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Een waarschuwing

Prompt kwam er antwoord, vergezeld van een overdruk uit het tijdschrift van

de Oostafrikaanse Natuurhistorische Vereniging, dat een uitvoerige beschrijving

van alle daar voorkomende Cypraeacea bleek te bevatten en waarin mr. E. had aange-

geven, welke soorten hij voor ruiling beschikbaar kon stellen.

Daarop begon de lijdensweg. Om kort te gaan: wij stuurden een uitgebreide
kollektie en hoorden niets meer, schreven na een half jaar nog eens en kregen weer

prompt antwoord, waarin de ontvangst van onze zending bevestigd werd, maar mr. E.

was juist verhuisd en had het zo druk met pakken en uitpakken gehad, dat het ver-

zenden van de door ons gevraagde soorten er bij ingeschoten was. Maar hij zou zijn
verzuim inhalen: "this parcel will be airfroighted as I am anxious to got your

views on them; I am sure the sholls will be up to your expectations but if not

please do not hesitate to let me know'".

We kregen dus weer hoop, maar wat er ook kwam, geen zending Oostafrikaanse

kauries ! ha lange tijd wachten werd nog eens geschreven, maar weer zonder resul-

taat en te langen leste bereikte ons via een Shellrelatie het bericht, dat mr. Ed-

wards op 31 maart 1959 uit de dienst van deze maatschappij getreden was,

Nu zijn er natuurlijk twee mogelijkheden: mr. Edwards is te goeder trouw of

hij is het niet.

Het is al weer enkele jaren geleden dat ik via de nodige omwegen in het bezit

kwam van een overdruk uit ”HESHIMA”, the Housemagazine of the Shell Co of East

Africa Ltd., waarin de heer Lloyd Edwards een geestdriftig verhaal over het verza-

melen van kauries geschreven had. En aangezien mr. Edwards verlangend bleek te

zijn naar korrespondentie- en ruiladressen in het buitenland, staken we met enkele

leden van .de Haagse K.G. de koppen bij elkaar, komponeerden een Engelse brief- en

stuurden die naar het adres in Nairobi, dat onder het betreffende artikeltje ver-

meld stond.
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In het laatste geval raad ik iedereen de nodige voorzichtigheid hij het in

kontakt treden met deze figuur aan; in hot eerste geval neem ik dus aan dat hij

door zijn verandering van v/erkkring en de wellicht daaruit voortvloeiende verhui-

zing totaal vergeten heeft ons de beloofde schelpen te sturen!. Maar is- er-, dan mis-

schien iemand onder onze loden die mij aan hgt tegenwoordige adres .van Edwards

helpen kan ? , . .

En tót slot nog dit: het komt gelukkig zelden voop, maar er zijn sporadische

gevallen bekend van verzamelaars die'door middel van goed klinkende beloften bij

buitenlandse kollega's waardevolle aanvullingen voor hun lcollekties wisten los te

krijgen en dan nooit meer iets van zich lieten horen; Verdient hét geen aanbeve-

ling om lieden van dit genre publiekelijk als zodanig te signaleren, zodat aan

anderen een teleurstelling als wij hebben moeten ervaren bespaard blijft.

D.J. Boerman


