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Nu komen* er bij het dekwass.en op de vissersschepen talrijke mollusken

in de haven terecht, die tussen de planken van het dek of in de netten

zijn blijven hangen en daarbij zijn heel wat soorten, die niet iedere

dag op het strand te vinden zijn, zoals: Cardium echinatum, Neptuneaan-

Tijdens de storm van 1 Februari 1953 werd het strand vlak ten noorden

van de buitenhaven te Scheveningen zo afgeslagen, dat men, om verzakking
van de strandmuur en het havenhoofd te voorkomen, het strand heeft opge-

hoogd met zand uit de oude binnenhaven. Dit zand, dat natuurlijk met een

behoorlijk hoog percentage slik vermengd was, werd met een ingenieus bag-

gerapparaat opgezogen en door een enorme buis naar het strand geleid.
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tiqua, Chlamys spp., Aloides gibba, Astarte montagui, Dentalium entalis,
etcc De verwachtingen ten aanzien van het opgespoten strand waren dan ook

hoog gespannen, het resultaat van de diverse speurtochten stelde be-

paald teleur, Eenmaal W6rd een fragment van Solen marginatus gevonden en

eenmaal oen in verregaande staat van ontbinding verkerende Sepia offici-

nalis, waaraan de armen ontbraken en waarvan het rugschild zwaar bescha-

digd was; dat was alles wat er aan grotere soorten door mij gevonden werd,

Misschien zijn anderen fortuinlijker geweest?
Anders was het echter met het gruis„ In het Correspondentieblad no. 51

vertelde de heer ïaardekooper daar al wat over en ik kan nog het een en an-

der aan zijn verslag toevoegen. Ik nam een hoeveelheid gruis van ongeveer
een liter mee en trof daarin de volgende Soorten aan: Macoma balthica,
Spisula subtruncata, Abra alba, Hydrobia ulvae, Mysella bidentata
— , , : (alle in

zeer groot aantal); verder enige tientallen exx, van Cardium edule, Donax

vittatus, Angulus fabulus, Tellina tenuis, weinig Natica app t
,

11/2Mon-
tacuta ferruginosa,~F~Clathrus clathrus, een kleine 40 fragmenten van Cul-

tellus pellucidus (waarbij enkele bijna gave exx,), 1 Retusa alba,
,

3/2
Chlamys opercularis, 3/2 Barnea candida, \ Zirfaea crispata en 1 fragment

Phytia myosotis, Voorts nog énkele"zoetwatervormen: 4Theodoxus fluviati-

lis, 4 Pisidium spp, en 7 Valvata piscinalis.

All een enkele Cult ellus-fragmenten •waren groter dan 1 om, De overige

schelpjes varieerden in grootte van plm, 1 tot 7 a 8 mm.

Het door de heer Paardekooper geuite vermoeden omtrent de herkomst van

deze schelpjes geloof ik wel te kunnen onderschrijven, maar dan blijven in

ieder geval toch nog de vragen: zijn deze mollusken door vissersboten aan-

gevoerd, hebben zij in de haven geleefd, zijn zij uit de ondergrond afkom-

stig en in zekere zin dus als subfossielen te beschouwen of zijn zij op de

normale wijze door de zee op het strand gebracht?

Misschien kunnen eventueel door andere"strandjutters" verrichte waarne-

mingen een ander licht op deze vragen werpen; de redacteur van het Corres-

pondentieblad zal hun bevindingen ongetwijfeld graag opnemen, '
D.J. Boerman


