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Lang gekoesterde wens: determineerwerk

van fossiele schelpen onzer kust

De resultaten van het onderzoek de-

zer fossiele raollusken zijn verder

ook van belang voor hen,die zich be-

zig houden met de geologie van Neder-

land,daar een stratigrafische geolo-

gie van onze kustprovincies slechts

dan bevredigend zal zijn, wanneer het

voorkomen van deze geremanieerde

fossielen daarmee niet in tegenspraak
is. Voor de stratigraaf zijn zij daar

om soms wat men zou kunnen noemen

een proef op de som.

Nadat reeds op verspreide plaatsen
in de literatuur op het voorkomen van

In de Nederlandse zeegaten en langs
de Nederlandse kust staan fossielhou-

dende afzettingen aan erosie bloot,

waardoor fossiele mollusken op de Ne-

derlandse stranden aanspoelen. De stra-

tigrafische herkomst van deze fossie-

len kan nooit met absolute zekerheid

worden vastgesteld, integendeel slechts

door indirecte methoden worden bena-

derd. - Toch is de studie van deze

mollusken, waarvan in de loop der

laatste decenniën een groot materiaal

in openbhre en particuliere verzame-

lingen is bijeengebracht, van weten-

schappelijk belang, in de eerste plaats

voor de systematiek en de kennis van

de geografische verspreiding der ter-

tiaire en kwartaire mollusken.De neo-

zoische lagen in de ondergrond,waar-

uit 'deze mollusken afkomstig zijn,

zijn immers in ons land overigens
slechts uit boringen bekend.Het mate-

riaal van de schelpenzuigers en van

het strand bevat echter vele soorten

in uitgebreidere series dan boringen

tot dusver hebben bovengebracht,ter-

wijl een groot aantal tertiaire mol-

lusken uit Nederland alleen van het

strand- en/of zuigermateriaal bekend

is.. Hieronder zijn zelfs twee soorten,

Amauropsis zelandica BLOKLANDER en

Glibertia prosperi VAN DER MEULEN, die
men alleen als geremanieerde fossie-

len uit de Westerschelde kent.
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fossiele mollusken op onze stranden

opmerkzaam was gemaakt,heeft VAN

RFGTEREN ALTENA in 1937 in zijn

proefschrift een eerste overzicht

gegeven, waarbij het voorkomen van

tegen de 200 soorten, hun versprei-

ding en hun vermoedelijke geologi-
sche ouderdom werden vastgesteld.
•Kort daarna publiceerde dezelfde

auteur een beredeneerde lijst van

door- een schelpenzuiger in de Wes-

terschelde opgezogen mollusken. Deze

lijst bevat 112 soorten,voor het me-

rendeel fossielen. Sindsdien zijn
vele verzamelaars op deze mollusken

attent geworden en nieuwe feiten

kwamen aan het licht, waarvan er zijn

gepubliceerd o.a.door A.BLOKLANDER,

C.BRAKMAN,A.N.CH.TEN BROEK, J.BROU-

WER,L.J.M. BUTOT en J.VAN DER MEULEN,

voornamelijk in BASTERIA en ZOOLOGI-

SCHE MEDEDELINGEN. - Onlangs stelde

BLOKLANDER een nieuwe naamlijst van

de aan onze stranden aangespoelde

mariene mollusken samen, die onge-

veer 380 fossiele soorten bevat (zie

boekbespreking in C. B.nr .48,p.Mt*f).
Er zijn echter nog vele soorten in

diverse verzamelingen aanwezig, die

op een juiste d'eterminatie en/of

publicaitie wachten.

Daar deze fossielen uit vele ver-

schillende niveau's afkomstig zijn
(men weet dat er onder zijn van eo-

cene,oligocene,miocene,pliocene,oud-
en jongpleistocene ouderdom),.moet
voor de determinatie steeds een zeer

uitgebreide literatuur geraadpleegd
worden. Het is daarom voor hen,die
zich'niet geheel in deze materie ge-

specialiseerd hebben en er toch op

de een of andere wijze mee in aanra-

king komen, in steeds toenemende mate

moeilijk zich van de stand van zaken

op de hoogte te stellen. Een nieuw

volle,dig overzicht,waarin alles wat

tot dusver is gepubliceerd,critisch

herzien wordt geconsolideerd,en te-

vens het tot dusver onbewerkte mate-

riaal wordt verantwoord, zou daarom,

in een dringende behoefte voorzien.

Het verheugt ons de leden te kun-

nen berichten, dat de heren Dr.C.O.

van Regteren Altena, A. Bioklander

en L,P,Pouderoyen deze herziening
ter hand hebben genomen.Zij zijn

voornemens de resultaten van hun

werk successievelijk in BASTERIA te

publiceren, met afbeeldingen van alle

bekende soorten. Dit laatste vooral

zal de publicatie van grote, blijvende
waarde maken, temeer daar de heer

Pouderoyen, die op het gebied van

wetenschappelijk verantwoorde af-

beeldingen van mollusken zijn sporen

verdiend heeft,de voor de platen be-

nodigde tekeningen zal vervaardigen.
Daar de kosten van de hiervoor be-

nodigde slichés de financiële draag-
kracht van de Vereniging verre te

boven gaan, heeft het Bestuur voor

dit doel een subsidie aangevraagd bij
de Stichting "Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek". - Wanneer deze subsidie

verleend mocht worden,hetgeen voor

het einde van 1953 wordt beslist,zal
de bedoelde revisie in deel 18(195*0

van BASTEKIA beginnen te verschijnen.
Zij zal dan, naar gelang het werk,

vordert, verder gepubliceerd worden,

waarschijnlijk in ongeveer vijf jaar.

De aandacht van g&interesseerden

wordt erop gevestigd,dat losse over-

drukken van de afleveringen niet ver-

krijgbaar zijn. Wie p r ij s

stelt op het bezit

van de volledige reeks

artikelen, abonnere

zich tijdig op het tijd-
schrift BASTEKIA, te beginnen

met jaargang 18. Prijs ƒ 8.— per

jaargang (voor leden der Ned.Mal.Ver.

f 5»50)« Men geve zich op bij Mevr.

W.S.S.van der Feen, Zoologisch Museum,

Plantage Middenlaan 53% Amsterdam.


