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Over de ontdekking van Spisula Elliptica (Brown)voorNederland

De pioniersrol van Schepman wordt duidelijk uit no. 1 en 2 van de vondsten-

lijst, maar Heinsius & Jaspers (1913) staan daarin niet vermeld, uiteraard omdat

ze geen gewag maken van vers materiaal voor onze kust.

Ook om nog een dan bovengenoemde reden zouden H. & J. het zeer wel

bij het rechte eind kunnen hebben. Zij vermelden namelijk naast hun Ovale strand-

schelp, Mactra clliptica, een "variëteit met bijna gelijke randen" van Mactra

subtruncata en'het is niet goed te zien, hoe zij tot deze onderscheiding' zouden

kunnen komen zonder Spisula elliptica te kennen. De maten die ze voor beide soor-

ten opgeven (ell.s zelden veel langer dan 2-g- cm; subtr. tot ruim 3 cm) zijn daar-

bij wel zeer treffend ..en ik kan dan ook met het slotcommentaar van ,V. Heg-teren

Altena geheel instemmens "De beschrijving Van H. &.J. is verder zeer goed".
Mocht er materiaal van Jaspers of Heinsius bewaard zijn gebleven, dan was het be-

wijs misschien aan de natuur te leveren.

Hoe het ook zij, de soort is daarna min of meer in vergetelheid geraa.kt of

beter gezegd hij leidt een sluimerend besta,an. Want weliswaar vinden we nog enige

In het overzicht van verse Spisula elliptica voor Nederland (Corr. bl. no.

125, jan. 1968, p. 125) staat ook de passage: ”... in 1957 voor onze kust ont-

dekt ...” Naar aanleiding hiervan schrijft dr. v. Regteren Altena me zeer te-

recht: ”Overigens zou ik Schepman eerder als de ontdekker van deze soort voor de

Nederlandse fauna willen noemen en ook niet willen vergeten Heinsius & Jaspers,

die in deel 2, p.
61

van het nu vergeten strandboekje de soort noemen. Weliswaar

noemen zij niet het gegeven van de sculptuur van lunula en arca, maar Heinsius

was een zeer nauwkeurig man en mag de schelp wel op het strand 'gevonden hebben".
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vermeldingen in de literatuur, maar uit geen daarvan blijkt, dat de auteurs Sp.

elliptica werkelijk gekend hebben.

De herontdekking heeft eigenlijk met buitenlandse hulp plaats gevonden, na-

melijk die van Forbes & Hanley, welke het kenmerk van lunula en arca zo duidelijk

noemen, nu al ruim een eeuw geleden ! Daarvóór kende ik elliptica al - zij het

niot bij name - als een vrij kleine gelijkzijdige strandschelp met ver uitstekend

"tongetje 1 ' (d.w.z. mantelbocht) en sierlijk ingebogen voorste spierindruksel. F. &

H. gaven echter de doorslag en nu, naar we willen hopen, definitief. Wat indertijd

Jeffreys, die toch de History of British Mollusca kende, ertoe gebracht heeft de

soort in rang te verlagen tot een variëteit van Sp. solida, laat zich nauwelijks

raden.

Toch hebben Forbes & Hanley in zekere zin nog een voorganger gehad. Wat zou

er namelijk van het Spisula-onderzoek terecht gekomen zijn, als niet het Rijksmu-
seum van Natuurlijke Historie reeds in het allereerste begin bij monde van dr.

van Regteren Altena zijn steun en medewerking had toegezegd aan - degeen, die hier-

mee tevens zijn allereerste onderzoek begon ?

Zo loopt de lijn dus via Schepman, Heinsius & Jaspers, v. Regteren Altena,

Forbes & Hanley en het-Spisula' elliptica verhaal in Basteria tot aan do heer G.

Visser te Texel, die aldaar de eerste verse, dubbele exemplaren op ons strand

vond en ontstaat het beeld, dat we ons thans van Sp. elliptica aan onze kust kun-

nen vermen.

Het zal wel niet vaak voorkomen, da.t de historie van een soort zo uitvoerig
is na te gaan voor onze fauna.

R.M. van Urk


