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Verslag van de determineerdag te Yerseke op 5 october 1977

Aanwezig: (Toestuur) Breure, mevr, van Bruggen-Gorter, Hopman en

Nieuwenhuis; leden: Asselbergs, Bank, Berkhout, Brouwer, Van Brug-

gen, Butot, Dekker, Van Eyndhoven, Van der Feen, mevr. van der Feen-

van Benthem Jutting, Huneker, mevr. Huneker-Konijn, lavaleye, mevr.

Keukelaar-van den Berge, Meijer, Van Nieulande, mevr. Nieuwenhuis-

Verveen, Van Beursen, Stegwee en drie introducees.

Afwezig met kennisgeving: Spaink en Van der Spoel.

Om 11.35 uur opent de waarnemend voorzitter drs. A.S.H. Breure de

bijeenkomst in een zaal van het Delta Instituut voor Hydrobiologisch
Onderzoek te Yerseke en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij
deelt vervolgens mede, dat de voorzitter wegens buitenlands verblijf

afwezig is en dat de vice-voorzitter wegens een eenvoudige operatie
in het ziekenhuis ligt.
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Hij geeft het woord aan mevr. drs. C. Borghouts-Biersteker, die na

een korte inleiding een audio-visuele diaserie in werking stelt,
welke een'indruk geeft over de werkzaamheden van het Instituut in de

omgeving van Yerseke. Zo maken wij kennis met de verrichtingen van

de drie werkgroepen in het Instituut, die van het Grevelingen-Meer,
die van de schorren en slikken en die van de "binnenwateren.

De wnd. voorzitter "bedankt mevrouw Borghouts -voor haar "bijdrage en

geeft vervolgens het woord aan de heer L.J.M. Butot, die de aanwezi-

gen het een en ander vertelt over de veranderingen in het milieu

van het Delta-gebied en opmerkt dat de brakwatermollusken min of

meer het stiefkind van de malacologie zijn geworden. Aan de hand

van dia's bespreekt hij verschillende soorten en vormen van Hydro-

bia, waarbij vele problemen aan de orde zijn. Zo bestaat er een

slanke en een dikke vorm van Potamopyrgus jenkinsi en ook nog een

kleine vorm, die op Hydrobia stagnorum lijkt. De type-localiteit
van H. stagnorum ligt in Zeeland. Op Terschelling vinden we uit-

sluitend Hydrobia ulvae en bij de Hondsbosse zeewering H. ventrosa.

De vraag 'is nu, wat is ventrosa en wat is stagnorum.? En wat is Pota-

mopyrgus? Het "blijkt dat de geleerden het nog lang niet eens zijn.
Onder~de vertoonde dia's zijn er enige net het onlangs onthulde

standbeeld van J. Baster te Zierikzee.

Breure stelt enige vragen, die door de spreker worden beant-

woord. Hierna volgt een rondleiding door het Instituut, waar men

een goede kijk krijgt op de vele interessante werkzaamheden, die hier

verricht worden.

Na een gezellige lunch in de Oesterbeurs te Yerseke wordt de bij-
eenkomst omstreeks 14.10 uur hervat. Aan de orde is de verlenging

van de verenigingsduur .- Hierbij blijkt dat het vereiste quorum van

tenminste 30 leden niet gehaald wordt, zodat besloten wordt opnieuw

toestemming aan de leden te vragen op de komende herfstvergadering
te Groningen. De heer Asselbergs stelt een aantal vragen, welke ge-

volgd worden door een algemene discussie over dit voor velen nog on-

doorzichtige onderwerp.

De rest van de middag wordt besteed aan het determineren, waarna

de bijeenkomst circa 16.00 uur door de wnd. voorzitter wordt gesloten.
Het was in vele opzichten een leerzame dag.

J.G.B. Nieuwenhuis


