uit de Noordelijke' Peelhorst, ver-

zameld in en- 195,0., In geen of weinig Nederlandse- collecties aanwezig:
Solariella maculata, Turritella tornata, Scala geniculata, Acteon noae,

Philine scabra, Philine quadrata, Erycina kautskyi.(det.Glibert), Dentalium

rectum. Vermeldenswaard voorts: Emarginula reticulata van depressa, Lepeta

caeca, Gibbula gelriana, Hydrobia inusitata, Turritella arthenis
,

Scala

similis
,Leiostraca subulata, Menestho britannica, Turbonilla similis var.

ecostata, Natica catenoides, N. proxima, N. cirriformis, Galeodea bicatenata,

Trophon muricatus, Pyrene sulculata, Nassarius lamellilabrum, Dolichola-

thyrus rothi, Svelia jonkairiana, Turris inermis, T. turricula, Spirotropis

modiola, Monilipsis neerlandica, Clavus crassus, Terebra canalis, Acteon

batavus, Retusa umbilicata, Volvulella acuminata, Sabatia utriculus, Sca-

phander lignarius, Melampus pyramidalis, Glycymeris gl. bimaculata, Lima

loscombi
,

Astarte excurrens
,
Cyprina rustica var

.
defrancii, Solecardia

ambigua, Pitaria rudis, P.chione, Arcopagia crassa, Dentalium sexangulum.

Collectie ontstaan in met fossiele mollusken.
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P. de Bruyne, vroeger te Middelburg,laatstelijk te 's-Gravenhage| in November

1951 vertrokken naar Engeland.

Was in het bezit van twee collecties, een in Nederland,, en een in Engeland.

De Nederlandse collectie, bestaande uit niet-tropische soorten, werd in De-

cember 1951 verkocht aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Deze verzame-

ling bevat veel fossiel materiaal uit Zeeland, van het strand, van de schelp-

zuigerij op de Westerschelde en uit boringen. Voorts een uitgebreide recente

afdeling, hoofdzakelijk uit Zeeland. Ten slotte nog enige laden met Littorina

soorten afkomstig van wijlen Ph,Dautzenberg. Deze collectie is voornamelijk

bijeengebracht tussen 1915 en 1925.

De Engelse collectie bestaat uit land-,zoetwater- en mariene mollusken van

de gehele wer,eld. Omvang ruim 5500 soorten, behorende tot ruim '+30 genera,

waarvan,, wat soorten betreft, het talrijkst vertegenwoordigd zijn: Achatina

(19 soorten), Ampullaria s. ), Arca (2.k s. ), Baccinum(29 s. )
Buliminus■.(27.iT57 Bulimulus (32 s.T,

Bulimus(115 s.),
Cardium (52 s.), Cassis (3i~s7r: Cavolinia

(11 s. ) Cerithium1.(24 s, ),Chione!_(24 s . ), Chiton!15 s.T7 Circe (10 s.) Clausilia

(89 s.), Cochlostyla (40 s.TTColumbella(21 s.), Cominella(10 s.), ConusT2ÏÖS. ),

Cyclophorus (10 s.), Cyclostoma (11 6.), Cylindrella [lis.),

waaronder de zeldzame

Cypraea TTÏ9 s.,

Cypraea aurora), Doliuml(ll 6.), Donax.(18 s. ), Eburnea

(11 s.), Fasciolaria(151717 Fissurella.(12 s.) Fusus ; (20 s.), Gibbula.(11 s.),

Haliotis (16 6i), Helicter (2k s
.,

alles van de Sandwicheilanden)
,

Helix s.l.

(4^-5j waaronder veel van Tonkin), Mactra (2.0 s. ), Marginella (36 s. ), Melania

(22 s•)« Mitra (16 s.), Monodonta.(12 s. ), Murex(76 s.)
t

Nassa.05 s.y:Natica

(32 s.), Nerita : 25 s.)7Neritina[(29),.Oliva (2B~s.), Patellai_(30 s.),PectenTO" s.),

Pectunculus[Ö3~s. ) PleurotomaT22~S.),Psammobia(10 iTTTPteroceras>_(10 s. ),

Pupa s-.l. (56 s.),Pupina
:
(10 s.), Purpura (W 3.), Pyrula (WT7T, Ranella(23 s.),

Ricinulai(17 s.),RissoaTl 6 s .),Scalaria (17 s.) Solen(13 s.), Spondylus (13 s.),
S trombus'(44 s .) TapesT35 s •), Tellina s .), Terebra(40 s. ), Triton.C+l s.),

Trochus[T29 s. ), Turbinella(10 s.), Turbo.(33 sTTT Turritella(PTiT), Unio (56 s. ),
Voluta{kk s.)

Zeer veel van dit materiaal is afkomstig van Dautzenberg, met wie de Heer

De Bruyne in ruilcontact stond. De bestemming van de Engelse collectie is

onbekend. Bij zijn vertrek naar Engeland, was de Heer De Bruyne voornemens

deze van de hand te doen, daar hij geen belangstelling meer had voor de ma-

lacologie. Vermelding verdient voorts, dat deze collectie ook materiaal be-

vat uit de in 1900 geveilde verzameling van wijlen vice-admiraal Van Rees

(zie v.Benthem Jutting: A Brief History, 1959,p.176).

L.J.M.Butot(+), Tjilendek 19, Bogor, Java.

Een, naar verluidt, fraaie collectie mariene schelpen van de Maleise Archi-

pel(vooral Ambon) en Curacao, alsmede Nederlandse land-, zoetwater- en

mariene mollusken, bijeengebracht tussen 1933 en heeft de Heer Butót

bij zijn vertrek naar Java in achtergelaten bij zijn ouders(Haarlem,
Populierstraat 11). Van zijn sedert op West-Java verzamelde mollusken,
zond hij -geregeld materiaal naar het Zoölogisch Museum te Amsterdam.

P. & F.Creutzberg, zie collectie "Het Filiaal".

J,-Ph. & J.van Dalsum( + ), Hofplein 9> Middelburg(opgave 1 April 1952).

Land-, en zoetwatermollusken,vnl. van Walcheren, • Zuid-Holland en Zuid-

Limburg. Weinig Europees(niet Nederlands) materiaal. De: collectie is, vol-

gens mededeling van de bezitter, nog weinig geordend. Wat mariene mollusken

betreft, een rijke collectie recente en fossiele mollusken van Zeeuwse

stranden, Zeeuwse stromen, het dijkgat bij Ritthem, en schelp'zuigerma'teriaal
van Ellewoudsdijk. Weinig buitenlands marien materiaal, o.a. een kleine

collectie van Zuid-Afrd,ka. - De collectie bevat in totaal vier- a vijf-

duizend reeds geordende nummers; verder veel onuitgezocht ên ongeordend ma-

teriaal. Bijna 500'Nederlandse soorten en een paar honderd buitenlandse

soorten. Bovendien vele varietèiten. Gespecialiseerde onderwerpen: variabi-

liteit van Cepaea, Littorina en Nucella. Een opgave van de vele vermeldens-
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waardige vondsten zal te zijner tijd in de rubriek ''Korte Mededelingen" van

het Correspondentieblad gedaan worden. De collectie is voorlopig slechts

zelden, en alleen na lang van te voren gemaakte afspraak, voor belangstel-
lenden toegankelijk.

J.H.Drenth(+), zie collectie "Het Filiaal".

'"'Het Filiaal", afd.Móllusca(opgave 16 Nov. 1951)

Uitsluitend marien materiaal, zowel recent als fossiel, van Nederlandse her-

komst; droog en op alcohol. Ingeboekt ca. 3600 nummersTypemateriaal :

Amauropsis zelandica
:: Bloklander ; waarschijnlijk zijnalle typelocaliteiten

van de Zeeuwse fossielen in de"collectie aanwezig. Voprts vele fossielen van

Kotten. Zeer veel . materiaal van drijvende voorwerpen, id. uit gruis. Ruime

sortering Nudibranchia. Veel in het Ned,kustgebied zeldzame soorten: auto-

chthone Sphenia,
,

beide Hiatella s. Abnormaliteiten: linksgewonden Buccinum

undatum (vgl C. B.8,p. )
,

scalariden van Natica catena en Mangelia altenai;

misvormingen o.a. van Ensis siliqua
L

en Sepia officinalis . De collectie is

in ontstaan door samenvoeging van de particuliere collecties Van de

Heren Bloklander, Brouwer, Florschütz, P.& F. Creutzberg, Geelhoed, Slootweg,

Immerzeel, Odé. Later is de collectie Dre nth d'o'or schenking verkregen.

Nagenoeg al het materiaal is verkregen op eige'h verzamel tochten langs de

gehele Nederlandse kust. Een aantal artikelen in Het Zeepaard en in -Basteria

is gebaseerd op materiaal uit Het Filiaal. Er 'is een gestencilde lijst van

vindplaatsen van Filiaal-materiaal .
Veel is geregistreerd in het kaartsysteem

van het Molluskencomité
.

Er is een numerieke catalogus in boekvorm en een

systematische in kaartvorm. Conservator van de collectie is de Heer J.A.W.

Lucas, .Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.

P.Florschütz, zie collectie "Het Filiaal".

J.G.J.Frentrop(+),Veenendaalkade 666,'s-Gravenhage(opgave 18 Febr.1952)

Mariene mollusken van het Nederlandse strand en voorts een collectie tro-

pische soorten, niet gedetermineerd. Totaal.ca 300 soorten. Land-, zoetwater-

en mariene mollusken uit de omgeving van Den Haag. Collectie ontstaan in

aanvangsmateriaal mariene soorten van de Nederlandse kust.

A.Geelhoed, zie collectie "Het Filiaal"

S. J.Geerts ( + ) en D. J. Boerman, (opgave 9 April 1932). De collectie berust bij

eerstgenoemde, Praeklinisch Instituut, Kapittelweg Nijmegen.

Recente en fossiele mariene mollusken, waarvan enkele exemplaren genoemd in

C.O.van Regteren Altena: Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en

recente Mollusken, 1937, en in Kaas & Ten Broek:Nederlandse.lZêèmollus-

Voorts land- en zoetwatermollusken. Enkele van de mariene vond-

sten worden genoemd in de deeltjes Mollusca van FAUNA VAN NEDERLAND.

De collectie omvat verder land- en zoetwatermollusken van diverse vind-

plaatsen van West-Europa, waaronder Luxemburg en Zwitserland, mariene mollus-

ken van enkele Europese vindplaatsen, en een beperkte collectie tropische,

voornamelijk van de Indische Archipel.'

J.S .M, Gerrits(+),Dr Mezgerstraat 62, Zandvoort (opgave 29 Nov. 1951)

Mariene mollusken, recent en fossiel; droog en op alcohol. Totaal ca 650

soorten, waarvan ruim de helft buitenlands, afkomstig van Australië
, Billiton,

Biak, Sabang, Afrikaanse Westkust, Middellandse Zee. Geen typemateriaal.

Zelf verzameld in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Luxemburg en op Terschel-

ling. Vermeldenswaardige vondsten van de Nederlandse kust: Area lac tea, Glycy-

meris glycymeris, Modiolus modiolus, Modiolus barbatus, Musculus discors,
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Chlamys tigerinus, Chlamys distortus, Lima loscombi, Anomia ephippium,
A. squama, A.patelliformis, Ostrea ungulata, Astarte triangularis,A.elliptica,
Phacoides borealis, Lasea rubra, Cardium crassum, Dosinia lincta,Venus ovata,
Paphis aurea, P. rhomboides, Phaxas pellucidus, Hiatella rugosa, Pholas dacty-
lus, Barnea parva, Teredo norvegica, Bankia fimbriatula, Cardium exiguum,
Thracia papyracea, Diodora apertura, Helcion pellucidum

J- '

(ca.200 exemplaren),
Patelloidea virginea, Lepeta fulva, Emarginula reticulata,Tricolia pullus

pictus, Lacuna pallidula, Littorina neritoides petraea, Cingula semicostata

aculeus, C.semistriata, C. trifasciata, C. fulgida, Alvania lactea,A. punctura,
Bittium reticulatum. Clathrus turtonis, Calyptraea chinensis,Aporrhais pes-

pelicani quadrifidus, Trivia arctica,Ocenebra erinacea, Chrysallida spiralis,
Eulima distorta, Goniodoris nodosai(45 exx. )Archidoris tuberculata, Diacria

trispinosa minor, Limacina retroversa, Dentalium entalis..- Collectie in 1949
begonnen met Nederlandse mariene mollusken.

Mej.M.J. de Graag(+), Wilgenlaan 8, Voorschoten(opgave 10 Juni 1951)
De collectie bestaat uit drie delen: 1. Algemene verzameling, 2. Chili, 3.

fossiel van Domburg, Cadzand en W.Schelde, Totaal ruirn 900 soorten en ruim

80 variëteiten; recent en fossiel, land-, zoetwater- en mariene mollusken.

Voor het merendeel zelf verzameld. Geruild met dr Henrard en Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie te Leiden. Zelf verzameld, wat Nederland betreft, bij
Domburg, Cadzand, in Drente en Zuid-Holland; wat het buitenland betreft:

Herm(Kanaal-eil .), omstreken van de meren van Lugano en Como, Valsassina

(Ital.Alpen)
, Rovigno d'Istria,

, Balearen(Majorca, Minorca,
Ibiza) ; tijdens reis naar Chili (zie Corr.bl.nrs 31 en 32):Curacao,Colon,
Pay ta, Guayaquil, Callao, Arica

, Antofagasta en op vele plaatsen in Chili.
De belangrijkste vondsten zijn gedeponeerd in het Rijksmuseum van Natuur-

lijke Historie te Leiden. Geen typemateriaal. Vermeldenswaard: een parel
uit een Pinna,

, geschonken door Giorgio Coen te Venetië, stamt oorspronkelijk
uit de collectie van de Marohese di Monterosato. - Veel materiaal gedetermi-
neerd door leden der Ned. Mal.Ver, - Verzameling begonnen in 1924 met fossie-
len van het strand van Domburg.

G.L.W.Gratama(+),Rozenburglaan 15, Rotterdam(opgave 17 Nov.1951)
Mariene mollusken, recent en fossiel, alleen Nederlands|droog. Geen type-

materiaal. Fossielen afkomstig van het strand bij Domburg en van de kalk-

branderij te Brielle. Vermeldenswaard: gaaf exemplaar van Gari fervensis.

Collectie begonnen in met fossielen van Domburg.

W.H.Gravestein(+),Rubensstraat 87, Amsterdam-Z.(opgave 19 October 1951)

Land-,zoetwater- en mariene Mollusken; recent en fossiel, Nederland. Voorts

mariene mollusken van alle werelddelen. Aantal soorten ruim 3000; aantal

exemplaren naar schatting 20.000. Geen typemateriaal. Ongeveer 200 soorten

afkomstig uit de collectie De Priester. Het Nederlandse materiaal groten-

deels zelf verzameld, de rest door ruiling of schenking verkregen. Collectie

ontstaan in 1931; begonnen met Ned.marien, daarna tropisch, vervolgens ook

land- en zoetwatermollusken.

J.Th. & J.B.Henrard, Warmonderweg Oegstgeest.

Een der omvangrijkste particuliere schelpencollecties in Nederland,omvattend

recente land- en zoetwatermollusken, alsmede marien waaronder veel tropisch.

Opgeborgen in een viertal grote ladenkasten. Veel marien uit Noordzee, Adri-

atische zee en Middellandse zee. Grote verzameling niet-mariene mollusken

van Zuid-Limburg, Voorne, Waddeneilanden enz. Veel zelf en met assistentie

van studenten verzamelde land- en zoetwatermollusken, vaak in grote series,

o.a. van België, Tirol, Cambridge(1930), omgeving Parijs (193^)
s Luxemburg

(1935
9
1936), Pas de Calais(1937)

9
Ticino(1938), Corsica (1938), Zwitserland

Typemateriaal, voor zover bekendtholotype vanZirfaea crispata (L.)

var
.
truncata Kaas. Colle'ctie ontstaan omstreeks 1925,
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H.S.C.Huijsman(+), Ds van Dijkweg 16, Doetinchem (opgave Juni 1951)

In 1951 opgezette collectie land-, zoe twater- en .mariene-- inollusken. Aan-

vangsmateriaal: zelf verzamelde mariene schelpen van de Franse Rivièra»

alsmede niet-mariene mollusken van Z. 0.Frankrijk en van de Jura. Topotypen

(zelf verzameld) vans Macularia saintyvesi, Chondrina cianensis, Cochlo-

stoma simrothi. Vermeldenswaard : Hohenwarthia moitessieri
,

Moitessieria

rollandi, Abida blanci var. isseli.

Immerzeel
,

zie collectie f,Het Filiaal".

A.J.Jansen(+),Frans van Mierisstraat 122, Amsterdam-Z.

Land-, zoetwatermollusken, voornamelijk van Nederland. Veel materiaal gepu-

bliceerd in v.Regteren Altena & A.J.Jansen:De landslakken van de provincie

Limburg, Nat.Hist.Maandbl.1932; voorts in uAmoeba". In 1952 is de collectie

gekocht door het Zoölogisch Museum te Amsterdam.

B.Hubert(+) & A.D.J.Meeuse(+)

Deze collectie, waarvan monsters en etiketten voorkomen in verscheidene ver-

zamelingen, is opgebouwd tussen en Een onderdeel ervan vormden de

kasmollusken. Ten gevolge van de evacuatie is alles ondergebracht ten huize

van de eerstgenoemde te Den Haag(zie ook Collectie Meeuse). Door oorlogsom-

standigheden is er niet meer gezamenlijk aan gewerkt. Begin 1952 is' het be-

langrijkste gedeelte geschonken- aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie

te Leiden.

P. Kaas (+) & A.N.Ch.ten Broek(+), adres collectie: Valkenboskade 301, Den Haag

(Opgave 16 Mei 1951) •Land-, zoetwater- en mariene mollusken; voornamelijk

recent | van alle werelddelen. Droog en op alcohol c.q. formol. Totaal

monsters van 1719 soorten, afkomstig uit resp.: Benelux(631 monsters,

soorten), andere landen van Europa (502 monsters, soorten) ,Noord-Amerika
monsters soorten), Midden- en Zuid-Amerika(322 monsters, 213 soorten),

Afrika en omliggende eilanden(77 monsters, 68 soorten), Azië (55 monsters, 52

soorten)
,
Indo-Australische en Pacifische Archipel(6l0 monsters, 506 soorten).

De collectie is in 1937 ontstaan door samenvoeging van de collectie P.Kaas

(1928) en de collectie A.N.Ch.ten Broek (1930), aangevuld met de collectie

Nederlandse mariene mollusken van F.J.Schildt (1938) en de collectie A.C.W.

van der Vet(mariene mollusken Nederland, Een gedeelte van de collectie

dr ir Erdman en van de collectie D.J.Boerman is eveneens in de onderhavige

verzameling opgenomen. Het gedeelte van.de collectie Boerman omvat o.m. een

verzameling van.enkele honderden soorten mariene mollusken van het eiland

Boenjoe(bij Borneo), bijeen gebracht door de Heer Erdman.

Oorspronkelijk bestond de collectie Kaas & t.Broek uitsluitend uit recente

en fossiele Nederlandse mariene mollusken. In 1936 werd overgegaan tot ver-

zamelen van recente soorten van de gehele wereld. Ongeveer de helft is ver-

kregen door ruil(of schenking) met vele buitenlandse malacologen. De speci-
ale collectie Loricata (190 monsters, ca.130 soorten) is voor een belangrijk
deel verkregen door ruil met de Australische Chiton-specialist, rev.B.J.

Weeding te Henley Beach. Een groot aantal monsters marien materiaal is door

trawlers gedregd in de Noordzee 5 zij zijn van nauwkeurige vindplaatsen voor-

zien.

P.Kaas verzamelde, behalve in Nederland, in Zuid-Frankrijk (1936 en 1939),

langs de Belgische en Noord-Franse kust (1937), langs de Noord-Franse kust

(1938)5 Ten Broek sedert recente land-
,
zoetwater- en mariene mollusken

uit Venezuela.

Typemateriaaljparatypoiden van Zirfaea crispata var
. truncata,Lamellaria

koto, Cerion arbusta, Cerion pirataxum. Lucilina dilecta,Patella boninensis,

Thais langi, Bankia katherinae, Parachiton columnarius pelagicus,Parachiton

collusor, Parachiton puppis, Leptochiton iscus. Topotypen van: Lepidochiton

tropica, Acanthochiton balesae. Abnormaliteiten: rechtsgewonden Laciniaria
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biplicata (zie D.L.N.,jrg.51); Buccinum undatum pelagicum van l6l mm hoogte
(vide Journ.of Conch.,Vol.23,nr 3)« Vermeldenswaard p.m.: Colus howsei,

Voluptopsius norvegicus en Macoma calcarea uit de Noordzee | Jaminia tridens

en Cochlicella acuta uit Zuid-Limburg 1 Venus mercenaria, Lora rufa rufa,

Haedropleura septangularis, Alvania crassa, Alvania punctura en Caecum

glabrum van Texel ; Janthina planispirata (zie Fowler, Journal of Conch.,vol.
22,nr.11); Arca corbuloides van Palavas(Frankrijk) . Zeldzame Loricata:

Acanthochiton pilsbryi, Acanthochiton wilsoni, Ischnochiton ptychius ,
Ischno-

chiton tateanus,Notoplax speciosus
, . » 7 .

-
■ jr 1

(sléchts enkele exemplaren bekend) 5 exem-

plaren met 7 schelps tukken van: Lorica (Aulacochiton) cimolia, Chiton (Sypharo-
chiton) pellisserpentis; Erronea reevei.

Materiaal uit de collectie heeft als grondslag gediend van publicaties in

Basteria(vol,2, vol.A-, vol, 6); Natuurhist.Maandblad jpg.30;De Levende Natuur

( jrg. kk
,
jrg. 51), Zool.Meded.Leiden(19^+9,1950), Journal of Conchol.(vol,23)

,

"Nederlandse Zeemollusken"(Wereldbibliotheek, Ams terdam, 19^,2).

Behalve de genoemde recente mollusken, bestaat de collectie nog uit ongeveer

300 soorten fossiele mollusken, voornamelijk uit het Nederlandse.Belgische

en Franse plistoceen, welke een revisie behoeven.

P.Keyzer ,
zie collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede.

K.Kleyn, Oosterhoutlaan 8, Haarlem(opgave Ik Dec,1951)

'In begonnen met het verzamelen van mariene schelpen van het Nederlandse

strand(Terschelling) .

0 »*2, '
,

1

G. van Koert(+}Thorbeckelaari *f0,'s-Gravenhage .

Een beperkte, in begonnen collectie mariene-, land-r- en zoetwa'termollus-

ken, zonder voorkeur.

F. P. Koumans ( +), Sleedoornstraat 2$, #

s-Gravenhage

Een grote verzameling mollusken, voor een belangrijk gedeelte verzameld met

de Heer J.Knock tijdens een reis om de wereld in 1939» is in overgegaan

in het bezit van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden (Journal

de Conchy iiólogie , 1951» p.58). In Correspondentiebladen vóór wordt en-

kele malen van materiaal uit deze collectie gewag gemaakt. ■

I .Kristensen (4-), Duinweg 76A, Huisduinen bij 'Den Helder (opgave 16 Nov.1951)

Hoofdzakelijk,recente, mariene gastropoden; droog; Indonesië zonder nadere

vindplaatsopgaven. Naar schatting'250 soorten, alle gedetermineerd door de

Hê'ër P.de Koning in D§ verzameling werd in geërfd van de koopmans-
familie Van Eeghen te Amsterdam., In is het belangrijkste materiaal in

het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden gedeponeerd(zie- Verslag

Rijksmuseum p,22). -

J.G.J.Kuiper( + ), Nassau Zuilensteinstraat 35» 's-Gravehhage(opgave k Apr.1952)

Recente land- en zoetwatermollusken, in hoofdzaak van Europa; voorts ook van

Japan, Cuba, Verenigde Staten, Canada, Spaans Marokko, Madeira, en een klei-

ner aantal monsters van Indonesië, Zuid- en Midden-Afrika, Peru, Argentinië.

Totaal ruim ll'+OO monsters, behorende tot ongeveer 2100 soorten en variëtei-

ten. De kern van de verzameling wordt gevormd door de in begonnen

Sphaeriiden collectie, omvattende ruim 3300 monsters(in aantal variërend van

enkele tot 3000 exemplaren per monster), behorende tot ongeveer 360 soorten

en variëteiten. Naar schatting de helft hiervan is Nederlands; wat het buiten-

land betreft, zijn vooral Brandenburg, Pommeren, Odergebied,' Sleeswijk-Hol-

stein, Mecklenburg,. WÜrttemberg, Salzburg, Tirol en Z.W.Zwitserland in grote

series vertegenwoordigd; voorts materiaal uit Savoye, Berner Oberland, Noord-

Italië, Griekenland, Spanje, Denemarken, Zweden, Ierland; België, Israël,

Westelijk Rusland» Spaans Marokko, Oeganda, Züid-Afrik'a, Canada, Verenigde

Staten, Cuba, Paraguay, Argentinië, Peru. - De studiebasis van het Nederland-
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se materiaal wordt gevormd door een hoeveelheid door Prof.Odhner en Prof.

Schmierer gedetermineerde monsters afkomstig uit de provincie Utrecht. Als

studiebasis van nearctische Sphaeriidae dient een 300-tal uit het Carnegie
Museum te Pittsburg en grotendeels door V.Sterki(oude systematiek) gedeter-
mineerde monsters uit de Verenigde Staten; voorts een 300-tal door Rev.H.B.

Herrington (moderne systematiek) gedetermineerde monsters uit Canada. Gegevens
uit de Sphaeriidencollectie zijn gepubliceerd in, epkel'e' artikelen in BASTERIA

en in de Journal of Conchology. De voor ingeschreven["monsters zijn, wat

Nederland betreft, geregistreerd in de catalogus yan het Molluskencomité
. In

de collectie bevindt zich verder materiaal van en A.W.Stelfox,ge-

publiceerd in artikelen ■ van hen.
'

,
.

Van de andere families zijn, waf aantal soorten betreft,' het best vertegen-

woordigd: Helicidae ca 1200 monsters behorende tot ca 386 soorten en varië-

teiten (ongeacht band-, kleur- èn vormvariaties, van• Cepaea en Arianta) ;

Pupillidae ca monsters behorende tot 120, soorten en variëteiten;Hydrobi-
idae 80- tal soorten ien variëteiten

,
waaronder een nagenoeg complete serie

midden-Europese Lartetia s voor het merendeel afkomstig uit de collectie

Geyer 5 Clausiliidae ca monsters behorende tot k20 soorten en variëtei-

ten (waaronder een dertigtal monsters van Transsylvanische en Dalmatische

soorten, afkomstig uit de collectie Rethaan Macaréjeen 25-tal door aankoop

verkregen monsters van Nenia-soorten).

Zelf verzameld in alle provincies, veel in Utrecht en Noord-Brabant. Wat

het buitenland betreft:Vogezen,Zwarte Woud(193*0 {Alpës maritimes, N.W.Italië,

Z.W.Zwitserland(1935)?Java(1936);Mexico(1937);Vorarlberg, Tirol,Salzburg,
Corsica(1938)jlstrië, Dalmatië,Kroatië, Salzburg(1939); omgeving Berlijn

Berner Oberland(19^6/7);Ticino,Zwitserse Jura(19^8); omgeving Parijs
Auvergne, Dordogne, Pyreneeën,Normandië(1950);omgeving Parijs(1951)•

Paratypoiden :Pagodulina sparsa altilis, Urocoptis sobrinorum, Nenia zilchi,

Steeriana cajamarcana, Steeriana celendinensis
,

Steeriana c. variabilis,
Sphaerium stuhlmanni regularis,Pisidium fistulosum, Pisidium victoriae, Pisi-

dium harrisoni ms,Pisidium georgeanum ms, Pisidium digi tatum ms.

Cotypen:Charpentieria baudii rosazzae,Albinaria reclara, Albinaria virgo,
Albinaria oertzeni, Helicella rocandioi, Helicella najerensis,Helicella fur-

tiva, Murella scaturroi, Me tafruticicola westerlundi, Hydrobia epidaurica,

Pomatias sulcatus aegusinus, Chondrina avenacea brevissima, Cochlostoma sim-

rothi,Paladilhia zinnigasensis.

Topotypen: Pseudocorbicula alluaudi, Alopia nixa, Alopia plumbea bellicosa,

Alopia regalis mathildae, Albinaria elonensis, Delima fulcrata, Phaedusa

subaculus, Tyrannophaedusa bilabrata, Phaedusa masaoi, Nenia angrandi urubam-

bensis,Nenia eka, Nenia quadrata boettgeri,Nenia taczanowskii, Nenia obesa,
Nenia acobambensis, Peruina huallagana, Peruina flachi tingomariae, Steeriana

huarangoënsis,Nenia steeriana major, Nenia callistoglypta, Temesa incarum,
Truncatellina arcyensis, Pagodulina pagodula superstes, Chondrina cianensis,
Arianta phalerata wiedemayri, Helicella andalucica, Campylaea cingulata,

Campylaea cingulata, Trichia biconica, Cochlostoma hidalgoi,Cochlostoma sim-

rothi,Brachypyrgula bicarinata, Cerion watlingense, Opisthosiphon plate-

riense, Opisthosiphon detectum lucasense, Opisthosiphon obtectum seibaboen-

se, Centralia alvearis; niet vermeld zijn verscheidene endemische soorten en

ondersoorten van kleine ; eilanden (bijv. Albinaria's van Aegaeisehe archipel,
GeomitraJ_s van Madeira).

Verkeerd gewonden schelpen : rechtsgewonden Iphigena plicatula;i lultrasinistrorse
semiscalaride van Planorbis vorticulus.

Scalariden: Valvata cristata, Planorbis vorticulus, Planorbis vortex _(cera-i t » ~

t \ —

toide) alle van Nederlandse vindplaatsen 5 een serie sub- en semiscalariden,
sinistrorse' scalariden en ceratoiden van Planorbis leucostoma uit Oostenrijk.
Albino's : van buitenlandse vindplaatsen: Laciniaria biplicata, Cochlodina

laminata, Delima itala,Chondrina avenacea, Retinella pura,Hyalinia villae,

Ena montana,Fruticicola villosa, Fr. hispida,Fr. unidentata,Fr. edentula; $ van

Nederlandse vindplaatsen: Valvata cristata, V. piscinalis, Segmentina nitida,

Planorbis corneus, Pl. contortus, Bithynia tentaculata,B. leachii, Helicella va-

riabilis, Fruticicola hispida.
. O — t - — ï - —

- Collectie ontstaan in 1927 jaanvangsmateriaal

zeeschelpen van Zandvoort;sinds 1939 uitsluitend niet -mariene mollusken.
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A.W.Lacourt(+), Merelstraat 33, Leiden (opgave 17 Dec.1931)

Mariene mollusken, recent en fossiel; droog en op formol. Preparaten : enkele

borende mollusken in situ. De verzameling is beperkt gehouden tot het West-

en Noord-Europese zeegebied ten Noorden van het Kanaal. Ongeveer 260 soorten,

ca exemplaren. Geen typemateriaal. Vermeldenswaard: albino's van Macoma

balthica, Donax vittatus; voorts schelpen van Buccinum undatum v.acuminatum,

Dosinia lincta, Dentalium entalis, Mytilus galloprovincialis, Acteon torna-

tilis, Philine catena, Cardium aculeatum, Sagittatus todarodes(D.L.N.,jrg. 39);
Thracia papyraceai_(Basteria vol.2),Trophon barvicensis(Baster ia vol.*f), Anomia

squamula i_( D.L.N., jrg,^5)• De collectie is ontstaan in 1925 met Ned .marien.

J.Lommers (+), Hoefkade 877, 's-Gravenhage .

Geen gegevens bekend.

F.E.Loosjes (+) en Mevr.A.C.W.Loosjes-van Bemmel (+), Hamelakkerlaan 2k,Wageningen .

Land- en zoetwatermollusken, in de eerste plaats Clausiliidae. Linksgewonden

Helicella gigaxi uit de Waterleidingduinen(Corr.bl. blz.113).

J.A.W.Lucas
,

zie collectie "Het Filiaal".

H.van der Maaden, Parklaan 323, Katwijk aan Zee.

Land-, zoetwater- en mariene mollusken. In de Correspondentiebladen van 193^-

is in verslagen van wetenschappelijke vergaderingen enkele malen gewag

gemaakt van materiaal uit deze collectie. Zo komt er een fraaie serie ürans-

sylvanische Clausiliiden in voor (Corr.bl. ,1938, blz. 83) afkomstig van de

Alopia-specialist Von Kimakowicz. Linksgewonden Cepaea hortensis f. filholia

(Corr.bl. 8, 1937,blz.*+5 en k8).

J.van der Meulen(.+ ), Buiksloterdi jk 130-1, Amsterdam(opgave; Maart 1951).

Voornamelijk recente en fossiele mariene mollusken van Nederland5 voorts

enig materiaal uit België, van Java,Engeland,Finland en West-Indië. Ongeveer

800 soorten, waaronder ca 200 species determinandae van Java. Wat het fossie-

le Nederlandse materiaal betreft: representatieve series van het middenplio-

ceen, het mioceen van Dingden, het oligoceen(Rupelien, Cerithiënklei);voorts
series van het Eemien, het bovenplioceen van Nederland; het onderplioceen

en Anversien van Antwerpen; het eoceen van Engeland; het ondercarboon van

België. Typemateriaal: paratypqiden van Glibertia prosperi. . Vermeldenswaard:

"enkele blocnote pagina's zeldzaamheden". Inversodonte kleppen van verschei-

dene Astarte-soorten, tot 50 exemplaren per soort. Behalve de exoten is het

materiaal zelf verzameld gedurende excursies naar: Terschelling,Ameland,Schier-

monnikoog, de Graafschap(Needse berg, Stemerdink, groeve De Vlijt),Zuid-
Limburg (Bunder bos

,
Goudsberg), Antwerpen, Zeeland(Rittem,Domburg,Cadzand),

Zuid-Holland(Voorne,De Beer,Hoek van Holland, Terheide,Scheveningen,Wasse-
naarse sïag,Katwijk), kalkbranderijen in geheel Nederland, opslag van onder-

carbonische steen van Hoogheemraadschap Delfland. - Collectie begonnen in

met zeemollusken, daarna land- en zoetwater, vervolgens fossiele schelpen.

A.D» J.Meeuse( + ), 590 Vermeulenstreet, Pretoria, Zuid-Afrika.

Voor zijn vertrek in Maart 1952 naar Zuid-Afrika, is de collectie, bestaande

uit Nederlandse land-, zoetwater- en vooral kasmollusken, voorts landslakken

van de Belgische duinen, geschonken aan het Rijksmuseum van Natuurlijke His-

torie te Leiden.Zie voorts collectie Hubert & Meeuse.

Mevr .N.E.Nannenga- Bremekamp ( +), Doorwerthschestraat A-, Doorwerth(Gld. )

Collectie bestond uit mollusken van Lourenzo Marquez(Portugees Oost-Afrika);
tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Een 150-tal monsters was reeds

voor 1939 geschonken aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam.
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L.Muller, Bussum.

Naar verluidt, een fraaie collectie tropische schelpen, waarvan veel mate-

riaal gekocht van Sowerby & Fulton. In deze collectie bevindt zich o.m. een

exemplaar van Conus gloria maris (zie BASTERIA,vol.3?vgl.v.Benthem Jutting:
A Brief History...,1939,p.182/3)- Geen nadere gegevens bekend.

Natuurhistorisch Museum,Tromplaan 19, Enschede(opgave 8 Nov.1951). (+)

Land-, zoetwater- en mariene mollusken; recent en droog en op

vloeistof. Bovendien enkele micro-preparaten. Nederlands en buitenlands mate-

riaal van vrijwel de gehele wereld; veel uit het Middellandse Zeegebied, de

Rode Zee, Indonesië en West-Indië. Totaal enkele duizenden soorten. Belang-

rijke delen van de volgende particuliere collecties vormen de basis van de

museumcollectie: Coll.Van der Sleen, coll.Keyzer, coll.G.M.Roding(Nederl.),
coll.Walrecht(Zeeuws fossiel materiaal). Veel uit Twente en het aangrenzende

gebied; voorts uit Noord- en Zuid-Holland. Het Nederlandse materiaal is onder-

gebracht in k6 laden; het buitenlandse.in 1?8.laden.
.

De collectie is ontstaan omstreeks 1908 (M.J.van
land- en zoetwatermollusken uit de omgeving van- Uden.

W.H.Neuteboom(+),Gerrit van Assendelftstraat Heemskerk (opgave Zk Febr.52)

Voornamelijk recent land- en zoetwatermollusken;droog en op alcohol; enig
marien materiaal ;kleine collectie fossielen uit boringen en van Zeeland.

Behalve Nederland ook rest van Europa; kleine verzameling Noord-Afrika en

Indonesië. Aantal monsters ongeveer ongeveer 600 soorten, aantal exem-

plaren ruim 3o.000. Naar schatting lO/ó verkregen door ruiling of schenking.
Voor de rest zelf verzameld in : België (19^8,1950,1951), Duitsland (19^9),
Frankrijk (1950), Italië (1950,1951)» Luxemburg (1950), Zwitserland(1950,1951) •

In Nederland verzameld in alle provincies behalve Groningen.

Topotypen van: Delima fulcrata, Turbo stagnalis, Macularia saintyvesi, Chon-

drina cianensis. Subscalariden van: Vallonia excentrica, Planorbis contortus;
albino's van: Planorbis corneus, Cochlodina laminata, Gonyodiscus rotundatus,
Monacha incarnata, Retinella nitidula. Monstruositeiten van verscheidene

Clausiliiden, Planorbis corneus en Zonitoides excavatus.

Als basis van een publicatie heeft gediend materiaal uit een boring bij
Velzen(Basteria,vol .6). Door derden is in verscheidene publicaties materiaal

uit de collectie vermeld. Veel is geregistreerd in het kaartsysteem van het

Molluskencomité
.

Alle Clausiliiden gecontroleerd c.q. gedètermineerd door de

Heer Loosjes; de Pisidiums door de Heer Kuiper.
De collectie-is ontstaan in 1.933 5 aangevangen met Ned.marfenj in uitge-

breid met land- en zoetwatermollusken. Na 19*4-1 geen marien materiaal meer

verzameld.

J.G.B,Nieuwenhuis( + ), 3entincklaan 37 a
»

Rotterdam-C. (opgave Dec.l95l.

Land-, zoetwater- en zeemollusken; recent en fossiel; hoofdzakelijk droog,
slechts enkele fossielen onder paraffineolie . Het materiaal is afkomstig
uit Nederland, Indonesië, Californië, Europa, Centraal-Amerika,Philippijnen,
Oost-Afrika. Totaal ongeveer 650 soorten, ongeveer 2500 exemplaren. Geen

typemateriaal. Ongeveer 8% verkregen door ruil, nl. alle in de collectie

aanwezige Amerikaanse mollusken. Het Nederlandse materiaal zelf verzameld

van af 1939» en wel te Hoek van Holland, Schouwen, Winterswijk en in Lim-

burg; voorts van de schelpkalkbranderij te Brielle. - De collectie is ont-

staan ongeveer in 1938 met Ned.marien als aanvangsmateriaal .

H.Odé
,

zie collectie "Het Filiaal".
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L. Paardekooper ( +),Viviens traat 90, 's-Gravenhage (opgave 10 April 1952)
De collectie bestaat uit zelf verzameld Nederlands recent marien(Zuid-Beve-

land,Schouwen,Tholen?Zuid-Holland van De Beer tot NoordwijkjBergen,Egmond,
Texel ), marien fossiel(Kaloot.Schouwen

,
Westerschelde

, Tepheydén,Texel ) .marien
recent van Bretagne(Cantarec

,
Roscoff ,lie de Batz.Mei 1951), alsmede een door

schenking verkregen hoeveelheid ongedetermineerd recent marien materiaal van

Bali, Curacao, Zuid-Afrika, eiland Leiden voor Djakarta, Zuid-Frankrijk. Geen I
typemateriaal, Vermeldenswaard o.a. een doosje van''Lutraria lutraria

:
van de j

Nederlandse kust.- Collectie ontstaan in 1933$ aanvangsmateriaal Nederlands
recent marien, - • .

A. C
. Pluym (+), Kerkweg 118, Lekkerkerk.

Geen gegevens bekend.

L. P. Pouder'oyen (+), Straatweg 1**2, Hillegersberg,Rotterdam(opgave 9 Maart 1951)
Land-, zoetwater- en mariene mollusken 5 recent en fossiel; droog en op

vloeistof. Niet uitsluitend Nederlands, ook tropisch, subtropisch, gematigd
en arctisch (een schelpje door Tinbergen verzameld op' Groenland) materiaal.

Aantal soorten ongeveer 3000. Door schenking is een oudere collectie van Ne-

derlands materiaal (138 soorten) verkregen van B.Hubert omstreeks 1930. Weinig
verkregen door ruil. - Zelf verzameld:Parijs (1929,1931), Boppard-Bingen (1931),
Luxemburg(1936), Duitsland nl.a.d.Sauer (1936); wat Nederland betreft:Slenaken

en omstreken(1929)
,

Terschelling(1931)
,

Hansweert-Wemeldingen (1931), Den Helder

(1932), Dwingelo-Mantinge (1932 ), Staalduinen(1932)
, Kotten-winterswijk(1933),

Noordwijkerhout-Zandvoort (1936) ,Harderwijk-Hoophuizen(1936 ), Beek bij Nijmegen
(1937), Amsterdamse Waterleidingduinen (19^2), Abcoude(19^6), Houthem-Valkenburg

Den Briel(van af 19*+7), Rhoon(19*+9)
,

Leiden(van 1929 tot 193*0. Het

Europese materiaal is afkomstig van Lynmouth(Engeland ),Luxemburg,Franse Jura,
Midden Frankrijk, kust van Normandië en Bretagne. Vermeldenswaard o.m. Philine

aperta van Bakkum(192*0 en van Scheveningen(1922,Hubert), Eulota fruticum

van de Pietersberg(1928,Hubert), Pseudanodonta complanata van Nederhemert

(193*+), Physa heterostropha van Rijswi jk,Hoornbrug(1925,Hubert).
Collectie ontstaan omstreeks 1920;aanvangsmateriaal Ned.marien.

L. de Priester ( + }, Duinweg 109, Zoute lande (Walcheren) (opgave 18 Febr.1952)
Uitsluitend mariene mollusken, recent, droog, van Nederland, Indonesië,

Amerika, Zuid-Afrika, India. Ongeveer 50Ö0 soorten, ongeveer 20.000 exempla-

ren, opgeborgen in 6 ladenkasten. In de collectie bevindt zich veel tvne-

materiaal van Cypraea-soorten, bewerkt door de Cypraea-specialist Prof.

Schilder; typen_van andere genera bewerkt door Dautzenberg. Veel zeldzame

soorten en variëteiten van Cypraea en Conus. De collectie Cypraeidae is,op
enkele zeer zeldzame Australische soorten na, compleet. De: familie der

Conidae is Vertegenwoordigd door ongeveer soorten en variëteiten. Ver-

scheidene andere groepen zijn eveneens door specialisten .bewerkt(o.a.Tomlin,
Vignal,Schilder enz.) Veel materiaal van Conus en Mitra is gepubliceerd in

Dautzenberg:Résultats scientifiques du voyage aux Indes Orien.tales Neerlan-

daises de LL AA RR le Prince et la Princesse Léopold de Belgique, 1935.
Monstruositeiten van Buccinum undatum en van Cypraea 's(gepubliceerd door

Schilder). - Geen verzamelreizen gemaakt. Weinig gekocht.Ongeveer 3% der

collectie verkregen door ruil. Gedeelten van de collecties Rethaan Macaré

en Dautzenberg opgenomen. Een zeer belangrijk gedeelte is bijeengebracht
door Mej.G.J.de Priester(Java ) en Dr W.F.de Priester, arts bij de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij ( v.Benthem Jutting: A Brief History..... .1939, blz.l80) .

Collectie ontstaan omstreeks 1903; beginmateriaal Indische mariene schelpen.

C.O.van Regteren Altena (+) ,Louise de Colignylaan k, Oegstgeest(opgave 26 Mrt

1951) Land-, zoetwater- en mariene mollusken; droog en op alcohol, in prin-

cipe van de gehele wereld. Geen typemateriaal. Veel geruild met J.Urbanski

waarvan etiketten bewaard gebleven(Oost-Europees ,
thans in Rijksmus.Leiden) .

De collectie van de familie MacGillavry ten geschenke ontvangen. Verzamel-
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reizen: Bretagne(twee maal,vnl.marien ), Vogezen, Pyrénées Orientales, Bern,
Chesières(Zwitserland ), Harz, Thüringen, Vorarlberg, Denemarken. In Neder-

land verzameld in de provincies Noord- en Zdid-Holland
,

Zeeland. Drente,
Gelderland en (Zuid)Limburg. Materiaal uit de collectie diende als basis

vap.. faunis tische publicaties in resp.De Levende Natuur, Natuurhistorisch .-■>

Maandblad en Basteria; verder, proefschrift (Bi jdrage tot. de Kennis der"Fos-

■siele^'-SiLbfossiele-,en~ Becieuté".'Mbliuskeni, Materiaal va» de Pyré-
\ inléTesT .OriEjnrtala's d bestehrfe.ven-in Journal derConqhyliologie. 'DëTïBfiilZE^yan

orarlbosrg; heef teibijgedragerr,lot een.' p!ublicati« vah J.iftumri-JhtfaVJr, fderriiöi-
lusken: van : Vorarlberg. Zeer veel is ..geregis tr.aord in net kaartsysteem van het

üCo:nin.cD:a,yvah ..determinaties;- werdi verricht dö'orUL.'Socrs;,;Mf£ . S .

van iBénthem dutting,' F.F.Löosjes (Clausilia)
,

J.G. J.Kuiper (Pisidium) 'e-.a.,

Be-teólle*o tie is" „ontstaan in J_921 wiet schelpen van het strand tuisen Z'ahdVoort

Ctt IJmuiden. . -. . £00 eb nr.v i ad Lesb F .IJUrac noob rtoge'ijldov -:1c Kou

Behalve het Nederlandse en andere palaearctische materiaal, werd de collec-

tie(inclus«alcoholmateriaal van vnl Limacidaei en Arionidae van Nederland en

van enkele excursies in Europa) in 193Ö geschonken aan het ,Zoölogisch Museum

te Amsterdam. Dit gedeelte vulde twee ladenkasten en een aantal veilingkist-

jes. Aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden waren reeds eer-

der enige laden met Nederlandse en Europese Najaden geschonken. In 1950 ver-

wierf dit museum ongeveer 1700 monsters van 137 Nederlandse soorten,en onge-
veer 9QÓ monsters behorende - tot .233 soorten (waarvan 80 óok reë'ds' iii de in-

landse collectie vertegénwodrdigd 1 ) iratt É'iiropa. buiten Nederland. : i:: '
ïcbxed

. auiuani.x.v. nx &rrsrF3
f aeeqoTlJa-.J'ooö) nnveidhinswsd neii3 Ax ie- asv*x&sw

G.M.Roding, zie collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede.

M.J.van Sambeek, zie collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede.

H.G.J. Schelling ,
Admiraal van Gentstraat 17,Utrecht (opgave. 6 Mei 1951).

Land-, zoetwater- en mariene mollusken; recent en fossieljdroog. Meest, bui-

tenlands. De collectie is vrijwel in haar geheel overgenomen van L.H.D. de

Vos tot Nederveen Cappel (in 1937),' .die haar in 1888 gekocht had uit de na-

latenschap van Madame la Douairière F.J.M.Rethaari Macaré,née. Ontijd (vgl. :

v
. Benthem Jutting:A Brief History of the Conchological Collections....1939,

P.176,2l6). De; Heer Schelling bez.it. een lijst van wat w.ijlen de Heer de Vos

uit. collectie gekocht heeft, met pri j zen die hij er voor besteedde (Cata-
logue de la précieuse et superbe Collection ;de Coquilles .... Ie tout dé-

laissé par Mme la Douairière"F.J.M.Sethaan Macaré née Ontijd,dont la vente

publique aura lieu le lundi 6 aoüt 1888 et jours suivants De collec-

tie vult een grote ladenkast. p i:;r

A.K.Schuitema(+), Uitwierderweg 37, Delfzijl (opgave k Maart 1952)

Land-, zoetwater- en mariene mollusken 5 recent 5 droog en op vloeistof;
radulapreparaten. Gedetermineerd ongeveer 700 monsters, bestaande uit ruim

soorten mollusken. Voorts nog een hoeveelheid onbewerkt materiaal
. Ruim

de helft van de collectie bestaat uit Nederlandse mollusken. De rest afkom-

stig uit Engeland, Zweden, Middellandse Zee 5 verder enig materiaal uit In-

donesië en Amerika. Ongeveer 15% verkregen door ruil of schenking; het

Zweedse materiaal is afkomstig van H.W.Walden te Stockholm, het Amerikaanse

van John Q.Burch te Los Angeles. Het Ned.materiaal stamt hoofdzakelijk uit

het Noorden des lands. Hieronder een volledige collectie van tot op heden

van Schiermonnikoog bekende mollusken. Terlöops verzameld in Engeland en

Zweden. In 1951 een verzamelreis gemaakt naar de Middellandse Zee
, gedurende

welke werd gedregd bij Kaap Palos(Spaanse kust ) jCambrea,Kaap Salinas;Sicilië,
Catania;eilandje Campione 5 verder gedregd bij Cherbourg, de Berlengka's en

Kaap da Roca(Port.kust ). Het merendeel der Ned .mollusken is geregistreerd
in het kaartsysteem van het Molluskencomité

. Geen typemateriaal. Abnormali-

teiten: een semiscalaride en een volkomen scalaride van Planorbis vortex.
Vermeldenswaard Thyasira flexuosa,Nucula turgida en Turritella communis var

.

nivea van de Ned.Kust. Collectie ontstaan in 1930 met -narien.van .Engelse
laatste oorlog verloren gega.anjin 19'*5 opnieuw begonnen.
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P.Schuyf(+), Nobelstraat 121A, Rotterdam-C.

Foesiele schelpen o.m. van Zeeland en Den Briel, alles als onderdeel van een

algemene natuurhistorische verzameling.

M.Servaas (+), Makassarstraat 116, Amsterdam-O.(opgave 25 Nov.1951)

Land-, zoetwater- en mariene mollusken; recent en fosSiéljdroogj Nederland,
België en Florida(U.S . A. ). Naar schatting 5000 exemplaren. Zelf verzameld in

de provincies Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Overijsèl en (Zuid)Limburg.
Verscheidene determinaties verricht door Mevr.v.d.Feen. Collectie ontstaan

in beginmateriaal Nederlandse landmollusken.

A.Slabber( + ), Loskade 37t Middelburg (opgave 1 April 1952)
Uitsluitend Nederlandse mariene mollusken, recent en fossiel, droog en en-

kele exemplaren op vloeistof. Ongeveer soorten en variëteiten gedetermi-
neerd. Voorts nog een hoeveelheid onbewerkt materiaal. De collectie bestaat

voor een zeer groot gedeelte uit Zeeuwse fossielen, voorts een aantal mon-

struositeiten, een collectie speciaal verzameld in boorgaten in steen en in

fossiele beenderen, een aantal fossiele stenen met mollusken, enig boormate-

riaal. Vrijwel alles zelf verzameld. Intensief afgezochte gebieden zijn de

Westerschelde(stranden, zuigermateriaal en opgekorde voorwerpen) en het

strand tussen Domburg en Westkapelle. Overigens vrijwel geheel Zeeland be-

werkt met inbegrip van de zeearmen en kustwateren. Verkeerdgewonden exempla-

ren: twee stuks recente links gewonden Buccinum undatum.
. Collectie ontstaan

in 1937-

W.G.N.van der Sleen, zie collectie Natuurhistorisch Museüm, Enschede.

G.Slootweg, zie collectie uHet Filiaal".

L.v.d.Slik(+), Berkendaal 56, Rotterdam (opgave 25 Juli 1951)

Land-, zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossiel, droog. Nederland,
alsmede buitenland(Calif ornië

, Zuid-Afrika, Curacao, Rode Zee, Australië en

enkele landen van Europa). Naar schatting 1000 soorten en variëteiten en een

paar honderd ongedetermineerde soorten. Het buitenlandse materiaal verkregen
door ruil. Zelf verzameld in Zeeland, Zuidhollandse eilanden, gebied om Rot-

terdam; belangrijkste excursiegebieden : Westerschelde en Winters-

wijk ) . Over fossiel materiaal uit de Westerschelde is enkele malen

gepubliceerd in resp. Corr.bladen Ned.Mal.Ver
.,

D.L.N.
. Geen typemateriaal.

Monstruöstite'ïten: Mactra corallina cinerea gapend, Ensis ensis gewrongen,

Mytilus edulis met een knik aan de ventrale zijde, Trophon muricatus met

sterk gebogen kanaal. - Collectie ontstaan in 1930 met Néd.marien.

H.G.de Smit(+), Laan van Poot 's-Gravenhage (opgave Maart 1951)-

Land-, 'zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossiel, droog. De collec-

tie bestaat voornamelijk uit materiaal van Nederlandse herkomst} voorts enig
buitenlands materiaal, waaronder ca 120 soorten mariene schelpen van Malakka

en Banka, verzameld door de Heer J.Brueren en gedetermineerd door de Heer

L.de Priester; ongeveer 200 soort land- en mariene mollusken, zelf verzameld

in Zuid-Frankrijk en langs de kust van de Middellandse Zee in 1951} vele

exemplaren geschonken door de Heer L.de Priester. - De Nederlandse collectie

omvat 235 soorten en variëteiten land- en zoetwatermollusken, 132 kleur-

en bandvariëteiten van Cepaea nemoralis en 60 van Cepaea hortensis, 156
mariene soorten, 35 soorten adventieven van 60 localiteiten. De kern van de

collectie wordt gevormd door 1000 soorten fossiele schelpen uit de Nederlandse

bodem: plioplistoceen van Domburg-Westkapelle 205 soorten; schelpenzuigers
Westerschelde 123 soorten; boringen(voor het merendeel schenking Geologi-
sche Stichting te Haarlem) 233 soorten, waarvan de Gastropoda gedetermineerd

door Dr C.Beets en de Pelecypoda door Dr J.Heering; mxoceen van Winterswijk
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en Kotten, 272 soorten(hieronder schenking Geol.Stichting Haarlem, gedeter-

mineerd door dr J.v. Voorthuysen; oligoceen van Zuid-Limburg 122 soorten

(waaronder scheking van Geol.Bureau te Heerlen, gedetermineerd door Dr

J.C.H.Albracht en W.Valk); Maastrichts en Gulpens Krijt van Zuid-Limburg

62 soorten; Hervens Krijt, verzameld bij Cottessen 30 soorten(schenking
Geol,Bureau Heerlen, gedetermineerd door Dr W.J.M.v.d.Weijden); bovencarboon

38 soorten(schenking van Geol.Bur.Heerlen, hiervan Lamellibranchia gedeter-

mineerd door Hr S.v.d.Heide, mariene mollusken doör'L.Dorsman.

Geen typemateriaal. Vermeldenswaard: Helicodiscus inermis recent uit Zuid-

Limburg; scalaride van Planorbis corneus; 5 Cepaea nemoralis met witte mond-

rand 5 Arianta arbustorum dier albino.- Collectie begonnen in 1930 met Ned.

marien.

D.Smits (+), Rustenburgerstraat 359» Amsterdam-Z. (opgave 5 November 1951)

Land-, zoetwater- en mariene schelpen, hoofdzakelijk recent 5 droog(alleen

een Philine aperta op alcohol). Naar schatting monsters(van elk meest

1 of 2 exemplaren), behorende tot 3375 soorten, waaronder 125 soorten Neder-

landse voorts nog buitenlands ongedetermineerd materiaal. Onge-

veer 80% der collectie verkregen door ruil met andere verzamelaars,voor na-

melijk in het buitenland. Zelf verzameld aan de Middelllandse Zeekust van

Zuid-Frankrijk en op Corsica. Het overige buitenlandse materiaal is afkom-

stig uit Japan,Brazilië» Hawai
,

Australië, Nieuw-Zeeland,Zuid-Afrika,

Cuba(ruim 200 soorten afkomstig van en gedetermineerd door Dr A.de la Torre),

Verenigde Staten, Californië, Florida, Mauritius(enkele Gibbus-soorten).

Partulina s en Achatinella's (60 soorten) gekocht van een handelaar in de

Verenigde Staten(betaling met boeken) j 50 Chiton-soorten uit Californië,
Australië ®n Nieuw-Zeeland. Geen typemateriaal. Vermeldenswaard o.m.: Conus

princeps, C.purpurascens, Latiaxis pagodus, L. japonicus, Blaesospira echinus,

Pecten nobilis, Pleurotomaria hirasei. Veel determinaties verricht door

Hr.de Wilde. Vele Japanse soorten afkomstig van Takasi Tokioka en Tadashige

Habe. - Collectie ontstaan in met Ind.marien en Nederl.materiaal.

G.Spaink(+), Transvaalstraat 80', Amsterdam-O. (opgave 31 Oct.1951)

Land-, zoetwater- en marien, recent en fossiel; droogjnaaktslakken op alco-

hol. Uitsluitend Nederlands materiaal, voornamelijk het resultaat van inven-

tarisatie van Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal. Ongeveer 370 soor-

ten. Een klein gedeelte verkregen door ruil; het merendeel zelf verzameld

tussen Callantsoog en Noordwijk; voorts ook op Terschelling en in Zuid-

Limburg. Geen typemateriaal. Verkeerdgewonden exemplaren: Buccinum undatum

van IJmuiden, Cepaea hortensis uit Zuid-Limburg, Lymnaea stagnalis
_

(melding
van latere da turn"), de tvyee erstgenoemde exx. zijn geschonken aan het Zoël.

Muöeum te Amsterdam. Albino's: Planorbis corneus var.albida van Diemerzee-

dijk ,
Amsterdam

. Vermeldenswaard: Pecten hyalinus (det.Mevr. v.d.Feen)

van Terschelling(lste vondst in Nederland); Venus ovata van Heemskerkerduin;
Gari fervensis, trawler IJmuiden; Crenella nigra (det.Mevr.v.d.Feen)jDosinia

lincta van Noordwi jkerhout 5:Kellia suborbicularis van Vlieland; Lasaea rubra

van Vlieland; Nucula nucleus van Zandvoort'i Phacoides borealis van Doggers-

bank; Saxicavella jeffreysi van Terschelling 5Lora turricula van Zandvoort;
Acteon tornatilis van Zandvoort en Terschelling 5 Gibbula cineraria van Zand-

voort; Succinea arenaria van Terschelling. Over materiaal in de collectie

is gepubliceerd in Het Zeepaard(jrg.10,jrg.11), Basteria(vol.ll). Veel ma-

teriaal gedetermineerd door Mevr
c v.d,Feen. Een gedeelte is geregistreerd in

het Kaartsysteem van het Molluskencomité. Collectie ontstaan in. 1932, begin-

materiaal mariene schelpen.

L.J.Spanjaerdt Speekman (+),Van Stienhovenstraat 13, 's-Gravenhage.

Het merendeel van de verzamelde Nederlandse mollusken is successievelijk ge-

schonken aan het Zoologisch Museum te Amsterdam(zie : v
.
Ben them Jutting:A Brief

History....1939) -Vondsten van recente land- en zoetwatermollusken van Zee-

land vermeld in Basteria(Kuiper : Bijdrage niet-mariene mollusken,vol. 9)•

Tijdens contactbijeenkomst in 1951 demonstreerde de Heer S. een linksge-
wonden Purpura lapillus: van de Ned.kust.
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D.van den Tooren(+), Schelpenkade Jk, Leiden.

In 1951 begonnen met het aanleggen van een collectie mollusken. Hieronder

bevinden zich o.m. enkele rechtsgewonden exemplaren van Laciniaria biplicata,

afkomstig van Katwijk.

F.A.van Velsen, Plat'anenlaan 7» Bloemendaal. .
Buitenlandse schelpen* volgens eigen opgave ongeveer Ï70Ö gedetermineerde

soorten. "Geen verdere gegevens bekend.

L.A.W.C»Venmans(+),Nieuwstraat 168, Moergestel(opgave Juni 1951)*

Land-, zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossiel, droog en op alco-

hol, preparaten van radulae, mandibulae, genitalia
(

en andere organen. Neder-

land en buitenland; belangrijke hoeveelheden . materiaal van West-Indië,Cuba,

Noord-Amerika,Nieuw-Zeeland, Centraal Afrika, Roemenië, Duitsland, Hongarije
en Oostenrijk. Totaal ongeveer 6000 gedetermineerde monsters, behorende tot

ongeveer 1500 soorten en variëteiten, formae etc. land- en zoetwatermollusken;
voorts ongeveer mariene soorten. Naar schatting exemplaren geca-

logiseerd. Verder nog onbewerkt materiaal uit de Belgische Congo,0ost-Afrika,

West-Indië, Salomonseilanden. Naar schatting 60% der collectie door ruil ver-

kregen. Van oudere collecties zijn monsters of exemplaren aanwezig, verkregen
door ruiling of schenking; een gedeelte van de doublettenverzameling van land-

mollusken van wijlen Lt Col.A.J.Peile is in de collectie opgenomen.• Wat Neder-

land betreft, zelf verzameld" in de provincies 'Noord-Brabant,Limburg, Utrecht,

Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Overijsel.

Typemateriaal uit Belgisch Congo en Cost-Afrika o.a. van Gulella,Caecilioides,

Ptychodon, Trochozonites;(ten dele nog niet gepubliceerd). Topotypen van:

Trichia biconica, Pagodulina pagodula superstes,Pagodulina sparsa altilis,

Rhytidothyra jacobsoni, Cerion watlingense, Cerion uva arubana,Urocoptis

sobrinorum, Urocoptis sagraiana, Drymaeus albidus, Tudora rupis hatoensis,

Tudora rupis muskusi, Tudora megacheilos megacheilos, Microceramus bonairensis

curacoana, Hydrobia hendrickxii, Cochlodina comensis levicensis,Clausilia

grimmeri otvinensis, Caecilioides kalawangaensis, Caecilioides vanderhofi .

Vermeldenswaard o.m. CCirculus striatus uit het Eemien» Avenionia bourguignati

uit Limburg.

Zeer veel determinaties verricht of gecontroleerd door specialisten. Over

enige tientallen soorten in de collectie is gepubliceerd in resp, Natuurhist.

Maandblad vol.32; Basteria vols 8, 13, 14; Archiv für Molluskenkunde vol.75,
Maandblad van "Oud Utrecht" vól.11.

Collectie ontstaan in 19355 beginmateriaal mariene en zoetwaterschelpen, ge-

vonden bij -ppgravingsWerkzaamheden op het Domplein te Utrecht, in lagen uit

het begin der eerste eeuw onzer jaartelling.

Jao. Viergever (+), Serooskerke, Schouwen(opgave 4 Dec.1951)

Land-» zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossiel, droog, voorname-

lijk van Schouwen. Wat Nederland betreft, voorts fossielen van Zeeland en

van de schelpkalkbranderij te Den Briel. Wat het buitenland betreft: Zuid-

Engeland, Franse Kanaalkust, enkele landslakken van Zuid-Slavië en Oosten-

rijk. Het grootste gedeelte der collectie, die naar schatting 600 soorten

omvat, zelf verzameld: op Schouwen, Noord-Beveland, Rittem, Tholen, weste-

lijk Zeeuw Vlaanderen, Engelse Zuidkust (1951) • Gegevens uit de collectie zijn

gepubliceerd in FAUNA VAN NEDERLAND afl.:Lamellibranchia, BASTERIA (vols.9

en 10). Vele gegevens zijn geregistreerd in het centraal systeem van de

Strandgroep N.N.V. en N.J.N. - Geen typemateriaal. De collectie ontstond in

beginmateriaal Ned. zeeschelpen.

J.Voorwinde(+), 5 Wetherillstreet, Narrabeen, N.S.Wales, Australië.

Omvangrijke collectie Nederlandse schelpen, voornamelijk fossielen waaronder

veel materiaal van Zeeland. In 1951 alles medegenomen naar Australië.
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A.J. A.de Vries, Laan van Meerdervoort 92, ®s-Gravenhage.

Land-, zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossiel, voornamelijk van

Nederland. Naar schatting ruim '+00 gedetermineerde soorten, het merendeel der

monsters in groot aantal exemplaren. Wat fossiele soorten betreft, vrijwel

complete fauna van Ellewoudsdijk in zeer grote aantal. Veel ongedetermineerd

tropisch materiaal. Geen typemateriaal. Abnormaliteiten:; 3 rechtsgewonden

huisjes van Laciniaria biplicata en een linksgewonden Helix aspersa (D.L.N.

jrg.51).

B.J. J.Walrecht, zie collectie Natuurhistorisch Museum Enschede.

H..C.Wesseling( + )
,

Lies 57» Terschelling.

Naar yefluidt, een collectie mariene schelpen van Terschelling,

I.A.J.de Wilde (.+ ), Da Costakade 60, Amsterdam(opgave voorj. 1952)

Land-, zoetwater- en mariene mollusken, recent en fossieljdroog. Nederland

en buitenland. Naar schatting 3500 gedetermineerde soorten. Veel zelf ver-

zameld in alle provincies van Nederland. Voorts terloops in Tirol,Zwitser-

land, Frankrijk, België, Duitsland, Noorwegen. Veel determinaties verricht

door het Molluskencomité. Geen typemateriaal.. Scalariden van Planorbis

Viviparus.

en

Monstruositeit; van Buccinum undatum. - De collectie is aangelegd

in 1Ö92; aanvangsmateriaal van land en schorren van St Filipsland.

F. Willemsen (+.), Marconistraat 37» 's-Gravenhage (opgave 9 Dec,1951)

De 'collectie bestaat voor het grootste deel uit ongedetermineerde Javaanse

mollusken(5'+5 soorten), zelf verzameld in en Ongeveer 100 soorten

mariene schelpen geschonken aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te

Leiden; alle land- en zoetwatermollusken geschonken aan,het Zoölogisch Mu-

sum te Amsterdam (ten dele gepubliceerd in TREUBIA, vol.20, door Mevr.v.d.

Feen)Voorts een dertigtal soorten van Lombok en een kleine collectie

Nederlandse' zeeschelpen.' Geen typemateriaal. - Begonnen met verzamelen van

Ned. zeeschelpen in
'

,

J.H.van Wijk(+), Gedempte Oudegracht 11B, Haarlem (opgave 19 Nov.1951)

In 1950 begonnen met het verzamelen van recente en fossiele schelpen van

Nederland, België en de Rivièraj fossielen uit Blankenberghe en

de Ardennen.

J.C.M.van Zijp(+), Weteringkade 28, 's-Gravenhage.
Collectie tropische schelpen en Ned.land-, zoetwater- en mariene mollusken,

omvattende' enkele' honderden soorten. ...
, ••


