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Inleiding.

Het spreekt wel vanzelÍ, dat men, om zich een juist beeld te vormen van de
weekdier-fauna van onze kust, niet beter zou kunnen doen dan een systematisch
onderzoek in te stellen naar het voorkomen van mollusken in onze wateren. $íat de
techniek betreÍt zou men daarbij niet alleen van verschillende soorten netten ge-
bruik moeten maken om de zwemmende en op den bodem levende vormen te ver-
zamelen, maar men zou bovendien den bodemhapper moeten gebruíken om de iden-
titeit en het aantal van de in zand en slijk íngegiraven soorten vast te stellen, Laten
wij de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen buiten beschouwing en beperken
wij bovendien het onderzoek tot een strook langs de kust van bijvoorbeeld 5 km. breed,
dan zou, daar onze kust van Cadzand tot Rottum onfeveer 350 km. lan6i is, een
bodemoppervlakte van ruim l75O km'. met de zich daarboven bevindende water-
lagen te onderzoeken ziin, Vooral voor de pelagische soorten (Cephalopoda) zouden
de waarnemingien op verschillende tijdstippen van het jaar en lieÍst gedurende eeníge
iaren achtereen moeten worden herhaald, omdat hun voorkomen sterk aan periodi-
citeit onderhevig is. Kortom, een dergelijk onderzoek, hoe aantrekkelijk ook om de
vele resultaten, die er met goed recht van verwacht mogen worden, zott zeer kos!-
baar zijn en vele jaren in beslag nemen.

Zoekt men in de literatuur naar directe gegevens over de molluskenfauna van
onze kust, dan vindt men slechts hier en daar enkele feiten vermeld. Veel meer
weet men op indirecte wijze, namelijh afgeleid uit de door de zee op ons strand
aan$espoelde stervende of doode mollusken en hun leege schalen, Het onderzoek
van'deze aanspoelinglen is eenerzijds veel eenvoudíger dan het opzoeken van de
verschillende vormen in hun eigen levensgemeenschap, anderzíjds is het beeld, dat
men op deze wijze van onze molluskenfauna krijgt, slechts vaag. Toch is een
krítische samenvattinÉ van de vele gegevens, díe in de literatuur en in collecties
van openbare instellinSien en particulieren in den loop der jaren zijn samengebracht
zeker de moeite waard,

In de eerste plaats moet men daarbij in het oog houden, dat men de verschil-
lende componenten niet aantreft in hun levend verband, in "biocoenosen". maar dat
de zee uit in tijd en plaats 6iescheiden biocoenosen nieuwe gezelschappen heeÍt
samengiesteld, die wij met E. Ïf a s m u n d (1926) als "thanatocoenosen" kunnen aan-
duiden. De thanatocoenosení die men langs onze geheele kust op alle stranden aan-
treft, bestaan over het algemeen grootendeels uit de schalen van mollusken; het
aandeel van de mollusken ín alle thanatocoenosen van onze stranden samen zal in
de hier volgende verhandeling, vooral qualitatief, geanalyseerd worden.

NTat kan deze analyse ons nu leeren?
In de eerste plaats spoelen langs onze Seheele kust, vooral na stormen,

levende mollusken aan; zij behooren in vergelijking van de vele species, waarvan
men de schelpen aan ons strand kan aantreffen, tot een beperkt aantal soorten.
Door deze vormen en hun verspreidinÉ vast te stellen, krijgt men natuurlijk aan-
wijzingen omtrent het voorkomen van de betreffende soorten ín de buurt van de
vindplaatsen van de aangespoelde exemplaren. Over het algemeen kan ímmers
worden aan$enomen, dat deze levend aanspoelende mollusken niet van ver weg door
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de zee zijn aanfevoerd: in enkele $evallen is de verspreiding van een species aan

onze kust zoodoende zelfs vrii nauwkeurig te bepalen.
Mocht nog ooit een systematisch ondetzoek naar de molluskenfauna van onze

kustwateren of van een beperkter deel van ons fauna-góied worden inÉesteld, dan

zullen de aldus verkreglen resultaten zeker ter oriêntatie bij den opzet van dat onder-
zoek van glroot nut kunnen zijn.

Behalve recent nog in de Noordzee levende vormeh vinden wij in de tweede
plaats, vooral in Zeeland, maar toch ook langs de overige kust, soorten, die ziin uít-
gestorven, of die althans in West-Europa niet meer recent voorkomen. Zij zijn aI'
komstíg uit mariene afzettinfen van tertiairen en plistoceenen ouderdom, die door- de

zee {eërodeerd worden. Tn deze afzettinSen komen echter ook, hoe ionger zij zijn
hoe meer, thans nog in de Noordzee levende soorten v(x)r en het is díkwiils onmoge-

lijk om van eenigszins verweerde exemplaren, die aan het strand aanspoelen, den

ouderdom vast te stellen. De fauna van de mariene afzettin{en van het holoceen
bevat vrijwel geen vormen, díe tegenwoordig niet meer aan onze kust leven. Holoceene
afzettíngen worden waarschijnlijk wel langs onze geheele kust Seërodeerd, Bii de
overige fossíelen kan een verSelijking met hetgeen er rÊn de stratígraphische Seolo$ie
van de om{evinf van de vindplaats bekend is, dikwijls aanwijzinfen geven omtrent
de plaats, waar de erosíe de fossielen uit de mariene afzetting heeft wij gemaakt.

Er ziin dus twee cateforieên, nameliik de levend aanspoelende mollusken en
de fossielen van bekenden ouderdom, over de herkomst waarvan met Soed recht ver-
onderstellingen te maken zijri. Er blijft echter nog een 6lroote massa over, waardan
de herkomst in tijd en plaats bij de eene meer, bij de andere minder onzeker is,

Het is daarom goed, alvorens tot algemeenere beschouwinSen over te gaan, ieder
geval op zichzelÍ. te beschouwen. Daarvoor hebben wij de systematische liist, die het
eerste deel van deze verhandeling uitmaakt, opgesteld. In het tweede deel vindt men

de beschouwingen, waartoe de ín deze lijst gecompileerde feiten vanzelÏ aanleíding

Íleven,
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A. Systematisch gedeelte.

I. Inleiding tot de systematische liist.

0 1. Bronnen.
. De hier volgende lijst werd op$esteld uit gegevens, welke in de literatuur

(zie liÍeratuurlijst p, 160) te vínden zijn, aangevuld door vele opgaven, geput uit
collecties van openbare instellinfen en particulieren, De bron is, om het geheel over-
zichteliikér te maken, slechts in belangrijke gevallen vermeld; natuurlijk zijn de aan-
teekeningen over de herkomst van zijn gepievens door den schrijver bewaard, De
volgende openbare instellinSen en particulieren gaven mij inzaSe van hun collecties
en verstrekten mii daarbij vaak belangrijke mondelínge ínlichtingen, In de liist
worden zij door de achter hun naam vermelde afkorting aangeduidl

Het Zoólogisch Museum te Amsterdam M.A,
Het Rijks Museum van NatuurlijkeHistorieteLeiden M.L.
Het Museum van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen te Middelburg M.M,
Het Comité ter bestudeering van de Molluskenf auna van

Nederland Com.
,,Het Strandonderzoek" te's-Gravenhage Str.O.
de heer C. Brakman te Nieuw- en St,-Joosland.) . q0. C.Br,
de heer D, J, Boerman te's-Gravenhage D,J,B,
deheerP, de Bruyne teMiddelburg. .P.deBr.
Dr, A. B, van Deinse te Rotterdam v.D.
de heer S. J. G e e r t s biol. stud. te 's-Gravenhage S. J. G,
mejuffrouwM. J. de Graa5! te 's-Gravenha6ie . deGr,
Dr. J. Th. Henrard en J. B. Henrard biol.stud.teOegstgeest J.Th.H.
mevrouw Dr. A. ten Houten-Pannekoek te Hattem. A,P.
de heer A. J. J a n s e n te Amsterdam A. J. J,
de heer W. K í m p e Seol. stud, te Amsterdam . W. K.
deheer P. Korringabiol,cand, te Heemstede P.K.
deheer L. de PriesterteApeldoorn de Pr.
deheer J, Prins te Buitenveldert. J.Pr.
Ir, A. H, Schelling te GroninÉen .A.H,Sch.
deheer A. Slabber te Middelburg, A,Sl,
de heer H. G. de Smit te 's-GravenhaÉe . de Sm.
Dr. J. Verwey teDenHelder J,V.
Den directeuren der musea te Amsterdam en te Leiden. P r o f. D r. L. F, d e

Beaufort en Prof, Dr, H, Boschma, den conservatoren resp. secretaris
van deze musea en de andere bovenglenoemde instellin6len, mejuffrouw W. S. S. v a n
Benthem Jutting en den heeren Dr. C, F, G. H. Bayer, C.. Brakman
en Dr. W, J. Prudhomme van Reyne, alsmede den verschillehden vermel-

*) De verzameling van den heer B r a k m a n is sinds enkele jaren het eigendom van het Museum
van het Zeeuwsch Genootschap der \{etenschappen te Middelburg. De exemplaren
uit zijn collectie zijn in de hier volgende lijst echter nog met C. B r. aangeduid.



den verzamelaars, breng ik gaarne mijn hartelijken dank voor de groote mede-

werking, die ik van hen bij mijn onderzoek mocht ondervinden,

Bij de bewerking van de fossiele mollusken is het mii een $roote steun

6ieweest, dat D r. P. T e s c h, directeur van den, thans voormaligen, Rijks

Geologischen Dienst te Haarlem en Dr. J. F, Steenhuis, geoloo$ bij den-

zelfden Dienst, mij steeds de benoodi{de inlichtingen over stratigraphisch $eolo-
gische kwesties wilden verschaffen'

Bovendien stelde de heer T e s c h mij verschillende malen in de gelegenheid

mijn materiaal te vergelijken met de groote collectie, die genoemde instellin{ beziÍ

van fossiele mollusken, afkomstig uit Nederlandsche boringen en uit overeenkomstiSle

lagen in België en Engeland. Daarom betuig ík hier gaarne den heeren T e s c h en

S te enhui s miin warme erkentelijkheid,
Van de Socog/ossa en Nudibranclric (No, 137 tot 156 van de lijst) stelde

D r. H. E n S e l, die bezig was deze Qroepen te bewerken voor de Fauna van Neder-

land, een lijst tot mijn beschikking, bevattende de hem in Nederland bekende

soorten met haar verspreiding, Aan dat gedeelte van mijn lijst ligt het werk van

den heer E n g e I dus ten grondslag en ih betuig hem voor zijn medewerking hier

mijn hartelijken dank. Zijn werkis intusschen gepubliceerd (ziet Y a n B e n th e m

Jutting en Engel 1936 en Engel1936),met deze publicatie kon bij een

laatste herziening van het manuscript dezer verhandelin$ rekeninS worden $ehouden.
De heer J. R, le Brockton Tomlin te St. Leonards on Sea (EnÉe-

land) was zoo vriendelíjh mijn determinaties ín enkele moeilijke Sevallen te contro-

leerenoï. leherzíen, terwijl Dr. C. A. Nilsson-Cante'll te Vánersbor$
(Zweden) een tweetal Cirripedia voor mij op naam bracht en mij inlichtte om-

trent de vermoedelijke herkomst van de schelpen, waarop dezedieren vast$e$roeid

waren. Deze hulp van buitenlandsche specialisten stel ik op hoogen prijs en ik
maak daarom Íiaarne van de gele$enheid gebruik de heeren T o m I i n en

N ils s o n-C an t e ll op deze plaats no6!eens voor hun medewerking te bedanken,

$ 2. Systematiek en nomenclatuur.
Het systeem, waarin de soorten in de volgende lijst zijn feplaatst, is ontleend

aan het handboek van Thiele (1929-1934). Voor de nomenclatuur heb ik, be-

halve van T h i e le 's werk, in hoofdzaak gebruik gemaakt van de lijst van

Winckworth (t932), voor de Cephalopoda ook van het werk van Grimpe
(19251, De nomenclatuur en systematiek van de Sccog/osso en Nudibranchia is

dezelfde als D r, H, E n g e I in ziin bewerking van deze $roepen in de Fauna

van Nederland heeft gebruikt, De fossiele soorten zijn op haar plaats in het systeem

ingevoegd en haar nomenclatuur is in overeenstemming met die van de recente
gebracht, Víaar het de duidelijkheid ten Soede kwam, heb ik één of meer syno-
niemen bij de soortnaam vermeld. Bovendien vindt men bij iedere soortnaam een

verwijzing naar de literatuur, welke zóó gekozen is, dat men zich van de Se-

citeerde plaats uit gemakkelijk omtrent de betrelfende soort kan oriënteeren,
Op de variabiliteit van de verschillende soorten is slechts hier en daar

terloops ingepiaan. lVaar het zeker oÍ. zeer waarschijnlijk is, dat verwante vormen
als geographische of stratigraphische rassen van eenzelfde soort zijn op te vatten,
heb ik dit door het gebruik van trinaire nomenclatuur uitgedrukt. Alle andere
van het type afwijkende vormen van een soort, welke de moeite van het onder-
scheíden waard zijn,heb ik aangeduid met den naam variëteit. Deze be-
naming is door het verschillende gebruih, dat er in de literatuur van is gemaakt,

wel neutraal te noemen. Commentaar op systematische kwesties is slechts in hoog-

2



noodige $evallen ÉleÉleven. Voor de recente mollusken raadplege men daaromtrent
de Fauna van Nederland, waarin de Gastropoda, Amphineura en Sccp hopoda
reeds zijn verschenen. Voor de systematiek van de fossiele soorten maakte ik voor-
namelijk gebruik van de werken van wood (1848-1882), Nyst (1gzg-1gg2) en
Harmer (19t4-1925).

$ 3. De opsomming der vindplaatsen.
Over het algemeen zijn bij iedere soort alle vindplaatsen aan onze kust van

aanÉespoelde exemplaren op5lesomd. Om een beter overzicht te verkrijgen, zijn deze
in navolginÉ van Van Deinse (1931 p, 154) in drie afdeelingen samengevat, welke
met Romeinsche cijfers zijn aanSeduid.

Deze drie aïdeelíngen zijn:
I' De Zeeuwsch-Vlaamsche kust, de stranden der Zeeuwsche en Zuídhol-

landsche eilanden met de tusschenliggende zeefaten en rivierarmen, d.í,
de zuide I ijk e eil an dengroep (Noordgrens; de Nieuwe waterweg).

IL De kust van Hoek van Holland tot Den Helderr het vaste-land-
gebied van zuiá.- en Noord-Holland (Noordgrens: de N.o.-
punt van Noord-Holland, dus in de gemeente Den Helder .).

III. De Noordzeestranden der Waddeneilanden en de kusten van de Waddenzee
en de Noordelijke zeepalen; de Noordelijke eilandengroep,
Deze gebied,en, doorrvan Deinse opgesteld voor de indeeling van

strandingen van Cetacea, zijn voor ons doel zeer goed bruikbaar, de indeelinS
heeft zelfs veel natuurlijks, zooals later (zie Hoofdstuk 4) zal blijken De vierde
afdeelingvanVan Deinse; de ZuideÍzeet kan thans buiten beschouwing
blijven, aansezien de mariene mollusken in het lJsselmeer zijn uítgestorven
(Havinga 1935,p,72),

De opsomming! van de vindplaatsen, van Zuid naar Noord, volgt in de lijst
steeds onmiddellijk op de soortnaam met synoniemen en literatuurverwijzínf.
Tenzij het tefendeel is aangegeven, geldt deze opsommíngi voor aanfespoelde
exemplaren.

$ 4. Afkortingen en teekens:
De verschillende collecties zíjn aanSefeven door de bovenvermelde afkor-

tingen (zie p. 1), de verzamelingi van den auteur door A.
Verder zijn no{ de volgende afkortingen en teekens gebruikt:
t Achter den naam van een vindplaats wil dit teeken ze!{en, dat de soort

op die vindplaats alleen dood is aanfetroffen,
a. wil zep{ent
ad' tt tl
def, , tl
div, t' tl
gx, tt tl
fr. tt tl

íuv, ti 1l

l' ,, t'
pl, 45 t, tl
z' it tj

algemeen
adult
beschadígd
diverse
exemplaren
fragment(en)
iuveniel
levend
strandpaal no, 45
zeldzaam

') Met de vindplaatsaanduiding ,,Den Helder" is dus niet steeds bepaald in welke van de
gebieden II of III de betreffende vondst is gedaan. In gevallen, dat ik hierover geen nadere inlichtingen
kon verkrijgen, heb ik wel eens van de twee mogelÍjkheden de waarschijnlijkste moeten kiezen. Ik hoop,
dat daarmee niet te veel fouten zijn ingeslopen.



Afmetingen zijn, tenzij een andere áaat ís aangle[even, in millímeters uit-

. gedrukt, Hierbii beteekent: 
L. lenÉte
B. breedte
H. hoofte
D. dikte

Bii de Gastropoda is als lengte op{evat de {rootste afmetin$ in de richtin$

van de columella, de breedte staat hier loodrecht op in een vlak; waarin behalve

de as van de columella, dat punt van de mondrand ligt, dat het verste v+n deze

as verwijderd b. Bii de Lamellibrancftic is de lengte van voor naar achter, .de

hoogte van de umbo naar de onderrand gemeten. De dikte geldt vbor de twee

schalen op elkaar; is slechts één schaal gemeten, dan ís de dikte hiervan als
'ft D. aangeduid.

van de recente, subfossiele en fossiele mollusken, die aanspoelen aan de

Nederlandsche kust met een bespreking van hun verspreiding*).

II. Systernatische lijst

$ 5. Classis Loricata
Ordo LEPIDOPLETTRIDA
Familie Lepidopleuridae

t, Lepidopleurus cancellatus (G. B, Sowerby 1839)

. Nierstrasz und Hof f mann 1929, p.8, fig,24.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.86, fig.36'

Nooit aangespoeld Sevonden in ons land, wel echter levend aargetroffen in
gebied I. Van-dàt Si""r, (1915d) noemt als vindplaatsen; Iersekeen BerÉen

àp Zoo-. Van de eerste-vindplaats zijn mii twee exemplaren bekend in de collectie

S"h"pman (IvI.A,) en êén exemplaar in de alcoholcollectie van het Zoólogisch

Museum te Amsterdaà.
Ordo CHITOMDA ':

Familie Lepidoóitonidae
2. Tonicella marmorea (Fabricius 1780).

Nierstras.z und Hof fmann 1929' p.31, fig. ?7.

Van Benthem Jutting en Engel'19ÉS, p. 84, fig. 35.

Enkele exemplaren van deze soort ziin door professor D r, H. F, N i e r-
s t r a s z vele iaren geleden in ons land,waarschijnlijk in Zeelaad, (ïflalchpren) ge-

vondèn, de iuiste vindplaats is echter niet meer bekend en de exemplaren ziin
blijkbaar nergens bewaard gebleven (ziez Y an Benthem Juttin$ en En{el
1936, p.86),

X, Lepidochítona cinereus (Linn é 1767)'
' 

Synonieme* Trachyitrermon chtererlc Ginné), Lepíilochíton cínerew (Linné)' Chiton nmgt-
rotó Pennant 1???.

Nierstrasz und Hoffmann 1929, p' 32' fig. 28.
' Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. ?9' fie. flI-3:1.

.) Behalve alle mariene mollusken, welke aangespoeld aan onze kust zijn Sevonden, zijn ook

nog die recente weekdieren opgeoám"t" welke tot onze fauna behooren, rnaar waanruan nog nooit

e*àmplaren aangespoeld op orze stranden zijn aangetroffen @nI. Nuihbronehn en Ceplwlopodn). ln
h€t asnhfqgsel (p. 114) wordt tenslotte nog even ingegaan op de land- en zoetwatermollusken en exotica,

welke in het aanspoelsel op onze kust voorkomen.
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L W.-N.W.kust van Noord-Beveland (5 ex,, 24IV 1935, A.), de Verklikker
(Schouwen, 1 schelpstukje, deze soort?, 17 IV 1933, D. J.B.), Zonnemaire (1/s ex.,
aanspoelsel bij de haven, VII 1935, T. van Benthem Jutting leg. in Com,),

IL Noordwijk (op aangespoelde mand'),4ex.,VII 1914, P. P, de Koning,
leg. in M.L.).

IIL Oudeschild (Texel, 1 ex,, 8 VIII 1933, D.J.B,).
Deze soort kan bij eb gemakkelijk levend verzameld worden, hetgieen waar-

schijnlijk de reden is, dat zoo weinig aangespoelde exemplaren zijn verzameld. In
de gebieden I en III komt L.cinereus vrij algemeen voor, terwijl hij in gebied II
slechts enkele malen is gevonden. Mij zijn van deze soort de volgende vínd-
plaatsen bekend;

L Sloe bij Nieuw- en St.-Joosland, Ritthem, Vlissingen, Sí/estkapelle, Ka-
naal door Walcheren bij Middelburg, Domburgi, Veergat tusschen Yeere en lflacht-
huís, Yeere, Schotsmanplaat (\0fl.kust van Noord-Beveland), kreek bij Arnemuiden,
Ierseke, Bergen op Zoom, Koffiehoek (Tholen), .Eendracht en *Oosterschelde ten Z.
van Tholen, Kerkwerve, 'Westenschouwen diik lan het Springersdiep (Goeree).

IL Scheveningen (5 ex., De Hen coll., fíde P. P. de Koning), Katwijlr.
(op losse steen tusschen basaltblokken van de pier.), 3 ex., XI 1911, P. P. de
KoninS le$. in M.L,).

IIL Havens van NiegXve- en Oudeschíld (Texel), *Zeegrasveld ten N. van den
Dooven Balg (VIII 1926), ilridkust van Terschelling en van Ameland, Amelandsche
diik bii Holwerd, havendam bij Harlingen, rJíieringen (laatste vondst VI 1930, A. J. J.,
zal aan de Noordkust wel in stand zíjn {ebleven), fort de Harsens en Vangdam bij
Den Helder.

Meestal ís L.cinereus op steenen, schelpen, schoeiïngien etc. in de getijdenzone
{evonden; toch leeft hij plaatselijk ook op slik, zooals aan de ïlestkust van Noord-
Beveland (C, B r. in C o m,). Enkele van de gienoemde vindplaatsen hebben betrek-
king op dregvangstenl zij zijn met een * aangeduíd,

Er is 6ieen reden te veronderstellen dat één van de aangespoeld gevonden
schelpstukjes van deze soort niet van een recent exemplaar afkomstig zou zijn.
Het is overigens mogelijk, dat Íossiele schelpstukjes van Chitonen uit het Eemien
afkomstíg aan ons strand aanspoelen, want Van der Sleen í1912, p. t28) ver-
meldt in zijn proefschrift ,,Chiton spec." uít de Deenschè Eemlagen; later heeft hij
volgens No r dm a nn (1928, p. 54) ook L.cinereus in onze Eemvorming aan-
getroffen.

Familíe Ischnochitonidae
4. Ischnochiton albus (Linn é 1767).

Synoniem: Trachyd,ermon olbus (Linné).
Nierstrasz und Hoffmann 1929, p. 34, fig. 30.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.83, fig.34.
Door L e I o u p (1934, p. 22) wordt één exemplaar van deze soort Semeld

afkomstig vant ,,Zwarte Polder, 26 mai !911". over' deze vindplaats schrijft de
auteur verder; ,,Cette appellation de Zwarte Polder représente le nom local d'un
endroit qui doit se trouver le long de la cóte neerlandaise ou de la cóte belge
depuis Flessingue (y compris I'embouchure de I'Escaut) iusqu'à la frontière fran-
gaíse; malgré mes recherches, je ne puis situer ce point avec exactitude,"

Aangiezien echter d.e Zwafte Polder geleSen is op de grens van de gemeenten
Cadzand en Níeuwvliet in Zeeuwsch-Vlaanderen, hebben wíj hier zeker met een

") Volgens schriftelijke mededeeling van den heer De Koning.



exemplaar uit ons land te doen, Nader onderzoek naar het voorkomen van L.albus
op deze vindplaats en in de omgeving (het is natuurlijk zeer wel mogelijk dat het
exemplaar ter hooSte van de Zwarte Polder met den dref is ÉievanEen) ls zeker
gewenscht,

$ 6. Classis Gastropoda
Subclassis PROSOBRANCHIA

Ordo ARCHAEOGASTROPODA
Familie Fissurellidae

5. Emarginula reticulsta J, Sowerby 1813.
Synoniem: Emarginula fis$rro auct, nec (Linné 1í58).
H a r m e r 1923, p. 776, Pl. LXII fig. 7.

L De Kaloot, Domburg, strand tussehen Haamstede en Renesse, Overal
zeldzaam,

De exemplaren hebben steeds het voorkomen van fossielen, T e s c h (t912,
p. 62, no. 130) vermeldt slechts één exemplaar uit het Nederlandsche plioceen, dat
door L o r i é werd beschreven uit het onderplioceen van Goes. In het Belgische
plioceen zeldzaam, in Engeland bijna in het geheele plioceen algemeen. Aangezien
deze soort b.v. in het Kanaal nog levend voorkomt, moet ook rekening gehouden

worden met de mogelijkheid, dat w.ij . met recente voorlverpen te doen hebben, welke
over 6lrooten afstanà Setransporteeri'zijn. '
6. Emarginula conica Lamarck 1801.

Synoniem: Emarginulu roseo T. Bell 1824.

Ilarmer 1923, p. 779, Pl. IJilI fig. 10.

L Domburg (1 ex., C, B r.). . .

Het eenige bekende exemplaar zie! er fossiel uit. De soort wordt door T e s c h

niet voor het Nederlandsche plíoceen vermeld en is ook uit het Belgische plioceen
niet bekend, In Engeland minder algemeen dan de vorige soort, maar toch gevonden

in Coralline Crag, lilí/altonian en Newbournian. Evenáls bij de vorige soort is het ook
mogelijk, dat het exemplaar recent is en en door den stroom uit het Kanaal is aan-
gebracht, waarin deze soort aan de Engelsche en Fransche kust levend werd ge-

vonden,

7, Emarginula crcsso J, Sowerby1813.
H a r m e r 1923, p. 774, PI. LXII fie. 1, 2, 3.

L De Kaloot, strand van Walcheren bij ltrÍestkapelle, Domburg en Oranje-
zon, Vooral gave voorwerpen zeldzaam.

De exemplaren hebben steeds het voorkomen van. fossielen, E.crassa wordt
door Tesch niet vermeld uit het Nederlandsche plioceen; wel is zijbekend uit het
Scaldisíen in de omgievingl van Antwerpen en de Coralline Crag, het Waltonian en
Newbournian in Engeland, Recent leelÍ deze soort no6i aan de W,kust van Schotland,
de O.kust van Ierland en de Noorsche kust; het aanspoelen van recente voorrverpen
aan onze kust is dus wel uitgesloten,

8, Puncturella noachina (Linné l77l),
H a r m e r 192í p. 867, Pl. LXV fig. 18.

L Domburg, ïí,-N..lJfl,kust van NoordtBeveland. Steeds zeldzaam,' slechts
enkele exemplaren bekend (C. B r., J. Th. H.).

De voorwerpen hebben het voorkomen van fossielen. De soort ;uordt door
T e s c h niet uít het Nederlandsche plíoceen vermeld. In Engeland bekend uit de

Coralline Cra6i van Sutton. Recent alleen in noordelijke zeeën van Scandinavié tot
Canada. Aanspoelen van recente voorwerpen is dus wel uitgesloten,
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9. Diodora apertura (MontaSu 1803).
. Synoniemen: Gtllrphis graeca anct. nec (L i n n é 1?58), Físsurelln graeca anct. nec (L i n né).

F. reticulata Forbes and Hanley 1853, F. mamillata Risso 1826.
H a r m e r 1923, p. 770, Pl. LXI fig. 18.

L Cadzand (1 ex. iuv., I\{.L.), de Kaloot, strand van ïTalcheren o.a. bii
DomburÉ, w.-N.ï7,kust van Noord-Beveland, op 6ieen van deze vindplaatsen alge,
meen; vaak beschadigd.

IL Hondsbossche.zeewering ten N, van camperduin {op kurkenbos, 1 ex. luv,
met vleeschresten, 11 I 1936, A,).

De exemplaren uit gebied I hebben steeds het voorkomen van fossielen,
T e s c h meldt deze soort niet uit het Nederlandsche plioceen; in het Scaldisien
van de omgevingi van Antwerpen; €venals in het geheele Engelsche plioceen is zij
echterwel aan$etroffen. OokheeftVan der Sl een éénexemplaar vanD.apertura
'rn onze EemlaSen 6levonden (N o r d rh a n n 1928, p, 54),

Deze soort leeft recent o,a. ín het Kanaal en het is waarschijnlijk, dat de
bíj Camperduin Sevonden kurkenbos daarvandaan door den stroom was aangebracht,
want er werden nog verschillende andere in het Kanaal wèl, aan onze kust echter
niet levende soorten op aangietrofÍen (zie p. ru$.

Familie Patellidae
10. Patella uulgata Linné 1758.

Plaat 12, Íí9. 175.
Van Benthem Jutting 193,i|, p. 39, fig. 6.

L Níeuwvlíet, Breskens, de Kaloot, Zoutelande, Domburg, Oraniezon,
IL Hoek van Holland, Loosduinen, Scheveningen, Wassenaarsehe SlaS, Kat-

wiik, Noordwijk, Zandvoort, IJmuiden, Bergen aan Zee, Camperduin, Petten.
IIL - Texel, Vlieland, Terschelling.
De vondsten van leege schalen in gebied I en het zuidelijke deel van II zijn 

^te verlrlaren .door het levend voorkomen van Patella uulgata aldaar, Levend werd / \
de soort namelijk 6levonden i , '\

L Nieuwvliet, Ritthem, Vlissingen, Zoutelande, DomburS, Oostkapelle, Burgh- 

^ 

- ->sluis.
II. Hoek van Holland, Scheveningen, Den Helder (? oude opplave van Hoek

(1876, p. 46J, later niet weer6ievonden).
Bovendíen ziin bij Loosduínen, Bergen aan Zee en Camperduin exemplaren

met vleeschresten Sevonden. ïTaarschijnlijk zullen op de Zuidhollandsche
eilanden, en wel daar waar zeewetingen ziin, Patella's levend zíjn aan
te treffen. of de opgiaven: Hoek van Holland en Scheveningen, welke aan
S p 

" 
y e r (1928, p. 238) ontleend zijn, op blijvende kolonies of wel op toevallige

vondsten betrekking hebben, is mij niet bekend. Vooral voor Scheveriïlgun liikt
mij de laatste mogelijkheid de waarschijnlijkste. Merkwaardig is nu, dat noorde-
lijker nooit levende Patella's aan onze kust zijn aangetroffen, terwíjl toch de leege
schalen gereSeld aanspoelen, Deze hebben evenals de andere aangespoelde voor-
werpen van onze kust, een soms wel min of meer versleten, maar over het alge-
meen toch recent voorkomen. Een groot deel van deze exemplaren is met wier
lo'a' Fucus en Himanthalia lorea (L.) -)] begroeid aanSetroffen en het is dus moge-
liik' dat zii door het wier drijvende pehouden, van verre getransporteerd zijn,
Dikwijls is op deze wijze meer dan één exemplaar teÉelijk pevondgn; het spre-
kendste voqrbeeld daarvan is wel de vondst van 14 Pqtella's met wier begroeid op

r) Dit laatstgenoemde wier komt in Nederland volgens Van Goor (1923, p.68) niet autochthoon
voor; de Patella's welke ermee begroeid zijn,. z$n dus zeker van andere kusten afkomstis.

:-t:. ,,. I ",

r:-' . !.
lii'-.n-''i\t"'r"'
!
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5 IX 1926 tusschen Bergen aan Zee en Petten, waaronder er waren met vleesch-

resten. Tevens werden op dien da{ 4 groote exemplaren van Crepidula fornicata (L')'
eveneens ieder met een wierbos befroeid, gevonden. Deze soort was op dat oo$en-

blik bii ons no6i nauwelijks inheemsch en kwam verder ín Europa alleen aan de

Engelsche Zuidkust voor.
Het waarschiínlijkste is, dat dergelijk materíaal, dat door wierbossen wordt ver-

spreid, met den stroom, die uit het Kanaal de Noordzee binnenkomt en die no$ meer

drijvend materiaal aan onze kust bren$t (zíe b.v. Sepia's p. 108) meekomt' Op een

zuidelíjke herkomst wijst ook de vondst van een exemplaar van Bulanus perforatus

Brug.*) op een Patellq met wierbos van Bergien aan Zee van 15 VIII t93l' Deze

Balanus, die in Nederland niet inheemsch is, wordt door P. K r ii g e r (1927) ook níet

voor de Noord- en Oostzee vermeld, komt volgens D a r w i n (1854, p. 232) echter

wel aan de Zuidkust van En6ieland voor, Een overeenkomstig geval van verspreiding

van Patella door een wierbos is van Helgoland beschreven (Hertling t932, p' 53)'

De auteur vermoedt echter, dat zijn exemplaar van de Britsche (Schotsche ?) kust

afkomstig is, aangiezien de wierbos, die op de schelp is vast$e$roeid, tot de zÊn'

noordelijke vorm van Fucus uesiculosus behoort, die op Helgoland niet voorkomt.

Over het algemeen zijn de aldus vervoerde Patells's dood en het is dus niet

waarschijnLijk, dat deze wijze van transport een vestigin$ van de soort aan onze

kust tengev olge zal hebben op een plaats waar zii nog niet voorkomt, maar toch

oogenschijnlijk wel kan leven..). Itt dit verband wil ik echter no{wiizen op het feit,

dat tegen den binnenkant van het bovengenoemde Bergensche voorwerp mel Balanus

perforatus B r u g. 3 jonge Patellq's vastgehecht zaten. Helaas merkte ik deze pas

eenige maanden na het vinden opt aanÉezíen ze door zand bedekt waren $eweest,

maar het lijkt mij hoogst waarschijnlijk, dat zii de Nederlandsche kust levend be-

reikt hadden.

11. Helcion pellucidum (Linné I75e).
Synoniem: Patína Pellucid'a (L).
Jef f reys 1865, p.242; 1869, Pl. LVUI fie. 1.

L !(/estkapelle-Domburg (1 ex' def., 1935, De S*'), \(/'-N'Ïí'kust van

Noord-Beveland (2 ex., C. B r.).
Van de tweede vindplaats zijn lwee exemplaren bekend, beide $evonden door

den heer C. B r a k m a n, Het eerste is zeer Íraaí en werd in December t928

gevonden (M.A,, zieYan Benthem Jutting 1935, p. 183); het tweede

(M.M.) is van onbekenden datum, beschadigd en zwarÍ gekleurd, maar wellicht
toch recent, want het vertoont nog duidelijk de kenmerkende blauwe stippellijnties,
Het Domburgsche voorwerp is feheel zwart en heeft het voorkomen van een fossiel'

lJíl onzen bodem ís mij H.pellucidum echter niet bzkend, in Engeland trad hij

het eerst in het plistoceen op.

X" Helcion laeue (Pennant 1777).
Synoniem: Helaon pellucídum (L.) var. Iaexís (P ennant).
H a r m e r 1923, p. 794, Pl. LXII fig. 32, 33.

L Domburg (2 ex., C. B r.),
Niet bekend uit Nederlandsch of Belgisch plioceen. H a r m e t feef't voor het

fossiele voorfuomen in Engeland eenige vindplaatsen op, zonder den horizon te ver-

melden. Over de herkomst van de Domburgsche exemplaren valt dus voorloopiÉ

weinig Íe zef|en. Recent komt deze soort o.a. aan de Britsche kusten voor.

det. Dr. C. A. Nillson-Cantell.
Bedoeld zijn hier zeeweringen (,,kunstmatige rotskusten") etc. ten Noorden van Hoek vanrr)

Holland.



Familie Lottiiclae
13. Pqtelloidq uirginea (IH ii 1 I e r 1776).

Synoniemen: Acmnea uírgínea (M i.i I l.), Tectura o-írginea (M ii I I.).
' H a r m e r 1925, p. 875, Pl. LXV fig. 31.

L Cadzand, Nieuwvliet (ZwarÍe Polder), de Kaloot, Domburg, W,-N.W.kust
van Noord-Beveland, Schouwen (van div, plaatsen van het Noordzeestrand, D, J, B,;
H. Odé1.

Op de twee eerste vindplaatsen en op Schouwen werd de soort pas in enkele
exemplaren aangetroffen, te Dombur6i en op Noord-Beveland is zij onder de kleinere
Gastropoden geen zeldzaamheid. Zeer waarschijnlijk bevinden zich onder het mate-
riaal van dezen vorm ook exemplaren van andere soorten fLepeta cqeca ,(M ti I l.)
oI'|enL'fulua(Mii1l,}l,Detocha|zeermoei1ijke,oo,t.oi-ffibijhet
slecht {econserveerde strandmateriaal echter zoo goed als onmogielijk; wel kan men
ze{gen, dat P.uírgineu ze.ker in het materiaal voorkomt. T e s c h vermeldt deze soort
niet uit het Nederlandsche plioceen (wel Lepeta fultta (M ii I l.) s.n. Tectura fulua
(Miill.); t912, p, 60, no. 1291, terwijl zíj daarente6ien wel bekend is uit het
Engelsche plioceen sinds de Corallíne Crag. Recent komt deze soort b.v. aan alle
Britsche kusten voor, zoodat het niet uitgesloten ís, dat hier door zeestroomen ge-
transporteerde recente voorwerpen aanspoelen.

Familie Trochidae
14. Calliostoma zizyphínum conuloide

Synoniem:?rochus zízyphínas auct. partim.
Van Benthem Jutting 1933, p. 42,

H a r m e r 1923, p. 706, Pl. LVII fig. 7-9.
L Cadzand, de Kaloot, Dombur6i, Zeeland {1 ex. levend, op alcohol, D r. J, G.

de Man leg. ín M.M., zie ook Vernhout L920, p. XXV),
IL Scheveningen (J e{f reys, 1881, p. 447).
Aangezien de soort éénmaal levend is aangetroffen, is het natuurlijk moge-

lijk, dat de andere vondsten uit Zeeland, hoewel ín het algemeen op Serolde en
sterk beschadigde exemplaren en fra6imenten betrekkíng hebbende, ook van recente
herkomst zijn. De mogelijkheid bestaat echter ook, dat het levend gevonden exem-
plaar toevallig is geímporteerd (zooals dat ook met and.ere soorten door de oester-
cultuur giebeurd ís) en de geregeld gevonden versleten schelpen van ouderen datum
zijn. Uit het Nederlandsche plioceen vermeldt Tesch (1912, p. 62, no. 132), dat
L o r i é met twijfel eenige fragmenten uit het jong onderplioceen van Goes to! deze
soort rekende. Vercler is hij bekend uit het Scaldísien van België en uit het
Engelsche plioceen sinds het \trí/altonian, Over Jef Íreys' vondst te Scheveníngen
is mij niets naders bekend.

15, Callíostoma spec.
L Domburg (C. B r.), W.-N.\if.kust van Noord-Beveland (C, B r,).
In het Museum te Middelburg en in andere collecties berusten nog kleine

schelpjes van een Calliostoma-soort, welkeniet nader te determineeren zijn in den ver-
sleten toestand, waarin zij zich bevinden, Wat er echter van de sculptuur noS te zien
is, maakt het onmoglelijk hen als jonge C.zizyphinum conuloide (Lam.) te beschou-
wen. De exemplaren zien er uít als fossielen.

16. Gibbula mo,gus (Linné1758).
Synoniem: Trochus mngus L.
Harmer 1923, p. 729, Pl. LVIII fig. 23.

L t0il.-N,lf.kust van Noord-Beveland {1 ex., C. B r. in M.A.).
Het eenige mij bekende exemplaar van het Nederlandsche strand heeft een

fossiel voorkomen. Uit het Westeuropeesche plioceenbekken is deze soort niet be-

(Lamarck 1822),

fig. 8.



kend. \Uí/el uit verschillende plistoceene aÍ.zeÍtingen in het buitenland, alsmede uit de

Eemvormíng in Nederland (V a n d e r S I e e n 1912, p, 127). Recent leei.t G.magus

o.a, in het Kanaal.

À7, Gibbuls c.L octosulcata (Ny.t 1835).
Harmer 1923, p. 727, Pl. LVIII fig' 19, 20.

I. De Kaloot ? (C. B r,), W.-N.\ilí/,kust van Noord-Beveland (C. B r').
Een on6lenavelde Gibbula, waarvan ik 6 exemplaren van de Zeeuwsche stran-

den onder oogen kreeg, breng ik met eeniEen twijfel toÍ G.octosulcata. Menkenl deze

plioceene soort tot dusver slechts uit het Scaldisien en Poederlien van de om{evin$

van Antwerpen en uit het \ilí/altonian van Little Oakley,

18, Gibbula tumida (Monta$u 1803).
Synoniem: Trochus tumidus Mont.
Van Benthem Jutting 1933, p. 42, fig. 10.

Harmer 1923, p. 733, Pl. LIX fie.10, 11.

L Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Dombur6i, W.-N'W'kust van Noord-Beve-

land, rffestenschouwen, de Verklikker (Schouwen).

IL Noordwijk(1 ex,metoperculum, zie Vernhout 1916, p. 160 en

lalere auteurs).
In Zeeland verspreiding als G.cineraria, maar overal minder algemeen. Het

Noordwijksche exemplaar is ongetwijfeld recent, de Zeeuwsche exemplaren maken

echter een fossielen indruk. Uit ons plioceen niet vermeld door T e s c h, wel in het

Engelsche plioceen sínds het Waltonían, Van de r S I e en geeft deze soort ook niet

op uit de Eemvormin$.

19. Gibbula c.Í. cineroides (S. V/ ood 1842).
Synoniem: Trochus cineroiiles Wood'
H a r m e r 1923, p. 730, Pl. LVÍII fig' 25, 2.6.

L 'Sl.-N.V,kust van Noord-Beveland (C. B r.),
Een tweede twijfelachtige vorm, welke ik na het bestudeeren van slechts 4

exemplaren nog! niet met beslistheid op naam durfde brengen, komt m.i' het meest

overeen met G,cineroides, eveneens een plioceene vorm. T e s c h vermeldt haar

uit het Nederlandsche onder- en middenplioceen (1912, p. 62, no. 131); in En$eland

van het Waltonian tot het Butleyan bekend'

20. Gibbula cineraria (Linné 1758),
Synoniem: Trochus nnerartus L.
Van Benthem Jutting 1933, p. 42, Íie.9.
Harmer 1923, p. 731, Pl. LVIII fig. 25, 26.

L Cadzand, de Kaloot, DomburS, t$7,-N.t07.kust van Noord-Beveland, strand

bij de Verklikker (Schouwen).
IL Kijkduin, Scheveningen, Zandvoott.
Op de Zeeuwsche stranden, vooral dat van tValcheren, is deze soort een 6ie-

regelde verschijning. De opgiaven uit Sebied II hebben betrekking op geïsoleerde

vondsten. T e s c h vermeldt G.cineraria níet uit het Nederlandsche plioceen, wel
is zij in Engeland van Coralline Crag tot Butleyan 5levonden, In de plistoceene laSen

geenzeldzaamheid:Van der Sl eenU9I2, p. 127) geeit haar als al{emeen op in
de Eemvorming. De Nederlandsche exemplaren hebben nooit een zeer versch voor-

komen, al is het kleurpatroon meestal noS girootendeels bewaard. Het is echter

moSelijk, dat recente exemplaren b.v. uit het Kanaal met den stroom mee-

Sevoerd aan ons strand aanspoelen

21. Gibbula umbilicalis (Da Costa 17781.

Plaat 12, fig. 176.
Synoniemen: Trochus umbílico,tus Montagu 1803, ?rochzs obli,qrntus Gmelin 1790.
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Jeffreys 1865, p.312;1869, Pl. LXII fig.4.
IL Camperduin-Petten (1 ex., begroeid met Fucus, 29 IX 1935, A,).
Het bovenSenoemde exemplaar werd gevonden enkele dagen na de zware

stormen van medio September 1935. Er was toen veel wier aangespoeld met ver-
schillende mollusken erop vastgehecht of wel vastgehecht op schelpen (zie p, 1441.
AanSezien in die da6ien de wind doorloopend uit het Zuidwesten woei, was dit drij-
vende materiaal waarschijnlijk uit het Kanaal afkomstig.

Familie Cyclostrematidae
22. Circulus striatus (Philippi 1836).

Synoniemen: Cgclostrema stri.ata (Phil.), Trochus d,umínyi, (R e q u i e n 1848).
Ifarmer 1923, p. ?59, Pl, LX fig. 25.

L Domburg (4ex., winter 1930/31, C.Br,), Haamstede (0,15 km, ten N,\0í/.
van pl. 2, I ex. del, 12 IV 1936, D. J. B.),

Deze soort is aan het l7alcherensche en Schouwensche strand zeer zeldzaam,
al is het mogelijk, dat zij door haar oppervlakkige gelijkenis met Tornus subcarinatus
(M o n t,) wel eens over het hoofd gezien wordt. De exemplaren hebben het voor-
komen van fossielen,

Uit het Westeuropeesche plioceen slechts bekend uit Engeland (Coralline
Crag), Ook recent zeldzaam, o.a. op enkele plaatsen aan de Engelsche kust Sevonden.
De Zeetwsche voorwerpen kunnen dus zoowel van plíoceene als van recente herkomst
zijn.

Familie Turbinidae
23. Tricolia pullus pictus (Da Costa t778),

Synoniem: Pha.si.o:nello pulh^rs auct. partim.
Jeffreys 1865, p. 338; 1869, PI. LXIV fig. 1.

L Domburg (3 ex., C. B r. i I ex,, D e G r,).
II. Hondsbossche zeewerins ten N. van Camperduin (9 ex. juv., doch in zeer

verschen staat, op kurkenbos, 11 I 1936, A,),
Van de drie door den heer Brak manvandezesoortgevondenexemplaren,

aanschouwde ik er één, Dit voorwerp meet nogi geen 3 mm,, is weliswaar niet versch,
maar vertoont toch duidelijk de roode zigzagteekening, Is het recent, dan moet het
van ver afkomstíg zijni voorloopig lijkt het mij het veiligst, de Zeeuwsche exem-
plaren van deze soort als fossielen te beschouwen, Uit onzen bodem is deze soort niet
bekend; in Engeland komlzij sinds het plioceen zeerplaalselijk voor (Har mer 1925,
p. 871). De voorwerpen van Camperduin zijn natuurlijk recent, Levend is Tr.pullus
pictus o,a, van de zuidwestelijke kusten van Engeland bekend, ïíaarschijnlijk is de
kurkenbos, *áutop de exemplaren werden aangetroÍfen, door den stroom uit het Ka-
naal naar onze kust vervoerd (zíe p, 1441,

Ordo MESOGASTROPODA
Familie Lacunidae

24. Lacuna uincta (MontaSu 1803).
Synon{em: Trochus d.ítsari.catus Fabricius 1?80 nec Linné 1?58.
Van Benthem Jutting 193i1, p. 54, fig.2n,2L.
L Cadzand (Zwin, 1 ex,, C. B r,), Domburg, W.-N,Ií.kust van Noord-Beve-

land,
IL Scheveningen (1 ex,, D, J. B,), Bergen, Petten, Huisduinen.
III' onrust, de Koog, oudeschild, oosterend (allen op Texel), Vlieland,

Dellewal (Terschelling), Iíieringen,
Deze soort vertoont duidelijk een noordelijk en een zuidelijk verspreidings-

gebied; aan het strand van het vaste land van Noord- en Zuid-Holland zijn slechts
enkele vondsten bekend: 1 ex, van Scheveningen en de vindplaatsen Bergen en Petten,
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die zijn ontleend aan Van der Sleen (1915d, p'208, overÍlenomen door Van
Benthem Jutting l.c,), maar de soort is daar, voor zoover mij bekend is, later

niet weer Sevonden,
InZeelandwerden noÉi geen levende Lacuna's aangetroffen, het $rootste deel

van de exemplaren heeft daar ook een iossiel voorkomen, Bovendien bereiken de

Zeeuwsche. "*e*plar"r, 
grootere maximale afmetin$en (het exemplaar van Cadzand

b.v. is 11 mm. lanS) en zijn ook diegene, die er noS betrekkelijk versch uiízien, vtij
dik van schaal. Het is niet onmogelijk, dat ín Zeeland bovendien L.crassior (M o n t'

1803) voorkomt; het door mij bewerkte materiaal was niet altijd van dien aard, dat

het met zekerheid tot een van beide soorten gerekend kon worden, In den Neder-

landschen bodem werden geen van beide tot dusver aanSetroffen' wel kent men ze in

Engeland uit het plistoceen, van het Icenían aÍ. De vondsten benoorden Huisduinen

tull"n wel op recente exemplaren betrekking hebben, aanfezi,en Lacuna in de ï(/ad-

d,enzee van Wieringen tot de Riepel op Zostera algemeen voorkomt') (V u n G o o r
1919, p. 463).

Familie Littorinidae
Littorina littorea (Linné 1758), X
Van Benthem Jutting 1933, p.58, Íie.24,25'

L VlissinSen, Domburg, Noord-Beveland, strandie naast ,,Hillhaven" (Goeree),

IL Scheveningen, Noordwijk, IJmuiden-Zandvoort, Bakkum aan Zeet Ber6len

X,

Ps.

aan Zee, Petten,
III. Noordzeestrand van TerschellinÉ,
De gewone alikruik ís levend lan$s onze kust overal le vinden, waar be-

schoeiïngen, pieren, etc. zijn; bovendien leeft hij algemeen in d.e Zeeuwsche stroomen

endeWaddinz"" (HoeklgII,p,8; Van Goor I9t9, p. 462)' Op aan$espoelde

exemplaren is weinig pelet, zij worden daarom slechts van de enkele boven$enoemde

plaatsen vermeld. Aangezien hier ook vindplaatse n bii ziin, die kilometers van de

naastbijzijnde plaats, waar L.littoreu levend voorkomt, verwijderd zijn, kan men wel

aannemen! d,at deze soort lan$s ons $eheele strand aanspoelt' De meest versche exem'

plaren en het grootste aantal vindt men natuurlijk daar, waar de alikruik in de buurt

ieeft. I$Taarschilnlilk spoelen ook wel fossiele voorwerpen aan (men víndl ze in alle

stadia van slijtage), want L.littoreq wordt door Tesch í1934, p' 66ti zie ook 1912'

p. 62, no. 135) vermeld, als een van de belangrijke componenten van de mollus-

L"rrfu.rnu van het lcenian, welke reeds in het jonÉere Amstelien verschijnt, terwijl

Van der Sleen (lgl2,p. 127) haar u,t de Eemlagen als algemeen opgeeit. Ook

in holoceene 1a6ien, is de 6iewone alikruik plaatselijk zeer algemeen. '
,26. Littorina suxatilis (oliv i t7g2), met de var. rudis (Mat on 1797).

Van Benthem Jutting 1933, p. 66' fig' 30,31'

L.saxatilis (O l.):
L Noord-Beveland bij den steiger van het Kamperlandsche veer.

IL \(/ijk aan Zee, Bergen aan Zee, Petten, Huisduinen'
De typische L.saxatilis is levend buitendijks vnl, op de schorren en slikken in

Zeeland aangetrofien (Philippine, 's-Heer-Arendskerke, Veere, \il(/olfaartsdijk, Anna

Frisopolder op Noord-Beveland, Kerkwerve) , maar verder ook op enkele plaatsen aan

onze eigenlijke Noordzeekust (Oostkapelle, IJmuiden), rffaarschijnlijk zal men dus

vooral in Zeeland d.ezen vorm aangespoeld kunnen vinden. De vondsten in gebíed II

*) In 1g32 is iI de geheele lVaddenzee Zostera maritta L. door een ziekte aangetast (S p i e r e n-

burg 1g33), die zeker ook in hooge mate haar invloed heeft doen gelden op de fauna van de zeegrasweiden'

Nadere gegevens omtrent den omvang dezer verandering ontbreken mij echter en het is thans nog niet uit
te maken of zij blijvend zal zijn of dat de oude toestand zich weer zal kunnen herstellen.
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hebben alle betrekking op zeer ionge exemplaren, welke naar alle waarschijnlijkheid
tot de typische soort behooren. Alle voorwerpen hebben een recent voorkomen.

De var. tenebrosa (M o n t a f u 1803) leeft, samen met de typische soort en de
yf var. lugubris RecluzM.S., DauÍzenberg & Fisch' - dijks (Vlissingen, Haamstede, Goeree (achter de dijk van het

Petten, Texel).
var. rudis (M a t,);
L Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Domburg,

Goeree.
II. IJmuid.en-Zandvoort, Bergen aan Zee.

Noord-Beveland, rrVestpunt

IIL Z'O'punt van Texel te6lenover de Mok, Noordzeestrand Terschellin{.
Deze varíëteit leeft op dezellde plaatsen als L.littorea (L.) in de getijden-zene,

op een iets hooger niveau. L..saxa!ílis var, rudis ontbreekt echter in de Zeeuwsche
stroomen en de Waddenzee (niet er langs). Op aangespoelde exemplaren is weer zeer
weinig gelet, maar men kan op áezellde gronden als bij L.littorea (L.) aannemen, dat
deze vorm langs onze Seheele kust aanspoelt,

De aangespoelde exemplaren kunnen ook ten deele fossiel zijnt volgens T e s c h
(1934, p. 661) is L.soxatilis var, rudis re,eds in het lcenian aanwezíg en Van der
S I e e n (1912, p. 127) trof haar algemeen de v_a,r. tc-neb!-9sa_zeer algemeen, ín de
Eemvorming aan (N o r d m ann 79á8, p, 54), 

-

27. Littorina neritoides petraea (Montagu 1803),
Synoniem: Littarína nerLtoíiles auct. partim.
Van Benthem Jutting L933, p. 62, f.ie.27.
IL Scheveningen (2 ex., M,L.), IJmuiden-Wijk aanZee (pl.55, 1 ex., 16 VI

1933, A. Vlietstra)
Slechts drie exemplaren zijn van deze soort aan onze kust waargenomen,

waarvan twee bij Scheveningen, resp, in7916 en1923 (Van Benthem JuttinS
l.c')' Of het eerste voorwerp levend in situ of wel dood aangespoeld werd gevonden
is mij niet bekend; het tweede werd levend op de zuidelijke havenpíer aangetroffen,
Het exemplaar van lJmuiden-!ilijk aan Zee werd aldaar in het aanspoelsel gevonden.

Het areaal van deze soort omvat de kusten van de Middellandsche Zee, de
Atlantische kust van het lberische schiereiland, van Frankríjk en de Zuidwestkust van
Engeland (Linke 1935, p.571.

Littorina obtisata littoralis (Línn é1758).
Synoniem: Líttonna obtusata mult. auct. nec (Linné 1?58).
Van Benthem Jutting 1933, p. 64, fig. 28.

L Nieuwvliet, Terneuzen, de Kaloot, W,-N.V.kust van Noord-Beveland.
IL Scheveningen (1 ex. aangespoeld?, 2e helÍÍ van de l9e eeuw, M.L.,

e r t9I2 alleen binnen-
Brouwershavensche Gat),

^P8

x

vernhout 7916, p, t62i J elf reys 1831, p.447), camperduin-Petten (1 ex.
met wierbosie, 29 IX 1935, A.),

III. z'o'punÍ van Texel tegenover de Mok, Ameland (Noordzeestrand).
Evenals bij L.littorea (L.) en L.saxotí/is (o l.) met de var. rudis (Mat,), be-

schik ik hier over slechts weinig Éiegevens van aanSespoelde, leege schalen. De versprei-
dinS van L.obtusata littoralis in ons land is echter goed bekend en valt zeer duideliik
ín een noordelijk en zuidelijk Sebied te splitsen. Levend is deze soort n.l. Sevonden:L Groede, Breskens, Schore, Ritthem, vlissingen, Koudekerke, zouÍeland,e,
Domburg, Roompot, Vrouwenpolder, Veere, Katsche Veer, Iil/emeldinge, Berglen op
Zoom, Koffiehoek (Tholen), Zieríkzee, Pikgat bij Serooskerke (Schouwen), westen-
schouwen, Renesse, dijk Springersdíep (Goeree),

IL Hoek van Holland, Scheveníngen (1 ex. l.?, M. L. zie boven),

zle
def.
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). /:

IIL Vlakte van de Mok (Texel), Iíaddenkust van Vlieland en Terschellin$,

Roptazijl, Harlingen, hayen van de Haukes, Den Helder'

De var, retusa (L a m a r c k 18221 komt waarschijnlijk vrijwel overal met het

type voor; verder kunnen nog verschillende kleurvariëteiten onderscheiden worden,

In gebied II homt L.obtusata littoralis hooSstens bij uitzondering levend voor.

Het "*"*p1""1. 
van Camperduin-Petten is waarschijnlijk door den stroom uit het

Zuiden (Kanaal?) aangevoerd. Op denzelfden dag werd aldaar no{ meer materiaal $e-

vonden, waarvan een zuideliíke herkomst waarschijnlijk is (zie p' t44)'

Behalve recente exemplaren kunnen ook fossiele aanspoelen; V a n d e r

S 1e e n (1912, p' 127) noemt deze soort b.v' uit de Eemvorming'

Famílie Hydrobiidae
Hydrobía stagnalis (B a s t er 1765)'
Synoniem: Hydrobi'a Dentrosa (Montagu 1803).

Van Benthem Jutting 1933' p. 97' fig.61.

L Cadzand, DomburS, uíl'-N'W'kust van Noord-Beveland'
IL Kijkduin, Scheveningen, IJmuiden (tusschen de pieren), Ber$en aanZee,

Camperduin, Petten, Huisduinen'
IIL Slufter (Texel), Noordzeestrand van Terschellin$'

Deze soort -leeft in onze brakke binnenwateren en kwam reeds vóór de afsluitin$

in de zdd,eÍzee voor (van Benthem JuttinÉ 1.c., p. 99)' uraarschiinlijk leeft

zijin d,e Sebieden I en III plaatselijkbuitendiiks, daar waar het water zeerbtak is, Op

onze stranden spoelen de schelpies {ereSeld aanr met Hydrobia uluae (Penn'),
doch in veel gieringer aantal. i'' ' ' '

Veel van de exemplaren van het stránd hebben een gerold en versleten uiter-

lijki zij kunnen in ieder Seval behalve recent, ook van holoceenen ouderdom zijn,

VerderisH.stagna/isdoorVan der Sleen ook in onze Eemla$en aan$etroffen

(Nordman n!928, p.54), maar uit jonfere laÉen in onzen bodem ís zij mij niet

bekend.
\otamopyrgus j.enktnsi (smith 1883) (syn. Hadrobta.ienkínsí-smith, zie van Benthem

JuttinL $$, p. 100, fie.64), waarvan de schelpjes uiG;op di,e "fi 
deze en de volgende soort, spoelt

ook een enkele maal 
"on 

o.r"" stranden aan. Mij zijn bijvoorbeeld exemplaren bekend van het strand bij

Camperduin en van de Waddenkust van Terschelling. Deze soort bewoont echter nog minder zout water

dan H. stagnnlis en werd bij mijn weten nooit buitendijks levend gevonden (behalve in buitendijksche

slootjes in het zuidelijk deel van de voormalige Zuid.erzee', over de verspreiding zie: Van Benthem
Jutting 1g3J, p. 102). Het voorkomen van P. ientcínsi op het strand is dus te vergelijken met dat van

land- en zoetwatermollusken (zie aanhangsel p. 114).

XT Hydrobiauluae (Pennantt777) X
Synoniemen: Perircna ult:az (Pênnant)' Saban'ea ulua'e (Pennant)'
Van Benthem Jutting 1933, p. 94' fig.56.

Deze soort wordt langls onze feheele Noordzeekust aanSespoeld gevonden; het

heeft dan ook Eeen zin om hier de vindplaatsen afzonderlijk te noemení aan$ezien

alleen die plaatsen zouden ontbreken, waarvan mij geen $eflevens ten dienste staan,

Alleen quantitatief zijn er belanSrijke verschillen tusschen de verschillende stranden:

L Op de stranden van de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen is H.uluae

een overheerschende vorm, men kan daar plaatselijke aanspoelingen vinden, welke

onÍieveer alleen uil deze soort bestaan (b.v, Bergen opZoom, enkele plaatsen lan$s het

Sloe). Op het eigenlijke Noordzeestrand spoelt zij in veel kleinere hoeveelheden aan'

maar toch is zij er no1 zeer algemeen,

IL Op het strand van het vaste land van Noord- en Zuid-Holland is H.uluae

vrij algemeen, benoorden Egmond wordt zij steeds alsemeener'

IIL Het \í/addenzee-gebied vertoont veel overeenkomst met Sebied I: op de

Noordzeestranden van de eilanden is H.uluae zeer algemeen, op de stranden om de

t4



!íaddenzee en de zeegaten ís zij zelts een overheerschende soort. Men kan daar
weer aanspoelíngen aantreÍfen, die ongeveer zuíver uit deze soort bestaan,

Een 5lroot deel van de aangespoeide exemplaren op alle stranden is zeer zeker
tecenl, H,uluae leeft in zeer grooten getale in de stroomen van gebied I en in de
V/addenzee. Toch zullen de voorwerpen, welke men in alle stadia van slijtage aan-
treft,ookweltendeelefossielzijn, Lorié (fide Teschrgl2, p,68, no. 150) vond
ILuluae inhetmidden-enbovenplioceenen Van der Sleen {1912,p. 177)
vermeldt haar als zeer algemeen in de Eemvorming.

Familie Rissoidae
31a. Cingula semícostatq. semicoststs (M o n t a g u 1803),

Plaat l, ÍíE,2.
Synoniemen: ? Onoba stríata (J. Adams 1795), nec Rissoa semíco.stoto (1{oodward 183i}).
Jef f reys 1867, p.3?; 1869, Pl. LXVIII fig.2.
L Domburg (2 ex., C. B r.).
Tot dusver was de typische ondersoort van C.semicostata nog niet in ons land

aangletroffen; alle als zoodanig bekende exemplaren moeten tot de volgende, noorde-
lijke ondersoort Élerekend worden. Overgangsexemplaren tusschen beide ondersoorten
zap ik van onze kust nimmer, wel b.v. bij uit Engeland afkomstige voorwerpen.

Van de twee door den heer Brakman gevonden schelpies ís er één zeker
recent, het vertoont duidelijk twee lichtbruine vlekies dicht bij den mondrand, uflaar-
schijnlijk moet men dezen vorm dus bij onze recente molluskenfauna indeelen. hoewel
best mogelijk is, dat de gevonden exemplaren op grooten afstand van de I7alcherensche
kust geleefd hebben.

31b. Cingula semicostata aculeus G o ul d 1841,
Plaat 1, fig. 1.
Synoniemen: Onoba aculeus (Gould), Cíngula semícostata Van Benthem Jutting 1g33.
Van Benthem Jutting 1933, p. 81, fig. 46.

L W,-N.I7.kust van Noord-Beveland (5 €x,, C, B r,), Schouwen (1 €X,,
H. Odé).

IL Kijkduin (2 ex,, M.L,), Kijkduín-Scheveninglen (1 ex., M.L,), Ilijk aan
Zee (l ex. in coll. Schepmaní in M.A.), Bakkum (1 ex., M. A, Donk leg. in
coll. J. Th. H.), Bergen aan Zee (div, ex,, A.), Camperduin (div, ex., 'A,), petten
(1 ex., A.), Huisduinen (1 ex., A,),

IIL Onrust (Texel, 1 ex., A.),
De Nederlandsche exemplaren vertoonen de ondersoortskenmerken zeer sterk,

zij zíjn nog langgerekter van vorm, hebben een diepere sutuur en een meer af-
staanden mond dan de genoemde figuur in de Fauna van Nederland, evenals de
afbeeldíng van H a r m e r (1920, Pl, LI, fig. 43) aangeeft, Het Nederlandsche mate-
riaal van d.eze onderSoort is zeer eenvormigi het heeft een fossiel voorkomen. In
ieder geval heelt deze vorm nog kort geleden in ons land geleefd, want men kan
haar in 6iroot aantal vinden ín de jonge klei achter de Hondsbossche zeewerin!.
ïTaarschijnlijk is deze klei aÍ.gezet in den tijd, dat hier verder '$Testwaarts noS een
aaneen$esloten duinkust lag, in ondiep zouÍ waÍer, dat naar het Noordoosten met de
Ztid.erzee in verbindin$ stond. Dat C.semicostata aculeus hier in de brakwaterplassen
als zoodanig zou hebben geleefd, zooals meiriffrouw Van B enthem Jutting
(1933, p, 82) het voorstelt, liikt mij onwaarschijnlijk. Behalve uit de klei bij Camper-
duin wordt deze soort nog gienoemd uit een jong-holoceene afzeÍting in het Zuider-
zee{ebied (Van Benthem Jutting 1933, p.82J, maarverderismij C,semíco-
stata aculeus uit onzen bodem niet bekend,
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92. Cingula semistriata (Monta$u 1803)'
Synoniem: Rissoo sernisfriota (Mont')'
Jef f reys 186?, p.46; 1869' Pl. LXVIII fig.8'
IL Hondsbossche zeewering ten N. van Camperduin (96 ex,' op kurkenbos,

11 I 1936, A.),
De gevonden exemplaren werden in zeer verschen staat aangietroffen, zoodal

hel zeer wel mogelijk is, àat zïi levend onze kust bereikt hadden. C'semístriatu leelt
aan alle Britsche kusten en komt volgens Jef ireys van lJsland tot in de

Aegaeïsche Zee voor, De kurkenbos bevatte nog meer soorten, die niet tot onze

auàchthone fauna behooren, waarschijnlijk was hij door den stroom uit het Kanaal

aangebrachÍ (zie p' t44),

33, Aluania crcssc (K a n m a c h e t 1798)'
Synoniem: ? Rissoo costata (J' Adams 1?97)'

Jeffreys 1867, p. 22; 1869, Pl. LXVII fie' 2'

Deze soort wordt door J ef Ireys (1867, p'23) van Holland genoemd; aan-

gespoeld is zii echter nooit $evonden (ver$. ook Van Benthem Jutting 1933'

p.82),
94. Aluania beanii beanii (T h o r p e 1844)'

Synoniem: Rissoa retículoto (Montagu 1803) nec Turbo reticulotus Solander 1?66'

Jeffreys 186?, p. 12; 1869, Pl. LXVI fig. 5.

L Domburg (1 ex', V 1935, C' B r.),
DeZe soort, in de literatuur reeds larr$ van de Noordkust van Holland van

17 vaam diepte bekend (Jef f reys 1867, p. 13), is door den heer Brakman
ook aanSespáeld gevonden. Het exemplaar is $aaf en $oed $econserveerd, doch ziet

er niet versch uit. rJíellicht is het fossiel ; A.beanii beanii is uit het Engelsche en

Nederlandsche plioceen bekend. T e s c h (Igl2, p, 68, no. 153) vermeldt n'l' een

vondst van L o r i é van deze soort' uit het bovenplioceen van Amsterdam'

35. Aluania zetlandíca (Monta$u 1815)'
Jef f reys 1867, p.20; 1869, Pl. LXVII fig' 1'

H a r m e r 1920, P' 622, Pl. L Íí5. 51, 52.

I' westkapelle (1 ex,, D e S m,), Dombur$ (C' B r,), Kamperland (Noord-

Beveland, 1 ex,, C.Br'),
De $evonden exemplaren van deze soort waren allen dood, hadden hun oor-

spronkelijke kleur verloren en waren eSaal bruin oÍ zwatt $ekleurd' De mogelijkheíd'

íat zij van plioceene herkomst ziin, bestaat, aanÊezíen Lori é (zie Te.sch L9t2,

p, 68, no, 155) A.zetlandica uit het onderplioceen van Goes vermeldt, ook uit het

Èngelsche plioceen van Coralline Cra$ tot Butleyan wordt deze soort 6ienoemd'

36. Aluania lactea (Michaud 1830),
Van Benthem Jutting 1933, p' 80' fig' 45'

L Domburg (div. ex,, c.Br,), \(/.-N,ï(/.kust van Noord-Beveland (1 Qx,,t

C, B r,), Renesse (2 ex., 16 IV 1933, D. J. B')'
IL Schevenin$en (1 ex., l5IV 1928, H' C' Blóte leg' in M'L')' BerÉen

aan Zee (1 ex, iuv., 24 V 1932, A')'
De meeste exemplaren hebben een fossieL voorkomen, In den Nederlandschen

bodem is d.eze soort echter no$ niet fevonden, en H a r met (1920, p. 622) Seeft als

vindplaats van A.lactec in fossielen-staat ín w.Europa alleen op; selsey, zonder

au"Ài; het niveau te vermelden, L'evend is A.lactea nog niet noordeliiker aanÉle-

troffen dan in het Kanaal, waarvandàan de Nederlandsche exemplaren misschien

met den stroom ziin meeSevoerd'

37. Ríssoa inconspicua Aldèr 1844'
Jef freys 186?, p.26;1869, Pl. LXVII fig' 5'
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II. Bergien aan Zee (1 ex., 24 V 1932, A),
Het exemplaar, hoewel goed geconserveerd, ziet er niet zeer recent uit, Mis-

schien is het afkomstig uit de Eemvorminf, waarin Van der Sl een {1912, p. 127)
deze soort aantrof,

38, Rissoa psrua (Da Costa 1778).
Van Benthem Jutting 1938, p. ?9, fig.48.
L Cadzand (Zwin, I ex., 29 VIII 1931, C, B r.), Domburg, W.-N.ïí/,kust

van Noord-Beveland (enkele ex., C.Br.), Noordzeestrand van Schouwen (IV 1933
en IV t936, D. J.B,).

IL Katwijk (aantal ex.?,zietYan Benthem Jutting lrc., p. 7g),
Noordwijk (1. op kurk, I ex.,29 rv t928, J.Pr,l, Bergien aan zee-camperduin
(2 ex,, 17 vII t928, A.), Hondsbossche zeewering ten N. van camperduin (1 ex,, op
kurkenbos, 11 I 1936, A.).

IIL Koog (Texel, 2 ex., 11 VIII 1929, A),
Rissoa parua (Da C,) var. interrupta (J. Adams 1298).
Slnoniem: Rissoa semistrioto Speyer 192g, p.235 nec (Montagu 1g0g).
Van Benthem Jutting 1933, p. 80, fie.44.
L Domburg (1 ex., IV 1916, Jhr, $7. C. van Heurn legi. in M.L.; enkele

ex., C. B r.), Noordzeestrand van Schouwen {1 ex., IV t936, D. J,B,).
IL Camperduin (1 ex., 22 XII 1934, A,l.
Van alle vindplaatsen, behalve Cadzand en Noord-Beveland (alleen Kat-

wijksche exemplaren heb ik niet {ezien), zeker o.a. recente voorwerpen. Het Zeeuw-
sche materiaal van deze soort ziet er echter minder versch uit, het meerendeel van
de Domburgsche exemplaren incluis. Uit den Nederlandschen bodem is mij R.parua
echter niet bekend. \il7e1 leefde zij in Engeland al in het plioceen (H a r ^ ", igzo,
p,631).

39. Rissoo obsoleta S, Wood 1848.
Harmer 1925, p. 859, Pl. LXV fig. 5, 6.

L Domburg (1 ex., winter 1930/31, C. B r,).
Het eenige mij bekende exemplaar van deze soort is aan de buitenziide afge-

sleten, zood.at van de spiraalsculptuur niets meer te zien is, Overigens komt het goed
overeen met beschrijving en afbeeldingenl vooral de plooien aan de binnenzijde van
de buiterrlip ziin karakteristiek. R.obsoleta ken! men uit het plioceen van Engeland
en België.

X^, Rissoa membranacea (J. Adams
Van Benthem Jutting 1933, p. 76,

L Cadzand (Zwin, t ex., 29 YIII
St.-Joosland, Domburg, Noord-Beveland,
wen).

IL Hoek van Holland, Terheiden, scheveningen, 'wassenaarsche slag, Kat-
wijk, zandvoort, IJmuiden, wijk aan zee, Bakkum aan zee, Bergen aan zee,
Camperduín, Petten, Callantsoog, Huisduinen,

IlL oudeschild, oosterend, de KooÉ (alle drie op Texel), Noordzeestrand
van Vlieland, Noordzeestrand en Waddenkust van Terschelling en Ameland, Hol-
werd, Roptazijl, Griend, !íieringen.

Levend is R.membranacea alleen in de gebieden I en III gevonden;
L Kanaal van l7emeldinge (zuid-Beveland, op Zostera,lS VIII 1925, M. A,

Donk les. in coll, J, Th. H.), kanaal van Níeuwland naar Arnemuiden (op zos-
Iera, C, B r., sinds enkele jaren echter verdwenen),

1800).
fig. 41.

193t, C, B r.), haventie van Nieuw- en'IVestenschouwen, de Verklikker {Schou-
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IIL Levend in bijna alle zeegrasvelden') van de \iladdenzeet maar niet overal

even algemeen (van Goor 1919, p.462 en vele andere op$aven).

De exemplaren van het haventje van Nieuw- en St,-Joosland en van de

$í/addenzeekust hebben eer- zeer recent voorkomen. Die van het eigenlijke Noordzee-

strand zien er echter minder versch uit en ziin van ver getransporteerd en/of fossiel.

Te Dombur { is R.membranacea niel zeldzaam, In gebied II ten Zuiden van BerÉen

aan Zee behoort zij tot de zeldzamere kleine Gastropoden, maar zii wordt van Ber$':n

aan Zee af naar het Noorden algemeener,

OpdeSrootevariabiliteitvandeze soort heeft Vernhout (l9I2b, p' 75)

reeds gewe t"i, T. Domburg komt een stevige Sedrongen vorm voor' welke met de

uur. labiosa (M o n t. 1303) overeenkomt'
Bij Bergen aan Zee en omgeving trof ik ook een zeer dunschaligen vorm aan'

zond.er ribben en met Seelbruine vlekken geteekend, welke ook te vinden is (maar

dan blijkbaar ontkleurd) in de zeer ion{e holoceene klei achter de Hondsbossche

zeewerin$.
Hetzijnweer de Zeeuwsche (strand-)exemplaren, waarvan het voorkomen het

meest aan fossielen doet denken, Uit den Nederlandschen bodem wordt deze soort

door Van der Sle en (1912, p. t27) als algemeen in de EemvorminS aan{e{even'

Ook in EnSeland treedt R.membranacea eersL in het plistoceen op (H a r m e r
1920, p. 6251.

Familie Tornidae
rl
V 41. Tornus subcarinatus {Monta$u 1803)'

J \ Synoniem: Adeorbis subcwhtatus (Mont.).- Van Benthem Jutting 1933, p. 82, Íie' 47'

L Cadzand (Zwin, 29 VIil 1931, C. B r.), Nieuwvliet (voormalige Zwarte

Polder, IX 1935, c, B r.), de Kaloot, Ï(/estkapelle, Domburg, \0í'-N.r0il.kust van Noord-

Beveland, westenschouwen, de verklikker (Schouwen), de Beer,

IL Hoek van Holland-Katwiik, Zandvoort, Wijk aan Zee, Bergen aan Zee

(1 ex., 1926' A.P,)'
IIL Ameland {Noordzeestrand, 1 ex, VII 1934' A' P')'
Hoewel hij 'nooít levend aan onze kust is lievonden, mo$en we T.subcarinatus

toch veilig tot onze recente molluskenfauna rekenen, want vele exemplaren, vooral

die van {ebied lI zien eÍ zeer versch uit. Wellichf spoelen echter ook fossiele exem-

plaren aan (b.v. in DomburS),T" sch (1912, p.62, no. 134) noemt deze soort b'v'

voor het middenplioceen van de streek Giave-Oss. Te Domburg is het {een zeld'

zame soort, op d" Zuidhollandsche eiland en zal hij ook wel te vinden zijn, Tusschen

Kifkduin e1 Zandvoort vindt men hem gereSeld in afzettin$en van fijn materiaal' Van

Wilk 
"un 

Zee zijn mij slechts 2 exemplaren bekend. In de omseving van Ber$en

aan Zee, Petten etc. is het mij niet gelukt ooit één exemplaar te vinden, ondanks

het uitzoeken van Sroote hoeveelheden fíjn materiaal. Hier be$int T.subcarinaíus dus

zeer zeld2aam te worden, noordelijker is hij tot dusver alleen van Ameland bekend'

Familie Turritellidae
42. Turritells communis Risso 1826' X

Synoniem: Turntello. terebra mult. auct' nec L i n n é 1758'

Van Benthem Jutting 193i1, p; 105' fig' 70'

L Cadzand, de Kaloot, westkapelle, Dombur$, v.-N.w.kust van Noord-

Beveland. Schouwen (1 fr', VI 1935, H. O d é),

') Zie noot bij Lacuna uincta (M ont') p' 12'
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IL Hoek van Holland, scheveningen, Katwijk, Noordwijk , zandvoort, Egmond
aan Zee (1 ex., Com,).

IIL Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog (alle vier op het
Noordzeestrand) .

De Zeeuwsche exempl aren zijn bijna nooit gaaf en hebben steeds het voor-
komen van fossielen. T.communis is te Cadzand en op de Kaloot-) zeer zeld2aam
(alleen in coll' C,Br.), te Domburg wat minder zeldzaam en op Noord-Beveland het
meeste aan$etroffen. Toch overtreft ook daar T.incrassata J, S o w. T.communis nogi
aanmerkelijk in aantal. Deze twee soorte n zijn ook, vooral door de slechte conser-
vatie-toestand van het strandmateriaal, lang! níet altijd met zekerheid te onder,
scheiden' Exemplaren van T.communis met sterke spiraalrichels, zooals men ze iuistin Zeeland aantreft (c.f. var. tricarinatq [Brocchi 1814], zíe Harmer 191g,
p.438, Pl. XLIV ÍíÉ.7-9) naderen sterk tot een vorm van T.incrsssaÍa, J, sow.
(c.f.var. triplicata [Brocchí1814],zi,e Harmer 1."., p. 44g, pl. XLII fig.
1t-14*)),

Een 6iroot deel van de exemplaren uit gebied II is zeker van recente her-
komst, bij Katwijk rverd zelfs een exemplaar met operculum aangetroffen (J. Th,H.).
Het is echter niet onmogelijk, dat de versch uitziende Turritella's, welke af en toe bij
Katwijk en tusschen Zandvoort en lJmuiden worden gevonden, uit de trawlnetten
afkomstig ziin, waarin zij, naar ik mij persoonlijk heb kunnen overtuigen, vaak uit
noordelijker streken meekomen. Deze mo{elijkheíd is trouwens reeds eerder door V a n
der SIeen (1915e, p. LXW) geopperd. op de $Taddeneilanden, behalve op
Texel, komt T.communis Seregeld voor, zíj is er zelfs niet heel zeldzaam. De heer
G' W. Jon$ens vond op het Noordzeestrancl van Terschelling b.v. op 18 XI 1934
bij N.o.wínd na eenige dagen Z.wínd gver 100 m. ongeveer 27 exemplaren van deze
soort (Com.), Deze Turrítella's zijn, althans girootendeels, wel van recenten oor-
spronÉi, al trof men nog nooit een levende op het strand aan. De exemplaren zíen
er echter over het algemeen versch uit, zijn veelal bruinrood van Lleur en be-
hooren tot een 6lrooten, stevigen vorm van T,communis.

Het fossiele voorkomen in Zeeland laat zích gemakkelijk verklaren, T e s c h
(1912, p, 72, no. 164l vermeldt deze soort n,l. uit het onder- en middenplioceen
van Goes (Íide L o r i é) en uit het bovenplioceen van verschillende plaatsen. Ook
is zij een belangrijke component van de fauna van het Icenian (T e s c h 1934,
p' 661), terwijl Van der Sl een deze species in onze Eemlagen vond (Nord-
mann 1928, p.54).

Xn' Turritella incrsssata J. Sowerby 1814.
Plaat 9, Íig. 131-133.
lI a r m e r 1918, p. 446, Pl. XLII fig. 1-3, S-?; pl. XLIU fig. 16.

IIdem var. triplicata (Br o c c h i 1814).
H a r m e r l. c. p. 448, Pl. XLII fig. 11-14.
I' cadzand, Mond westerschelde (van schelpzuiger afkomstigi, L. D o r s-

man c zn. leg. in M.A.), de Kaloot, Nieuwland (kust van het sloe, fr., c.Br.),
Vlissingen, Valkenisse, Domburg, W,-N.I(l.kust van Noord-Beveland, de Verklikker
(Schouwen).

De var. triplicata (die waarschíjnlijk jonger is dan het type) komt in ieder

*) Wel bezit de heer Brakman enkele zeer mooie voorwerpen van T.communts van deze
vindplaats.

Harmer beschouwt de twee genoemde variëteiten als afzonderlijke soorten.
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geval voor op de volgende vindplaatsen in on$eveer even $root aantal als het

type;
L De Kaloot, Dombur$, W,-N.\7.kust van Noord-Beveland'

Ook vindt men vele overglangsvormen, of exemplaren, die we6lens beschadíging

niet met zekerheid, zijn te determineeren. Deze Turritella is veel algemeener dan de

vorige soort, hoewel gave exemplaren, vooral van het eigenlijke Noordzeestrand,

,.ldr^ ^ zi4n. Yan de Kaloot za$ 1k een prachtige en zeet uitgebreide serie, door

den heer Brak man verzameld. Tesch (lgl2, p.72, no. 163) vermeldl T.incras-

saÍa uít het onderplioceen van Goes (fide L o r i é) , maar vooral uit het midden-

plioceen, in vele varíëteiten'

44. Turritella imbricataria L ama r ck 1804'
H a r m e r 1918, p' 451, Pl. XLIII fig. 12-14.

L Cadzand, Nieuwvlíet? (voormalige zwarte Polder), de Kaloot?, Dom-

burg?, I[.-N,W.kust van Noord-Beveland?, strand van Schouwen? (ft., D. J'. B.;

H. Odé).
Deze soort is zeer moeilijk van de volgende te onderscheiden, te meer daar

het Zeeuwsche strandmateriaal vaak in slechte conditie verkeert' Cossmann
(1888, p. 301) merkt bovendien op, dat in het bekken van Párijs T.solanderi M.E'
en T.imbricatsris alleen volledig te scheiden ziin, doordat zii op verschillende

niveau's, n.l. respectievelijk in het Cuisien en Lutétien voorkomen' Alleen van Cad-

zand. za,! ik in ie collectie van den heer Brakman een exemplaar, dat zeker tot

d,eze en niet tot de volgende species moet worden $erekend'
T.imbricataria is een eoceene vorm, bekend uit Engeland, Frankrijk, België

en Duitschland, welke echter ook secundair verplaatst in de Ehgelsche Red Crag

is {evonden,

45. Turrítelía solanderi Mayer E]*art877'
Synoniem: Turrttella. eítíta Deshayes 1864 nec Turbo editus solander 1?66.

Deshayes 1864, p. 313 (s.n. Tutnt'ella edíta Solander)'
Cossmann en Pissarro 1910-1913, Pl' XX fig' 125-9'

L Cadzand., Nieuwvliet (voormalige Zwarte Polder), de Kaloot?, Dombur{,

W,-N.ï7,kust van Noord-Beveland, Schouwen (fr', D'J'B'; H' Odé)'
Yan deze Turritella zijn de werkelijk typische fra6lmenten - want $ave exem-

plaren er van za! ik nog niet - talrijker en op me'er plaatsen Sevonden dan van

à" uorig" specíes, Deze soort is trouwens in Zeeland veel algemeener; aan het strand

van Zeeuwsch-Vlaanderen is het de algemeenste Turritella'
ook r.so/a nderi is uit het eoceen afkomstiÉ; in de ,,Sables d'Aeltre" vindt

men haar samen met curdita planicosta (L a m.) (E, M a i I I e u x 1933, P' 174).

Familie Vermetidae
46. Vermetus intortus (Lamarck 1818)'

If armer 1918, p' 45?, Pl. XLMig' 33, 34' ,\
I. De Kaloát, óo-b.rrg, W-.-N.V.I ust van Noord-Beveland (alle drie C. B r', t \

overal z.).
Deze, recent niet meer levende, soort is zeker uit het plioceen aÍkomstiS'

T e s c h ílgl2, p. 72, no. 166) vermeldt haar uit het Nederlandsche middenplioceen

en ook uit het Belgische en En$elsche plioceen is zij bekend'

47, Vermetus llomeratus (Linné 1758)'
Harmer 1918, p. 459, Pl. XLIV fie. 2$-32'

L De Kaloot, Domburg, W.-N,u7.kust van Noord-Beveland (alle drie C. B r',

zeldzamer dan de vorige soort).
V.glomeratus is recent alleen in
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zal op onze stranden wel uit het plioceen afkomstig zijn, Uit het Belgische en
Nederlandsche plioceen ngg niet bekend, wel echter in Engeland van Coralline
Crag tot Newbournian.

48. Vermetus triqueter Bivona 1832.
H a r m e r 1918, p. 460, Pl. XLIY f.ie. ?A-UI
L De Kaloot (1 ex., XI 1933, C, B r,).
Een exemplaar van een grootere Vermetus-soort moet waarschijnlijk tot

V.tríqueter gierekend worden. Tegenwoordig leeft deze soort in de Middellandsche
en Adriatische Zee, maar H a r m e r vermeldt haar uit het ïTaltonian en Newbour-
nian in Engeland.

49, Vermetus (Burtinella) spec,
Strand van !íalcheren o,a, bij Domburg {slechts enkele exemplaren bekend;

M,A.; M,L.; M.M.), Haamstede (1 ex., 1932, C. Verhaar).
, 'Waarschijnlijk behooren de voorwerpen tot één van beide eoceene soorten:

V.bognoriensis (Mantell 1822), welke ook op secundaire vindplaats in het Enfel-
sche plíoceen wordt aangetroffen (Harmer 1918, p. 461, pl. xLff IiE.23), en
v.nystii (Galeotti 1837) (Nyrt 1944, p.3?3, pl. xxxvl fig. Ba, a', b).uít de
mij beschikbare literatuur blijken echter de verschillen tusschen beide soorten niet
voldoende om d'ezen vorm met zekerheid Íe kunnen determineeren. Beide soorten
komen volgens Cossmann (lgt2, p. Mll o.a. ín het eoceen van België voor.

Familie Potamididae

V 50a. Potamides tricinctus tricinctus (Brocchi 1814).

A Plaat 1, fig, 6.
Synoniem: Cerithium tricinctum (B r o c c h i).
H a r m e r 1918, p. 411, PI. XL fig. 23-25.
L De Kaloot (1 ex,, C.Br,).

50b. Potamides trícinctus icenicus H a rm e r 1918.
Plaat 1, fig. 3-5,
H a r m e r 1918, p. 412, Pl. XL fig. 26.

L De Kaloot, Domburg, t07.-N.w.kust van Noord-Beveland. strand van het
eiland Schouwen (1 ex., '!ilí/.K.), Renesse (1 ex., 1933, C. Verh aari 1 ex., 1936,
F,E.Loosies).

Op de Kaloot spoelt (zeer zeldzaam) de typische vorm van deze soort aan. Ik
za! een door den heer Brakman glevonden fraai exemplaar van 44 mm. lengte.
Aan het eigenlijke Noordzeestrand treft men een kleineren vorm aan, die met de
var. icenica Harmer 1918 gioed overeen komt. Deze is door den heer Brakman
in vrij plroot aantal op Noord-Beveland verzameldi gave exemplaren zijn echter zeer' zeldzaam, Van Dombur$ zijn mij verschillende, van Schouwen slechts enkele exem-
plaren bekend.

T e s c h'U912, p, 76, no. 179) vermeldt deze soort uit het midden- en boven-
plioceen van Noord-Brabant ,de var. icenica is typisch voor het Icenian (T e s c h
1934, p. 661) i ik heb haar daarom als ondersoort beschouwd. Waarschijnlijk zijn
de exemplaren van het eigenlijke Noordzeestrand uit het bovenplioceen of lcenian
afkomstiÉ; de vorm van de Kaloot kan ouder zijn,

Familie Cerithiidae
51. Bittium reticulatum (Da Costa l77g),

Synoniem: Centhíum reticulatum (Da C.).
H a r m e r 1918, p. 414, Pl. LXI fig. 1-3.
L Cadzand (ZwinJ, Nieuwvliet, deKaloot, Domburg, Noord-Beveland, Noord-

zeestrand van Schouwen (1 ex. def., D, J.B,),
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IL scheveningen (1 ex,, 8 VI 1935, H, Odé), IJmuiden (1 ex', 29 XII 1912'

mei, J. Scholten leg, in M.A.), Camperduin-Petten (1 ex. deÍ. vastSekleefd aan

Himanthalia, 29 IX 1935, A,),
IIL Onrust (Texel, 1 ex., 8 VIII 1929, A,), Z.O.ptnt van Texel te6lenover de

Mok (1 ex., vII 1936, A.H,Sch.), Noordzeestrand van vlieland, Terschelling en

Ameland (1 ex,, VII 1934, A.P.).
Men ziet duidelijk twee gebieden, waar B.reticulatum gere$eld te vinden is,

met daar tusschenin als eenige vondsten de drie exemplaren van lJmuiden, Sche-

veningen en van de Hondsbossche zeewering, Op de twee eerste Zeeuwsche vind-

plaatsen is deze soort zeldzaam, dit is echter niet het geval te Domburg en op Noord-

Beveland, De meeste exemplaren hebben een fossiel voorkomen' maar uit Zeeland

zijn er mij ook eenige bekend, welke misschien van recenten oorsprong ziin' Het voor-

werp van de Hondsbossche zeeweÁnf is zeker recent, door het wier waarschijnliik

uit lret Zuiden aangevoerd. Ook dat van Schevenin$en heeft het voorkomen van een

recente schelp,
T e s c h vermeldt deze soort niet uit het Nederlandsche plioceen, wel is het

een zeer algemeene verschijning in de Eemvormin$ (VanderSleen l9l2,p'127)'
In Engeland echter is zij reeds in het plioceen aanwezig, Recente voorwerpen zouden

b.v. uit het Kanaal afkomstig kunnen zijn. waar de soort zeer algemeen leeft, Waar-

schijnlijk is het exemplaar van Camperduin-Petten uit het Kanaal aan$evoerd: het

werd na aanhoudenden Zuidwestenwind $evonden (c,Í. p' 144)'
\0ilellicht spoelt er in Zeeland meer dan één Bittium-soort aan. In ieder

geval is B.retículatum er het algemeensti het materiaal, dat ik bewerkte, was echter

niet van dien aard, dat ik met zekerheid een andere Bittium-soort kon aantoonen'

De Sroote variabiliteit, welke te constateeren viel, kan best schijnbaar ziin en veroor-

zaakt worden door den verschillenden toestand van conservatie, waarin zich de aan'

gespoelde exemplaren bevinden,

Familie CerithioPsidae
52. Cerithiopsis tubercularís (M o n t a $ u 1803),

Synoniem: Ceríthíum tuberculare (M o n t').
Harmer 1918, p. 420, Pl. XIJ fig. 20-21.

L De Kaloot (1 fr,, 23 IV 1935, A.), Domburg (C. B r.)'
In door den heer B r ak m a n verzameld materíaal van het Domburgsche

strand trof ik vijf min of meer beschadigde exemplaren van deze soort aan, Zii
waren echter door hun typísche sculptuur, mede na vergelijkíng mef Engelsche

exemplaren in de collectie Schepman van het Zoólogisch Museum te Amster-

dam, met zekerheid lot deze species te brengen. Later vond ik ook no5! een Íra$ment

van deze soort op de Kaloot, Al deze schelpjes hebben het voorkomen van fossielen,

Tesc h (lgI2, p. 76, no. 181) citeert opgaven van Lorié van het voorkomen van

C.tubercularis in het Nederlandsche onder- en bovenplioceen. Ook in Engeland is de

soort van Coralline Crag tot Icenian benevens in het jongere plistoceen en in het

holoceen aangetroffen.
De moSelijkheid, dat de Zeeuwsche voorwerpen ver gietransporteerde recente

exernplaren zijn, bestaat echter ook, aangezien zij aan de kusten van het Kanaal

levend wordt glevonden.

53. Seila trilineata (P hilippi 1836).
Synoniemen: ceríthium trílineatum Ph i 1., NeurÍoniella trilineata (P h i l.).
H a r m e r 1918, p. 424, Pl. XLI fig. 24.

H o e r n e s 1856, p. 413, Pl. XLII fig. 19.

L Domburg (1 ex. def., C.Br.)'
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Het eenige mij bekende exemplaar bestaat slechts uit 4% winding, maar
deze zijn zoo volkomen typisch, dat er geen twijfel aan de determinatie kan bestaan.
Tusschen de drie in de spiraalrichting loopende kielen ziet men met de loupe een
fijne lengtesculptuur, hetgeen wel met de zinsnede van Hoernes:,,Zwischen den
Reifen bemerkt man unter der Lupe áusserst feine geboSene Linien", niet echter met
de opmerking van H a r m e r: rrnumerous exceedingly fine spiral striae" overeenkomt.

Deze, recent in de Middellandsche Zee levende soort, kent men in het r0flest-

europeesche plioceen alleen uit de Coralline Crag en het ïí/altonian in Engeland.
54. Laeocochlís granosd (S. \0il o o d 1842),

Synoniem: Centhíutn siristratum Nyst 1835?

Harmer 1918, p. 427, Pl. XLI fig. 11-13.

L Domburg (1 fr., C. B r. i | Ír., A. H. S c h.).
Yan deze soort zijn mij slechts twee fragmenten, één van vier en een halve

wínding en één van drie windingen, bekend. De sculptuur laat geen twijfel, of de
voorwerpen behooren beide tot cle typische L.granosa, welke uit het Engelsche plio-
ceen bekend is en naar alle waarschíjnlijkheid synoniem is met N y s t's Cerithium
sinistratum uit het Scaldisien en Poederlien van België. Is dit laatste het geval, dan
zov deze vorm de naam L,sinistrsta (N y s t) moeten dragien *) . Recent komt in nocr-
delijke zeeën de var. macandrqe (H, en A. A d a m s 1856) voor, welke ook wel als
een afzonderlijke soort wordt beschouwd.

Familie Triphoridae
55. Triphora peruersa aduersq (Montagu 1803).

Synon{em: Trtfons perDersa. mult. auct. nec (L i n n é 1758).
H a r m e r 1918, p. 425, Pl. XLI fig. 25.

L Domburg (C, B r.).
In door den heer Brakman te Domburg verzameld, materiaal vond ik vier

zeer beschadigde exemplaren van deze soort, welke toch aan de sculptuur no6i met
zekerheid te herkennen waren. Zij hebben het voorkomen van fossielen,

Tr.peruersa aduersa worclt door T e s c h niet uit ons plioceen vermeld, wel
kent men haar uit het Gedgravian en Ïlaltonian ín Engeland. In onze Eemvorming
behoort deze soort volgens Van der Sleen (1912, p. l27l tot de zeldzame mol-
lusken. De mogelijkheid bestaat ook bíj deze soort weer, dat wij met door den
stroom uit het Kanaal aangevoerde, recenle voorwerpen te doen hebben.

Familie Epitoniidae
56. Cirsostrema funiculus (S. Wood 1842).

H a r m e r 1920, p. 544, Pl. XLVIII fig. 8.

L De Kaloot (1 ex., IV 1935, C. B r.), Domburg (l Ir., zomer 1934, A. H. S c h.l.
Yan deze soort, welke leefde in het mioceen en plioceen is mij slechts het

ééne vrijwel gave voorwerp van de Kaloot bekend, waarvan de lengte 19 mm, be-
draagt, benevens een fraglment van nog géén winding van het strand van Domburg.
Yan C.funiculus werd door T e s c h (1912, p. 70, no. 162) één exemplaar in het
middenplioceen van de streek Grave-Oss aangetroffen, In Engeland leefde deze soort
van Coralline Crag tot Newbournian.

57. Epitonium lrondiculum (S.V/ood 1842).
Synoniem: Scalarta lrondicula W o o d, Scala frond,ícula (W o o d).
H a r m e r 1920, p. 531, Pl. XLVIII fig. 19, 20.

L De Kaloot (1 ex., IV 1935, C.Br.), Domburg (1 ex. def., winter 1930-
1931, C, B r.).

") Het is echter de vraag of Nyst onder Csinistratum steeds denzelfden vorm verstaan heeft;
zjjn figuren van 1844 (Pl. XLII fig. 10a-c) en van 18?8 -(Pl. VI fig. 9a, b) verschillen b.v. aanmerkelijk.
Het is hier niet de plaats om op dergelijke kwesties verder in te gaan.
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Deze soort is dot r T e s c h (1912, p, 70, no, 159) tamelijk algemeen in het
middenplioceen van de streek Grave-Oss aangetroffen, De strandgxemplarcn zijn
wel zeker uit het plioceen aÍkomstiS. Een verwante soort (volgens sommige auteurs

dezelfde) leeft thans noS in de Middellandsche Zee,

\./ 58. Clathrus clathrus (Linn é 1758).

A, Synoniemen: Scala clathrus (L.), Scalaría clathrus (L), Scalana communís Lamalck 1819.

' Van Benthem Jutting 1933, p.123' fis.86.
L Cadzand, Nieuwvliet (voorm' Zwafte Polder), de Kaloot, $íestkapelle,

Domburg, Oraniezon, W.-N.u7.kust van Noord-Beveland, Koffiehoek (Tholen), Haam-

stede, de VerkliLker (schouwen), Noordzeestrand van Goeree, strand bij Rockanie
(Voorne), de Beer.

II. Hoek van Holland, Terheiden, Kijkduin, Scheveningen, 'Wassenaarsche slag,

Katwijk, Noordwijk, Zandvoorl, IJmuiden, Bakkum aanZeet Ber$en aanZee' Camper-

duin.
III. Noordzeestrand van Texel, Vlieland en Terschelling'
Cl,clathrus is aan ons Noordzeestrand nieÍ zeldzaam, maar spoelt alleen in be-

paalde aï.zettinpen aan, welke niet onder alle weersomstandigheden aanwezig ziin.
Het grootste deel van de voorwerpen heeft een recent voorkomen; één levend exem-

plaar is door den heer J. Prins bij IJmuiden Sevonden (18 XI 1934), doch dat is
zeker een hooge uitzondering, DreSvangsten in Nederlandsche wateren leverden o.a.

twee door Eupagurus bewoonde schalen; één in de Oosterschelde bij Tholen (J ac.

Horn 1916,p. 179), één op 5 à 10 m, diepte in Texelstroom (Com.). Het is zeer

wel mogelijk, dat ook fossiele schelpen van Cl.clathrus aanspoelen; V a n d e r
S I e e n (19t2, p. t26) Seeft hem als zeldzaam in onze Eemla$en op. In Engeland is
de soort al in het plioceen opSetreden, maar zeer zeldzaam'

59. Clathrus turtonis (Turton 1819)'
Synoniemen: Scala turtonís (Turton), Scalaria turtono'e (Turton, emend.).

Van Benthem Jutting 1933, p. 124' fig.87.

IL Zandvoort.
IIL Terschelling, Ameland,
van Zandvoort is mij alleen het door van der Sleen (1915e, p. LXIV)

gesiginaleerde exemplaar bekend. Op Terschellíng en Ameland is deze soort her-

haalde malen Sevonden, Alle voorwerpen van deze soort, welke ik te zien kree{,,

houd ik voor recent,

60. Clathrus treuelyanus (Leach M.S,, Johnston 1841).
Synoniemen: Scala treoelgann (J olnnst), Scalaría tretelgana (Johnst').
Jeffreys 1867, p.93; 1869, Pl. LXXI fig' 4.

IL Noordwijk (1 ex1 M.L,, zie Vernhout 19t6, p, t64 en latere

auteurs).
Slechts één kenneli jk recente schelp, welke waarschijnliik tot deze soort moet

Serekend worden, is in de vorige eeuw door den heer J, H. M eyer te Noord-
wijk gevonden.

61. Clathrus cluthratulus (Kanmacher 1798)'
Synoniemen: Sea,Iaclathrattilo (Kanm.),scolcrio clathratula (Kanm.), Scalamínuta (J.Sowerby

1823) ? ?
Jef f reys 1867, p. 96; 1869, F]. I-XXI fig. 5.

L Domburg, W.-N.W'kqst van Noord-Beveland (1 ex., C' B r'), de Verklikker
(schouwen, 1 ex,, G, P. B a;e t 

" 
li d s coll.)'

IL Loosduinen (1 ex., J, v. d. Vecht le$. in M, L,), 'Wassenaarsche slag

(1 ex,, S, J. G, leg. in M.L.).
IIL Texel (1 ex., VII 1929, A. L, Brandhorst le$, in M,L,),
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Op het Domburgsche strand is deze soort door verschillende verzamelaars
aan$etroffen; van den heer Brakman zag ík zelfs een twintigtal exemplaren,
waarvan echter zeker de helft beschadígd was. De andere vondsten hebben alle be-
trekkíng op enkele specimina. De meeste hebben een recent voorkomen, het is echter
moSelijk, dat op !flalcheren ook de plioceene Cl.mínutus (J, S o w.) voorkomt.
Het verschil tusschen beíde soorten is mij nog niet duidelijk en blijkt volgens mif
niet uit de ver$elijking van twee goede beschrijvingen als die van Jeif reys
(l'c.) van Cl.clathraÍulus en díe van H a r m e r (1920, p, 555) van Cl.minutus
(J. Sow.)' Evenmin werpen Harmer's speciaalvoordezeonderscheiding6ierepro-
duceerde figuren (1.c., Pl. XLVIII fig. 28-30 en fig, 34-37) m.i. voldoende licht
op de specifieke verschillen tusschen beide soorten.

T e s c h (1912, p. 70, no. 156) vermeldt cl.minutus (J. S o w.) (s.n. scalarie
clathrqtulaTurton1806,fideHarmerl.c.,p,555)uithetNederlandschemidden-
plioceen.

62, Boreoscala simi/is (J. Sowerby 1813).
Plaat 1, fig. 7-8.
Synoniemen: Scala símíIis (J. S o w.), Scalaria siznilis J. S o w.
H a r m e r 1920, p. 549, PI. XLVII fig. 18-22.

L de Kaloot (1 ex, en I fr., C. B r,).
Yan d,eze gpoote Boreoscals, die ook wel als vaÁëteit van de volgende soort

wordt aanÉezie\ vond de heer B ra k m a n een schelp, benevens een fragiment op de
Kaloot, De schelp heeft een lenglte van 49 mm. en aan{ezien het fragment, dat uit
drie en een halve winding bestaat, noS breeder is, moet dit exemplaar noS grooter zijn
geweesf. Harmer (1.c,) geeft als lensie op;30-40 mm. B.similÍs kende men tot
dusver alleen uit het Engelsche plioceen en plistoceen van Coralline Cra[ tot lcenian.
63. Boreoscqla greenlandíco (Perry 1811),

Plaat 1, fig. 9-10.
Synoniemen: ScalariagreenlanilicaPerry,Turbo clathrus groenland,i,cus Chemnitz 1?95,

Scala groenlanil,ica atct.
H a r m e r 1920, p. 547, Pl. XLVII fig. 13-16.

L Domburg (enkele ex,, C. B r.), S/,-N,W.kust van Noord-Beveland (vele
ex., C. B r.).

. Over het algemeen is het materíaal ín vrij slechte conditíe, toch vond de heer
B r a k m a n ook enkele mooie, gave exemplaren van deze soort. Zij hebben alle een
onmiskenbaar fossiel Voorkomen,

Deze, tegenwoordig in noordelijke zeeën levende species wordt door T e s c h
in zijn liist van l9l2 noe níet vermeld. Later noemt deze auLeur (1934, p. 662)
haar echter onder die mollusken, die karakteristiek zijn voor het lcenian, doch reeds
in het iongere Amstelíen verschíinen.

Familie Aclididae
64. Graphis albída (Kanmacher 1798).

Synoniem:Aclis unica (M o n t a gu 1803).
Jef f reys 1867, p.266;1869, Pl. LXXII fig. 1.

L Schouwen (1 ex., VI 1935, H. Odé coll,).
Yan deze zeer kleine Gastropocle is mij slechts één lraal exemplaar van ons

strand bekend, doch wellicht is hij tot dusver door zíjn Seringe afmetingen over het
hoofd gezien, Het voorwerp van Schouwen kan, naar zijn conservatietoestand te oor-
deelen, evengloed recent als fossiel zijn, De kenmerkende sculptuur is in ieder geval
goed bewaard gebleven.

Míj is deze soort uit West-Europa alleen recent gn wel voornamelijk van de
Engelsche kusten bekend. Hopelijk zullen meer vondsten van deze merkwaardige
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species aan onze kust volgen en wellicht betere aanwiizingen omtrent de herkomst
geven,

Familie Pyramidellidae
65. Chrysallida decussata (M o n t a f u 1803).

Synoniem: Oilostomin il,ectl"ssatn (M o n t.).
Van Benthem Jutting 19Íl,i], p. L%, Íie'92.
L Domburg (l ex,, C, B r.), Ilestenschouwen (C o m.), Haamstede (D. J. B.)'

de Verklikker (Schouwen, D. J.B.), Renesse (S. J. G,)' de Beer (D, J. B.).
IL Hoek van Holland, Terheiden, Kijkduin, Schevenin$en, Wassenaarsche

slaÉ, Katwiik, Noordwiik, Bloemendaal aan Zeet IJmuiden, Ber$en aan Zeet Camper-

duin.
IIL Texel (1 ex,, M.L.; div. ex., D,J.B.), Ameland (zie A' L, Brand-

horst1935,p.2),
In gebied II is deze species zeker een algemeene verschijning, alleen door haar

geringeafmetingeniszij weinigopgemerkt. Brandhorst (1.".) vermeldt echter

eenige Setallen, o.a. 29 exemplaren :uit 2 Liter ,,schelp6iruis" van Noordwiik, die be-

wijzen, dat Chr.decusscÍc zeker algerneen kan zijn. Uit de gebieden I en III beschik

ik over weinig opgfaven. Waarschijnlijk is Chr.decussqÍo ook daar gere6leld te vinden,

al is het opmerkelijk, dat van het goed onderzochte Domburgsche strand slechts één

exemplaar bekend is, Veelal hebben de voorwerpen een zeer versch voorkomen, De

soort is uit onzen bodem niet bekend.'

66. Chrysallida spiralis (MontaSu 1803).
Synoniem: Oilostonia sptralis (M o n t.).
Van Benthem Jutting 1933, p. 129, fig.93.

I. Domburg (2 ex., winter 1930-'31, C' B r').
De Domburgsche voorwerpen zijn zonder twiifel recent, In den Nederlandschen

bodem is deze soort alleen door Nordmann in de Eemvormin$ aan$etroffen
(Van der Sleen l9l2,p, l26i s.n. Parthenia spiralis Mtg.), In Engeland is zij
reeds in het plioceen van St. Erth en Selsey aanwezig (Har met 1920, p. 579)'

67. Odostomia truncatuls Jef Íreys 1850.
Jef f reys 186?, p. 117;1869, Pl' LXXII fig.8.
L Domburg (4 ex., C. B r.), rUl'-N'W.kust van Noord-Beveland (1 ex,, C, B r.)'
Enkele voorwerpen van deze soort trof ik in door den heer Brakmán ver-

zameld, kleín materíaal aan. De schelpies kunnen, hoewel zii er niet opvallend
versch titzien, zeer foed van recenten oorspron! zijn, Uit onzen bodem is mij

O.truncatulo niet bekend.

68. Odostomia plicata (Montagu 1803),
Jef f reys 1867, p. 137; 1869, Pl. LXXW fig. 3.

I. Domburg (1 ex., C. B r,),
II. Camperduin (1 ex., 5 W t926, A,), Petten (1 ex., 7 VIII 1933, A.). (Zie

Van Benthem Jutting 1935, p.183).
De exemplaren hebben een recent voorkomen, Wellicht is deze soort door

haar oppervlakkige gelijkenis met Hydrobiq uluae (P e n n.) zoo lan{ onopgemerkt
gebleven,

Tesch (lgtz, p. 74, no. 174) troÍ. deze species oolr. zeldzaam in het mídden-

plioceen van de streek Grave-Oss aan. Uit iongere laSen in onzen bodem is O.plicata
míj niet bekend,

69. Odostomia scalaris Macsillivray 1843'
Synoniem: Od,ostorna rissoides Hanley 18t14.

Van Benthem Jutting 1933, p. 126, fig.89.

L Domburg.
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IL Scheveningen (1 ex,, H. odé), Bersen aan zee (1 ex. deÍ., 26 III 1933,
A.), Camperduin (1 ex. def., 22 XII 1934, A).

Bij Dombur$ komt deze soort geregeld voor, ik zag tallooze exemplaren in
de collectie van den heer B r a k m a n, welke een recent voorkomen hebben. De var.
dubia Jef f reys (JeÍf reys 1867, p. 123) is ook van hetlValcherensche strand
bekend, ín één exemplaar door Jhr. W. C, van Heurn in April 1916 gevonden,
dat in het M.L. berust (zie Y ernhout 1916, p. 165 en latere auteurs). De voor-
werpen uit gebied II zijn in tamelijk slechten toestand van conservatie en wellicht
over $rooten afstand 6letransporteerd oÍ niet recent. In dít verband valt op te
merken, dat N o r d m a n n in de Nederlandsche Eemlagen een Odostomia aantroÍ.,
die misschien tot deze soort moet worden glerekend (Va n d e r S I ee n 1912.
p. 126).

Turbonilla species.
I' cadzand (zwin, t ex., 29 VIII 1931, c. B r,), de Kaloot (t ex, def..

23 Iv 1935, A,), Domburgi (in diverse collecties), I7.-N.V.kust van Noord-Beveland
(enkele ex., C. B r.), Noordzeestrand van Schouwen (1 fr., D, J, B.).

De meeste exemplaren, welke zeker Íot het genus Turbonilla gerekend moeten
worden, durf ik niet bij een van de vele soorten ín te deelen, die sinds het plioceen
in West-Europa hebben geleefd of daar tegenwoordig noS leven, Het is ,.", *^^r-
schijnlijk, dat het materiaal van de bovenSenoemde vindplaatsen meer dan één soort
bevat, de conservatietoestand is echter in het algemeen zeer slecht. Daarom houd ik
de Zeeuwsche Turbonil/a's ook grootencleels voor op6iespoelde fossielen. Slechts
enkele voorwerpen komen voor een nadere determinatíe in aanmerking; misschien
hooren zij tot de hier volgende soorten.

70. Turbonilla internodulu (S. ï7ood 1848).
Harmer 1920, p. 572, PL. XLIX fig. 33, 84.

l. Domburg (2 ex.?, C. B r.),
Deze specíes, welke niet meer recent voorkomt, leefde in het plioceen o,a, in

!7est-Europa. Tesch (1912,p.72, no. 167) noemt haar als tamelijk zeldzaam in
het middenplioceen van de streek Grave-Oss. In Engeland leeÍ.de zij tot ín het
plistoceen,

71. Turbonilla columnaris (Bonelli M.S., SismondaIg42),
Harmer 1920, p. 575, Pl. XLIX fig. 40.

L Domburg (2 ex,?, C. B r.), ï7,-N.ï7.kust van Noord-Beveland 1 ex.?,
1927-'29, C. B r,).

Deze species is oorspronkelijk uit het Italiaansche plioceen beschreven. H a r-
m e r (1,c.) vond haar later ook in de Coralline Crag en te Selsey in Engeland. T e s c h
vermeldt T.columnaris niet uit onzen bodem in ziinliist van 1912.

Familie Capulidae
72. Capulus ungaricus (Li nn é 1758),

Synoniem: Pileopsís ungaricus (L.).
Harmer 1923, p. 763, pl. IJ(I fig. 1, Z.

I' Cadzand (alleen fragimenten), de Kaloot, Nieuwland (kust van het Sloe,
1ex., C.Br,),Zoutelande (1 ex,, B. Hubert leg. ín M,L.), Domburg, Vrouwen_
polder, W,-N,r$fl.kust van Noord-Beveland.

Van de Kaloot zaSik in de collectie van den heer C. Brakman een aantal
fraaie exemplaren van deze soort, in de meeste andere verzameling en één of meer
voorwerpen van het lflalcherensche strand. Op het strand van Noord-Beveland is
C,ungaricus zeldzaam. De exemplaren hebben zonder uitzondering het voorkomen
van fossielen. T e s c h (1912, p. 64, no. 139) vermeldt hem als niet zeldzaam in het
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Nederlandsche middenplioceen. Vermoedelijk zijn de Zeeuwsche strandexemplaren

uit het plioceen afkomstig, Recent leeÍt deze soort o.a' aan de Engelsche kusten,

73. Capulus obliquus S. W o o d' 1842.
H a r m e r 1923, P. ?65, Pl. LXI fig. 5, 6.

L De Kaloot (1 ex', C, B r.), Westkapelle (1 ex,, W' K'), DomburS (1 ex',

de Gr,), Oraniezon (l ex., XII 1928' M'L.\,
Dezen plioceenen vorm houd ik mel H a r m e r voor een aparte soort en niet

voor een variëteit van de vorige. Van de Zeeuwsche stranden kree$ ik enkele zeer

fraaie exemplaren te zien, waarvan de vorm eenigszins aan een Modiolus doet

denken. Zii komen beter overeen met V(/ o o d's figuren (1848, Tab' XVII fig'

la,b) dan met de Senoemde aib'eeldingen van Harmer, welke waarschijnliik

naar jongere exemplaren ziin vervaardigd, De afmetin$en van het voorwerp van

Onnj'ezoi zijnt L.44, Bt,30, H, 12, het{een H a r m e r's op$ave: L.25-32, Br.

t5-25, H. 10-15, belangrijk overtreft. C.obliquus is bekend uit het Waltonian tot

Butleyan in Engeland en uit het Belgische Scaldisien'

74. Capulus un(uis (J. SowerbY 1816)
H a r m e r 1923, P. ?65, Pl. LXI fig. 7.

L De Kaloot (aantal ex,, C'Br,), Westkapelle (1 ex', Ebbin$e!íubben
leg, in coll. J.Th.H.), Domburg (3 ex', rilf.K.i ! ex', J'Th'H')'

Onder voorbehoud deel ik een van C.un(,aricus (L.) typisch afwiikende vorm

bij d,eze soort in, Zij komt niet Seheel met C.unguis, zooals ik dien uit de literatuur

kerr, ou"re"n, Afwijken d ziin in de eerste plaats het feit, dat de schelp van . de

Zeeuwsche stranden veel grootere afmetin$en kan bereiken (L, 53, BI.4t, H' 10-20)
en in de tweede plaats, dat onze Zeeuwsche ,,C.unguis" dunner van schaal is, dan

C.ungaricus (L,), hetgeen iuist andersom zou moeten ziin' De vorm van onze

Zeeuwsche schelp komt echter {oed overeen met die van C.unluis: de mondopenin$

is veel smaller dan bij C.ungaricus (L,) en meer regelmatigi ovaal van vorm, de top

ligt vlak bij den mondrand ea eer: sculptuur ís slechts vaag zichtbaar' Over$an$s-

"*e*plaren 
naar C.unparicus {L,) zag ik nooit, C.unguís, tot dusver alleen bekend

uit hát Engelsche plioceen, is waarschijnlijk niet altijd voldoende van C.ungaricus

[L.) onderscheiden,

75, Capulus recuruatus S' Wood t842'
Harmer 1923, P. 767' Pl. LXI fig. 15'

L Domburg (1 ex., rif,K.i 2 ex', C'Br,i 1ex. G. J' Scholten leg' in
coll. A.),

Dit is zeker onze zeldzaamste Capulus. Van jonge exemplaren van de andere

soorten is hij door den sterk overhangenden top en de, naar verhoudin$, kleine

mondopening gemakkelijk te onderscheiden,
Lorié (fide Tesch 1912, p.64, no. 140) trol deze soort aan in het onder-

plioceen van Goes, verder is zij alleen bekend uit het Engelsche plioceen van Coral-

line Crag tot Newbournian'

Familie CalyPtraeidae
76. Calyptraea chinensis (Linné 1758)

H a r m e r 1923, p. 772, Pl. LXI fig. 19, 20.

Id. var. muricatd (Brocchi 1814).
Harmer 1923, p' 773, Pl. L]KI fíe. 21, 22.

L De Kaloot, Domburg, Ïí.-N.ïí.kust van Noord-Beveland, Iersche bank

(enkele ex. 1,, bijna ad., VIII 1936, A' S I a b b e r).
Behalve de typische vorm van deze soort zijn mij van Domburg ook enkele

mooie voorwerpen van de var. muricaÍa bekend (P. de Br.; M,L')' Alle Zeeuwsche
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strandexemplaren hebben het voorkomen van Íossielen. T e s c h (19t2, p.64, no. 14t)
ÍroÍ deze soort ín menigte in het middenplioceen van Oudewater en Barendrecht aan,
Uít jongere lagien in den Nederlandschen bodem is mij C.chinensís niet bekend. De var.
muricata komt tegienwoordíg nog in de Middellandsche Zee voor (B u c g u o y, D a u t-
zenberg! en Dollf us 1886, p.458 s,n. Calyptra chínensis (L.) var. squamulata
Renieri). Harmer (1.c.) veronderstelt dat het een zujdelijke vorm zou kunnen
zijn,hij trof hem in het Waltonian van Little Oakley aan. C.chinensis leeft recent o.a,
aan de Brítsche kusten, zoodat het niet uitgesloten is, dat van verre getranspor-
teerde voorwerpen dezer soort aan ons strand aanspoelen,

De exemplaren van de Iersche bank werden aldaar gevonden tusschen Anomiq.
ephippium L. op uit Frankrijk geímporteerde oesters en zijn dus waarschijnlijk met
deze aan{evoerd (B r a k man t937).

X 77. Crepidula fornicata (L i n n é t7581.
/ \ Van Benthem Jutting 1933, p. 110, fig. 73, 74.

L Serooskerke (Schouwen,2 ex., IV 1933, D. J, B.; vele €X., IV 1936,
D. J. B.), Renesse (1,2 km. O.N,O. van pl. 9, 11 IV 7936, I ex. juv., D, J, B.).

IL Kijkduin, Katwijk, Zandvoort (+ tO ex. ad. en juv. op balk, 25X 1926,
P.K,), Bergen aan Zee (2 ex,, waarschijnlijk getransporteerd door wierbos, waarvan
no6! een spoor aanwezig was, zie O orth uys !924, p, 38a), Camperduin-Petten
(4 ex. met wierbossen, 5IX 7926, A,), Den Helder (pl. 1).

III. Slufter (Texel, 1 ex. zonder wier, VIII 1932, S. J. G.), Terschelling
(Boschplaat,Zuidzijde bij pl.28-29,1e:r, op het wad, 26VIU 1936, Com.).

In gebied I leeft Cr.fornicata ín o-rervloed ín de geheele Oosterschelde tot
dichtbij het begin van de Noordzeestrandert van de verschillende eilanden evenals in
andere wateren zooals de Grevelingen, Op de Noordzeestranden van de Zeeuwsche
eilanden werd deze soort nogi zoo gioed als niet gevonden, wel schijnt zij aan de oevers
van de Oosterschelde enz. veel op aangespoelde mossels aan te treffen te zijn, Ook
ten Oosten van Texel leelt deze soort tegienwoordíg algemeen. Aan de vondsten op
balken en met wierbossen begroeid, moet m.i. waarde worden gehecht, omdat op deze
wijze Crepidula's zich kunnen verspreiden, Vooral omdat zij vaak ,,ketens" vormen
van meer exemplaren op elkaar, is de kans, dat zij zich zoo elders kunnen vestigen,
giroot. Aan het strand van gebied II werden verschillende voorwerpen gevonden, díe
grooter en vooral boller zíjn, dan die, welke b.v. ín de Oosterschelde leven. De eerste
in Nederland aangiespoelde Crepidulq's dateeren van d,en zomer van 1922 (O o r t h u y s

1924J, het eerste levende exemplaar werd door Dr, J. G,. d e M a n in de Ooster-
schelde op 17 I1925 aangetroffen (Com,), Evenals Petri./ola pholadiformis Lam. is
dit een goed voorbeeld van een recenten indrinSer in de Europeesche fauna (uit Noord-
Amerika), waarvan de ,,intochtsfeschiedenis" goed bekend is.

78a. Aporrhaispespelicani (Linné1758) var, mínor Bucquoy, Dautzen-
berg & Dollfus 1884,

. H a r m e r 1918, p. 434, Pl. XLI fig. 30.

L de Kaloot, Domburg, ï(/.-N.Iíl.kust van Noord-Beveland.
De Zeeuwsche voorwerpen van Aporrhais zijn wel van fossiele herkomst; zij

behooren tot de var. minor B, D. D, Hoewel hun sculptuur overeenkomst vertoont
met A.senesianus macandreae Jef f reys 1867, zooals deze b.v. door Harmer
(1.c,, Pl. XLI fig. 34) is afgebeeld, meen ik toch op Srond van den vorm van de
buitenlíp (welke helaas slechts bij weiníg exemplaren is bewaard gebleven) onzen
Zeeuwschen vorm nog tot A.pespelicani te moeten brengen '). Het zou overigens

') Bucquoy, Dautzenberg & Dol lf us 1884, PI. 23 fig. 11 beelden hun var. rninor
trouwens ook met een fijne sculptuur af.



ook mogelijk zijn, dat van beide soorten de door H a r m e r uit het plioceen ver-
melde varianten aan de Zeeuwsche stranden uit het plíoceen opgewoeld aanspoelen,

T e s c h (19t2, p, 76, no. 182) vermeldt deze soort als algemeen ín het Neder-
landsche middenplioceen, terwijl Van der Sle en (1912, p. 127) haar.als z,z, uit
de Eemvorming aanSeeft, De voorwerpen uit ons plioceen afkomstif, welke ik in de

collectie van den Rijks Geologischen Dienst te Haarlem zag, komen goed met de var.

minor overeeni dit is dus een aanwijzing, dat de exemplaren van de Zeeuwsche

stranden ook uit díe formatie afkomstig ziin.

?8b. Aporrhais pespelicani quadrifidus Da Costa 1778,
Van Benthem Jutting 1933, p. t07, fig.72.
IL Scheveníngen, Katwijk, Noordwijk, Ber{en aan Zee, Den Helder.
IIL Terschelling, Ameland, Schiermonnikoo$ (1 ft,, 15 VI 1935, A. J.

G e e r t s). Op al deze plaalsen z.z'

De exemplaren van de.ondersoart quadriÍidus uit gebied II en III ziin zeker

recent. Vooral echter bij de vondsten uit gebied iI moet ermee rekening Sehouden
worden, dat A.pespelicani qucdrifidus ín badplaatsen vaak in zakies schelpen etc.

te koop wordt aangeboden, Ook is aanvoer met visschersschuiten mo$elijk. De voor-

werpen van de noordelijke l7addeneilanden kunnen best daar in de buurt geleefd

hebben: in de collectie Schepman ín het Zoólogisch Museum te Amsterdam be-

vinden zich recente exemplaren van A,pe.spelicani quadrifidus, afkomstig van het Bor-
kummer Rif en van de vlakte van Ameland.

Familie Naticidae
79. Amauropsis islandíca (G m e 1i n 1791).

Plaat 10, IiÊ. 166.
H a r m e r 1921, p. 700, Pl. LVI fig. 21-23.

I. W.-N.\(/.kust van Noord-Beveland (1 ex',l4IX 1929, C. B r. le{. in M.A').
Het exemplaar ziet er fossiel uit. De soort, die te6lenwoordig in noordelijke

zeeën leeÍt, is uit onzen bodem nog niet bekend, In Engeland leefde A.íslandica in

het plioceen sinds het Newbournian, maar vooral ín het lcenian.

80. Natics millepunctata multipuncÍclo S. W o o d 1842'
Synoniem: Natica míllepunctata Nyst e.a. nec Lamarck 1822.

Harmer 1921, p. 67?, Pl. LV fig' 12, 13.

L de Kaloot, Ïflestkapelle, Domburgl, I(/.-N,\tr(/.kust van Noord-Beveland.

Van de Kaloot zaf ik een prachtige serie in de collectie van den heer

C, B r a k m a n; een aantal verzamelaars vond deze soort bii Domburg en cle

heer B r a k m an verzamelde ook enkele jonSe voorwerpen op het strand van Noord-

Beveland. Bij uitzonderingzijn de donkere vlekken op de schelp bewaard Éebleven;
zij staan dan minder dicht opeen dan bij den zeer verwanten recenten vorm uit de

Middellandsche Zee, N.míIlepunctata ml\epunctata Lam, Deze subspecies is on6ie-

twijfeld uit het plioceen afkomstiS, aangezíen zij noch in oudere, noch in ion$ere
lagen ooit gevonden is. T e s c h (1912, p. 66, no. 144) noemt haar ook van ver-

schillende plaatsen en op verschillende niveau's uit het Nederlandsche plioceen.

'81. Natica catena (Da Costa l77B)'
' Synoniem: Natico monílífera Lamarck 1822.

Van Benthem Jutting 1933, p. LLí, fí9.77.
Spoelt langis onze heele kust, maar lang niet overal even algemeen aan.

Opgaven ontbreken mij alleen uit gebied III van Texel, Ameland en Schiermon-
nikooS. Het algemeenst is N.catena waarschijnlijk wel tusschen Hoek van Holland
en lJmuiden, waar na ruw weer ook wel levende exemplaren aanspoelen. Bovendien

werden hier enkele malen de eiersnoeren {Van Benthem Juttin$ Lc,, fig.78)
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in mín of meer groote aantallen aangetrolfen. Dr, A. B. van Deinse vond deze
b,v, bij honderden in den aanvang van Juli 1934 tusschen Hoek van Holland en
Scheveningeni zelï vond ik er enkele te Hoek van Holland op 14 April 1936.
Zeldzaam is deze soort b.v, aan het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen. (C. B r,).
De voorwerpen van de Kaloot hebben ín het algemeen een fossiel voorkomen, het
is dan ook zeer waarschijnlijk, dal zij uit het plioceen afkomstig zijn, aangezien
T e s c h (1912, p. 64, no. 142) deze soc-,rt algemeen in het midden- en oud boven-
plioceen aantrof en omdat hier ook veel ander plioceen materiaal aanspoelt.

De losse opercula van N.cateno kan men in aLzettingenvanzeer licht materiaal
aantreffen, ik vond ze b.v, bii Wiik aan Zee en Bergen aan Zee. Alles wijst er op,
dat N.catena op verschillende plaatsen, niet ver uít onze kust, leeft. Tweemaal is zij
ook reeds als zoodanigi aanSetroffen en wel in den mond van den Roompot (S c h e p-
man 1884, p,510) en bij TerschellinÉ (Da rtzenberg en Fischer fíde Van
B enthem J uttin g 1rc., p, 117).

82. 'Natica cirriformis J. Sowerbv 1824.
Harmer 1921, p. 685, P]. LY fie.2.
L De Kaloot (3 ex., C, B r.).
Deze soort uit het mioceen en plioceen is mij uit onzen bodem niet bekend,

wel echter uit het Engelsche en Belgische plioceen.

83, Natica catenoides S. If o o d 1842.
Ifarmer 1921, p. 686, Pl. LV fig. 1.

L De Kaloot (1 ex., C.Br.),
Een exemplaar van een bijzonder zware en stevigie Nstica deel ík, onder eenig

voorbehoud, bij N.catenoides in. Het voorwerp is niet volwassen, want het meet
35 x 35 mm., terwijl Harmer als maten 55 x 55 mm. opseeÍt. N.cqtenoides is
een pliocegne soort, welke behalve in Engeland en België ook in onzen bodem is ge-
vonden; Tesch (1912, p.66, no. 143) vermeldt haar uit het middenplioceen van
de streek Grave-Oss,

84. Natica poliana alderi Forbes 1838.
Van Benthem Jutting 1933, p, 118, fig.80.
Deze soort spoelt algemeen lanfs de geheele kust aan; gegevens ontbreken mij,

evenals bii N.catena (Da C.) uit gebied III van de eilanden Texel, Ameland en
Schíermonnikoog. N.poliana alderi vindt men in het algemeen in veel grooter aantal
dan N,cateno (D a C')' Yaak zijn de voorwerpen oud en zwart van kleur. De versche
exemplaren vindt men het meest tusschen Hoek van Holland en Wijk aan Zee. Bij
Scheveningen en Bloemendaal aan Zee vond ik ze soms in belangrijken getale levend
of pas dood' Schepman (1884, p. 510) vermeldt deze soort levend uit den Room-
pot, Op de Kaloot is N.polianq alderi vrij algemeen, terwijl een zeker percentage
van de exemplaren er fossiel uílziet. In dit verband is het noodig op te merken, dat
Tesch (1912, p.66, no. r49) N.p.alderi algemeen in het Nederlandsche midden-
plíoceen aantrof, zood.at het dus zeer wel mogelijk is, dat uit deze periode voor-
werpen op de Zeeuwsche stranden worden aangespoeld. Van der Sleen (lgl2,
p. 126) noemt deze soort als zeer zeld,zaam uit cle Eemvorming.

85. Natica exuarians Sacco 1891.
Synoniem: Natica aarians S. \trood e.a. n€c Du jardin 1g87.
Harmer 1921, p. 689, Pl. LIV fig. 15, 16.

L DomburS (1 ex,, P. d e B r.).
Tot deze soort uit het mioceen en plioceen reken ik onder voorbehoud een

schelp van het Domburgsche strand, welke met H a r m e r's beschrijving en vooral
met ziin Íig. 16 zeer goed overeenstemt, maar waarvan de conservatietoestand niet
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aan een plioceen fossiel doet denken. Uit den Nederlandschen bodem is mii ff.ex-

uarians niet bekend, wel echter uit het Engelsche en Belgische plioceen'

Familie Lamellariidae
86. Velutina uelutina (Mtiller 1776).

Synoniem: Velutínn laetsigato (Pennant 1777).

Jef f reys 1867, p. 240; 1869, Pl. LXXIX fig' 4.

IlL TerschellinÉ (pl, 11, 1ex.,3IX 1928, G. W. Jon$ens)'
Het exemplaar zie! er niet versch uit, maar zal toch wel van recente herkomst

zijn. De soort is mij trouwens uit onzen bodem ook niet bekend'

Familie Cypraeidae
87. Erato uoluta (Monta$u 1803),

Synoniem: Erato laettís (Donovan 1804).

H a r m e r 1920, P. 511' Pl. XLV fig. 1.

L Domburg (4 ex', 1930-1931, C, B r,).
De vier mij bekende voorwerpen van deze soort hebben het voorkomen van

fossielen, zii zijn afgesleten, maar gaaf; de lengte van de twee Srootste schelpies

bedraagt 6 mm. Het is zeer wel mogelijk, daÍ zij uit het plioceen afkomsti$ zijn,

daar zij in Engeland van Coralline Crag tot lcenian werden aan$etroffen, maar

ook moet rekeninS worden Sehouden met de moSelijkheid van door den stroom

aangevoerde recente exemplaren uit het Kanaal, waar E,uoluta levend werd aan-

getroffen,

88. Triuia monacha {Da Costa fi'f8).
Van Benthem Jutting 1933, p. 120' (partim)'

L Domburg (1 ex,, M.A.).
IL Katwijk (1 ex., J.Th.H')'
Slechts twee der NederlandscheTriuia's durf ik mel zekerheid tot dezen vorm

te brengen, welke voJ.gens recenle onderzoekinÉen (L e b o u r' 1933) een aparte soort

is. Aangezíen aan de schelp de drie donkere vlekken het eenige $oede kenmerk

vormen, is het best mogelijk, dat onder de vele ontkleurde en verslêten exemplaren,

die ik tot de volgende soort bracht, zich nog voorwerpen van deze species bevin-

den. Ook over het fossiele voorkomen van Tr.monacha valt weinig te zeffen' Het

Katwijfusche exemplaar is zonder twiifel recent, bij het Dombur$sche is de verweerin$

reeds zoover gevorderd, dat de vlekken noS maar net te zien ziin. Tr.monacha heell
in tegienstelling met Tr.arctica (M o n t.) een zuídeliik verspreidin$sSebied, waarvan

de Noordgrehs nog niet bekend is. In ieder geval zou het Domburgsche exemplaar

recenÍ en uit het Kanaal afkomstíS kunnen zijn,

89. Triuia arctica (Monta$u1803).
Synoniem: Tritsía europaea. (Morrtagu 1808).

Van Benthem Jutting 1933, p. 120, fig.82,83 (s.n. Tr. ntonacha (Da C.) vat. arctnca

(Humphrey 179?)).

L Cadzand, Nieuwvliet (zwarte Polder), de Kaloot, westkapelle, Dombur$,

\(/,-N,V.kust van Noord-Beveland, de verklikker (Schouwen, 1 ex,, D. J,B,),
IL' Scheveningen, Noordwiik, Zandtoort (1. op mand' I ex', zie V a n d e 

':

Sleen 1915c)'
IIL Terschellin$.
In Zeeland komt deze soort vooral op Walcheren. voor, de meeste voorwerpen

hebben daar het voorkomen van fossielen, De enkele vondsten uit de Sebieden II
en III hebben waarschijnlijk wel betrekking op recente exemplaren' In gebied II
wellicht steeds van ver aanSevoerd, zooals het eene levend op een mand gevonden

voorwerp van Zandvoort blijkbaar was, Misschien leeÍt Tr.arctica in de buurt van

Terscheiing, waarvandaan mij 2 schelpen van deze soort bekend zijn. Fossiele
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exemplaren kunnen afkomstig ziin uit het plioceen; T e s c h (lgl2, p. 76, no. 1g3)
trof deze soort b.v. aan in het middenplioceen van de streek Grave-oss.

90, Triuía sffinis (Duiardin 1832).
Harmer 1920, p. 510, Pl. XLV fig. 12, 13.

L Domburg (1 fr., C, B r.).
Yan deze soort is door den heer Brakman een fragment gevonden, be-

staande uit het girootste deel van de laatste winding. De fijne sculptuur, die geheel
overeenkomt met het door H a r m e r (1,c., fig, 13) afgebeelde voorwerp, bracht mij
er toe het fragment tot deze soort en niet tot de algemeenere Tr.aueliana (J. So-
w e r b y t822) te bren5ien ' Tr.affinis leeÍde in het mioceen en plioceen en is mij uit
onzen bodem niet bekend, wel uit EnSelaní van Coralline Crag tot Newbournian.

Familie Cassididae
Galeodea bicatenatq (J, Sowerb y I8l7).
SJmoniem: Cassiilnrin bicatenata (J. Sow.),
Harmer 1920, p. 514, Pl. XLV fig. 14.

L De Kaloot, Domburg.
Vooral $ave exemplaren zeer zeldzaam,
Van de Kaloot za|ik 3voorwerpen, door den heer Brakman verzameld,,

waaraan nog maar zeer weinig ontbrak, maar over het algeme en zijn de Sievonden
exemplaren min of meer fraÉmentarisch, Dit is een plioceene soort, die T e s c h
(1912' p'76, no' 185), ook slechts in fragmenten, in het middènplioceen van de streek
Grave-Oss aantrof en die door Lorié ({ide Tesch l.c,) ook in het bovenplíoceen
van Utrecht is gevonden. Verder ís G.bicatenaÍo slechts uit het Belgische mio- en
plioceen en uit het Engelsche plioceen bekend.

Ordo STENOGLOSSA
Familie Muricidae

92. Trophon truncstus (Stróm 1268),
If armer 1914, p. 129, Pl. XII fig. 22, 24;19t8, p. S49, pl. XXXVI fig.22, 28.L Domburg (C. Br,; W.K.), W.-N.'$ír.kust van Noord-Beveland (C, 8.,).
De exemplaren hebben het voorkomen van fossielen, enkele naderen eenigszins

devar.major Brógger 1901 (Harmer 1.c,, p. 350, pl. xxxvl I;g. zs). Recent
leeÍt deze soort vooral in noordelijke zeeën, maar zij komt zuídelíjk tách tot aan de
Engelsche N'- en O'kust voor. Hoewel Tr.truncatus mij uiÍ onzen bodem niet bekend
is, vermoed ik toch, dat wij hier met fossiele voorwerpen te doen hebben. In Engeland
verschijnt deze soort ín het plioceen, maar wordt zij pas algemeen in het plistoceen.

93. Trophon muricatus (Montagu 1803),
H a r m e r 1914, p. 191, Pl. XII fig. 18; 1918, p. 354, pl. XXXVI fig. 12.

L De Kaloot (1 ex., C.Br.), Domburg (div. ex., C.Br.).
De exemplaren hebben het voorkomen van fossielen en wijken vrij sterk af van

den vorm, welke recent b.v. in het Kanaal voorkomt. H a r m e r wijst echter op
de $roote variabiliteit van deze soort ín het Engelsche plioceen en omdat verschil-
lende van zíjn d'aarnaar vervaardigde fíguren denZeeuwschen vorm zeer nabij komen,
heb ik toch gemeend dezen tot Tr,muricatus te moeten brengen. Het Zeeuws"he mate-
riaal vertoont weinigi onderlinge verschillen en wijkt uun d" typische soort af door
het bezit van een kort síphonaal kanaal en door een vrij grootà lengte ten opzichte
van de breedte, De sterkste overeenkomst vertoonen de Zee,r*r"he uoor*"rpun
met de variëteit ualida (Monterosato M,S.) Harm er l9l4 (1.c,, p. 132, pl,
XII fig, 21). zii zijn betrekkelijk klein; een van de girootste meet g X 4 mm. Naar
alle waarschijnlijkheid is deze vorm uit het plioceen afkomstig; T e s ch (1912, p. g2,
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no. 2O4l vermeldt Tr.muricatus als niet zeldzaam uit het middenplioceen van de

streek Grave-Oss,

W. Nucella lapillus incrassata (J. SowerbytS23),
Plaat 1, Iig. lt-t4i kaart 5.
Synoniem: Purpura incrassata (J. Sow.).
If armer 1914, p. 11?, Pl. XI fig. 1;1918, p' 335' Pl. XXXV fig' 1'

L De Kaloot (C. B r,), Dishoek (rUflalcheren , 2 ex', d e P r' in coll' A'), Dom-

burÉ (M. L.; C, B r.), \í.-N'\t/'kust van Noord-Beveland (1 ex', C' B r')'
Yan d.eze subspecies verzamelde de heer Brakman een fraaie serie op de

Kaloot, van Domburg zijn mij slechts enkele exemplaren en fra$menten bekend, ter-

wijl op Noord-Beveland tot dusver slechts één exemplaar werd aan$etroffen. Deze

uor* l. in Enfeland tot in plistoceene aÍzettin{en aangetroffen, maar hij is toch

vooral voor het onder- en middenplioceen karakteristiek, T e s c h (1912' p, 80, no'

200) vermeldt N.tapi|us zonder verder op de variabiliteit in te Saan als zeldzaam

uit ons middenplioceen, doch als algemeen uit het oude bovenplioceen van verschil-

lende plaatsen. H a r m e r onderscheidt noS verschillende variëÍeiten, welke meq tot

d.eze ond,ersoort moet rekenen, ook het materiaal door den heer Brakman op de

Kaloot verzameld, is tapelijk veelvormig, ik vond er b,v, voorwerpen onder, welke

men tot de var. carinata (S. Ui ood 1848) (Har mer !914, p' tt7, Pl' XI fig' 4)

en de var, elongaÍc (S, wood 1848) (Har mer 1914, p. ll7, Pl. xI fig. 14) zou

kunnen rekenen,

g4b. Nucella lapillus lapillus (L i n n é 1758).

Plaat 1, fig, 15-18; kaart 5.
Synoniem: PurPura laPíllus (L).
Van Benthem Jutting 1933, p. 150, fig' 114'

L Nieuwvliet, Vlissingen, DomburS, W.-N,V.kust van Noord-Beveland,

IL Hoek van Holland (vele ex., 14 IV 1936, A.i pl. ltg,ll7 en ll4, D, J, B.)'

ScheveninSen (pl' 97, | Ïr',25 XII 1935, D' J.B')' Zandvoott'

III. Vlieland, Terschelling, Ameland.
De schakel met de vorige subspecies vormt de var. oahleyensis (H a r m e r

1914) (Harme r 1914, p, 118, Pl. XI fig.7,8, 10, 15), welke in Engeland uit het

jongste middenplioceen en uit het bovenplioceen bekend is en waartoe misschien één

"*Àptuu, 
.van Noord-Beveland (C. B r, leg' in M,A,) moet worden $erekend' Ook

zijn min of meer typische exemplaren van deze ondersoort, welke echter zeket fios-

siel zijn, op de 
"truttd"n 

van Domburg enNoord-Beveland aangietroffen,Deze onder-

scheiden zich van den recenten vorm van N.lapíIlus lapillus, welke inZeeland leeft, door

grootere afmetinSen en door het bezit van een zeer dtidelijke spiraalsculptuur. ril7aar-

schijnlijk zijn deze specimina afkomsti$ uit het bovenplioceen en/of het Icenian'
l0(/at betreft het recent voorkomen van N.Iapillus lapillus Seven de boven-

genoemde vindplaatsen uit Sebied I een slechten indruk van de verspreidin$ van

áeze soort. zij is n.1,, evenals dit bij de Littorinc's het seval bleek le ziin, $emak-

kelijk levend in situ te verzamelen, waardoor de aangespoelde schelpen over het

hoofd zijn gezien. Mij zijn de volgende vindplaatsen van levende N.Iapillus lapillus

bekend:
L Cadzand, Nieuwvliet, Breskens, Ritthem tot Oostkapelle (alles op {olf-

brekers), in de Oosterschelde o,a, bii Ierseke, Bergien op Zoom, BUrgh, Westen-

schouwen.
IL Hoek van Holland, Monster. Waarschijnlijk leeÍt N.Llapillus ook op de

Zuidhollandsche eilanden, hoewel ik verSeefs zocht naar op$aven van dit voor-

komen.
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Te Hoek van Holland ís de soort in 1925 voor het eerst aangetroffen (M, L.);
thans (14 IV 1936, A.) leeft zij daar in grooten getale op de noordelijke pier') van
den Nieuwen Waterweg. Bij Monster ziin in 1928 (C o m.) de eerste exemplaren
6ievonden, ïTaarschijnlijk is hier van uitbreiding naar het Noorden sprake, waarop
Ebbinge Wubben (1931) al opmerkzaam heeft gemaakt.

De voorwerpen, die tot dusver noordelijker dan Monster 5levonden ziin, heb-
ben een min of meer versleten voorkomen; ik houd ze voor ver gietransporteerde
recente exemplaren, Van Zandvoort zljn mii er twee bekend, van ieder van de
genoemde ï/addeneilanden slechts één.

Bii Zandvoort werd door den heer P, Korrin6ia bovendien nog een trosje
eierkapsels aangespoeld 6ievonden, persoonlijk vond ik ook een leege eierkapsel bij
BerSen aan Zee, \JVaar N.lapíIlus leeft, vindt men de eierkapsels vaak op allerleí
voorwerpen vastgehecht, '$í/anneer deze losraken kunnen zij natuurlíjk - door den
stroom worden meegevoerd en op deze wijze wellicht verdere verspreiding van de
soort mogelijk maken.

"ffi, Nucella tetragond (J, Sowerby 1823).
Harmer 1914, p. 116, Pl. XI fig. 6.

L Breskens.(1 ex,, L. DorsmanCzn, leg. in coll. Schepman, M.A,),
'Westerschelde (van schelpzuiger alkomstig, ! Ir., L. Dorsma n Czn.leg. in M.A,),
de Kaloot (enkele ex,, C. B r,), Domburg (enkele fr., C. B r.).

De exemplaren van deze soort hebben, zooals te verwachten was - immers
N.tetra{ona is tot dusver alleen uit het \U7esteuropeesche plioceen bekend - het voor-
komen van fossielen. De Srootste in de literatuur glenoemde afmetingen voor deze
soort ziint L.45, Br.31 (Nyst 1882, p. 39). Zij worden echter door een exemplaar
van de Kaloot, dat 63,5 X 39 meet, vrij aanzienlijk overtrolfen. Het verzamelde
materiaal is overigens no6i te gering - deze soort is b.v. op de Kaloot aanmerkelijk
zeldzamer dan de vorige een juist beeld van de variabiliteit te kriigen,
Tesch (1912, p. 80, no. 201) vermeldt N.tetragona uit het Nederlandsche midden-
plioceen, in Engeland vond men één exemplaar reeds in de Red Crag en trof men
haar verder tot in het Butleyan aan,

96. Ocenebra erinacea (Linn é 1758).
Synoniem: Murer erittnceus L.
Van Benthem Jutting 1933, p. 14?, fig.117.
L Nieuwvliet, mond \trTesterschelde (van schelpzuiger afkomstig, 6 ex.,

L. Dorsman Czn. leg. in M.A.), de Kaloot,Domburg,V,-N.W.kustvanNoord-
Beveland, Bergien op Zoom (in oesterperceel, 1 ex. def,, VII 1923, Com.), Schouwen
(1 fr., VI 1935, H. Odé),

IL Loosduínen (1 ex,), Katwijk (1 ex.), Zandvoort-IJmuiden (1 ex.), Honds-
bossche zeewerin{ ten N. van Camperduin (2 ex. iuv,, maar zeer versch: met oper-
culum, op kurkenbos, 11 I 1936, A.),

De voorwerpen hebben, met tiízondering van de laatstgenoemden van Camper-
duin, alle een fossiel en versleten voorkomen, Uit onzen bodem ís deze soort mij
alleen uit de Eemvorming bekend (Van der Sleen t9l2,p. 126),maar in Enge-
land leefde zij reeds in het lflaltonian (H a r m e r 1914, p. Q\. Mogelijk is natuur-
lijk ook, dat wii met door den stroom aangevoerde recente exemplaren te doen
hebben, b.v. uit het Kanaal, waar O.erinacea algemeen voorkomt. \Taarschijnlijkzijn
de twee versche Ocenebra's van Camperduin met den kurkenbos, waarop z1j werden

') Merkwaardig is, dat zij op de zuidelijke pier van den Waterweg blijkbaar niet leeft: de heer
D. J. Boerman meldt mij immers, dat hij deze pier einde Augustus 1936 vergeefs naar N. Iaplllus lapíllus
heeft afgezocht.
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aangetroffen, uit het Kanaal afkomstiS @íe p. t44). De eierkapsels, welke typisch van

vorm zijn (Van Benthem JuttinÉ 1.c., fig. 113), ziin voor zoover ik weet
nooit aan onze kust aangetroffen,

Familie Pyrenidae
97, Pyrene subulqta (Brocchi 1814).

Synoniem: Columbella subulata (B r o c ch i).
H a r m e r 1914, p. 56, Pl. il fig. 11, 12.

L De Kaloot (1 ex., C.Br.), Domburg, W.-N'Ií.kust van Noord-Beveland
(enkele ex,, C.Br,), Verklikker (Schouwen, 1ex', A.Sl.),

Deze soort is iecent niet bekend, in het plioceen leefde zij o.a. in Ï7est-
Europa. Behalve in Engeland en België is zii ook in onzen bodem door Tesch
í1912, p. 78, no. 187) gesignaleerd in het middenplioceen van de streek Grave-Oss.
Van het Walcherensche strand za1 ik voorwerpen van deze soort in verschillende
collecties; de heer Brakman verzamelde aldaar in den loop der jaren een $roote
serie van jongie en oude exemplaren.

Familie Buccinidae
98. Searlesia alueolata (J. SowerbytS26l'

Synoniemen: Fasas altseolatus J. Sow., Trophon altseolatum (J. Sow.).
Wood 1848, p. 49, Tab. VI fig. 8.

Lorié 1885, p.96, pl. V fig.36,37,38').
Harmer 1914, p.146.

L De Kaloot (1 ex, juv, def., W. K.).
Het eenige mij van onze stranden bekende exemplaar is slechts 11 mm, lang,

Toch meen ik het, na vergelijking met volwassen exemplaren van deze soort uit
de Sí/esterschelde, zeker tot S,alueolata te moÉien rekenen. De gienoemde voor-
werpen uif de Westerschelde bavinden zich in materiaal met de bewerking waarvan
ik eerst sedert korten tijdbezig ben en waarover ik te zijner tijd mededeelin$en hoop

te doen. Men kent deze soort uit biina het Seheele Engelsche plioceen en uit het
middenplioceen van België en Nederland (zie ook: Tesch t9I2, p' 82, no. 2021'

9.q;. Liomesus dalei (J. Sowerb y 18251
' Synoniem: Buccinopsís dolei. (J. Sow.).

Harmer 1920, p. 520, Pl. XLV fie. 4, 5, 6.

L De Kaloot, Domburg, Z,ï7.strand van Walcheren (1 ex., VIII 1929, de
P r. leg. in M. L,), Domburg,

De voorwerpen van deze soort, waarvan de heer B r ak m a n er een tiental op
de Kaloot verzamelde, doch welke bij DomburS zeer zeldzaam is, hebben het uiterlijk
van fossielen. Recent leeft de zeer verwanÍ.e L.ouum (T u r t o n 1825) ten N.'W. van
de lijn lerland-Noorwe6ien, L.da!.ei kwam in het plioceen op verschillende plaatsgn
in ïTest-Europa voor en is daar, behalve in Engeland en België, ook in Nederland
aangetroffen. T e s c h (1912, p. 78, no, 190) noemt hem als zeldzaam in ons midden-
plioceen. De Belgische exemplaren zijn de grootst bekende, N y s t (1882, p. 18)

geeft als maten op 82 X 48 mm, Het grootste exemplaar van de Kaloot heeft, zonder
top, een lengte van 66 mrn., zoodat het onbeschadigd zeker lanfer dan 70 mm, is Se-
rveest,
100. Atractodon elegans Charlesworth 1837.

Synoniemen: Fusus elegans (Charle sw.), Chrgsoilomtu elegans (Charle sw.).
H a r m e r 1918, p. 364, Pl. XXXVII fig. 9-13'

I. De Kaloot (1 fr,, J, van Houte; fr., C,Br., 1 ex. Saaf, 24VII 1936,
C, B r.).
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Yan deze zeldzame soort is door den heer Brakman (I937a) een $aaÍ
exemplaar op de Kaloot gevonden. Men kent A.elegans uit de Coralline CraS en het

ïíaltonian in Engeland en uit het Scaldisien en Poederlien in België; T e s c h (1912,

p. 84, no. 209) vermeldt hem uit ons bovenplioceen. Het Zeerwsche exemplaar is

waarschijnlijk uit het midden-plíoceen afkomstí9. Voor verdere biizonderheden over

deze interessante soort mo5ie ik naar het artikel van den heer Brakman ver-
wijzen.

101. Colus gracíIis (Da Costa 1778).

Plaat 2, Iig. 19.
Synoniemen: Sípho gracilis (Da C.), Tritonofusus gracilis (Da C.).

Van Benthem Jutting 1933, p. 140, fie.102.

IL Kijkduin, Scheveningen, Katwiik, Zandvoort, IJmuiden, IJmuiden-Wijk
aan Zee.

III. Terschelling.
De exemplaren hebben over het algemeen een recent voorkomen, te Katwíjk

zijn zelÍs twee voorwerpen met operculum $evonden (J. Th. H,). Et ziin echter 6leen

aanwijzinSen voor, dat C,gracilis dicht in de buurt van onze kust leeft, naar aanlei-

din6i waarvan door verschillende auteurs verondersteld is, dat wij hier met aange-

vo?rde voorwerpen, waarschijnlijk uit noordelijker zeeën, te doen hebben (V a n d e r
Sleen !915e, p. LXIV, Van D ieren 1925, p' 112,V an Benthem Juttin$
1933, p. 141), Met deze veronderstelling kan ik persoonliik grootendeels instemmen,

al lijkt het mij níet onmogelijk, dat op de ï(/addeneilanden ook direct door de zee

aan6iebrachte schelpen van deze soort aanspoelen, lVaarschijnlíjk is zíi op Terschel-

ling wat minder zeldzaam, dan elders, maar de gegevens zijn nog te gerin$ in aantal

om dit met overtuiging te beweren,
T e s c h (lgl2, p, 84, no. 208) vermeldt C.gracilis uit het midden- en boyen-

plioceen, maar scheert hem blijkbaar met de volgende soort, welke hii als synoniem

vermeldt, over één kam, Exemplaren uit het plioceen zouden in de eerste plaats in

Zeeland moeten aanspoelen, waarvandaan mij alleen C.curtus (J e f f r.) ,en C.exiguus
(H ar m e r) bekend zijn.

1ft2:. Colus curtus (Jef f reys 1867)'

Plaat 2, ÍiÉ. 20-23.
Synoniem: Fusus gracrlis Nyst 1882 e.a. auct. nec (Da Costa 1778).

Harmer 1914, p. 178, Pl. XXI fie. 1-8'
L de Kaloot (C.Br.), Nieuwland (kust van het Sloe, l ex', C.Br,), Bigge-

kerke [1 ex,, C. B r,), Domburg, Nf.-N.ïf.kust van Noord-Beveland (enkele Ír., C.B r.).
Deze plioceene soort is vooral van de Kaloot bekend, waar de heer

B r a k m a n een fraaie serie van jonSe en oude exemplaren verzamelde, Te Dom-

burgg is C.curtus zeer zeldzaam, vooral in gave exemplareni ik zaf deze slechts in

enkele collecties. ÏTaarschijnlijk ook in ons plioceen $evonden; T e s c h (L9t2, p. 84,

no. 208) heelt deze soort in zijn lijst echter niet van de vorige $escheiden.

lSQ Colus exiguus (Harmer 1914).

Plaat 2, ÍiÊ. 24-2í
H a r m e r 1914, p. 199, Pl. XXIV fig. 10.

L De Kaloot (C. B r.),
Twee exemplaren van een kleine Colus-soort, welke van een zeer dujdeliike

spiraalsculptuur voorzien zijn, rangschik ik onder eenig voorbehoud bij deze soort.
H a r m e r vermeldt haar uit het Engelsche plioceen en plistoceen, het plistoceen van

Christiania en recent van lJsland, De onderscheiding der verschillende Colus-soorten,
zoowel van recente als van fossiele is echter zoo précair, dat ik deze Zeeuwsche exem-
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plaren niet met beslístheid den naam C.exiguus (H a r m e r) durf te geven. In ieder
geval is zeker, dat in Zeeland naast C.curJus (J e f f r e y s) een tweede Colus voor-
komt, die, omdat hij alleen op de Kaloot is aangietroffen, naar alle waarschijnlijk-
heid uit het plioceen afkomstis is.

lO4. Neptunea antiqua (Li nn é 1758).
Synoniemen: Fusus anti.quas (L.), Chrgsodnmus antíquus (L.).
Van Benthem Jutting 1933, p. 137, fig. 98.

L ïí.-N.I7,kust van Noord-Beveland, Goeree, Rhoon (aan de Oude Maas,
1 ex., def, in coll. Sshepman, M.A.),

IL Kijkduin,Scheveningen,'Wassenaarsche slag, Katwijk, Noordwijk-IJmuiden,
III. Texel, Terschelling, Ameland (op beide laatste vindplaatsen 2,, maar

geregeld voorkomend).
Over het algemeen hebben de voorwerpen een recent voorkomen, alleen dat

van Noord-Beveland zal wel fossiel ziin. Op verschillende plaatsen zíjn ook levende
oÍ zeer versche exemplaren gievonden; Goeree (Van der Sleen 1915d, p, 209),
Katwijk (J.Th.H,), Noordwijk (Herklots 1859, p.73i Com.). De meeste zullen
echter wel van trawlers afkomstis ziin (v. d, Sleen 1915e, p. LXIV). De soort leeft
echter zeker niet ver van de kust; zij werd immers levend Sevonden bij de Haaks en
bij Terschellíng (Van Benthem Juttin$ 1933, p. 139). De schelpen van de
noordelijke S/addeneilanden houd ik daarom zeker voor autochthoon. IJit onzen
bodem werd N.antiqua vermeld door Lorié (1885, p. 94, zie ook Tesch 1912,
p. 84, no. 2lt) uit het middenplioceen van Goes en Utrecht. Hier is echter, zooals
Harm er (I9I4, p. 169, voetnoot) opmerkt, de volgende soort bedoeld. In Engeland
wordt deze soort al in het plioceen gevonden,

105.' Neptunea despecta (Linn é t758),
Plaaí 2, IíÊ, 26-3t.
Harmer 1914, p. 160, Pl. XVII fig. 1.

Idem var. carinata (Pennant 1777).
H a r m e r 1914, p. 162, Pl. XVII, fig. 5; Pl. XXV fig. 4.

L De Kaloot, DomburS (op beide plaatsen beide vormen),
II. Katwijk (1 ex,, J.Th,H.), Zandvoort (1 ex, juv. van de var, carinata

(Penn.),8IV 1925, A.).
Van de Kaloot zap lk een fraaie serie van deze soort in de collectie van den

heer B r a k m a n, bij Domburg werd zij door verschillende verzamelaars 6levonden,
Tusschen type en variëteit vindt men verschillende overgiangisvormen en er komen
zeker ook noÉi meer van de door H a r m e r in het Engelsche plioceen gevonden varië-
Íeiten op de Zeeuwsche stranden voor, De heer Brakman toonde mij b.v, een
exemplaar van de var, curtispíraHarme r l9I4 (Harmer Lc., p. 167, Pl, XVIII
fig. 6), afkomstig van de Kaloot. Tegenwoordig leeft N.despecta in noordelijke
zeeën, de exemplaren van gebied II, welke een recent voorkomen hebben, zijn
waarschijnlijk van daar aangevoerd. Uit den Nederlandschen bodem is zij alleen uit
het middenplioceen bekend (L o r i é 1885, p, 94, s.n. Fusus antiquus (M ti 11e r),
zíe opmerking bij de vorige soort), maar in Engeland leefde zij van Waltonian tot
Icenian,

fqó. Neptunea contraría {L í n n é l77lJ,
Plaat 2, Iig. 32-39.
If armer 1914, p. 156, Pl. XVI fig. 1,2; 1918, p.

Idem var. carinata (S, tJf o o d 1848),
H a r m e r 1914, p. 160, Pl. XVI fig. 5; 1918, p.

L Westerschelde (van schelpzuiger

366, Pl. XXXVII fig. 3.

367, Pl. XXXVII fig. 4, 5.

afkomstig, 2 ex,, L. Dorsman Czn.
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lef. in M.A.), de Kaloot, Nieuwland (kust van het Sloe, fr,, C' B r,), Dombur$,

W.-N,ï/,kust van Noord-Beveland,
Yan deze zeer variabele soort verzamelde deheer Brakman índenloopder

iaren een unieke serie op de Kaloot. Behalve bovengenoemde variéteit, welke met het

type in aantal overweegt, ziin no{ verschillende van de door H a r m e r uit het

Engelsche plíoceen opgenoemde vormen in dit materiaal verteÉenwoordigd, Ik noem

daarvan de variëteítenangulata (S.V/ood 1848) (Ií/ood 1848, T.V' fíg' 1í) en

informis Harm er t9I4 (Har mer 1914, p, 160, Pl. XVI fig. 6i 1918, p. 367, Pl,
XXXVI fig. 30, 31). Van het Domburgsche strand za{ik exemplaren in verschillende

collecties, meestal van de var, carinata (!íood), Op Noord-Beveland vond de heer

Brakman een iong beschadigd voorwerp van deze soort'

N.contraria is zeker uit het plíoceen afkomstig; recent leeft de variëteít

sinistrorsa (D e s h a y e s 1830), welke ook wel als afzonderlijke soort wordt be-

schouwd, nog aan de Portugeesche kust en in de Middellandsche Zee' T e s c h

Uglz, p. 84, no. 210) vermeldt deze soort als algemeen in het middenplioceen van

de streek Grave-Oss,

lO7. Pisania exigua (Dui ardín 1837)'
Synoniem: Murex i.nsculptus A. and R. B e I I 1872'

H a r m e r 1918, p. 336, Pl' XXXV Íig. 22, 23; Pl. XLMig' 19'

L Domburg (2 ex,, C, B r.).
Deze soort is, behalve in het mioceen van Touraine, in enkele exemplaren in

het l07altonian en Newbournian in Engeland gevonden, rilíaarschijnliik heeft zij ook

bij ons in het plioceen geleefd en zijn de Domburgsche exemplaren daarvan als $e-

tuigen op te vatten,

108. Buccinum undatum Linné 1758.
' Van Benthem Jutting 1933, p. 131, fig' 1, 3'

Deze soort spoelt overal aar- onze stranden aan' waarvandaan ik $e$evéns

heb; weliswaar is zii nieÍ overal even algemeen, Ook ionge exemplaren en eiernesten

zijn langs de .{eheele Nederlandsche kust te vinden. Over het algemeen hebben de

schelpen een recent voorkomen; de wulk leeft dan ook algemeen in de Zeeuwsche

stroomen en de Waddenzee en waarschijnlijk ook wel voor de kust van Sebied II,

waar op verschillende plaatsen levende exemplaren ziin aan$etroffen na stormen,

Toch houd ik een deel van d.ezz voor niet autochthqon. Wellicht zot een zor$vu.l'

dige studie van de variabiliteit van B.undatum hl,er meer licht op werpen. Er spoelen

O.v, Uii Katwijk en Zandvoort vormen aan, welke mij bekend zijn als te leven in het

Noorden van de Noordzee en waarvan het mij nieÍ' zou verwonderen, wanneet zii

aangevoerd waren. Er worden in de literatuur wel variëteíten met naam en vind-

plu"t, genoemd, maar aanfezien mj, hooSstens een minitieus en afgerond onderzoek

,,u", dá verspreíding van diverse variëteiten resuLtaten kan afwerpen, ga ik op dit

onderwerp hier niet verder in, Een overzicht van de íen onzen! bekende variëteiten

vindt men bij Van Benthem Juttin{ (1.c., p. 135)'

\(/aarschijnlijk spoelen ook wulken uit plioceene en jonfere la$en aan ons strand

aan. T e s c h (1912, p. 78, .to, 189) vermel dt deze soort als zeTdzaam in het middenplio-

ceen van de streek Gruu"-O., en Van der Sleen vond twee ionfe exemplaren

van B.undatum in onze Eemla$en (Nordm ann1928,p'72)'lJitZeeland ken ik wel

exemplaren met een fossiel voorkomen, maar over hun ouderdom valt natuurliik weinig'.

te zeg$en.

Familie Nassariidae
ffcssaríus reticosus (J, Sowerby 1815).x loe,
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Synoniem: Nosso reÍicoso (J. Sow.).
Harmer 1914, p.61; 1920, p.517, Pl. XLVI fig. 1,2,3.
I. De Kaloot, Nieuwland (kust van het Sloe, fr., C, B r,), Z.W.strand van

walcheren (1 ex., vrrr 1929, D e P r. les. in M. L.), Domburg, Noord-Beveland.
Dezelraaie soortisvooraldoorden heer Brakman op de Kaloot ver-

zameld, al ziin ook daar de gave exemplaren zeldzaami van Walcheren en Noord-
Beveland ziin mij alleen min of meer beschadigde voorwerpen bekend, H a r m e r
heeft uit het EnSelsche plioceen diverse variëteiten van deze soort beschreven,
waarvan er zeker verschillende in het Zeeuwsche strandmateriaal zijn terug te
vinden. De bovengenoemde schelp van het Z.W.strand van lValcheren komt b.v. vrij
goedovereenmetdevar. incisa (Harmer l9l4) (Hurnier 1914, p.63, pl, III
fig. 4); de heer Brakman vond op de Kaloot en te Domburg de var. costata
(S. W o o d 1848) (H a r mer !920, p. 519, Pl. XLVI ÍiÉ. 7).

N.reticosus heeft geleefd in het \0/esteuropeesche plioceenbekken; in EnSeland
tot in het lcenian. Uit den Nederlandschen bodem wordt hij door T e s c h (lgr2,
p.78, no. 191) vermeld als algemeen in het middenplioceen, Lorié (fide Tesch
l.c.) trof hem ook in het bovenplioceen aan.

{10. lfossarius reticulqtus (L i n n é 1758).
'. Synoniem: Nasso retículata (L).

Van Benthem Jutting 1933, p. 142, fig.104.
L Nieuwvliet, de Kaloot, Nieuwland (kust van het Sloe), Vlissingen-ZouÍe-

lande, Domburg, Vrouwenpolder, !fl.-N.I7.kust van Noord-Beveland, de Verklikker
(Schouwen).

IL Van Hoek van Holland tot Petten overal,
IlL Noordzeestrand van Vlieland, Terschellíng en Ameland.
Hoewel ik van verschillende plaatsen voorwerpen van deze soort zag, welke

een recent uiterlijk hebben, is het toch opmerkelijk, dat het meeste materiaal van
N.reticulotus er níet versch, doch eerder fossíel uilziet, Levend kent men deze soort
uit het kanaal door \)íalcheren (Com.; M. L. e.a.) en uit het kanaal van Nieuwland
naar Arnemuiden (C o m.). Ook vond ik b.v. bij Bloemendaal aan Zee on{eÍwijïeld

, tecente exemplaren van deze soort. Lan$s de geheele kust vindt men met het type
\, devy:mayllg@_lBjsso 1826) (: var, nitida (Jef f reys 1867), zieyan Ben-
'\ them Jutting 1933, p. 142, fig, 105), die ook levend in het Kanaal door ÏTalche-

ren is aangetroffen (M.L,).
N.reticulatus is in West-Europa in het plistoceen opgetreden (Harmer

1918, p. 319);Van der Sle en (1912, p. 126l vermeldt hem als zeer algemeen ín
onze Eemlaglen. Fossiele exemplaren op onze stranden kunnen dus van plistoceene
of holoceene herkomst ziin. ' l

tll. 1fassorius propinguus (J. Sowerb y IB24),
Synoniem: Nassa propinqua (J. Sowerby).
H a r m e r 1914, p. 73; 1918, p. 322, Pl. XXXMig. 18, 19.

L ï7.-N.til/.kust van Noord-Beveland (1 ex., C. B r.).
Eén schelpie van het strand van Noord-Beveland beschouw ik voorloopig en

onder voorbehoud, als een jonS exemplaar van N.propinquus. Deze soort werd be-
halve in Engeland en België ook in het Nederlandsche plioceen aangetroffen, T e s c h
(19t2, p' 80, no' l97l noemt haar plaatselijk algemeen ín het middenplioceen van
de streek Grave-Oss.

x112.
y'fosscrius lamellilabrus (N y s t 1835).
Synoniem: Nassa lam.ellílobra (Nyst).
H a r m e r 1914, p. 83, Pl. IV fig. 11, L2, 13.

L Domburg (u, D.í W. K,), lí1.-N.W.kust van Noord-Beveland (C,Br.).
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Dit is zeker een zeldzame soort op de Zeeuwsche stranden, maar toch zag ik
er in de bovengenoemde collecties eenige Íraaie exemplaren van. Men kenÍ N.lamel-
lilabrus alleen uit het plioceen van België, Engeland en IJsland. Blijkbaar komt hij
ook in ons plioceen voor en zijn de aangesp oelde Zeeuwsche schelpen uit die periode
afkomstiS.

1 13. y'fassarius consociatus (S, Ï(/ood 1848),
Synoniem: Nasso consocioto Wood.
H a r m e r 1914, p. 75, Pl. IV, fig. 17, 18.

I. De Kaloot, Domburg, W,-N.W,kust van Noord-Beveland, Schouwen (1 ex.,
vI 1935, H. O d é).

Deze soort is minder zeldzaam dan de vorige; mooie exemplaren zaS ik van
het DomburSsche strand, Zij is' alleen bekend uit het Westeuropeesche plioceen-
bekken, waarin zij in België, Engeland en Nederland werd aangetroffen. T e s c h
(1912, p.80, no. 194) vermeldt ff.consocíqtus als tamelijk algemeen in ons midden-
plioceel., n ,- |,r-- 1V..'. I-5e.l."V,,c-o- [n<'^t"t-1

.lfassarius íntassatus (Stróm 1768)
Synoniem: Nosso incrossoto (S t r ó m).
Van Benthem Jutting 1933, p. 145, fig. 109.

L DomburS, \tr(l'-N.u7'kust van Noord-Beveland, Renesse.

IL Scheveningen, Wassenaarsche slag, Zandvoort, Den Helder (?, oude op-
gave van Víaardenburg, fide Van Benthem Jutting 1933, p. 146l.

Onder de gevonden exemplaren ziin er van Domburg, Scheveningen en Zand-
voort, die zonder twiifel recent zijn, maar meestal worden voorwerpen van een fos-

siel voorkomen gievonden. Bij recente exemplaren moet steeds met het feit rekening
worden gehouden, áat deze soort vaak in áe zakies schelpen zit, welke in de bad-
plaatsen worden verkocht: het is dus zeer moeilijk uit te maken of de gevonden

exemplaren werkelijk autochthoon zijn. In Zeeland, vooral op Walcheren, vindt men

nog enkele andere vormen, welke misschien loÍ. deze oÍ de volgende soort behooren,
doch wellicht ook tot andere, recent niet meer in de Noordzee levende, .Mossarius-

soorten gerekend moeten worden. Ik geef deze dus voorloopig niet den een oI ande-
ren naam en behandel hier alleen het materiaal, dat met zekerheid op den naam

N,íncrassatus aanspraak kan maken,
Fossiele schelpen van deze soort zouden afkomstif kunnen zijn uil het plioceen,

waar zij in Engeland (H a r m e r 1918, p. 325) in de jonSere lagen voorkomt. Uit den

Nederlandschen bodem citeert T e s c h (1912, p. 80, no, 199) met twijfel een opllave
van L o r i é, betrekking hebbend op een vondst van N.incrasscÍus uit het middenplio-
ceen van Grave. Verder is het mogelijk, dat deze soort in plistoceene afzettinSen in
ons land voorkomt, al is mij daar Seen opgave Van bekend.

115, ffassarius pygmaeus (Lamarck 1822)'
Synoniem: Nassa pggmaea (Lam.).
H a r m e r 1918, p. 326, Pl. XXXMig. 6, 7.

L Strand van Walcheren, W,-N.W.kust van Noord-Beveland, de Verklikker
(Schouwen, 2 ex., VI 1935, H. O dé).

Evenals bij de vorige soort het 6ieval was, zijn de werkelijk typische exem-
plaren van N.pygmaeus zeldzaami zij hebben zonder uitzondering het voorkomen
van fossielen, In Engeland is deze soort op enkele plaatsen al in het plioceen ge-

vonden, uit onzen bodem is zij mij pas uit het plistoceen bekend: Van der Sleen
ít912, p. 126l deelt mede, dat zij zeer algemeen is in de Eemvorming. Ook is het
rnogelijk, dat de exemplaren van de Zeeuwsche stranden door den Kanaalstroom
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aangebrachte recente voorwerpen zijn, want N.pyÊmaeus leeft recent o.a. in het
Kanaal.

\l:F.' .Massarius labiosus (J. Sowerby 1824).
Synoniem: Nasso lcbiosa (J. Sow.).
H a r m e r 1914, p. 72; 1918, p. 330, Pl. XXXIV fig. 20, 21.

L De Kaloot, Domburg, Ií.-N.W.kust van Noord-Beveland, de Verklikker
(Schouwen, 1 ex, def., IV 1933, D.J,B.).

. Deze uitgestorven soort ís vooral te Domburg door verschillende verzamelaars
gevonden, al zijn gave exemplaren zeer zeldzaam. In ÏTest-Europa is ff./aóíosus
niet jonger bekend, dan uit het Butleyan in Engeland; ook uit onzen bodem kent
T e s c h (1912, p. 80, no. 198) hem als algemeen in het middenplioceen van de
streek Grave-Oss,

-- Familie Volutidae
117. Voluta lomberti J, Sowerby 1816.

Plaat 3, IiÊ. 40-47.
H a r m e r 1920, p. 512, Pl. XLV fig. 3.

I. Cadzand, Nieuwvliet, Breskens, de Kaloot, Nieuwland (kust van het Sloe,
fr., C, B r.), VlíssinSen, Domburg, ï7.-N.W.kust van Noord-Beveland.

Aan het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen ís deze soort zelden en alleen in
fra6imenten gevonden, Van de Kaloot za{ik van den heer Brakman een prachtife
serie van ionge en oude, niet of weinig beschadigde exemplaren. Aan het ïTalcheren-
sche Noordweststrand zijn Írapmenten niet zeldzaam, maar eenigszins volledige schel-
pen toch een hooge uitzondering, terwijl op Noord-Beveland slechts enkele fragmenten
ziin gevonden"). V.lamberti is mij alleen uit het Westeuropeesche plioceenbekken
bekend. Zii leeïde ín het plioceen ook.in Nederland: Tes ch (1912, p. 84, no.212)
vermeldt, daí zij algemeen is in het middenplioceen van de streek Grave-Oss.

Sommíge exemplaren en fra$menten van de Zeeuwsche stranden hebben aan
de bínncnzijde nog een fraaíen parelmoerglans. Voorwerpen, die nog de fíjne spiraal-
sculr>tutrr aan de buitenzijde vertoonen, zijn zeldzaam.

Familíe Cancellariidae
118. Cancellaria contorta Basterot 1825,

Synoniem: Mer.íca contorÍa (B a s t.)
Harmer 1918, p. 394, Pl. XL fig. 5, 6, 7.

L Noord-Beveland (1 ex. def,, C, B r,),
Yan deze soort, welke in het mioceen en plioceen leefde, vond de heer B r a k-

m a n één eenígszins beschadigd, doch zeer typisch exemplaar op Noord-Beveland, Uit
onzen bodem is deze soort mij nog niet beLend, wel echter uit de Corallíne Crag en
het lilTaltonian ín Engeland. Mogelijk leefde zij dus in het plioceen ook in ons land,
Itg. Cqncellaria ionhairiana Nyst 1835.

Synoniemen: Cancellaria. Ialonlwlti Nyst 1882, Saeltia lajonkoirei (Nyst).
If a r m e r 1918, p. 397, Pl. XL fig. 18-21.

L De Kaloot (1 fr,, C.Br.), Domburg (1 ex., v.D.; 1ex., W.K.).
Deze uitgestorven soort leefde, evenals de vorige, ín het mioceen en plíoceen

en is ook ín onzen bodem aangetroffen. Te sch (19t2, p. 86, no. 2l4l vermeldt haar
als tamelijk algdmeen in het middenplioceen van de streek Grave-Oss. C.ionhairiana
is aan de Zeetr{nèhe stranden uiterst zeldzaami de twee Domburgsche exemplaren
zíjn gaaÍ, terwijl het fragment van de Kaloot niet meer is dan onÍieveer een halve
laatste wíndin{; door zíjn seulptuur en de twee spiraalrichels om de columella valt
dit fragment met zekerheid tot deze soort te rekenen,

i) De heer Brakman schreef mfr, dat in den Bijleveldpolder (ineedijkt 1857) op Walcheren ook
2 ex. van deze soort zijn gevonden, in oudere polders werd zij nooit aangetroffen,
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f,120,

Familie Turridae
Turris turrilera (Nyst in d'Omalius d'Halloy 1853).
Synoniem: Pleurotoma turrtcula (Brocchi 1814 nec Montagu 1g03).
H a r m e r 1915, p. 203, Pl. XXVI fig. 1, 2.

Id. var, sntwerpiensis (E, Vincent 1890).
Synoniem: Pleurotoma antuerpíer;sís E. Vi ncent.
H a r m e r 1915, p. 205, Pl. XXVI fig. B, 4.

L De Kaloot (2 ex., waarvan één typisch, ééntot de var. behoorend, c. B r,).
T.turrifera leefde in het mioceen en plioceen, en is o,a. van diverse plaatsen

in het r0/esteuropeesche plioceenbekken bekend. T e s c h (lglz, p, 86, no. i]9y u"r-
meldt uit het middenplioceen van de streeh Grave-Oss Pleurotoma qntwerpiensis,
welke hij voor identíek met deze soort houdt. H a r m e r besch ouwt antuerpiensis als
een variëteit van turriiera, met welke meeníngi ik mij kan vereenigen, De var. ant-
werpiensis is tot dusver niet buiten het plíoceen gevonden, zijkomt daar echter samen

' met de typische T.turrif era voor, De beide voorwerpen van de Kaloot, zijn vrijwel
Saaf en waarschijnlijk uit het plíoceen afkomstig.

l2l. Haedropleura septangularis (M o n t a g u 1803).
Synoniem: Pleurotomn septangularxs (M o n t.).
Jef f reys 1867, p. 390; 1869, Pl. XCI fig. 5.

L Goeree,
IIL Terschelling.
Door Van der Sleen (1915d, p.2O9J worden voor deze soort de beide

bovengenoemde vindplaatsen vermeld en mejuÍfrouw Van Benthem Jutting
{1933' p' 155) citeert deze op{ave met de toevoegiinS, dat de Sevonden exemplaren
van visschersschuiten afkomstig zijn {eweest. In de collectie van het mollusken-
comité bevindt zich onder de naam H.septandularís een klein schelpje, door den heer
C. Druyvesteyn in Augustus 1915 op hetstrand van Terschelling Sevonden, Het
is moSelijk, dat wij hier inderdaad met een jon6i exemplaar van deze soort te doen
hebben. Het voorwerp ziet er weliswaar níet zeer versch uit, maar kan best recent zijn.
14. Lora turricula (Montagu1803).

Synoniem: BeIa. turricula (Mont.).
Van Benthem Jutting 1933, p. 154, fig.119.
L westkapelle, Domburg, '$í1,-N.r7,kust van Noord-Beveland, de verklikker

(Schouwen, A. S l,).
II. Hoek van Holland-IJmuiden, r7ijk aan zee (?, míj is alleen de opgave

van mevrouw Maris-Fransen van de Putte (1914, p.7t) bekend van
,,Trophon truncatus", waarmee volgens Van der Sl een (1914,p.92) misschien
,,een Pleurotomq" is bedoeldí m,i, echter is ook verwarrin{ met een. ionge Bucci-
numniet uitgesloten), Bersen aanZee (1 ex,, 1929, A.P.), camperduin (1 ex,, be-
Sroeid met Hydractinía, 5 IV t926, A,).

IlL Terschelling (1 ex,, 15 VI 1916, G.
VII 1934, A,P,),

W, Jongens), Ameland (3 ex,,

De Zeeuwsche exemplaren van deze soort zien er over het algemeen fossiel
uit, terwijl een $root deel van het uit Zeeland afkomstise materiaal, dat ik ter be-
werking kreeSi, buitendien beschadigd of versleten is. Het ís daarom zeer wel moÉle-
lijk, dat daar nog meer soorten van dit genus aanspoelen *) dan deze en de
volgende; volledige onderscheiding der verschillende Lora's, wellre tegenwoordig meest
noordelijke zeeën bewonen, maar waarvan er verscheidene door H a r m e r in het

*) Dit zelfde vermoeden is al eerder door B I ó t e (1929, p. 2612D geuit voor een exemplaar van
Lmo spec., te Domburg door Jhr. W. C. van Heurn gevonden.

43



Engelsche plioceen zijn aangeLoond, is dan ook weSens de slechte conservatie van

het materiaal niet mogelijk. Wel is zeker, dat de typische L.turricula algemeen op

het N.ïí/,strand van Walcheren en Noord-Beveland wordt gevonden, T e s c h (19t2'

p. 90, no. 234) noeml deze soort uit ons bovenplioceen, maar men dient er rekeninS

mee te houden, dat zijn verhandeling is verschenen, voordat H a r m e r in ziin vet'
volg op W o o d's monogpaphie de plioceene Lora's aan een herziening onderwierp'

FI a r m e r toonde hierin aan, dat door de palaeontologen tot op dien tijd in hun

L.turriculs verschillende goed te scheiden soorten werden samen$evat, Dit kan dus

zeer wel ook door T e s c h gedaan zijn. Uíl de Eemvorming wordt deze soort door

Van der Sleen (1912,p.t27) 6ienoemd.
De voorwerpen uit gebied II houd ik ten deele voor recent, zii ziin n,l, soms

zeer Íraai versch en foomtvit van kleur. Merkwaardig is, dat L.turricula benoorden

IJmuiden tot Terschelling uiterst zeldzaam is. Op Ameland is zij waarschijnlifk weer

iets algemeener, Levende exemplaren zijn mij van onze kust niet bekend, wel be-

vinden zichin de collectie Schepman van het Zoólogisch Museum te Amster-

dam twee kennelijk levend verzamelde voorwerpen van het Borkummer Rif. De

exemplaren, die op Terschelling en Ameland zijn Sevonden, kunnen dus best van

recente herkomst zijn, i
123. Lora treuellíana (Turton 1834),-

H a r m e r 1915, p. 294, Pl. XXXII fie. 3G-33.

L W.-N.W,kust van Noord-Beveland (2 ex., C. B r,)'
Deze soort leeit tegenwoordig in nocrdelijke zeeën, doch kwam in het plioceen,

van het Waltonian aÍ, in EnSeland voor. De gevonden exemplaren hebben het voor-

komen van fossielen en ik meen ze dan ook als een bewijs voor het voorkomen

van deze soort in het Nederlandsche plioceen (of oud plistoceen) te mogen op-

vatten. Wellicht is L.treuelliana door T e s c h íI9t2, p, 90, no. 234) in zljn Pleuro-

toma turricula be{repen (zie bespreking vorige soort).

124, Mangelia coarctuta (Forbes 1840).
Synoniem: Mangelia costata (P ennani?1.777D et auct. nec (Da Costa 1??8)' Pleurotoma

costoÍo auct.
H a r m e r 1915, P. 244, Pl. XXIX fie. 13.

L Domburg (1 ex., C, B r.), \í.-N'W'kust van Noord-Beveland (2 ex', C' B r')'
De exemplaren, welke van deze zeldzame soort zijn gevonden, hebben het voor-

komen van fossielen. Zíj zouáen zeer wel uit het plioceen afkomstig kunnen ziin, in
welke periode M.coarctata behalve in Engeland en België ook in ons land voorkwam'

T e s c h (lgl2, p. 88, no. 224) vermeldt haar als vrij algemeen in het middenplioceen

van de streek Grave-Oss, Van der Sl een (t912, p' 127) als zeer zeldzaam in de

Ecmvorming, Ook moet er echter mee rekening gehouden worden, dat deze soort

recent nog o,a. aan de Engelsche kusten leeft, zoodat het ook mo$elijk is, dat wij

met over verre afstand aan$evoerde recente voorwerpen te doen hebben'

125. Mangelia mitrula (S.Wood 1848),
H a r m e r 1915, p. 269, Pl. XXIX fig. 23-25.

L \tr1.-N.\)7.kust van Noord-Beveland (1 ex., C.Br')'
Eén schelpje van een andere Mangelia-soort rangischik ik onder eenig voor-

behoud onder deze species, welke aan H a r m e r alleen uit het Belgische en En$elsche

plioceen bekend was, Misschien is d.eze vorm door T e s c h (1912, p. 88, no' 2241 in

)iin Plnurotoma costutc be$repen I aanÊezien hii daarbij opmerkt, dat Pl.mitrula

S o w.'), waarschijnlijk als synoniem beschouwd moet worden'

") Bedoeld is waarschijnlijk de soort zooals deze door W o o d is opgevat; welken vorm

J. Sowerby aldus heeft genoemd is onzeker; zieHarmer 1' c', p' 270'
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126. Philbertia leufroyi (Michaud 1828).
Synoniemen: Defrancialeufrogí (Mich.), Clathurellaleufrogi (Mich.), PLeurotomaleufroyíMich.
H a r m e r 1915, p. 235, Pl. XXVIII fig. 13, 15.

L Domburg (1 ex., C. B r. i 2 ex. ?, C. B r.).
Behalve een schelp, welke zeker tot deze soort gerekend moet worden, brenÉ!

ik er voorloopig onder voorbehoud ook nog twee beschadigde, onvolwassen exem-
plaren in onder; al deze drie hebben het voorkomen van fossielen. Behalve in Engeland
en België kwam Ph.leufroyi ook ten onzen+. in het plioceen voor. Tesch (1912,p.90,
no. 231) vermeldt haar als zeer zeldzaam in het middenplioceen van de streek Grave-
Oss' Toch moet, evenals bij zoovele andere soorten, welke misschien uit het plioceen
afkomstig zijn, rekening worden gehouden met het feit, dat deze soort recent o.a.
no$ aan de Zuidkust van Engeland leeft, zoodat dus niet is uitgesloten, dat wij met
van ver Setransporteerde recente voorwerpen te maken hebben.

Familie Conidae
127. Conus ? spec.

L Domburg (1 ex., C. B r.),
Een zeer versleten exemplaar van C. ? spec. werd door den heer B r ak m a n

op het strand van Domburgi 6ievonden. Ik houd het voorwerp voor fossiel, maar de
toestand waarin het verkeert laat niet toe, het verder te determin eeren, Ik noem
het slechts in de hoop, dat betere voorwerpen van deze soort 6ievonden zullen worden.
In hat l7esteuropeesche plioceenbekken ontbreekt het genus Conus, alleen trof T e s c h
ít912, p' 92, no. 239) in het middenplioceen van de streek Grave-Oss op secundaire
vindplaats de mioceene Conus dujardini D eshayes 1830 aan, waartoe dit exem-
plaar níet behoort.

Familie Terebridae
128, Terebra cctnqlis S. \l o o d 1848.

H a r m e r 1914, p. 53, Pl. II fig. 1.

L De Kaloot (1 ex., 1935, C. B r,),
Het eeníge mij van deze soort bekende exemp!.aar staat wat de sculptuur betreft

tusschen het type en de var. costats Ha rm er l9l4 (l c., p. 53, Pl. II fig, 2) in.
T.csnalis kent men tot dusver uit het plioceen van Engeland en België.

129. Terebra exilís A. B e I I 1871.
H a r m e r 1914, p. 54, Pt. II fig. 4, 5.' L De Kaloot (1 ex,, 1934, C.Br.).
Ondereenigvoorbehoudbren{ikeen door den heer Brakman op de Kaloot

aanSetroffen Terebrs onder bij deze soort. Van H a r m e r's beschrijving en afbeel-
ding wijkt zii af door iets bollere windingen en iets duidelijkere longitudinale ribben,
waardoor zii eenige gelijkenis met de vorige soort vertoont, Men kent T.exilís tot
dusver alleen uit de Coralline Crag en het Waltonian in Engeland,

I30. Terebrsinuersa Nyst 1835.
N y s t 1878, Pl. II fig. 2a, b; 1882, p. 21.

Harmer 191.4, Pl. II fig.6.
L De Kaloot, Dombur6!, ïí.-N.\l.kust van Noord-Beveland, de Verklikker

(Schouwen, 1 ex., A, Sl.).
Op het Walcherensche strand is deze soort geen giroote zeld.zaamheid, alleen

zijn de exemplaren meestal beschadigd, Toch zaS ik evenals van de Kaloot enkele
Iraaie voorwerpen van Domburg; Noord-Beveland leverrle tot dusver slechts bescha-
digde exemplaren.

Yan T.inuersa zijn ook enkele specimina gievonden, welke de var, costutq.
Harm er l9t4 (Har mer 1914, p. 54, Pl. II ïiÊ,7) naderen in zooverre, dat de
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longítudinale ribben zich bij het geheel volwassen exemplaar duidelijk tot aan d"n
mondrand voortzetten, terwijl zij er daarentegen steeds van verschillen door een

grooter aantal lengteribben op de laaiste winding dan H a r m e r's afbeeldin$ aan-

geeft.
Deze soort kent n1en alleen uit het \Testeuropeesche plioceenbekken, T e s c h

ílgt2, p. 86, no. 218) trof haar ook tamelijk algemeen in het middenplioceen van de

streek Grave-Oss aan,

Subclassis OPISTHOBRANCHIÀ

Ordo PLEUROCOELA
Familie Acteonidae

131, Acteon tornatilis (Linné 1758)
Jef f reys 1867, p.433;1869, Pl. XCV fig.2.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 24' fie.2'
L Domburg (3 ex,, 1930i31, C. B r'), Schouwen (1 ex,, VI 1935, H. O d é;

pl. 4, 1 ex., 12 IV 1936, D, J, B.)
IL Hoek van Holland, Loosduinen, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk'Zand'

voort. IJmuiden.
III. Slufter (Texel), Noordzeestrand van Terschelling en Ameland.
In het Sebied II ten Z.van lJinuiden ís deze soort wel nooit talrijk, maar toch

vrij geregeld aangetroffen, Op de eilanden Terschelling en Amelaàd schijnt A.tor-
natilis minder zeldzaam te zijn. De voorwetpen zijn weliswaar niet steeds versch,

rnaar hebben toch over het algemeen niet het voorkomen van fossielen. Te Katwijk
werd eens zelÍs één levend exemplaar gevcinden (zie Meiners' 1925) , De voor-
werpen uit gebied I alleen zien er zoo rri| dat men twijfelt oÍ ze wel recent ziin' De

mogelijkheid bestaat, dat zii fossiel zijn, omdaÍ A.tornatiliq reeds in het plioceen in

lfest-Europa leefde; T e s c h (lgl2, p. 94, no.242) vond hem ook, zij het weinig tal-
rijk, in het middenplioceen van de streek Grave-Oss'

Familie Rinqiculidae 'l -

r32. Ringiculi iíiiiii"ii (J. Sowerb y 18241
H a r m e r 1923, p. 813, Pl. T'XIÍÍ fie. 7Á-

L Domburf (enkele ex., C. B r,), ï7,-N.Ií/'kust van Noord-Beveland (diverse

ex., C. B r,),
Deze soort leelde in Engeland in het plioceen en het lcenian, Ook in onzen

bodem bereikte R.uentricosc volgens T e s c h (1934, p, 661) in het Icenian haar
hoogtepunt, al kwam zij reeds in het middenplioceen voor (".f. ook T e s c h 19t2,
p. 92, no, 241). De herkomst uit plioceen of Icenian van de voorwerpen, gevonden

op de stranden van ÏTalcheren en Noord-Beveland, staat dus wel vast,

\ Familie Retusidae
V 13\, Retusa alba (Kanmacher 1798).

^ 
Synoniemen: Retusa obtusa (Montagu 1803), Utri,culus obtusus (Mont.).

' 
\ Jef f reys 1867, p.423; 1869, Pl. XCIV fis.3'

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 26, fig. 3.

L BresLens, Hoofdplaat, de Kaloot, Nieuw- en St.-Joosland, Westkapelle,
Domburg, Veere, I(1.-N.W.kust van Noord-Beveland, Ber$en op Zoom' Haamstede,

Renesse, Zonnemaire, strand aan de ïlestkust van Goeree, de Beer.
IL Hoek van Holland, Loosduinen, Scheveningen, Zandvoorl, IJmuiden,

Bergen aan Zeet Caniperduin, Petten, Callantsoo$, Huisduinen'
IIL Stranden van Texel, Vlieland en Terschelling, Noordzeestrand van Ame-

land, Noordpolderzijl, Holwerd, Griend, Harlingen.
Deze soort leeÍt plaatselijk in groot aantal in de gebieden I en IIL Men moet

haar daar vooral zoeken in poelen en geulen van de schorren en slikken en dat is
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wel de reden, dat R.alba noS pas sinds korten tijd levend uit ons land bekend is, Het
eerst ziin levende ReÍusc's verzameld door Dr. J. G. S I o f f aan de O,kust van
Texel en bij Bergen opZo,om (Van Benthem Juttin É 1926),later is zij no!
op verscheidene plaatsen, ook wel in dieper water, in de gebieden I en III levend
gieconstateerd (Van Benthem Jutting en Engel t936, p.27,28). Verder
zijn op vele plaatsen in de Sebieden I en III de aan$espoelde schelpjes zoo versch,
dat zii zeker dlcht in de buurt geleef d moeten hebben.

In Sebied II is deze soort veel zeldzame.r, vooral ten Zuiden van Ber6len aan
Zee, waar de aanspoelende voorwerpen over het algemeen ook mín of meer verweerd
zijn, Dil'is trouwens eveneens plaatselijk in de gebieden I en III het geval (b.v. te
Domburg) , De oorzaak hiervan kan zijn of wel dat de schelpjes over 5lrooten afstand
zíjn fetraÁsportegrd, of. wel dal zij ouder, dus Íossiel zijn,
. In Engeland verscheen R,slba, .aï{ezien van één exemplaar in de Coralline

Crag, in het lcenian. In onzen bodem ís zij.door Van der Sleen (t912, p. 127)
zeldzaam in de Eemlagen aanSetroflen en men kent haar hier en daar ook uit holo-
ceene aÍ.zettín{en, b,v. uit de klei achter de Hondsbossche zeewerin!.

134. Cylichna cylindracea (Pennant 17771.
Synoniem: Bulla cgli,nilracea P ennant.
W o o d 1848, p. 175, Tab. XXI fig. 1a-c.

L' De Kaloot (1 ex,, 1fr., C.Br,),
De gevonden exemplaren zier^ er uit als fossielen. T e s ch (19t2, p.94, no.2431

vermeldt deze species als tamelijk algemeen in ons middenplioceen en het lijkt mij
daarom zeer waarschijnlijk, dat de voorwerpen van de Kaloot van dit níveau afkomstif
zíjn. Recent leeft Cylichna cylindracea o.a, aan de Brítsche kusten.

Familie Philinidae
135., Philine aperta (Linné 1767).

Jef f reys 1867, p.457;1869, Pl. XCVI fig.8.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 30, fig. 4-8.

L Cadzand, Domburg, Ií/estenschouwen, de Verklikker (Schouwen), Ouddorp
(Goeree),

IL Scheveningen, $(/assenaar, Bloenendaal aan Zee, IJmuiden, Camperduin,

III. Noordzeestrand van Terschelling en Ameland.

Deze soort is op de meeste gienoemde vindplaatsen slechts één of enkele malen
aangetroffen en dus overal zeldzaam, !/el is het merkwaardig, dat soms meer exem-
plaren ongeveer tegelijkertijd worden verzameld, waarna dan weer jaren geen Phi-
line's op de betreffende vindplaats te vinden zijn, Zoo vermeldt Ir. A. H, S c h e l-
ling (1933, p,6t) 5 exemplaren van het strand van Terschellin$ in Augustus 1932
en dergelijke gevallen zijn mij meer ter oore gekomen, De voorwerpen hebben meestal
een vrij versch voorkomen en zullen over het algemeen zeker recenl zijn. Uit onzen
bodem is mii Ph.aperta niet bekend, In Engeland leefde zij volgens H a r m e r (t923,
p. 808) reeds in het plistoceen.

136. Philine alsta (Forbes 1844).
Synoniem: Bullaea punctata Clark 1827 nec Bulla punctato J. Adams 1800.

Jef f reys 1867, p.453; 1869, Pl. XCVI fig.5.
, Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.35, fig. 9.

L Domburg (1 ex., 1934, C.Br. in M,A.).

. Het eenige tot dusver op ons strand gevonden voorwerp van deze soort
maakt den indruk recent te zijn.
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Ordo SACOGLOSSA.)
Familie Elysiidae

137. Elysia uiridis (Montagu 1804),
E I i o t 1910, p. 140, Pl. VII fig. 1 en 2.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 37, fig. 10.

Deze soor.t werd nooit aangespoeld aangetroffen; levend kent men hem van
de volgende Nederlandsche vindplaatsen;

L Kanaal van Nieuw- en St,-Joosland naar Arnemuiden (op groenwieren),
KofÍiehoek bij Tholen (op het slik), Zieríkzee (op Codium).

IIL Nieuwediep (op wortels van Fucus, Codium en Laminaria), Zuider-
zee (19061.

Ordo NUDIBRANCHIA
Familie Tritoniidae

138. Tritonia plebeia Johnston 1828.
Alder and Hancock 184?. fam. 2. Pl,3.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.40, fig.11.
IlL Terschelling ".) (zonder nadere aanduiding, waarschijnlijk uit een dreS-

vangst).
Drie exemplaren van deze soort berustten vroeger ín het museum te Middel-

bur6i, thans in het Zoólogisch Museum te Amsterdam; zii zijn reeds in 1879 door
Dr. J. C. d e M a n in zijn ,,Naamliist" vermeld.

Familie Polyceridae
139. Palio dubia M. Sars 1829.

Synoniemen: Polgceralessoníi d'Orbigny 1837, Polgcera ocellata Alder & Hancock 1842.
Alder and Hancock 1846, fam. 1, PI.23; 184t|, fam. 1, P1.24.
Van Benthem Jutting en Engel 1936,p.42,fi9.12.
Deze soort is nooit aangespoeld in ons land gevonden. Eén levend exemplaar

is aangetroffen in AuSustus 1928 in de haven van Den Helder (zíe E m g e I
1929, p. 89).

Familíe Lamellidoridae
140. Acanthodoris pilosa (Abildgaard 1789).

Alder and Hancock 1851, fam. 1, Pl. 15.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.43, fig. 13.

Deze soort is evenmin ooit aangespceld in ons land aanSetroffen; van levende
exemplaren ziin mij de volgende vindplaatsen bekend:

L Walcheren (zonder nadere aanduiding), Veersche Gat, Roompot en om-
trek, beoosten de haven van 'U(/emeldinSe,

IL lJmuiden (,,zuidelijke steendam", 1879).
IIL Den Helder (op verschillende plaatsen door verschillende verzamelaars

aanSetrofÍen).

l4l. Lamellidoris aspera Alder & Hancock1842.
Synoniem: ? Lamelliiloris m:rnicata O. F. M ii 1l e r 17?6.

Alder and Hancock 181t, fam. 1, PI.9.
Van Benthem Jutting en Enget 1936, p.45, fig.14.
Deze soort kent men alleen van een dregivangst in Texelstroom bii Oudeschild

van 10 m, diepte,

142. Lamellidoris bilumellata (L i n n ët 1767),
Synoniem: Onchíiloris? fuscc (Mi.iller 1776)?

. ') De data omtrent deze en de volgende orde werden mij verstrekt door Dr. H. ENGEL;
uitvoeriger gegevens vindt men in Van Benthem Jutting en Engel 1936 en in Engel 1936.

'*) De juistheid van het vindplaatsetiket schijnt niet geheel vast te staan, zie: Varr
Benthem Jutting en Engel 1936, p.39 en 41, Engel 1936, p.105,
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Alder and Hancock 1854, fam. l,'Pl. 11.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.46, fig.15,16.
IIL Texel (1 ex, iuv, op een kurk, VII 1931, A, J. J. leg. in M.A.).
Dit is met Tergipes despectus (J o h n s t.) de eenige Nudibranchiaat, waar-

van ooit een exemplaar aan ohze kunst aangespoeld is gievonden. Iíellicht zijn
zii echter op - wieren, polypen, kurken etc. aan het stiand over het hoofd Sezien
en minder zeldzaam dan men denkt. Levend is d,eze soort verder nog aangetroffen
op de volgende plaatsen:

L Vlissingen, Zeediik Westkapelle, Oosterschelde (o.a. onder de wal bij
Tholen).

IL lJmuiden (,,2uídelijke steendam", 1879J, Hondsbossche Zeewering.
IiL Den Helder (op diverse plaatsen door verschillende verzamelaars aan-

getroffen), Texelstroom bij Oudeschild (op + 10 m. diepte), diepe geul in de
lffaddenzee, GammeLs in de voormalige Zuideruee (VIII Ig29).

t43, Goniodorís nodosa (Montagu 1808).
Alder and Hancock 1846, fam. 1, Pl. 18; 1854, fam, 1, Pl. 1?.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 48, fig. 1?.

Ook van deze sodrt is slechts één vondst bekend, n.l, van een piertje aan
de zeedijk van Den Helder.

144. Anculq cristata (Alder 1841),
Alder and Hancock 1847, fam. 1, Pl. 25.

Van Benthem Jutting en Engel 1996, p.49, fig. 18.

Yan deze soort zijn levende exemplaren aangetroffen op twee plaatsen;
II. IJmuiden,
IIL Nieuwediep.

Familie Corambidae
140. Corambe bataue Kerbert 1886.

Kerbert 1886, p. CXXXVII.
Van Benthem Jutting 1922, p. 400, fig.5.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 51, fig. 19.

Yan deze soort ziin op enkele plaatsen in gebied III, meestal met de dreg,
levende exemplaren verzameld,t

III' Den Helder (op diverse plaatsen door diverseverzamelaars aangetroffen),
Marsdiep vóór de Mok, wiervelden ten N. van den Dooven Balg. Vroegier leefde
C.bataua ook op verschillende plaatsen in de Zuiderzee.

Famílie Dorididae
t46. Cadlina laeuis (Linné1767)

Synoniem: Dorts repanila Alder & Hancock 1842.

Alder and Hancock 1847, fam. 1, Pl. 6.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 52, tig. n.
Deze soort wordt ín de oudeie literatuur op twee pJaatsen als inlandsch ver-

meld; bovendien bezit het Zoólogisch Museum te Amsterdam één inlandsch exem-
plaar van deze species:

L Veersche Gat op zeewier (Maitland 1854, p,81),
IL lJmuiden (IX 1879, Dr, C, Kerbert leg, in M.A.), aan den dijk en de

steenen hoofden voor Den Helder (H o e k 1876, p. 47).

Familie Dendronotidae
I47. Dendronotus frondosus (Ascan ius 17741,

Alder and Hancock 1845. fam.3. PI.3.
Van Benthem Jutt.iÀg en Engel 1936, p. 54, fig.2L.
Deze soort werd levend aangetroffen op de volgende plaatsen:
I. Schelde bij Vlissingsche havenmond.
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III. Den Helder (op diverse plaatsen door diverse verzamelaars aangetrof-
fen), Eemsmond.

Familie ZephyÁnidae
148. Antiopella cristata (delle Chiaje184l).

Synoniem: Antíopa qistato (d. Chiaie),
Alder and Hancock 1854, fam.3, PI.44.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.56,ÍIe.22.
Deze soort is in Nederland tot dusver alleen in de Buitenhaven van Den

Helder aangetroffen.

Familie lduliidae
149. Idulia coronata (Gmelin t79t)'

Synoniem: Doto coronotn (Gmel.).
Alder and Hancock 1846, Íam. 3, Pl. 6.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.57' fig.23a, b'

Deze soort kent men ín ons land tot dusver alleen van ïíalcheren en uit de

haven van Nieuwediep.

Familie Flabellinidae
150. Eubranchus exiguus (Alder &Hansock 1848).

Synoniem: Gof,rr'ina eciaua (A. & IJ'r.
Alder and Hancock 1848' fam' 3, PI.37.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 60, fig. 24.

Deze soort is in ons land op twee plaatsen verzameld:
L Kanaal door lillalcheren bij Middelburg,
IlL Buitenhaven van Den Helder.

Familie Tergipedidae
151. Embletonia "pátlUo (Alder & Hancock 1854).

E I i o t 1910, p. 128, Pl. VI fig. 1, 2.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 62, fíg.2'5.
' 

Deze soort, welke ook in de Buitenhaven van Den Helder is aangetrofÍen,

kent men verder uit het Amstelmeer, van diverse plaatsen in de brakke binnen-

wateren van Noord-Holland en uit het Vuile Gat nabij Spui tusschen Beijerland en

Tiengemeten. Uit de voormalifeZuiderzee alleen door Kerbert (1918, p.75) ver-

meld van een piertie bij DurSerdam.

152. Tergípes despectus (Johnston 1835).
Alder and Hancock 1845, fam. 3, Pl' 36'

Van Benthem Jutting en Engel 1936' p. 63, fig. 64.

L Zandvoort (ova, ex. juv. en ad, op aangespoelde Sertularic, s,n, Tergipes

clauiger M e n k e, naar uit de figuren blijkt zeer waarschijnlijk deze species, IV
1871, S el enk a 1871, p. 1, Taf. II fig. 28),

Behalve de bovengenoemde aangespoelde exemplaren kent men deze soort

nog van de volgende plaatsen:
L Kanaal door Walcheren bii Middelburg, Domburg (op Obelia), Zand-

kreek bij het Katsche Veer (op Obelial'
IL lJmuiden, Hondsbossche zeewering'
IIL Den Helder .(op verschillende plaatsen door diverse verzamelaars aan-

getroffen).
Vroeger leefde T,despectus ooh in de Zuidetzee:

153. Cratena aurantia (Alder & HancocklS42).
Synoniem: Amphot'na auÍantia (A. & H.).
Alder and Hancock 1851, fam.3, Pl.27.
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p' 66, fie' 27.

Waarschijnlijk is dit ,,het gevederde of zachtgedoornde zeeslakie" door

Bomme (1773, p.292) van ï[alcheren beschreven, Ook is deze soort door ver-
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schillende verzamelaars bij Den Helder aangetroffen. L o m a n (1893, p. 36) beschreef
van deze vindplaats de var. pallída.

Familie Aeolididae
154. Fqcelinq coronata (Forbes & Goodsir 1839).

Alder and llancock 1846. fam.3. Pl. 12.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 68.

Deze soort is uit ons land bekend van de volgende plaatsen:
L Kanaal door Walcheren bij Middelburg.
IIL Den Helder (op diverse plaatsen door verschillende verzamelaars aan-

getroffen), Terschelling.

155. Facelina drummondi (Alder & Hancock 1848),
Alder and Hancock 184t1, fam. 3, Pl. 13.

Van Benthem Jutting en 8nge1 1936, p.69, fig.28.
Deze soort werd in ons land tot dusver alleen op diverse punten in de havens

van Den Helder aangetroffen.

156. Aeolidia papillosa (Linn ê l76tl.
Synoniem: Aeolis papilloso (L.).
Alder and Hancock 1854, fam. 3, Pl. L
Van Benthem Jutting en Engel 1936, p. 71, fig.29.
Hoewel dit onze atgemeenste schelplooze zeeslak is, zijn ook van deze soort

Seen aangespoelde exemplaren bekend Men kent Ae.papillosa van de volgendr
plaatsen:

L Mond van de Westerschelde bij Vlissin{en (op slib), Ierseke (in oester-
perceel), Zierikzee (op het slib van de schorren).

IL Scheveningen ??, IJmuiden.
IIL Den Helder (van diverse punten in de haven), oesterbank in Texelstroom.
Vroeger (1886) ook eenmaal in de Zuiderzee aanSetroffen.

$ 7. Classis Scaphopoda
Familie Dentaliidae

157. Dentalíum entalís Linn ë 1758.
Jeffreys 1865, p. 191; Pl. LV fig. 1.

Van Benthem Jutting en Engel 1936, p.93, fig.37,38.
L Cadzand, de Kaloot, Domburg, W.-N.I7,kust van Noord-Beveland, de Ver-

klikker (Schouwen), Renesse,
IL Scheveningen (fragmenten, D. J, B, en S, J, G.), Katwijk (1 ex,, XII 19t2,

P. P. de Koning leg. in M.L. zie Vernhout 1912, p. 168), IJmuiden (Van
Benthem Juttíng en Engel 1936, p,94).

IIL Terschellíng (pl, 15-16, 1 ex., 19 IV 1928, G, W, J o n gie n s leg. in
C o m.).

De exemplaren uit gebied I breng ik onder voorbehoud lot deze soort, aan-

fezien zij in zeer slechte conditie aanspoelen en dus niet met zekerheid te determi-
neeren ziin. Ik houd deze exemplaren voor fossieli zij zijn aan het Walcherensche
strand niel zeldzaam, T e s c h (1912, p, 60, no, 126) heelt blijkbaar 6leen onderscheid
gemaakt tusschen deze en de volgende soort, aanSezien hii D.entolis onder de syno-
niemen van D,uulgare (D a Costa) vermeldt. Hii trof dezen vorm ín onder- en
middenplioceen aan. De exemplaren uit de gebieden II en III zullen wel recent zijn.

158, Dentalíum uulgare (Da Costa t778).
Synoniem: Dentalium tarenti.num La marc k 1818.

Harmer 1923, p. 817, Pl. LXIII fig. 30, 31.

L Domburg (C. B r.), I7.-N.I7.kust van Noord-Beveland (C. B r.).
Van een tweede Dentalíum-soort, welke zich van de vorige door een lengte-

xr.,
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x tse.

sculptuur aan de apícale zijde onderscheidt,vonddeheerBrakmanenkeleêX€rn:
plaren op Walcheren en Noord-Beveland. Ik deel ze onder eenig voorbehoud bii deze

soort in, maar de conservatietoestand laat niet toe, met zekerheid te zeggeni of wij
hier niet met affesleten voorwerpen van een sterker feríbde species te doen hebben,
Ook is het mogelijk, dat zich in het materiaal met longitudinale sculptuur verschil-
lende soorten bevinden. Ik houd de exemplaren weer voor fossiel, hoewel deze soort
o.a, aan de Belgische kust recent voor moet komen (Van Benthem Jutting
1926a, p. 691.T e s c h (19t2, p. 60, no. t26J vermeld D.uulgare, welke hij echter blijk-
baar met D.entaIis L. over één kam scheert. als zeldzaam in het Nederlandsche
onder- en middenplioceen.

$ 8. Classis Lamellibranchia
Ordo TAXODONTA
Familie Nuculidae
Nucula cobboldiae J. Sowerby 1817.

Plaat 10, ïig. t56-157.
W o o d 1851, p. 82, Tab. X fig. 9a-b.
I. De Kaloot, I(/estkapelle-Vrou'rvenpolder, W.-N.W.kust van Noord-Beve-

land.
Deze soort spoelt over het algemeen in beschadígde exemplaren aan; van

Domburg, waar zij niet zeldzaam is, zaÊ ik ook enkele gave kleppen. Op de andere
vindplaatsen werden slechts weinig exemplaren aangetroffen. N.cobboldiae leeÍde
in het Westeuropeesche plioceen en oud-plistoceen en is ook in onzen bodem door
T e s c h (1912, p. 24, no. 18; 1934, p. 662) algemeen ín het bovenplioceen en lcenian
aangetroffen. Recent komt deze soort riiet meer levend voor,

160. Nucula laeuigata J. Sowerby i818,

l'"ó""ii;i; i'ï::ri:Z'l-l ., B r.), Domburg (enke te t7l ex,, c. B r.), ï(/..
N.W.kust van Noord-Beveland (11 

"*., C. B r.).
Onder de door den heer Brakman van d,ezen pliocèenen vormverzamelde

exemplaren bevinden zích enkele fraaie gave kleppen. De door ï7 o o d opgefeven
maximale lengte; 1.3/8 inch wordt door het Srootste mij bekende exemplaar echter
lang niet bereikt; dit meet n.l. slechts 17 mm, T e s c h (1912, p. 24, no. 17) kent ook
deze' Nucula lit onzen bodcrn en wel voornamelijk uit het middenplíoceen, maar ook
uit het onder- en bovenplioceen, Evenals de vorige soort komt N.laeuigata niet meer
recent voor,

t6t. Nucula tumídulq Malm 1862,
Jensen og Spàrk 1934, p. 23, fig. 10.

IL Katwijk (1 ex., 19t2, P. P, d e K o ni n S leg, in M, L,), Noordwijk (1 ex.,
1912, P. P. de Koning leg. ín M.L,)

Deze twee reeds door Vernhout (1916, p, 168) vermeldeexemplarenhebben
een zeer versch voorkomen. N.tumidula is echter een soort uit noordelijke zeeën,

zoodat wij wel moeten aannemen dat deze exemplaren hier op eenigerlei wijze zijn
aangevoerd

162. Nucula nucleus (Linné 1758).
Jef f reys 1863, p. 143; 1869, Pl. XXIX fig.2.
L De Kaloot, Domburg.
IL Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bergen aan Zee-

Camperduin (1 fr., 7lI 1932, A.),.Petten (Van'der Sleen 1915d, p. 2t0).
- De exemplaren uit gebied I hebben over. het algemeen het voorkomen van
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fossielen, want hun conservatietoestand is geheel dezell.de als die van de andere fos-
siele Nuculs's uit dit gebied. De Íossiele exemplaren kunnen van plioceenen of van
plistoceenen ouderdom zijni T e s c h (1912, p. 24, no. 19) vond deze soort algemeen in
het middenplioceen, en Van der Sleen (1912, p. t24) geeft haar als zeldzaam in
onze Eemlagen op. Alleen van DomburS ken ik enkele schaaltjes (o,a. 212 €x.,
D e G r,), die ik voor recent houd. De voorwerpen uit gebied II zien er versch uit en
zullen wel zeker recent zijn. De soort blijkt zeer bros te zijn, want gave kleppen zijn
zeer zeldzaam, terwijl fragmenten plaatselijk soms talrijk zijn,T i n b e r gi e n (1924a)
vermeldt b,v. uit November 1922 3tl2 ex. def. l llex. gaaf uítéénbankvanschelp-
gruis bij Scheveningen. Benoorden IJmuiden is N.nucleus zeer zeldzaam, in gebied
III is deze soort nog niet gevonden.

163, Nucula turgida Leckenby & Marshall 1875.
Synoniem: Nucula tuïtídn G. B. Sowerby 1833 nec (Bronn 1831).

Jef f reys 1863, p. 149;1869, Pl. XXIX fig.3.
I. Domburg (tÁ e*., winter 1930/31, C. B r,).
Onder voorbehoud breng ík één Nucula-schaal tot deze recent b,v. aan de

EnSelsche kusten levende soort, Fossiel kent men haar uit het Engelsche plioceen en
de Deensche Eemlagen, maar het Domburfsche voorwerp ziet er eerd,er uit als van
recente herkomst,

164, Nuculs praxima S u y t822. n

Synoniem: Nucula trtgonula S. Wood 1840.

lV o o d 1851, p. 86, Tab. X fig. ?a-b.
L DomburS (312 ex, winter 193t132, C, B r.).

' Deze soort kwam in het plioceen van ïlest-Europa voor en is ook in onzen
bodem door T e s c h (1912, p. 24, no. 20) in enkele exemplaren in het míddenplio-
ceen van de streek Grave-Oss gevonden. Recent leelt N.proxima aan de Oostkust van
Noord-Amerika, De Domburgsche exemplarcn zijn dus wel zeker van plioceene her-
komst.

Familie Malletiidae
165. Malletiq obtusa (M, SarsM.S,, G.O.Sars1872).

Jensen og Spárk 1934, p. 27, fíg. 13.

IL Noordwíjk (1 ex., l9t2,P.P, de KoninÉ leÉ.in M,L.).
Volgens mondelinSe mededeeling van den heer De Koningi, werd het eenige

uit ons land bekende exemplaar van deze soort, dood, doch met vleeschresten, aan-
getroffen in een spleet in een stuk drijfhout, M.obtuso kent men overi6lens alleen uit
noordelijke zeeën, waarschijnlijk is het stuk. drijfhout, of wel door zeestroomingen,
of op andere wijze daarvandaan op ons strand terecht gekomen.

Familie Ledidae
166, Leda myalis (Couthouy 1839).

Plaat 10, ÍiÊ. 164.
Synoniem: Leda oblongoid.es (S. Wood 1840).
'\['o o d 1851, p. 90, Tab. X Íig. 17 a-c.
L DomburS (M.L,; C. B r.),
Dit is een zeer zeldzame vorm op het Domburgsche strand, welke in het plio-

ceen in \ilí/est-Europa voorkwam, doch recent nog slechts van de Noordamerikaansche
Oostkust bekend is. Tesch (1912, p.26, no.23) haaltopgavenvanLori évandeze
soort uit ons midden- en bovenplioceen aan, waarvan hij de eerste echter betwijfelt,
omdat L.myalis overigens niet uit oudere lagen dan het bovenplioceen bekend is.
Later {1934, p, 662) verklaart dezelïde auteur, da| deze soort eerst in het oudere
Icenian verschijnt.
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X 'ne

167. Leda lanceolata J. Sowerby 1817,
'W o o d 1851, p. 88, Tab. X fig. 16 a-b.

L N.einde Westkappelsche zeedijk (fiex,,VilI1928, A. S cho enm aker s),
DomburS (Á .*., W, K.; eenige Ír. ?, D e S m,), Colijnsplaat (fi ex,, J. T h, H.).

Deze Leds is wel even zeldzaam als de vorige soort, De door den heer D e
S m i t gevonden fraglmenten deel ik onder voorbehoud bij deze species in, aan6iezien

ze niet meer met zekerheid te determineeren zijn, L.lanceolata wordt door T e s c h

í1934, p. 662; zie ook 19t2, p. 26, no.22) uit ons Amstelien en Icenian vermeld.
Recent leel.l zij nog in arctísche zeeën.

168. Portlandis lenticula (Móller 1842),
Synoniemen: Yold,íella lenticula (Móller), Ledn pggmaeo Jeff reys 1863, S. lilood 1851?,

Nyst 1882?, Tesch 1912? (nec v. Miinster 1835).

S a r s 1878, p. 39, Tab. 4 fig. 10a-b.

l. DomburS írl .*., C, B r.).
Het zeer fraaíe Domburgsche exemplaar komt geheel overeen met S a r s' be-

schrijving van deze thans in de Noordeuropeesche zeeën levende soort, Volgens
Daut zenberg & Fischer (1912,p,407) ís deze echter niet identiek met Von
M ti n s t e r 's Nucula pygmaes. Ik durf echter niet uit te maken of de Leda
pygmsea, welke uit het bovenplioceen van En$eland en Nederland is beschreven tot
Móller'sof totv.Mtinster'svormmoet worden gerekend, of wel de verbin-
dende schakel tusscheri deze beid,e vormt, De Domburglsche vondst zou men als een

aanwijzin{ kunnen beschouwen, dat de bovenplioceene Leds pygmaea inderdaad iden-
tiek is met P.lenticula; anderszijds lian niet ontkend worden, dat W o o d's figuur
noglal van die van Sars afwijkt. Wood beeldt n,l. een schelpie af, dat naÉlenoeÉl

aequilateraal is en een zeer sterk geboSen onderrand heeft. Dit zijn juist de ken-
merken, welke DautzenberS & Fischer (1.c.) als verschilpunten tusschen

beide soorten op{even, Voorloopi! deze identiteitskwestie en daarmee de vraag naar
de herkomst van ons schelpje in het mídden latende, is hier dus de vondst van één

schelpklep van P.lenticula op het Walcherensche strand geconstatlerd,

Familíe Arcidae
,.- Arca barbata Linn é 1758.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollf us 1891, p. 182, Pl. XXXII fie. 1-5.

L De Kaloot (412 ex., C. B r)), Domburg (212 ex., C, B r.; 1l e*', v. D;),
Het is onder eenig voorbehoud, dat ik een zeer zeldzaam in Sebied I aan-

spoelende Arca toÍ deze soort brenS; weliswaar komen de gevpnden exemplaren
goed met de jonge A.barbata overeen (het grootste Zeeuwsche exemplaar meet"

27 mm. lengte) , maar er is geen enkele aanwijzing te vinden, datdeze soort ooit in,

of in de buurt van, Zeeland heeft geleefd, Tegenwoordig vindt men haar in de

Míddellandsche Zee, aan de Zuidkust van Spanje en bij de Kaap-Verdische eilan-
den. In het mioceen en plioceen is haar verspreiding wel grooter geweest, maar zij is
toch uit het Westeuropeesche plioeeen niet bekend, De conservatietoestand van de

Zeeuwsche exemplaren komt Seheel met die van aangespoelde plioceen-fossielen

overeen,

170. Arca lactea Linné 1758'
Synoniem: Barbatía lactea (Linné).
Jef f reys 1863, p. 177;1869' PI. XXX fig.5'

L Cadzand,Nieuwvliet,Westkapelle-Oranjezon, W.-N.lV.kust van Noord-
Beveland.

IL Kijkduin, ScheveninSen, Katwijk, Zandvoort, Petten.
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door schelpenzuigers, die in dien tijd voor de kust in bedrijf waren en daarbij oud-
plistoceene en jong-plioceene afzettingen kunnen hebben opgewoeld. Bij een bezoek
aan het eiland in April 1935 viel mij op het strand het groote aantal aangespoelde
fraglmenten van Cyprina islandica (L.) op. Op de kust van Noord-Beveland zijn fos-
sielen uit het Paniselien, het Díestien, het middenplioceen (Scaldisien & Poederlien),
het lcenian en mollusken, die voorkomen in de fauna van de Eemlagen, aangetroffen
(ziekaafi I), ïfat de recente fauna betreft domineeren aan het strand van Noord-
Beveland de bewoners der wadden en slikken als Hydrobia uluae (Penn.), ReÍusc
qlba (K a n m.) , Cardium edule (L.), Abra tenuís (M o nt,), Mocomabalthica (L.) etc.

Aanspoelingen van de oevers van de Oosterschel de zíjn mij niet bekend, maar
men kan verwachten, dat zii eenzelf.de karakter dragen als die van de'\tríesterschelde
(zie p. 151). Gaat in de andere stroomen de fauna lanfzamerhand in een typische
brakwaterfauna over, dit is in de Oosterschelde, waar slechts weinig zoet water
meer binnenkomt, niet het geval. Men vindt hier tot op de wierhellingen bij Bergen
op Zoom (c.f. S I o Í Í 1925a) een typische mariene fauna,

Op het strand van het eiland Schouwen spoelen nog tertiaire mollusken uit
verschillende la{en aan. Mij zijn met zekerheid fossielen uit het Paniselien, het
middenplioceen, het Icenian en soorten, die deel uitmaken van de Eemfauna van dit
strand bekend. Het maakt den indruk, alsof van de tertiaire fossielen het vooral de
kleinere soorten zlin, die het strand van Sehouwen nog bereiken, wat lo{isch zou ziin,
omdat deze natuurlijk het gemakkelijkst door den stroom naar het Noorden worden
meegevoerd

lil7at de recente schelpen betreft, schijnen er in de facies van het aanspoelsel
verschillen Íe ziin met de aïzeÍlináen op het strand van het eiland \ilflalcheren. Zoo
schijnen bijvoorbeeld Spisu/a subtruncata (D a C.) , Donax uittatus íD a C.) , So(en
marpinotus M o n t. en Ensís ensis (L.) hier alqemeener te zijn dan op \il7alcheren. Ik
weet echter niet of dit werkelíjk zoozeer het geval is, dat men hier al van Mactra-
fauna kan spreken,

In ieder feval wijzen de {efevens, die ik tot míin beschikkinE heb, er op, dat
de grens tusschen Cardium- en Moctra-fauna niet precies met die tusschen {ebied ï en
II samenvalt, maar dat er een {eleideliíke overÉan{ van de een naar de ander be-
staat, Van de eilanden Goeree, Voorne en de Beer is mií wel het voorkomen van
vriíwel alle gewone en van vele zeldzame recente mollusken bekend, maar over hun
relatieve frequentie heb ik niet voldoende {eSevens. Aan het strand van Voorne ver-
zamelde ik zelÍ een middag (19 IV l936Jt er was toen geen domineeren te consta-
teeren van Cardium of Spísu(a; in de eene afzetting overwooÉ de eene in de andere
de andere vorm, Het sediment op het strand van de Beer schijnt zich in hoofdzaak
bii dat van het strand van Hoek van Holland aan te sluiten, men vindt er alleen wat
meer wad- en slíkbewoners [Scroóicularia plana (Da C.), Macomabalthicq (L,) e.d.l
tusschen de andere soorten.

Fossiele mollusken zijn mij van deze dríe stranden der Zuidhollandsche eilanden
no{ níet bekend {eworden, toch zullen zij er vermoedelijk wel te vinden ziin. Misschien
komen in het lichtere materiaal op Goeree noS wel uit het Zuiden aan{evoerde
schelpen uit het plioceen en Icenian voor en het lijkt mij ook onwaarschijnlijk, dat
op deze eilanden gleen verteglenwoordigers van de ,,Eemfauna" te vínden zoaden ziin,

Op de stranden van de Grevelingen en de Haríngvliet kan men natuurlijk
afzettingen verwachten van eenzelfde karakter als díe van de kusten van de'ïTester-
en Oosterschelde, Van Goeree zag ik een monster van den oever van het Sprinfers-
diep met:
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X

IIL Zeebodem voor Texel (met zandhapper, 712 ex., 1912, Dr. J. J. T e s c h
leg. in M.L..)), Noordzeestrand Vlieland.

Van verschillende punten van de kust, ook uit gebied l, ziin mij exemplaren
van deze soort bekend, welke kennelijk recent ziin. A.lactec is overal zeer zeldzaam,
noS het minste aan de stranden van Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren. Hier vindt
men ook voorwerpen, die men eerder voor fossiel zou houden, A.Iactea leefde reeds
in het plioceen in België en Engeland, maar is mij uit onzen bodem niet bekend.

,,, Familie Glycymeridae
\/ l' 171a. Glycymeris glycymeris uariabilis (J, Sowerby 1824)'

A/ Plaat 3, fig. 48-51.
Synoniemen: Pectunculus glgcgmeris Wood, Nyst e.a. nec (Linné 1?58), Glycgmens binncu-

Iatus B7óte 1929 nec (Poli 179t.
rff o o d 1851, p. 66. Tab. IX fig. 1a-h.
L Cadzand-Nieuwvliet, de Kaloot, Síestkapelle-Vrouwenpolder, 17.-N.!f.-

kust van Noord-Beveland.
Het gemiddelde type van GLglycymeris uit het '$Testeuropeesche plioceen zooals

dat reeds van oudsher bekend is, wijkt iets af van den vorm, waarin zich de soort te{en-
woordig b,v. in het Kanaal voordoet. Toch is het onmo5ielijk, zooals W o o d ook al
opmerkt, om een scherpe grens te trekken. J, Sowerby beschreeÍ de Glycymeris
uit de Enfelsche CraS als aparte soort. Haar naam uariaóilis kan nu dienen om den
plioceenen vorm als subspecies van Gl,glycymeris aan te duiden. Deze ondersoort
onderscheidt zich van de recente Gl.glycymeris glycymeris (L i n n é 1758) doordat
zij minder bol is en tamelijk lang t.o.v. de hoogte. B I ó t e heeft, in navolgin{ van
S a c c o (1898, p.28), d.ezen vorm bij Gl,bimaculaÍa (P o I i) willen índeelen. Hoewel
ik een zekere, bii sommige voorwerpen zelÍs frappante overeenkomst met die medi-
terrane species niet kan ontkennen, lijkt het mij toch onwaarschijnlijk, daÍ. deze op-
vatting op den duur stand zal kunnen houden. Een herzieningi van de iong tertiaíre
tot recente vormen van het Senus Glycymeris, gebaseerd op de studíe van een uit-
gebreid materiaal, afkomstig van vele víndplaatsen en niveau's, zou hier misschien
zekerheid kunnen brengien. In íeder Seval is de vorm van de Zeeuwsche stranden
dezelfde als die, weLke uit het plioceen van ï7est-Europa is beschreven, zoodat zijn
herkomst wel vast staat. T e s c h (19t2, p. 28, no, 28) vermeldt hem uit onzen
bodem uit het middenplioceen en'verder nog uit het bovenplioceen van Breda,

l7lb, Glycymerís glycymerís glycymeris (Linné 1758).
Synoniem: Pectuneulus glycgm,ens (L.).
Jef f reys 1863, p. 166; 1869, Pl. XXX fie.2.
IL Noordwijk (Yz e*,begroeid meÍ Chorda filum (L,), 1 IX 1936, D r. R.

IJzerman leg. in Com.).
Van de recente ondersoort is met zekerheid één exemplaar glevonden, dat blijk-

baar driivend gehouden door den er op Sroeienden wierbos, door den stroom uit het
Kanaal is aangevoerd. Sommige exemplaren uit Zeeland komen ook deze subspecies
zeer nabij, omdat zij echter steeds helzellde fossiele voorkomen hebben als de voor-
werpen van de plioceene ondersoort en de twee ondersoorten geleidelijk in
elkaar overgaan, heb ik deze exemplaren niet van Gl.glycymeris uariabilis geschei-

den, Met de mogelijkheid, dat in Zeeland verweerde kleppen van Gl.glycymeris
glycymeris aanspoelen, moet echter rekening gehouden worden. Dat zouden dan fos-

*) Deze exemplaren zijn door Tesch (1913, p. IX) oorspronkelijk als Arca tetragonn Poli ge-
publiceerd,dochzijnblijkbaardezelfdealsdegene,die door Van der Sleen (1915d, p.210) en

Vernhout (1916, p. 169) reeds onder Á. loctecr genoemd zijn.
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y \ 1?2. Glycymeris pilosa (L i n n é 1767) var.?
/ \ \ Plaat 3, fig, 52-54,

Nyst 1844, p. 247, Pl. XIX fig. 6a-b.
L ïTesterschelde bíi Terneuzen

diepte, 512 ex,, M.M.), de Kaloot (rÁ
aangetast door boorspons, De Sm.).

Ik betwijfel oÍ deze vorm inderdaad tot Gl.pilosa Serekend moet worden,
Sacco (1898, p, 30) noemt haar onder de synoniemen van Gl.bimaculaÍa Poli
var. tsurinensis (Brongniart 1823). In ieder Seval is het de door Nyst be-
schreven vorm, die vermoedelijk identiek is met "Gl.piíosa", die als karakteristieh voor
het bovenste mioceen of Anversien Élenoemd wordt (E. Mailleux 1933, p. 188).
De schelpen van d.ezen vorm zijn zeer dik en zwaaÍt hetgeen waarschijnlijk één van
de redenen is, dat zii zoo weinig aanspoelen.

173, Glycymeris uiolascens (Lamarck 1819).
Bucquoy, Dautzenberg et Dollf us 1891, p. 205, Pl. XXXVI fig. 1-4.
L Zoutelande-ïTestkapelle í,% ex., 1924, Fr. Verdoorn).
Het Sevonden exemplaar is kennelijk recent. Levend kent men Gluiolascens uit

de Middellandsche Zee, van de Atlantische kust van Spanje en de Kaap Verdische
eilanden. Wij moeten dus wel aannemen, dat dit eenige Hollandsche exemplaar
daarvandaan op een of andere toevallige wijze aan het ïTalcherensche strand is

Seraakt.

Ordo ANISOMYARIA
Familie Mytilidae

174. Modiolus modiolus (L i n n é 1758) '),
Synoniem: Volsella mod.iolus (Linn é).
Jef f reys 1863, p. 111; 1869, Pl. XXVII fig.2.
L de Kaloot, Westkapelle, Z.ï7,kust van S7alcheren ílZ e*' d e P r, le{.

M.L.), Domburg, r$í/,-N.I7.kust van Noord-Beveland, Renesse (1Á 
"*., IV 1933,

Verhaa r), Noordzeestrand van Goeree,
IL Katwijk, Zandvoort") (jonge ex. 1., op mand, 10 II 1915, Com.),
IlL Noordzeestrand van Texel (612 ex., VII 1930, J. Th. H.), Vlieland (1 fr.,

A.), Terschelling, Breehorn ten N, van lWierin6ien (212 ex., 14 VI 1927, Com.).
De exemplaren van de Kaloot en \0íalcheren hebben over het al6lemeen geen

zeer recent voorkomen en zijn ook meestal min of meer beschadigd, De soort is op
die vindplaatsen echter niet zeer zeldzaam, De opgave van Goeree berust op vond-
sten in 1916 aldaar door den heer V a n E y k gedaan. Deze exemplaren waren
zeer versch. In gebied II is M.modiolus weer zeer zeldzaam, iongle exemplaren blijken
soms levend op driivende voorwerpen te kunnen worden aangevoerd. In gebied III
wordt deze soort nogial eens gevonden, meestal met de opperhuid nogi aanwezig, zoo-
dat wij hier wel met recente exemplaren te doen hebben.

') De als Modiolus barbatus (Linné 1758) en MoèIiolus phaseolinus @hilippi 1844) uit ons
land bekende Lamellibranchiaten, zijn gebleken jonge exemplaren van Modiolus mod,ialus (L.) te ziin.

*') Ten onreehte is door mij (Van Regteren Altena 1935b, p. 23) een jong ex. van deze
soort van een tusschen Noordwijk en Zandvoort aangespoelde kurk vermeld: dit ex. bleek later een jonge
M11tíIus edulis L. te zijn.

s6

siele voorwerpen uit iongere mariene afzettíngen, of
het Kanaal aan6ievoerd kunnen zijn.

wel recente exemplaren uit

(opgevischt door schelpenzuiger op * 30 m,
ex,, C. B r,), \Testkapelle-Domburg (212 ex.

1n

c,



Uit onzen bodem is mij M.modiolus (L.) niet bekend, in Engeland en Belgié
kwam deze soort echter reeds in het plioceen voor en ik houd dan ook een deel van
de Zeetwsche exemplaren zeker voor fossiel.

175. Musculus marmoratus (F o r b e s 1838).
Synoniem: Mod,iolaría mnrríLorata (F o rb e s).
Jef f reys 1863, p. 122; 1869, Pl. XXVIII fig. 1.

L Kijkduin, Scheveningen, Noordwijk, Camperduin-Petten, Petten.
IL Noordzeestrand Texel.
De gevonden exemplaren zijn zonder uitzondering recent en werden meestal in

zeer verschen toestand op drijvende voorwerpen, meestal kurken, aangetroffen.
Alleen van Scheveníngen is mij meer dan één vondst bekend, waarvan één van een
twintigtal exemplaren. Op de andere plaatsen werd M.marmoratus op ieder slechts
eenmaal, meest in een Serin{ aantal exemplaren aangetrofÍen.

X; 176. Mytilus edulis Linné 1758. Fr-'-
I ) Jef f reys 1863, p. 104; 1869, Pl. XXVII fig. 1.

De mossel spoelt overal op ons strand aan en is ook bijna overal één van de
algemeenste schelpen. Het meest vindt men haar op die stranden, waar zij in de on-
middellijke nabijheid op pieren, zeeweringen etc. leeft. Deze zijn in de drie Sebieden
steeds r'rjkelijk met Mytilus bezetl nieuw aangielegde pieren ziin weldra met een
laagi mosselbroed bedekt, Dit kon ik constateeren op de golfbrekers, welke in de
laatste jaren tusschen Bergen aan Zee en Camperduin nieuw zijn aangebracht,

In de gebieden I en III treffen wij bovendien in de stroomen, resp. in de
Vaddenzee, uitgebreide mosselbanken aan, waarop van oudsher de mosselvangist
wordt bedreven, In Zeeland kent men ook mosselkweekeriji deze is in de ïTadden-
zee van geen belanÉ (Having; a 1932, p.51 e.v.), Het talrijkste voorkomen wordt
natuurliik bii optimale levensvoorwaarden aangetroffen en dit zijn volgens H a v i n S a
(1922, p. 377) een zoul{ehalte van 20-30 96o en sterke stroom.

Men vindt M.edulis in alle stadia van slijtage en verweering en het is best moge-
líik, dat een Sedeelte van de aangespoelde exemplaren fossiel ís. Uít onzert bodem
meldt Tesch (19t2,p.24,no.16) deze soort uit midden- en bovenplioceen en Van
der SIeen (1912,p, 1241 uitdeEemvormingl. Ook ín holoceene mariene aÍ.zet-

tingen is het een algemeene vorm,
Een eigenaardíg breedere en plaftere vorm van Mytilus is enkele malen van

ons strand gesignaleerd onder den naam van Mytilus galloprouíncialis L a m a r c k
1819. Mii ziin van dezen vorm de volgende vondsten bekend;

IL Scheveningen (1 ex., S. J,G.; 2 ex, op kurk D. J.B,), Katwijk (op achter-
liif vanCarcinusmaends(L.),zie Lacourt 1934), Noordwiik (eenige ex. op
aanSespoeld wier, zie Lacourt íbidem, hiervan 2 ex. in coll. J,Th.H.), Camper-
duin-Petten (6 ex. en 1 ex, levend op Himanthalia, 29 IX 1935, A.).

'lVaar het hier echter steeds mossels betreft, die op bíjzondere plaatsen (meest
op drijvende voorwerpen) zijn vast$ehecht, lígt het vermoeden voor de hand, dat
iuist de plaats van vasthechting den bijzondercn vorm heeft doen ontstaan. Volgens
Boettger (1930b) is M.galloprouincialis een tot de Middellandsche Zeebeperkte
soort (afgezien van enkele gevallen, waar directe export uit dit gebied geconstateerd
kon worden) en zijn alle mossels van de lWesteuropeesche kust, welke met dezen
naam bestempeld zijn, niet anders dan onder de invloed van plaatselijke factoren
gemodificeerde exemplaren van M.edulis.

Al mogen wij dezen vorm dus waarschijnlijk niet met een aparten soortnaam
aanduiden, toch blijft hij merkwaardig genoeg om afzonderlijke vermelding te ver-
dienen.
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. Familie Pectinidae
\tZl". Pecten msximus westendorpianus Nyst & Westendorp 1839.

' Pla at 4, Iig. 55-57.
Synoniemen: Pecten matítmrs (L.) var. lartsatus S. Wood 1855, Pecten uestendorpi Nyst in

Dewalque 1868.
'W o o d 1855, p. 323, Tab. XXXI fig. 25; t874, p. 106, Tab. VIII fig. 1.

N y s t 1878, Pl. XU fig. 1a-g; 1882, p. 14?.

L Mond Westerschelde (212 ex., L' D o r s m an C zn.
Kaloot (312 ex., C.Br.), Domburg (1 fr,, zomer 1918, Jhr, W' C.

leg. in M.A,).

leg, in M, A.), de
van H e u r n

Yan deze ondersoort zijn mij alleen enkele platte schalen bekend en hier'
van zijn er slechts drie, n.l. één van de Kaloot en het Domburgsche fragiment,

typisch. Alle andere genoemde exemplaren {en ik ken er zoo no6! meer van onbe-

kende víndplaats, doch zeker uít een van de Zeeuwsche stroomen afkomstig), hebben

voor deze subspecíes een te Sroot aantal ribben. Het aantal ribben behoort acht
à negen te bedragen en is bij de niet typische Zeeuwsche exemplaren ongeveer elf,

Hierin, soms bovendien nog in de sculptuur, naderen die exemplaren dan sterk de

volgende ondersoort. P.maxímus westendorpícnas ís afkomstig uit het onderste plio-
ceen, waarin hij in de omgeving van Antwerpen veelvuldig werd gevonden, T e s c h

vermeldt dezen vorm niet uit onzen bodem.

177b, Pectenmaximusgrandis J. Sowerby 1828.
N y s t 1878, Pl. 11 fig. 1a-m; 1882, p. 145.

L De Kaloot (r/ 
"*.iuv., 

C. B r.),
Yan d,eze subspecies is mii slechts één typísche bolle schaal bekend, maar

misschien kunnen enkele als niet typisch bij de vorige ondersoort vermelde exem-
plaren beter tot P.maximus Êrandís gerekend worden') .

De beide subspecíes blijken dus ook door tusschenvormen verbonden te ziin'
Men kent ze beide uit het onderplioceen, volÉens T e s c h (l9l2a, p. 508) is grandis

echter wat jon{er dan uestendorpíanus, Ook dezen vorm noemt T e s c h niet uit
onzen bodem, hoewel zij eveneens algemeen in de omgevíng van Antwerpen is

aangetroffen.

X f(c, Pecten maxímus complanatus J. Sowerby 1828'
/ \ Plaat 4, Íig.58-59.

Nyst 18?8, Pl. 13 fig. 1a-g; 1882, p. 146 (s'n. Pecten mnrimus L).
L Cadzand (frafmenten), mond \Testerschelde (% ex. *1 fr., L' Dors-

man Czn. leÉ. in M.A,), de Kaloot, Domburg, r$í1,-N'\ilíl'kust van Noord-Beve-
land.

Yan deze ondersoort uit het middenplioceen vinilt men over het algemeen

slechts fra{menten; alleen de ionSe exemplaren, en op de Kaloot ook de volwassen
platte kleppen, zijn nogal eens {aaf verzameld. Merkwaardig is dat op de Kaloot,
waar deze vorm niet zeldzaam is, biina uitsluitend de platte kleppen aanspoelen, Dat
Van Heurn (1927, p. 26tl van dezen vorm alleen ionSe of kleine voorwerpen
gevonden zou hebben, kan ik bijna niet veronderstellen, Daarvoor komen vooral fra.{-
menten van grootere exemplaren te dikwijls aan het \)íalcherensche strand voor,
I/ellicht zijn áe door dezen auteur als P.maxímus í&.) onderscheiden voorwerpen
ook tot deze subspecies te rekenen, een vraaÉ1, waarover ik echter zelfs na nauw-
keurige bestudeerin p van zijn plaat 9, geen oordeel durf vellen. Het feit, dat bij de

ionge exemplaren de ribben natuurlijk nog platter zijn dan bij de volwassen, kan

*) Om dit uit te maken zou een glooter vergelijkingsmateriaal noodig zijn, dan ik tot mijn
beschikking heb gehad.
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v, H e u r n er toe verleid hebben deze laatste onder P.maximus te rangschik-
ken, Ver{elijkt men echter de volwassen Zeeuwsche voorwerpen met recente P.
maximus, dan blijkt, dat bij deze laatste deribben nog veel sterker geprononceerd zijn,
dan bij den Zeeuwschen vorm, Bovendien kan men aan het umbonale gedeelte van
de schelp nog duidelijk zien, hoe de jonge schaal ook de kenmerken van P.maximus
complanatus moet hebben bezeten.

Deze subspecies is door Tesch (1912, p, 18, no, 1) ook in het middenplio-
ceen van de streek Grave-Oss aangetroffen,

177d. Pecten maximus maximuLs (L i n n é 1758).
Plaal 4, fig. 60.
Jeff reys 1863, p. 73; 1869, Pl. XXIV.
I. Cadzand (1 Ír., C,Br,), Mond Westerschelde (312 ex., I9I2, L. Dors-

man Czn, leS. in M.A,), VlissinSen (1Á.*., M.A.), Domburg ? (1 fr., G. J.
Scholten leg. ín coll, A,), Kattendijke (lev. in oesterkweekerij ! ex. juv., zie' Schepman 1884, p. 5!4 en latere auteurs).

De aangespoelde exemplaren onderscheiden zich van die van de vorige onder-
soorten behalve in de systematische kenmerken ook in den conservatietoestand; zij
hebben n.l. alle het uiterlijk van recente schelpen, Behalve het eene gesignaleerde
voorwerp van Kattendijke, dat best gieímpofieerd kan zijn, kent men P.maximus
echter niet levend in ons land. Hoewel de soort b.v, aan de Engelsche kusten leeft,
lijkt het mij toch beter de Sevonden exemplaren voorloopig als aan5levoerd te be-
schouwen.

178. Chlamys princeps (J. Sowerby 1826).
Synoniem: Pecten prtnceps J. Sowerby.
'W o o d 1851, p. 31, Tab. VI fig. 1.

I. \trflesterschelde bij Ternetzen l%. ex., 1932, M,M.).
Hoewel deze soort nooit aan één onzer stranden aanSespoeld is 6ievonden,

noem ik haar hier toch, omdat bovenstaande vondst er wel op wijst, dat er kans is,
dat Chl.princeps no6i eens op de Kaloot of elders zal aanspoelen. Uit onzen bodem
is mij deze vorm overígens onbekend, wel is hij gevonden ín het Belgische en Engel-
sche onderplioceen,

/
V ry. Chlamys uaría (Linné 1758).
./\ ' Synoniem; Pecten oarius (Linné),
/ \ Jeffreys 1863, p. 53; 1869, Pt. XXII fie. 2.

L ' Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Dishoek, l(/estkapell e-Oranjezon, W.-
N.W.kust van Noord-Beveland.

IL Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Nóordwijlc, IJmuiden.
IIL Koog (Texel), Vlieland, Bo'schplaat en Noordzeestrand van Terschelling.
Yan deze soort zijn mij alleen uit Zeeland enkele recente kleppen bekend.

Het mooiste recente exemplaar bevindt z'tchinhetM.L.enisgievondenophetstrand
vanWalcherendoorJhr. I(/,C.van Heurn in April 1916. Het voorwerp maakt
een zeer verschen indruk, is prachtig rood van kleur en de ribben zijnnogínhetbezít
van duidelijk opstaande schubben. Ook de heer Brakman vond bij Domburg en
op Noord-Beveland enkele paars gekleurde kleppen van deze soort, welke ik voor
recent houd. Het meerendeel van de verzamelde exemplaren ziet er echter fossiel uit,
dekleur is dan meestal (Van der Sleen t9t6a, p.403, wees hier al op) zwart
met aan de binnenzíjde onder het slot een lichtere ','lek,

Als plaats van herkomst voor deze fossiele voorwerpen komt allereerst de
EemvorminSi, waarin Van der Sl een (1912, p. l24l deze soort algemeen aan-
trof, in aanmerkinp;. Maar Steenhuis (1917, p,30) vermeldt Chl.uaría ook uit

59



de oudere zone van het mariene bovenplioceen onder de duinen van Haamstede,

zonder helaas op de frequentie van deze soort in te gaan. Dit is voor zoover mij
bekend, de eenige vondst van deze species in het Westeuropeesche plioceen.),
Van Heurn (1927, p. 258) meent het algemeen aanspoelen van Chl.uaria op het

strand van Walcheren te moeten opvatten als een duidelijke indicatie van het voor-

komen dezer soort in het plioceen, Deze meening kan ik niet deelen, aan$ezien ook

plistoceene en oud-holoceene elementen ín het aanspoelsel van de Zeeuwsche stran-

den worden aangetrofÍen, waartoe wij de gevonden exemplaren van Chl.uaria dan

ook waarschijnlijk 6irootendeels mo$en rekenen'

180. Chlamys harmeri nom' nov.
S)'noniemen: Pecten pusío (Linné 1?58)? mult. auct., Pecten strtatus J. Sowerby 1823

nec Miiller 1776, Pecten substríatus Orbigny 1852 nec Roemer 1835.

\il o o d 1851, p. 33, Tab. VI fig. 4a-c.
L De Kaloot, l0flestkapelle-Oostkapelle, de Verklikker (Schouwen, 1Á .*',

J, Klooster leg. in M, A,).
De nomenclatuur van deze Chlamys ís zeer verward, Het is zeker die vorm'

welke door'Woo d, Nyst en Tesch in het l7esteuropeesche plioceen als Pecten

pusio (L) is aangeduíd, maar aan1ezien het onmo$elijk is te ze!{en, welke soort

L í n n é met zijn Ostrea pusio heett bedoeld, is het beter d.ezen naam'te laten vallen.

In de recente fauna kent men twee verwante soorten, n.l. de mediterrane

Chl.multistriata (P oli 1795) en de Atlantische Chl.distorta (Da Costa 1778), die

ook wel als varianten van één species zijn op{evat, Met Chl.distorta is onze Zeeuw-

sche vorm zeker niet identiek, maar door verschillende auteurs wordt hii voor ChI.

multistriata (Poli) gehouden (Sacco 1897, p.6; Cossmann & Peytot 1914,

p.316). Hiertegen zijn ongetwijfeld bezwaren in te brengen: de vorm uit het West-

europeesche plioceen wordt n.l. veel girooter (fide N y s t 1882, p. t56t toÍ L' 62,

H, ?3) en de ribben zíjn in het algemeen platter, In d,eze kenmerken nadert hij dus

Chl.tauroperstriata S a c c o 1897, die bekend ís uit het tertiair van ltalië, van de

omgeving van Bordeaux en uit het Weensche bekken. Bucquoy, D a:utz enber$
& Dollf us (1889, p, 106) meenen, dat P.pusio van Nyst etc, eerder verwant is

aan Chl.islandica (Miiller t776) en Gignoux (1913, p, 373) $aat zelfs zoover

hem met deze soort te identificeeren,
Ik durf, aanpezien ik niet beschik over een groot genoeg materiaal van al de

in aanmerking komende vormen, Seen beslissing te nemen in deze kwestie, Eén din$

staat echter m.i. wel vast, n.l, dat de Zeeuwsche schelpen behooren tot Pecten stria'
Íus van J. Sowerby, waaraan d'Orbigny (1852, p,128, no.2409, nec. p,129,
no. 2430), aanfezien M ii I I e r dezen haam reeds eerder had gebruikt voor een andere

soort. den naam Pecten substrisÍus gaf, Ook deze naam bleek mij gepreoccupeerd

te zijn en daarom stel ik voor dezen vorm den naam Chlamys harmeri voor. Een

revisie van de boven ter sprake gebrachte recente en fossiele vertegenwoordigers

van het genus Chlamys zou noodig zijn, om de waarde van de verschillende beschreven

soorten en hun onderlinS verband te leeren kennen, Van Heurn's afbeeldingen

í1927, Pl, 8) Seven de Zeeuwsche Chl.harmeri zeet iuist weer,
T e s c h (1912, p. 20, no. 9) troÍ deze soort zelden in het middenplioceen van

de streek Grave-Oss aan, in welk niveat zíj ook in België en Engeland is gevonden.

De Zeeuwsche strandexemplaren kunnen dus gevoegelijk als uit het middenplioceen

aÍkomstig beschouwd worden.

*) Wood (1851, p. 104) achtte het wel waarschijnlijk, dat Chl.uara nog eens in het Engelsche

b6venplioceen zou worden gevonden, later (1874, p. 104) vermeldt hi deze soort met een vraagteeken
uit de Coralline Crag van Sutton.
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x\' Chlamys opercularis (L i n n é 1758).
Synoniemen: Pecten opercularís (L), Pecten recond.itus J. Sowerby 1827 nec (Solander irr

Brander 1766), Pecten souerbgi Nyst 1844.

Jef f reys 1863, p. 59; 1869, Pl. XXII fig. 3.
N y s t 1878, PI. XV fig. 1a-f, 2a-b; 1882, p. 149.

L Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Dishoek, Domburg, I0fl.-N.rW.kust van
Noord-Beveland, Kattendijke (1 ex, juv., zie Schepman 1884, p. 514), Ierseke
(2 ex,, 1899, Dr. d e M a n leg. in M. M.), Goeree, Rockanje, de Beer.

II' Hoek van Holland, Monster, Kíjkduin, Scheveningen, S(/assenaarsche slag,
Katwijk, Noordwijk, zandvoort, IJmuiden, Wijk aan zee, Bakkum aan zee, Bergen
aan Zee, Camperduin,

IIL Texel (1 ex, ? zeer iuv. in M.L,), Terschelling, Ameland,
De exemplaren van de vijf eerstgenoemde vindplaatsen, hebben in het alge-

meen het uíterlijk van fossielen en wijken ook in den vorm van de ribben, en in de
sculptuur, van de recente voorwerpen van ons strand af. N y s t heeft daarom, op
voorbeeld van J. Sowe rby áezen plioceenen vorm van Chl.opercularis als aparte
soort: Pecten sowerbyi willen afsplitsen.

Ondanks het pleidooi, dat V a n H e ur n (7927, p. 255) voor het bestaansrecht
van deze soort heeft gehouden, meen ik haar toch onder de synoniemen van Chl.oper-
cularis te moeten rangschikken. Bij vergelijking van een groot materíaal van recente
exemplaren, niet alleen uit de Noordzee, maar ook uit de Middellandsche Zee, met
de aan6iespoelde Zeeuwsche voorwerpen, blijken n.l. allerhande tusschenvormen voor
te komen. Het is mij daarbij dan ook niet gelukt een volledige indeeling in ratíoneele
geoSraphische en stratiSraphische rassen op te stellen.

Een van de sterkste argumenten tegen het bestaan van een afzonderliike
Pecten sowerbyi N y s t is wel, dat men schelpen kan vinden, welke oorspronkelíjk
de sculptuur van sowerbyi vertoonend, later de voor opercularis karakteristieke
radiale sculptuur tusschen de ribben hebben verkregien. Had men ze dus ín een
jonger stadium verzameld, dan had men ze Chl,sowerbvi moeten noemen, terwijl zij
nu niet anders dan op den naam Chl.operculoris aanspraak kunnen maken. Tenslotte
wil ik nopi opmerken, dat op plaat 2 van Van Heurn (1927) dekenmerkenvan
Pecten sowerbyi N y s t m.i. door de sterke zijdelingsche belichtíng overdreven zijn
voorgesteld, waardoor het verschíl met de op plaat I afgebeelde voorwerpen Srooter
schijnt, dan het in werkelíjkheid is ').

Ook van noordelijker Selegen vindplaatsen ken ik exemplaren van deze soort,
díe het voorkomen van fossielen hebben. Persoonlijk vond ik er b v. bii Kijkduin
en Bergen aan Zee. De Zeeuwsche strandexemplaren houd ik grootendeels voor uit
het plioceen aÍkomsti$; T e s c h (1912, p. 18, no. 2) vermeldt Chlopercularis ook als
algemeen in ons middenplioceen. Uit jonSere afzettingen in onzen bodem is mij deze
soort niet bekend.

Recent is Chl.operculqris wel langs onze {eheele kust 6ievonden, al hoort zij
zeker tot de zeldzarne soorten; jonde exemplaren werden soms ook levend of pas
dood op drijvende voorwerpen als kurken, wier etc. aangetroffen. Bij de 6lrootere
exemplaren is het natuurlíjk steeds de vraali oÍ zij nieÍ uit trawlernetten, waarin men
ze vaak kan vinden, afkomstig zíjn en waar kleínere exemplaren vaak op driivende
voorwerpen zijn aan$evoerd, ís het zeer twijfelachtig of we Chl.opercularis wel

*) Nyst (1882, p. 150; 1878, Pl. XV fig. 1e) en ook van Heu rn (1927, p. 257, Pl. 4) vestigen de
aandacht op een variëteit van deze soort, welke slechts 16 resp. 15 ribben telt, terwijl dit aantal in
het algemeen tusschen 19 en 21 variëert. Van deze variëteit zag ik ook enkele exemplaren afkomstig
van Domburg (v. D.). Ook komen voorwerpen met een vermeerdering in het aantal ribben voor. Als
voorbeeld noem ik ,r ex. van Domburg (v. D.) met 25 ribben en van deze vindplaats of van de Kaloot
zelfs één met 28 ribben (C. Br. Ieg. in M. A.).
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tot onze recente molluskenÍauna mogen rekenen, De in de Oosterschelde levend ge'

signaleerde exemplaren houd ik voor in$evoerd door den oestertéelt,

.\fgZ. Chlamys glabra (Linn é 17581'
t 

S"rroniemen: Pecten glaber (L), Pecten proteus (Solander) G. B. Sowerby t847, Chlamas

fleruosa Vernhout 1916, Blóte 1929 nec (Poli 1795).

Bucquoy, Dautzenberg & Dollf us 1889, p. 80, Pl. 19 fig. 1--6, Pl. 20 fig. 1-8.

I. Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, \i(/estkapelle-oostkapelle, w,-N,w.kust
van Noord-Beveland,

Yan deze soort vindt men op de Zeeuwsche stranden een vrij constanten vorm'

die zich onderscheidt door de volgende kenmerken: de linkerschaal vertoont vijf
groote, op doorsnee halfcirkelvormige, ribbels; in de vier tusschenruimten vindt men

ieder één dunne ribbel. De rechterschaal heeft 4 groote platte ribbels, welke ieder

door een ondiepe radiale groeve in tweeën worden gesplitst. Past men de twee

schalen op elkaar, dan correspondeert deze ondiepe groeve met de dunne inter-

mediaire ribbel in de linkerschaal, terwijl de diepere 6iroeven tusschen de vier platte

ribbels overeen komen met de vijf hoofdribbels van de linkerschaal, Afwijkend van

dit type, dat veel overeenkomst vertoont met de var. proteus S o w e r b y, welke

vaak als afzonderlijke soort wordt beschouwd, vindt men nu linkerschelpen, waarin

het verschil tusschen de hoofd- en intermediaire ribben vervaaÉit, zoodal min of meer

{elijke ribbels ontstaan., Daarmee correspondeeren rechterschalen met een diepere

Éiroeve in de breede ribbels, zoodat men hier acht geliike ribbels telt (dit aantal

kan aan beide zijden nog mel één vermeerderd worden, correspondeerend met een

Sroeve buiten de eerste en negende ribbel van de linkerschaal, zoodat het aantal tien

wordt). Bovendien onderscheidt zich het Zeeuwsche materiaal van Chlglabra nog in
het algemeen door een vrij groote bolheid van de schalen, een sterke radiale sculp-

tuur, evenals bij de var. sulcata B o r n uit de Middellandsche Zee en wanneer de kleur

behouden is, door een vlektienteekening, welke aan Chl.Ílexuosa lPoli) herinnert, Dit
laatste feit is wel een van de redenen, waarom ik oorspronkelijk in navolging van

B I ó t e (1929, p. 26 en 27) heÍ Zeeuwsche materiaal van Chl.glabra d'achl te kunnen

scheiden in fossieleLxemplaren van áeze soort en recente van Chlllexuoss (P o l i) ,

in welke opvatting ik door den heer T o m li n Sesteund werd. Toch- bleek na de

kennismaking met veel meer materiaal, dat dit tenslotte onwaarschijnlijk is. Plaat 7

van Van Heurn (1927) feefteenÉoeden indruk van den Zeeuwschen vorm van

ChI.gIabra.
De herkomst van deze soort aan ons strand is voorshands onbekend; levend

kent men haar alleen uit de MiddellandscheZee, van Portugal en van Madeira, ter-

wijl zij in fossielen staat ook tot het mediterrane gebied beperkt is. Wellicht is het

echter dezelÍde vorm, als door Vinc ent (19261 s.n. Chlamys flexuosa (Poli) uít
plistoceene aÍ.zellingen onder Ostende wordt vermeld. Het zou dan een tijdgenoot

van Paphia senescens (C o c c.) zirin'

Van Heurn (1927, p.2591 meent in het aanspoelen van Chl,glabra op het
'Walcherensche strand een bewijs te mofen zien, voot het voorkomen van deze soort

in het Nederlandsche plioceen. Hoewel het mif op zichzell niet uitgesloten lijkt, dat

Chl.glabra inderdaad ín het Westeuropeesche plioceen heeft geleefd, ontbreken voor

deze bewering tot dusverre voldoende bewijzen. Er spoelen op Walcheren meer

schelpen aan, die fossiel, doch zeer waarschijnlijk jonger dan van plioceene herkomst

zijn (ook komen natuurlijk oudere vormen voor, maar deze kunnen hier buiten be-

schouwing blijven).
Over het algemeen zien de exemplaren van Chl.glabra er fossiel uit, maar ik

ken er toch ook een aantal, waarvan de kleur no1 zeer levendig is, zoodat men niet
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zou aatZelen de voorwerpen voor recent te houden. Deze gekleurde exemplaren ziin
voor het meerendeel afkomstig van het strand van Zeeuwsch-Vlaand eren, waar deze
soort niet zoo zeld.zaam is, maar ook van Domburg ís er mij één bekend, Men zou
kunnen veronderstellen, dat deze voorweÍpent uit de Middellandsche Zee met zand.
of iets dergelijks àijn Peïmporteerd. Hiertegen pleíten echter zoowel de giroote ver-
spreiding (Cadzand-Noord-Beveland) van deze soort in Zeeland als het ïeít, dat zii
zeker van 19t6 aÍ. al min of meer gere$eld 6levonden wordt.

)<183. Chlamys tiserina {Miiller 1776).
Plaat 4, l.iÉ. 6I-67,
Synoniem: Pecten tígerinus M ii 1l e r.
Jef f reys 1863, p. 65; 1869, Pl. XXIII fig. 2, 2a.
Wood 1851, p. 27, Tab. Y fíg. 2a-g.
L De Kaloot (612 ex., C.Br.), Dombur$ (1 ft., De Sm.; % €x., G. J.

Scholten in coll. A.; 1l .*., 1935, v. D.),
IL ï7ijk aan Zee (1ex, juv.,24lI 1935, J. Pr.),
De Zeeuwsche exemplaren van deze zeer variabele soort, houd ik zonder uit-

zondeÁng voor fossieli zij behooren tot twee verschillende vormen. De eerste heeft
talrijke min of meer paarssewijze gerangschikte, radiale ribbels (c.f. ïíl o o d 1851,
Tab. V Ïig' 2c)i Íot dezen vorm behoort één DomburSsch voorwerp en één van de
zes van de Kaloot. De andere vijf schelpen van deze laatste vindplaats en het Dom-
burgsche exemplaar in de collectie Van Deins e zijn zeer bol en in het bezit
van 4 breede radiale ribben, Deze zijn op haar beurt weer radiaal Seribd, echter alleen
aan het distale uiteinde, terwijl daar ook ín de Sroeven tusschen de breede ribben
een lijnere radiaalsculptuur zichtbaar is (c.f. ITood 1851, Tab. V fig. 2b en 2d).
Het door den heer D e S m i t Sevonden fragiment behoort ook waarschijnlijk tot
dezen laatsten vorm; het heeft bovendien nog een, slechts met de loupe zichtbare,
schuinsche streepingi, zooals die ook bij recente exemplaren van Chl.tigerina voor-
homt.

T e s c h (1912, p. 18, no. 4) vermeldt deze soort als zeldzaam in het mídden-
plioceen van de streek Grave-Oss. Zij komt ook algemeen in het boven-Diestien en
Scaldisien bij Antwerpen voor, Onze Zeeuwsche exemplaren zullen dus van onder- of
middenplioceenen ouderdom zijn.

Het voorwerp van Wijk aan Zee is zeker recent; de heer P r i n s trof het met
een froot aantal jonge exemplaren vanChl.opercularis (L.), dood, maar in zeer ver-
schen toestand, op een aangespoelden kurkenbos aan,

Familie Anomiidae
184. Anomía ephippium Linné 1758,

Jef f reys 1863, p. 30; 1869, Pl. XX fig. 1.

Winckworth 7922, p. 32, Pl. 1 fig. 1, 8.

Van Benthem Jutting 1936, p.17, fig.1.
L Nieuwvliet, de Kaloot, Domburg, I7.-N.W,kust varl Noord-Beveland, Kat-

tendijke (op pannen in oesterperceel, div. ex, 1., III 1936, Com,), Ierseke (uit de
Oosterschelde, 3l ex,, VIII 1936, If. K.).

II. Hoek van Holland (tl 
"*,, 

voorjaar 1934, H. Sparries leg. in Com,),
Bakkum aan Zee (1 ex. f begroeid met Himanthalia lorea (L.), 6 VIII lgz4,
B. Hubert leg. in coll, L. P, Pouderoyen),

Dank zij een mededeelinE van mejuffrouw van Benthem Jutting in
de eerste aflevering van Basteria (1936), weet men, dat vrijwel alle, tot dusver als
A.ephippium van onze kust bekend geworden voorwerpen tot de volgende soort:
Heteranomia squamula (L,) Serekend moeten worden. De typische exemplaren van
deze laatstgenoemde soort, welke aan de buitenzijde van de bolle schaal een
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schubbensculptuur vertoonen, placht men als A.ephippium vat. aculeata M ii I I e r
1776 te onderscheiden.

Toch komt aan ons strand ook de echte A.ephippium voor. In Zeeland vindt
men de afgesleten exemplaren van de bolle schalen, welke ruim 3 X 3 cm' $root
kunnen zijn en duidelijk de typische spierindruksels vertoonen. Van Nieuwvliet en

Domburg ken ik verscheidene derSelijke voorwerpen; op de Kaloot en het strand van

Noord-Beveland is deze vorm zeldzamer, De exemplaren kunnen fossiel zijn of wel

recent en van verre getransporteerd, Het verspreidin$s$ebied van deze species is

niet goed bekend, omdat zij vaak met haar verwanten verward Ís' In ieder $eval

leeÍt A.ephippium in het Kanaal. Uit onzen bodem noemt T e s c h (19t2, p. 22,

no. 13) haar algemeen van onder- tot bovenplioceen en Van der Sleen (1912,

p. 124) noemt haar ook uit de Eemvorming, maar blijkbaar ten onrechte' want N o r d-

m a n n (lg21, p, 79) somt in zijn nieuwste soortenlijst alleen Monia pateiliformis (L,)

en Heteranomía squamula íL) op uit de Nederlandsche EemlaSen' Ook in de

publicatie van T e s c h is de soort niet voldoende van Heteranomia sguamula

if.t onderscheideni deze auteur vermeldt immers, dat de var. aculeaÍo Mtill. en

Monia patelliformis (L i n n é) in zíin A.ephippium be{repen ziin,

De te Ierseke en Kattendijke levend geconstateerde exemplaren ziin waar-

schijnlijk met jonge oesters uit Frankrijk geïmporteerd. Het voorwerp van Hoek van

Holland heb ik niet zelÍ Sezien, maar het is, naar de beschrijving van een oog-

fetuiSe te oordeelen, zeker recent, Hetzelfde Seldt voor het exemplaar van Bakkum,

áat blijkbaar van ver weS aanSevoerd en daarbij door den wierbos, die er op vast-

gehecht zat, driivende gehouden is.

185, Heteranomia squamula (Linn ê 1758)'

Plaat 12, Iig' 174,
Synoniem: Anomia eph'i'ppíum L. var' aculeata M Í 1l e r 1776'

Jeffreys 1863, p.32; 1869, Pl' XX fig' 1c'
'W in c kwor th t922, p. 33, Pl' | Íig' 5-7, 12'

Van Benthem Jutting 1936' p' 18' Jig' 2' 3'

L De Kaloot, Dombur$, Ií,-N,tl(l,kust van Noord-Beveland, lVestenschouwen'

Middelharnis, de Beer.
IL Kijkduin, Schevenin$en, Wassenaarsche slag, Katwijk, Noordwiik, Zand-

voort, IJmuiden, Bakkum aan Zee, Camperduin-Petten'
IIL Texel, Terschellín$, Schiermonnikoo$'

De voorwerpen van de genoemde Zeeuwsche vindplaatsen hebben in het alge-

meen het uiterlifk van fossielen. Het zijn zonder uitzonderinS de bolle schalen, welke

los op het strand zijn gevonden. Ik zag ook vele exemplaren met een ribbelsculptuur,

die kiaarblijkelijk op Chlamys-schelpen vastgehecht hebben Sezeten. De veronder-

stelling ligt daarom voor de hand, dat wij hier met tijd$enooten van de in gebied I
zoo talrijk aanspoelende plioceene voorwerpen van Chl.opercularis (L.) te doen heb-

ben. W o o d (1851, Tab. 1 fig, 3b) beeldt ock een Anomia uit het plioceen af (s.tt.

A.ephippium L., maar hij vat deze soort in wijden zin op), welke dezel.Íde sculptuur

u"rioorrí. Tesc h (Igl2, p. 23) noemt A.ephippiumL. var, qculeqtq Mii1l., dus den

typischen Seschubden vorm van de hier besproken soort, ook uit het Nederlandsche

piio""".r, D" uoor-"rpen van de noordelijkere vindplaatsen ziin van?ecente herkomst

àr, *"rd"r, Srootendeels levend oÍ. in zeer verschen toestand op drijvende voorwerpen

als kurken, wier etc. aangetroffen. Behalve den Seschubden vorm vindt men ook vaak

ten deele of geheel gladde exemplaren'

Familie Ostreidae
.1W" Ostrea edulis Linné 1758.

Jef f reys 1863, p. 38; 1869, Pl. XXI fig' 1'

64



Het is niet noodig de vindplaatsen van de oester hier aizonderlijk op te
sommen, aanfezien zij wel langs onze geheele kust aanspoelt, zoodat alleen die
vindplaatsení waarvan ik geen gegevens bezit, zouden ontbreken, In gebied I en III,
waar sommige plaatsen de oester bij uitstek geschikte levensvoorwaarden bieden,
zoodat daar ook de oesterculhxrr van oudsher in zwangi is, komt deze soort alge-
meener voor dan in febied IL

Men vindt de oester in allerlei stadia van slijtage en het is wel zeker, d,at
sommíge strandexemplaren als fossielen beschouwd moeten worden. T e s c h (t9t2,
p,22, no. 15) noemtO.edulis uitonsmiddenplioceen, Van der Sleen (1912,
p. n! vermeldt haar als algemeen uit de Eemvorming en ook in holoceene aïzel-
tingen is het leen zeldzame verschijning,

\ r"' Ostrea plicata (Solander 1766),
Plaat 5, ÍiÉ. 72-75,
Synoniem: Ostrea flabellula Lamarck 1806, Cubi.tostrea frondosa Blóte 1929 nec (de

Serres 1829).

Deshayes 1860, p. 120.

Cossmann & Pissarro 190tt-1906, Pl. XLIV fig. 13í-31.
L Domburg (tl .*,, in div, coll,).
Yan deze soort worden op het strand te Domburg geregeld schalen aange-

troffen. Hun vorm variëerl sterk; de meer langgerekte exemplaren (P1,5 fig. 73,75),
die daarbij kommavormig gebogen zíjn, naderen O.cubitus Deshayes 1832
(Deshayes 1860, p. t22i Cossmann & Pissarro t904-1906, Pl. XLIV fig.
135-32) ; de voorwerpen, waarvan de omtrek meer den vierkantvorm aanneemt
(Pl. 5 fig. 74), doen aan O.cymbula Lamarck 1806 (Deshayes 1860,
p, tl9i Cossmann & Pissarro 1904-1906, Pl. XLIV fig, 135-29) denken,
Het is de vraa6i oÍ. deze drie species niet beter als één beschouwd kunnen worden,

O.plicata kent men uit verschillende niveau's van het jongere eoceen; uit onzen
bodemwerdzijgesi6inaleerddoorSteenhuis(1922,p. 19) uithetAsschíenonder
Kapellebrug van 78,40-80,90 m. diepte. Met de hier opgeboorde exemplaren kon ik
enkele voorwerpen van het strand van DomburS verSelijkeni zij bleken genoegzaam
overeen te stemmen om aan te nemen, dat hier van eenzelfde soort sprake is.

Oorspronkelijk meende ik de meest aequilaterale exemplaren tot Ostres
edulisL. var. un{ulata Nyst 1835 (Nyst 1878, PI.VIII fig. 1d, f-i, Pl. IX fig. la-f ;

1882, p, 139) te mogen rekenen. Dit bleek mij echter een geheel andere vorm te zijn,
die van de recente oester betrekkelijk weinig verschilt en girooter, dikschaliger en
minder bol is dan O.plicata.

188. ()strea angulata (Lamarck 1819).
Synoniem: Graphaea angulata Lam.
N o b r e 1932, p. 2?3, Est. XLIII & XLIV.
L lerseke (Oosterschelde oesterperceel no. 134, I ex, 1., 1928, Com.; uit

de Oosterschelde, 212 ex,, ViII 1934, \07,K,).

IL Zandvoort-IJmuiden (% 
"*,, 

l7 X 1926, A,).
Deze Portugeesche oester, welke in Frankrijk veel gekweekt en gegeten wordt,

wordt in de literatuur (Bottemanne 1885) vermeld uit de Oosterschelde, In
den zomer van 1884 schijnt zíj daar vrij algemeen te zijn 6ieweest. Uit latere jaren
zijn mij daarvandaan alleen de bovenvermelde exemplaren van Ierseke bekend, welke
echter niet aan$espoeld gevonden zijn. t07aarschijnlijk waren dit steeds uit Frankrijk
met andere oesters 6leïmporteerde exemplaren. Het exemplaar uit gebied II, dat er
versleten, maar toch recent uiÍziet, houd ík ook voor aangievoerd; mísschien ís het
afkomstig van een schip, waar oesters fe$eten zljn.
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{ lqg. Pycnodonta cochlear (Poli l79tl var. nauicularis (Brocchi 1814).

N ' Plaat 4, ïiÊ. 68-71.
Synoniem: Ostrea henneí Nyst in Dewalque 1868 (zie Foresti 1880).

S a c c o 1897, p. 22, Tav. VIII fig. 2, 3, 4, 5, 6.

L Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Dombur$.
Van Nieuwvliet en Domburg ken ilq van deze soort vormen met een meer

afgeronden omtrek, díe dus de typische P.cochlear naderen. Van Nieuwvliet zag ik
zelfsuitsluilenddezenmeerafgerondenvorm, maar de heer Brakman vond op de

Kaloot en te DomburÊ zeer fraaíe voorwerpen.van de var, nauicularis. \ilfii hebben

hier ongetwijfeld met fossielen te doen, Nyst (in Dewalque 1880, p. a90) noemt

zijnO.henneit:irthet Belgische Diestien; E. Mailleux (1933, p. 187) $eeftOstrea
nauicularis op als karakteristiek voor het Anversien (: bovenste mioceen) ,

Ordo EULAIT{ELLIBRANCHIATA
Familie Astartidae

X 199^ Astarte omalii De la Jonkaire1823.
/\ ' Plaat 9, fig. 136-138.

Synoniem: Astarte omnlíust de la Jonkaire, Astarte rw,tabílis Blóte 1929 nec S. \Mood 1840.
'W o o d 1853, p. 180, Tab. XVII fig' 1a-f'
L DeKaloot, Westkapelle-Domburg, \(/'-N.W.kust van Noord-Beveland.
Deze plioceene soort wordt op het Walcherensche strand weliswaar geregeld,

doch nooit talriik aangetroffen. Op de andere víndplaatsen is zii zeldzaam. T e s c h

ílgt2, p. 32, no. 39) vermeldt A.omalií uit ons onder- en middenplioceen, uit welke
lagen onze Zeeuwsche exemplaren dus waarschijnliik afkomstig zijn.

X'N= Astarte busterotíi De la Jonkaite 1823.
'W o o d 1853, p. 1?7, Tab. XVII fig. 2a--d.

L Cadzand, de Kaloot, Domburgi, lí1.-N.t07'kust van Noord-Beveland,

Deze, eveneens plioceene, vorm is wat minder zeldzaam dan de vorige species,

Evenals trouwens bij de andere Astarte'svan onze kust, zijn jon$e en versleten exem-
plaren moeilijk met zekerheid te onderkennen. T e s c h (1912, P. 30, no, 38) vermeldt
A.basterotii uit het middenplioceen van de streek Grave-Oss. I7aarschijnlijk zijn onze

Zeeuwsche exemplaren dus van middenplioceene herkomst,

192. Astarte sulcata (Da Costat778)'
Jef f reys 1863, p. 34; 186.9' Pl. XXXVII fig. 1.

Idem var. elliptíca (Brown 1827).
'V9 o o d 1853, p. 181, Tab. XVI fig. 7.

L Domburg, l$/.-N.V.kust van Noord-Beveland.
II. i,ioordwijk (1 ex., t9t2,P. P. de,4oninS ie{ in M.L,i.
De kennelijk fossiele voorwerpen uitZéeland behooren grootendeels tot de var,

elliptica, maar ook komen overfanSsvormen naar het type en typische exemplaren
hier voor. Uit onzen bodem is mij deze soort niet bekend, maar in Engeland is zij reeds
in het plioceen aanwezig en kent men haar verder ook van diverse plistoceene vind-
plaatsen,

Het Noordwijksche voorwerp is zonder twijfel recent. Zoolanf er nielmeer aan-
wijzin1en zijn, dat A.sulcata in de buurt van ons land levend voorkomt, kan men dezen
mollusk het veiligst als aan{evoerd uit noordelijke zeeën beschouwen.

l2í.. Astarte incerta S. Wood 1853.
/ '' Plaat 9, IiÉ. 144-149.

Synoniem: Astarte plana N yst 1844 nec Sowerby 1817.
'W o o d 1853, p. 1.86, Tab. XVII fig. 4.

L Cadzand, de Kaloot, DomburS, W.-N.ïfl,kust van Noord-Beveland,
Deze plioceene soort is vooral op de Kaloot algemeen, de heer B r a k m a n
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verzamelde aldaar b,v. op 8 September 1930 t5512 exemplaren dezer species, waar-
van er 5912 waren aangeboord, Te Dombur$ is het na A.montagut (D i I I w,) de meest

voorkomende vertegenwoordíger Van dit Étenus. T e s c h (1912, p. 32, no, 43) noemt
haar aLgemeen in ons míddenplioceen, Het is dus waarschijnlijk, dat de Zeeuwsche

strandexemplaren uit die periode dateeren,

194, Astarte laleotti Nyst 1835.
Synoniem: Astarte gracíIt's v. Miinster 1835.
'W o o d 1853, p. 185, Tab. XVII fig. 3a-1.

L De Kaloot (rÁ 
"*., 8 IX 1930, C. B r.), DomburS ? (% ex,, Mei. M. J.

d e G r q'aÊ leg. in M,L,).
Yan deze soort zijn mij slechts twee volkomen typische kleppen, één van de

Kaloot en één waarschijnlijk van Domburg afkomstig, van ons strand bekend. Zii
zal echter bij voort{ezet onderzoek wel meer te vinden blijken te zijn. Ook deze soort
moet uit het plioceen afkomstig zijni T es ch (I9t2, p, 32, no. 40) kent haar uit
onzen bodem van onder- tot bovenplioceen, doch voornamelijk uit het middenplio-
ceen.

t95. Astarte burtínea De la Jonkaire t823.
Synoniem: Astarte burtíní de la Jonkaire.
W o o d 1853, p. 188, Tab. XVII fie. 5a--d.

L De Kaloot (412 ex., C, B r,).
Evenals A.galeotti N y s t misschien níet voldoende is opgemerkt door haar

gelijkenis met de algemeenere A.incerta ïí o o d is het mogelijk, dat A.burtinea
niet steeds voldoende van A.obliquata J. S o w. is gescheiden. In ieder Peval za{
ik vier typische kleppen van de onderhavige soort, welke de heer Brakman op

de Kaloot verzamelde, Dit is ook een voornamelijk middenplioceene soort, die door
Tesch (1912, p.32, no. 41) een enkele maal in het oud'middenplioceen van de

streek Grave-Oss werd aan6ietroffen. De voorwerpen van de Kaloot zijn dus ook waar-
schijnlijk van middenplioceene herkomst,

196. Astarte obliquata J, SowerbytSlT'
'W o o d 1853, p. 189, Tab. XVI fig. 4a--d.

L De Kaloot, Domburg, W,-N,W.kust van Noord-Beveland,
Deze soort is minder algemeen dan A.incerta lilí/ood; de heer Brakman

vond op 8 September 1930 op de Kaloot 52!2 exemplaren van deze species, waarvan
er 2612 aangleboord waren. A.obliquata onderscheidt zich van de voríge soort door
een plattere schelp, waarvan de tophoek girooter is, Zij is bekend uit het midden-
plioceen van Engeland en België, zoowel als van Nederland. De Zeeuwsche strand-
exemplaren zijn dus uit het middenplioceen afkomstig.

X tsl, Astarte semisulcata withami (Smith 1839).
Plaat 10, IíÉ. 161-163.
Synoniem: Venus borealis Chemnítz 1784 nec Linné 1767 var. withami (Sm.).
'W o o d 1853, p. 175, Tab. XVI fig. 3a-d.
L Domburgi, ïí1.-N.\0l.kust van Noord-Beveland, de Verklikker (Schouwen,

A, S I,),
Deze vorm is te Domburg niet zeldzaam, over het algemeen is hij met A,sul-

cata (Da Costa) var. elliptíca (Brown) verward. De typische A.semisulcata
leeÍt thans nog in noordelijke zeeën, doch deze subspecies is uit den horizon van

Norwich in Engeland beschreven en ik houd de kennelijk fossiele Zeeuwsche voor-
werpen ook voor afkomstig uit het lcenian, In zijn lijst van 7912 noemt T e s c h deze

soort niet, wel geeft deze autetr (1934, p, 662l' later A.borealis (C h e m n.) op, als
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x 200.

karakteristiek voor die mariene lagen in onzen bodem, die tot het Icenian moeten wor-
cien ferekend.
198. Astarte montapui (D i I 1w y n 1817).

Synoniemen: Astarte cornpressa (Montagu 1808) partim, Asta'rte banksli (Leach 1819).
W o o d 1853, p. 183, Tab. XVI fig. 8a---<.

L De Kaloot (tÁ ex.,23 IV 1935, A.), DomburS, V.-N.W.kust van Noord-
Beveland.

Deze vorm, welke te DomburS niet zeldzaam is, is reeds in l9t6 door V e r n-
h o u t (p. 183) f uist gedetermineerd, al bracht hij onder den naam A.banhsi ook
exemplaren van A.incertq 'Wood, Blóte (1929, p.26) onderscheidde de beide
soorten evenmin, maar bracht ze samen onder den naam A.incerts W o o d, De
Zeeuwsche strandexemplaren zijn iets platter en minder sterk geribd, dan recente
voorwerpen, waarmee ik ze ver$eleek, doch zij komen 6!oed overeen met materiaal uit
boringen, berustend in de collecties van den Rijks Geologischen Dienst te Haarlem.
T e s c h meld A.montagui nog niet in zijn lijst van t9l2; blijkbaar zijn de boven-
genoemde exemplaren eerst later opgeboord. lVel komt deze soort echter in de latere
publicatie van T e s c h (1934, p. t4) ter sprake als karakteristiek voor de afzettingen
uit het lcenian, al verschijnt zij reeds in het jonSere Amstelien.

199. Astarte trianpularis (Montagu 1803).
1{ o o d 1853, p. 1?3, Tab. XVII fie. 10 a-d.
Jef f reys 1863, p. 318; 1869, Pl. XXXVII fie.5.
L De Kaloot (212 ex., t934, C. B r.), Dombur$ (1 ex. en enkele f ex. met

periostracum, div, tÁ e*,van een fossiel voorkomen, C. B r.),
De bovenvermelde schelpjes maken den indruk ten deele Íossiel, ten deele

recent te zijn. Hun vorm is niet geheel typisch, doch zij naderen de var, subtrigona
Wood 1853 (til(/ood 1853, p. 174, Tab. XVII fig. 10a,b), die wat boller en wat
breeder is dan de typísche soort. A.tríangularis leefde reeds in het plioceen in l,t/est-

Europa en werd ook door T e s c h (1912, p. 34, no. 48) in het Nederlandsche
middenplioceen aangetoond, Recent kent men deze soort b.v, van de Engelsche
kusten en ik meen de bovenvermelde versche exemplaren van het strand van Dom-
burS te mollen opvatten als een aanwijzing dat A.triangularis teSenwoordig ook in
de budrt van Walcheren leeft.

Digitaria digitaria (Linné 1758).
Synoniemen: Wood.ia digntaria (L), Astarte ilígítaiia, (L.).
'W o o d 1853, p. 190, Tab. XVII fig. 8a-d.
L De Kaloot, Valkenisse (rÁ 

"*., IV 1923, d e B r,), Domburg, Il,-N,ï7,-
kust van Noord-Beveland.

Deze, recent voornamelíjk tot de Middellandsche Zee beperkte, soort kwam in
het plioceen tot in het \íesteuropeesche bekken voor. T e s c h (1912, p. 34, no. 50)
vermeldt haar in onzen bodem voor onder- tot bovenplioceen, in het middenplioceen
zelfs als algemeen. In Zeel.and is het vooral op de Kaloot peen zeldzaamheid; het
exemplaar van Valkenisse is één van de weinige plioceene vormen, welke aan het
schelp-arme Zuidweststrand van ïTalcheren zijn gevonden. Vermoedelijk zijn de
Zeeuwsche voorwerpen van middenplioceene herkomst,

Familie Crassatellidae
20t, Crassatella c,f. propinqua Watelet 1851.

Deshayes 1860, p. 749.

Cossmann & Pissarro 1904-1906, Pl. XXX fig. 9G-20.

L Domburg (tÁ 
"*., 

C. B r.).
Het exemplaar is iets minder lang ten opzichte van de hoogte, dan

beeldinS bii Cossmann & Pissarro aangeeft, daarom breng ik het
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loopig onder voorbehoud tot deze species, Cr.propinqua is eerr eóceenê vórm, welke
o.a, in het Paniselien bij Aeltre samen met Cardita planicosta (L a m.) en Turritella
solanderi I{, E. voorkomt.

Familie Carditidae
2qk, Cardita planicosta (Lamarck 1801),

Plaat 5, Íig. 76-92.
Synoniemen: Venencardi,a planícosta Lam., Cardi.ta chama,eformts van der Sleen 1916a en

1920, Dorsman 1919 en 1926, Faber 1926 en 1933 nec (J. Sowerby 1825), Cardíta (Glans) rhom-
boidea Blóte 1929 nec (Brocchi 1814).

Deshayes 1860, p. ?56.

Cossmann & Pissarro 1904--1906, Pl. XXXI fig.9?-1.
L Cad.zand, Nieuwvliet, Breskens, de Kaloot, ïTestkapelle-Vrouwenpolder,

W.-N.W.kust van Noord-Beveland, Westenschouwen "),
Yan deze opvallende, eoceene soort ís de verspreiding aan ons strand tamelijk

goed bekend. Op het zuidelijk deel van het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen is zli
zeer algemeen, maar ten Noorden van de lffesterschelde spoelen meest sterk be-
schadigde exemplaren aan. Ook wordt naar het Noorden toe het aantal iongle voor-
werpen ten opzichte van dat van de volwassen schelpen glrooter. Dit alles duidt
natuurlijk op transport. De horizon, het Paniselien, waaruíl C.planicosÍc afkomstig
is, moet dan ook niet ver van Cadzand en de noordelijkste Belgische badplaatsen
door de zee {eërodeerd worden (c.f, Tesch 1935, p, 231. Deze species is met haar
tijdgenoot Turritella solanderi M, E, en enkele andere zeldzame eoceene soorten de

oudste, welke aan ons strand aanspoelt,

203. Cardita senilis (Lamarck 1805).
W o o d 1853, p. 165, Tab. XV fig. 1a-f.
I. De Kaloot, Domburg,
Deze plioceene soort is te Domburf zeldzaam en op de Kaloot zeer zeldzaam,

Van halfvolwassen C.planicostc (L a m.) is zij te onderscheiden door de afgeronde
ribben, die door wat grootere tusschenruimten zijn gescheiden en minder in aantal
zijn (hoogstens 20) dan bij de eoceene species. Deze CardiÍa is vooral uit het Engel-
sche.plioceen bekend, waarin zij algemeen is. Het is echter de vraag oÍ. zij daar nog
na het onderplioceen Seleefd heeft; waarschijnlijk zijn de in jongere lagen Sevonden
exemplaren secundair verplaatst. T e s c h (1912, p.28, no.32) noemt een opgave van
L o r i é, die C.senilis in het onderplioceen van Goes heeft aangetroffen. Onze Zeeuw-
sche strandexemplaren zijn dus waarschijnlljk van onderplioceene herkomst, al moet
met de mogelijkheid rekening worden gehouden, dat ook in ons land C.senilís secun-
dair verplaatst in jon6iere laSen voorkomt.

204. Cardita spec.
L Nieuwvliet (voormalige Zwarte Polder, 312 ex., 2l IX 1935, C, B r,).
Het is mij no$ níet gelukt den soortnaam van een kleine Cardíta, door den

heer Brakman op het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen aangetroffen, vast te
stellen. Het is mogelijk, dat de exemplaren tot een van de talrijke eoceene soorten
van dit Éienus behooren,

2Q5. Cardita chamaeformis (L e a th e s M.S., J. S o w e rby 1825).

Plaat 9, fig. 139-143.
'W o o d 1853, p. 16?, Tab. XV fig. 3a-b.
L De Kaloot, Domburg, W,-N.V.kust van Noord-Beveland.

*) Volgens Friedel (1883, p. 183) zou deze soort ook te Scheveningen aanspoelen; deze
mededeeling is echter nooit bevestigd; zij lijkt mt zóó onwaarschijnlfik, dat ik aanneem dat hier een
misverstand in het spel is.

X
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De systematiek van de nu volgende kieinere plioceene Cardita's is zeer fecont-
pliceerd: de diaSnosen en figuren, welke men bij verschillende auteurs vindt, klop-
pen volstrekt niet met elkaar. Helaas leent zich het Zeeuwsche strandmateriaal, waar-
van men de stratigirafische herkomst slechts kan gissen, er niet toe, om als basis van
een revisie te dienen, De interpretatie van de soorten, welke hier gevolgd wordt, is
voornamelijk gebaseerd op vergelijkinS vanhet Zeeuwsche materiaal met de Cardita's
uit borinSen afkomstig, in de collectie van 's Rijks Geologischen Dienst te Haarlem.
Deze interpretatie komt m.í,, in tegenstelling met de opmerking van T e s c h ítl9l2,
p. 31) over C.chamaeformis en C.orbicularis (J. S o w.), beter met !í/ o o d's
dia6inosen en afbeeldingen overeen, dan met die van N y s t,

De onderhavige soort is op de Kaloot en te DomburS niet zeld.zaam. T e s c h
(1912, p. 30, no. 35) vermeldt haar ín onzen bodem voornamelijk uit het midden-
plioceen, maar in Engeland is zij ook in jongere lagen aangetroffen.

206. Cardita oíbícularis (Leathes M.S., J, Sowerby 1825).
'W o o d 1853, p. 167, Tab. XV fig. 4.

I. DomburS (C. B r,)
ïíaarschijnlijk moeten tot deze soort verschillende DomburSsche exemplaren

6ferekend worden, doch de aÍfrenzin{ van C.chamaeformis (J. S o w.) is dikwijls
moeilijk. \il(/ellícht zal deze soort bij voortgezet onderzoek algemeener blijken te ziin.
Dit is in ons land eveneens een voornamelijk middenplioceene vorm, die echter reeds
in het onderplíoceen verschijnt en in Engeland ook nog in het bovenplioceen is aan-

Setroffen,

\ZOZ. Cardita scalaris (Leathes M,S,, J. Sowerby 1825).
/ \ Wood 1853, p. 166, Tab. XV fig. 5.

L De Kaloot, Domburgi, 107.-N,I7,kust van Noord-Beveland.
Deze variabele soort is de algemeenste Cardita van de Zeeuwsche stranden.

Naast typische exemplaren ken ik, vooral van de Kaloot, nog een bolleren vorm met
kleinen tophoek, waarvan de omtrek eenigszins aan de volgende soort herinnert, Dit
is bij mijn weten de eeníge fossiele Lamellibranchiaat, waarvan ook één geheel gaaf
exemplaar, d.w.z, linker en rechter schelp samenr op het strand is gevonden en wel
te Domburg door den heer B rakm an. Ook deze Cardítakentmen volgens Te s ch
í1912, p. 30, no. 34) uit onzen bodem slechts uit onder- en middenplioceen, terwijl zij
in Engeland ook nog in jongere lagen wordt glevonden,

208, Cardita corbis Philippi 1836,
W o o d 1853, p. 168, Tab. XV fig. 2a--d.

L De Kaloot ('Á e*., C.Br,i div, % ex, onzeker, C.Br.), Dombur{ (div.
rl e*,, C. B r,),

Deze, thans in de Middellandsche Zee levende, species kwam in het plioceen
o,a. in West-Europa voor; ook in onzefl bodem is zij uit die periode bekend geworden

{zie T e s c h 1912, p. 30, no, 33). \Uíaarschiinlijk is deze soort door haar zeer kleine
afmetingen vaak over het hoofd lezieni ik ken haar van de Zeeuwsche stranden tot
dusver alleen uit de collectie van den heer B r a k m a n. In Engelnad leefde C.corbis
van onder- tot bovenplíoceen.

Familie Glossidae
209. GÍossus humanus (Linn é 1758).

Synoniemen: Isocarilia cor (Linné 1767), Isocarilin humanw (L).
'W o o d 1853, p. 193, Tab. XV fig. 9a-b.
L de Kaloot (%..*., A. S l,), ï(/estkapelle, Domburg.
Hoewel deze soorf in de omgeving van Antwerpen bijzonder karakteristiek is

voor de bovenste afdeeling van het Diestien (sables à Isocardia cor) is zij ín België
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zoowel als in Nederland en EnSeland ook in het middenplioceen 6levonden, zij het dan
ook wellicht slechts op secundaire vindplaats, ï(/ij mogen dus de vondsten van
Gl.humanus, welke te Domburp zeer zeldzaam is en op de Kaloot pas éénmaal werd
aangetroffen, niet beschouwen als het bewijs voor de erosie van onderplioceene
laSen in den tegenwoordigen tijd (er zljn echter wel andere aanwijzinSen, die waar-
schijnlijk maken, dal deze erosie inderdaad plaats vindt),

210. Miocardia pectiniÍera (J, Sowerby 1823).
Synoniemen: Cgpncarilin pectínifera (J. Sow.), Anisocarilia pectirnfera (J. Sow,),
N y s t 1844, p. 202, Pl. XI fig. 8a-c.
Cossmann 1886, p. 145, Pl. YII fie. 33-36.

L Nieuwvliet (voorm. Zwarte Polder, 1Á .*., 2t IX 1935, C, B r.), Domburg
(412 ex., C. Br,; 212 ex,, De Sm,),

Dit typische eoceene schelpje kent men uit Engeland, België en Frankrijk. In
België is M.pectinifera op verschillende plaatsen ín eoceene afzettingen gevonden.

Nyst en Mourlon (1871, p. 35) noemen haar ook als zeldzaam uit de ,,sables
d'Aeltre", waar zij dus samen met Cardita planicosta (L a m.) en Turritella solanderi
M. E, voorkomt.

Familie Cyprinidae
Cyprina rustica (J. Sowerby 1818).
'W o o d 1853, p. 197, Tab. XVIII fig. 1a-c.
L Mond Westerschelde (aÍkomstiS van schelpzuiger, t/
leg. in M.A.), de Kaloot, ïTestkapelle, Domburg.
IL Hoek van Holland (Noordpier op schelpenhoop, %

ex., L.Dorsman

€X., Ebbinge
W u b b e n leg. in coll. J. Th, H,). ,i,,.

Deze voornamelijk middenplioceene species komt in Zeeland ín een recht-' ''

hoekigen vorm, die overeenkomt met de var. defrancii Van Beneden 1835
(: elongata \il7ood 1853, Tab. XVIII fig, lb en d), De typische C.rustica heeft
een omtrek, welke meer den cirkelvorm nadert; hieraan beantwoordt het exemplaar
van Hoek van Holland, Hoe dit laatste daar is gekomen Lan natuurlijk niet meer
nagegaan worden; de Zeertwsche exemplaren houd ik voor aÍkomstis uit het midden-
plioceen, T e s c h {1912, p. 40, no, 70) vermeldt deze soort als zeet algemeen uit ons
middenplioceen.

*{ Cyprinaislandica (Linné 1767J
Jef f reys 1863, p. 304; 1869, Pl. XXXVI fig.2.
L Cadzand, de Kaloot, ïilestkapelle, Domburg, \0í.-N.W,kust van Noord-

Beveland, Goeree.
IL Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, IJmuiden,
III. Terschelling, Alneland, Schiermonníkoog, Rottum,
De exemplaren van de vijf eerstgenoemde vindplaatsen houd ik allen voor

fossieli zij zijn in het algemeen kleiner dan derecentevorm (lengte tot * 65mm.).
Op lValcheren's strand zijn min of meer gave kleppen van C.islandica niet zeld-
zaam en fra6imenten tamelijk algemeen, Op Noord-Beveland vond ik talríjke frag-
menten, maar lleen onbeschadigde kleppen. Te Cadzand en op de Kaloot is deze
soort volgens den heer Brakman zeer zeldzaam,

In En{eland vond men C.islandica in het geheele plíoceen, maar uit onzen
bodem vermeldt T e s c h (1912, p. 40, no. 69) deze species alleen uit het midden- en
bovenplioceen. Van der Sleen (1912, p.125) noemthaar als zeer zeldzaamuit
de Nederlandsche Eemlagen.

De voorwerpen van noordelijkere vindplaa.tsen zijn kennelijk recent en worden
dikwijls in zeet verschen toestand, soms zelÍs nog levend, aanSetroffen. Op Goeree zijn
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enkelezeerlraaie exemplarengevonden; Van der Sleen (1915e, p,LXIV)
veronderstelde daarom, dat de soort hier dicht in de buurt leefde,

Wat de vondsten van Sebied II betreft: hier moet zeker meí de mogelijkheid van
aanvoer in trawlernetten rekening worden gehouden. Aanwijzíngen, dat C.íslandica
werkelijk voor de kust tusschen Hoek van Holland en IJmuiden leeft, heb ih niet.
Wel is waarschiinlijk, dat de vondsten op de noordelijke ll7addeneilanden autoch-
thone exemplaren bevatten. In de eerste plaats 'rs C.islandica hier SereSeld in'verschen toestand aangetroffen; maar de heer Jongens vond dezesoortbovendien
op het Noordzeestrand van Terschelling meer dan eens levend,

Levend is C.islandica b.v. aangetroffen ten N.W, van het lichtschip Haaks, op
de Zulderhaaks en 20-22 mijl N.u7. van Terschelling op 20 vaam diepte (dagboek
Zoólogisch Station Den Helder, aangelegld en bijgehouden door Dr, J. V e r w e y
193211933), Al kunnen d,eze vindplaatsen niet in direct verband gebracht worden met
de aangespoelde schelpen van Cyprina op de noordelijke Waddeneilanden, toch
maken zij weer waarschijnlijker dat C.islandica ook ín de buurt van de eilanden
Terschelling tot Rottum leeft.

r ' Familíe Ungulinidae
Y Zff- Diplodonta astartea (Nyst 1835).

/V- Plaat 9, fig. 152-153.
W o o d 1851, p. 146, Tab. XII fig. 2a-b.
L Cadzand, de Kaloot, Westkapelle, Domburg, rJ7.-N.If.kust van Noord-

Beveland.
Deze plioceene soort is op de Kaloot nieÍ zeldzaam en wordt ook op het Wal-

cherensche lfleststrand nogal eens gevonden. Op de twee overige vindplaatsen is
het vinden van D.ustartea echter uitzondering. In Engelaíd trad deze species in het
onderplioceen op en zij is tot in het jongste plioceen aangetroffen; T e s c h í1912,
p, 36, no. 53) nogmt haar voor onzen bodem alleen uit het middenplioceen.

214, Diplodonta rotundata (Montagu 1803),
Synoniem: Lucrnn (Lonpes) Iacteus Blóte 1929 nec (Linné 1758).
'Iil o o d 1851, p. L44, Tab. XII fie. 3a-b.
L De Kaloot (/z .*. iuv., deze soort ?, 'C. B r,), Domburg, W.-N,I7'kust van

Noord-Beveland.
Deze tweede Diplodontq ls zeldzamer dan de vorige soort. B I ó t e be-

schouwde het exemplaar uit het Museum te Leiden als recent en publiceerde het onder
den naam Lucins (Loripesl lacteus L. als nieuw voor onze fauna, Ik vind het voor-
komen van dit voorwerp echter niet 266, dat het zeker recent moet zijn en aan-
gezien ook het materiaal van D.rotundata, dat ik in andere collecties uil Zeeland te
zien kree!, er niet zeer versch uitziet, vind ik het veiliger de soort voorloopig als

opgespoeld fossiel aan ons strand te beschouwen. D.rotunduta kwam in EnSeland

reeds in het onderplioceen voor en wordt.uit onzen bodem door Tesch (1912,

p, 36, no, 54) uit het middenplioceen vermeld,

Familie Lucinidae
215. Phacoides spec.

L Cadzand (11 "*,, De Gr. leg. in M.L.), Domburg (312 ex, I f ex. ?,

C.Br.; rl .*,,v.D.i312 ex,, VII 1925,8' Hubertleg,inM'L.illex,, De Gr,).
De hier samengevatte exemplaren zijn alle meer of minder afgesleten, concen-

trisch grof geribd (wellícht door de verweering) en de achterzijde van de schelp is van
een duidelijken, radialen sinus voorzíen, Het grootste rÁ exemplaar, waarvan ik
veronderstel dat het volwassen is, meet: L.8, H.8, %D,2. Deze schelpies hebben
overeenkomsten met eoceene soorten als Ph.squamulus (Deshayes 1825) (zie
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Cossmann & Pissarro 1904-t906, Pl. XXVI ÍiÊ.82-49, maar hun conser-
vatietoestand laat een zekere determinatie niet toe,

V 216. Phacoides borealís (L i n n é 1767).

A Synoniem: Lucrna borealis (L.).
W o o d 1851, p. 130, Tab. XII fig. 1a-b.
L De Kaloot, Domburg, W.'N.ï7.kust van Noord-Beveland.
De Zeeuwsche exemplaren van deze aldaar niet zeer zeldzame soort hebben

het voorkomen van fossielen; zij blijven blijkbaar kleiner dan de Engelsche, waarvoor
Wood als diameter L7l8 ínch opgeeÍt,UitZeelandzaS ik altijd voorwerpen van een
diameter kleiner dan 2O mm., hetgeen meer in overeenstemming is met het materiaal
uit het Scaldisien bij Antwerpen, waarvoor Nyst (1882,p, 178) 24X25 mm,maxi'
maal opgeeÍt, In Engeland ís deze soort van het onderplioceen af aanfetrofÍen; uit
onzen bodem vermeldt T e s c h (1912, p,36, no. 56) haar als algemeen uit het
middenplioceen en verder naar aanleiding van een opgave van L orié ook uit het
bovenplioceen. A.anpezien Ph.borealis echÍer recent o.a, nog aan de Engelsche
kusten leeft, moet ook rekenin6i worden gehouden met de mogelijkheid van aanvoer
van recente exemplaren van deze soort,

217, Phacoides crenulatus (S,Wood 1840).
Synoniem: Luc'tna crenulata Wood.
'W o o d 1851, p. 140, Tab. XII fig. ?a-b.
L De Kaloot (enkele 1Z 

"*. C. B r,), DomburS @iv. % ex., C. B r.).
Deze plioceene soort is misschíen door haar kleine afmetinSen veel over het

hoofd gezien. In Engeland trad Ph.crenulatus in het onderplioceen op, maar in België
en Nederland trof men hem volgens T e s c h (19t2, p. 36, no. 57) alleen in het oude
middenplioceen aan,

218, Phacaides decoratus (S. Wood 1851).
Synoniem: Luci,nn, d,ecorata Wood.
'W o o d 1851, p. 141, Tab. XII fig. 6a-b.
L De Kaloot (212 ex., C. B r.), Domburg (div. rÁ ex. meest def., C. B r.).
Dezen Phacoídes kent men uit Nederland en België eveneens slechts uit het

middenplíoceen, terwijl hij in Engeland al in het jongere onderplioceen verscheen.
Het is ook een kleine schelp, die echter door haar ovalen vorm en fraaie sculptuur
meer opvalt dan de vorige soort.

219, Diuaricella diuaricata (Linné 1758),
Synoniemen: Lucínn. di.uarícata (L), Lorípes d,íoancatus (L).
'W o o d 1851, p. 137, Tab. XII fig. 4a-b.
L Dombur6!, W,-N.'$7,kust van Noord-Beveland,
IL Kijkduin (11 e*,, III 1922, H. C, Blóte leg. in M. L.), ScheveninSen

('Á 
"*., 

D. J. B.).
IIL Texel (11 

"*., J,Th,H,), Vlieland (212 ex., A.P,), Terschelling (r/2 ex,,

A.H.Sch.).
De op het Nederlandsche strand aangespoelde exemplaren van deze species

zijndoor Blóte (1929,p.26) gerangschikt onder de var, rotundoparua Sacco,
welke zich van de typische soort onderscheidt door ronderen vorm, kleinere af-
metingen en sterker geprononceerde sculptuur, VerSelijking met recente typische
exemplaren van de kust van Bretagne toonde mij echter aan, dat de Nederlandsche
Diuaricella's weliswaar wat kleiner zljn (Zeeland hoo{stens 8 X 8 mm., Vlieland tot
9 X 9 mm., Breta$ne tot 11 X 11 mm,), maar in vorm en sculptuur voldoende met
de Bretonsche overeenkomen om niet onder een aparte variëteit behoeven te wor-
den gerekend.

De voorwerpen van onze stranden hebben in het algemeen het voorkomen van
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fossielen. Tegenwoordig leeft D.diuaricatc aan de Zuidkust van het Kanaal (binnen
de Engelsche wateren ís nog nooit een levend exemplaar gevonden) en zddelijker,
In onzen bodem is zij echter door Lorié en Tesch (1912, p. 36, no. 59) in het
bovenplioceenen door Van der Sleen (1912, p, t25) algemeen in de Eem-
vorming aangetroffen, waardoor dus het aanspoelen van deze soort lan$s onze !e-
heele kust verklaarbaar is.

Familie Erycinidae
220. Kellia ambigua (Nyst & \J(/estendorp 1839).

Synoniem: Sctntilla ambígua (N. & W.).
'W o o d 1851, p. 120, Tab. XII fig. 11 a-b.

. L Domburg (M, L,; C. B r.; Ifl. K,; A, H. S c h.).
Deze beÍrekkelijk gemakkelijk herkenbare soort is in ï7est-Europa alleen uit

het plioceen bekend. Ook uit onzen bodem vermeldt Tesch (1912, P, 36, no. 51)

K.ambigua als algemeen in het middenplioceen van de streek Grave-Oss, In Engeland
en België trad zij echter reeds in het onderplioceen op.

221. Kellia suborbicularis (M o n t a g u 1803).
Jef f reys 1863, p.225;1869, Pl. XXXII fig.2.
IL Katwijk (tusschen kalkkokerwormen op Buccinum, 4 ex' l', X 1930,

J.Th,H.), Noordwijk (1 ex., XI 1928, J' Th,H,), Hondsbossche zeewering ten N.
van Camperduin (op kurkenbos, I ex., tl I 1936, A.), Camperduin-Petten (tl ex.
op Himanthalia,2g IX 1935, A.), Petten (tusschen kurken met Histella arctica (L.1,

1 ex. juv., V 1929, A. J. J,).
Over de beide eerstgenoemde vondsten is door den heer J. B' H e n r a r d

(1935a) onlan6ls versla6! gedaan. Ik wil slechts wijzen op het feit, dat mel Serpula's
begroeide schelpen van Buccinum vaak in de trawlernetten zijn Íe vínden, zoodat het
niet uitgesloten is, dat op d.eze wijze K.suborbicularis bij ons geïmporteerd wordt.
De schelpjes van Camperduin, Camperduin-Petten en Petten zijn waarschiinlijk met
het drijvende wier resp. met de kurken uit het Zuiden aan6levoerd (c.1. p. 144).

222. Lasaea rubra (MontaSu 1803)'
Synoniem: KeIIga rubra (Mont.).
Jef f reys 1863, p.219;1869, Pl. XXXII fig. 1.

IL Camperduin-Petten (lft ex', tusschen den byssus van Mytilus op Himan-
thalia,29 ÏX 1935, A,).

De bovengenoemde exemplaren werden enkele dafen na de zwate stormen van

medio September 1935 gevonden. Er was toen zeer veel wier aangespoeld met ver-
schillende mollusken erop vastgehecht of wel vastgiehecht op schelpen, Omdat de

wind in die dagen voortdurend uit het Zuidwesten woei, is het waarschijnlijk, dat dit
drijvende materiaal uit het Kanaal afkomstif was (c.f. p. A$. De exemplaren van

Mytilus behoorden tot den vorm, welke ten onrechte wel als M.galloprouincialis
L a m, wordt aangeduid (zie p. 57). Het 5!ave exemplaar van L.rubra was zeet versch

en is waarschiinliik wel levend op onze kust aan6lespoeld.

Familie Montacutidae
(. Mysella bidentata (Monta$u 1803).

Synoniem: Montacuta bidentata (Mont.).
Jef f reys 1863, p. 208; 1869, Pl. XXXI fig. 8.

Deze soort is langs onze geheele kust algemeen in aÍzettíngen van fijn mate-
riaal te vinden; het is overbodig om hier de afzonderlijke vindplaatsen nog op te
noemen. In dergelijke aÍzettinpen kan zij in groote quantiteiten voorkomen, B o e r-
m a n (1936, p. 28) vond bíjvoorbeeld in tÁ L, gruis op 25 III 1934 bii pl, 107

22712 exemplaren, De voorwerfen hebben over het algemeen een recent voorkomen,
maar het is zeer wel mogelijk, dat er ook fossiele exemplaren bii zljn. In onzen
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bodem is ll[.bidentata door Van der Sl een (19t2, p, t2s) algemeen in de Ëem-
vormingi aan$etroffen, in België en EnSeland trad deze soort echter reeds in het plio-
ceen op,

ZfA Montacuta terrupinosa (Montagu 180S).
Synoniem: Telli.mga, ferrugi,nosa (M ont.;.
Jef f reys L863, p. 210; 1869, Pl. XXXI fig.9.
Ook deze soort is mij van Cadzand tot Ameland van onSleveer alle vindplaat-

sen bekend, maar zij spoelt minder talrijk aan dan de vorige, Ook vindt men, in
tegenstelling met de vorige species, van M.ferruginasa bijna uitsluitend losse schalen,
Doubletten zijn mij alleen uit de gebieden II en III bekend; bij Bergen aan Zee
vond ik ze eens (11 III 19341 in giroote hoeveelheden. In Zeeland is deze species
zeldzaam, van de Zuidhollandsche eiland en bezit ík over de frequentie weinig op-
gaven, Van Scheveningen naar het Zuiden toe wordt M.f erruginosa algemeener
(Boerman, 1936, p.30), op de Beei is zij bii tient.allen te vinden (Brand-
horst, 1935, p' 2)' Ook in gebied III komt deze soort meer voor dan in II; reeds
in het Noorden van gebied II (Bergen aan Zee) bemerkt men, dat zij talrijker in d,e
aLzettinSen van fijn materiaal te vinden is. Bovendien kunnen zeer wel fossiele exem,
plaren van M,ferruginosa aanspoelen; de soort komt reeds in het plioceen voor, Uit
onzen bodem vermeldt T e s c h (19t2, p, 36, no. 52) één exemplaar uít het midden-
plioceenvandestreek$rave-oss, Van der Sleen (lgl2, p. 12sJ trof haar
zelden in onze Eemlagen aan,

Familie Cardiidae
Laeuicardium decorlicatum (S. Wo o d 1840).
Plaat 9, fig, 130.
Synoniem: Cotd,íum d,ecorticatum \{ o o d.
\il o o d 1853, p. 159, Tab. XIV fig. 4a-b.
L De Kaloot, Domburg.
Fragmenten van deze plioceene soort zijn op de Kaloot niet zeldzaam, doch

de $ave schelpkleppen vindt men er slechts bij uitzonderinS. Van Domburgi zijn mij
alleen fragmenten bekend, L.decortícaÍam onderscheidt zich van L.crassum (G m e l.)
door grootere aÍmetingien, een girooteren tophoek en een dunnere schaal, welke meestal
in het bezit is van karakteristieke concentrische banden, die blijkbaar door verweerin6!
zijn ontstaan, Tesch (1912, p. 38, no. 61) vermeldt deze species als algemeen uit
ons middenplioceen en verder op Éiezag van L o r i é nog uit het bovenplioceen onder
Utrecht, In Engeland trad L.decorticatum reeds in het iongere onderplioceen op.
226. Laeuicardium crassum (Gmelin t79l).

Synoniemen: Carcltum crossunl, Gmel., Cardiurn nnraegi.cum Spengler 1?g9.
Jef f reys 1863, p.294;1869, Pl. XXXV fig. ?.

De losse schalen van deze species spoelen van Cadzand tot Schiermonnikoog
op de Nederlandsche kust aan; het is dus overbodig hier een opsomming van de
vindplaatsen te gieven. Doubletten zijn uiterst zeldzaam, zij zijn alleen uit gebied II
bekend van de volgende plaatsen:

'V7assenaarsche sla6i, Noordwijk {hier o.a. 2 ex. 1.,25 XII 1928, J, Verwey
leg. in C o m,), Noordwijkerhoutsche slag, IJmuiden.

Over het algemeen zíen de strandvoorwerpen van Z.crcssum eÍ niet versch uit,
alleen uit gebied II ken ik er, welke hun oorspronkeliike kleur en deelen van het
periostracum behouden hebben. In de gebieden I en III spoelt hlj talrijker aan dan
in gebied IL Ik ken deze soort niet uit onzen bodem; in Engeland is hii volgens
W o o d in het plioceen nog niet aanwezi,g. Het is dus waarschijnlijk, althans in lffest-
Europa, een tamelijk jonge soort, zoodat ook de exemplaren, die er minder versch
uitzien, niet uit oudere formaties dan het holoceen afkomstig zullen zijn.

a
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227. Serripes Sroenlandicus (B r u S u i è r e 1789).
Synoniem: Cardium groenla,nÀ,icum Bru g.

W o o d 1853, p. 160, Tab. XIII fig' 2a-b'
L Westkapelle-DomburS (1 fr,1 27IV t935, A,), Domburg ? (2 fa', in coll'

A, J, J,).
De zeer karakteristieke fragmenten van deze species heb ik door verggelijking

met materiaal in de collectie van 's Rijks Geologischen Dienst te Haarlem met zeket'
heid op naam kunnen brengen, Waarschijnlijk zal deze soort, welke zeer bros is en

daarom misschien zelden of nooit in Save kleppen aan ons strand wordt gievonden,

bij voortgezet onderzoek op het lWalcherensche strand vaker blijken voor te komen.

Dit is een karakteristieke vorm uit de mariene afzettinSen'van het Icenian, die volgens

T e s c h (1934, p. 662i zie ook 1912, p.38, no. 62) reeds in het ion$ere Amstelien

verschijnt.

228a. Cardium edule edulinum J, Sowerby t82t.
Synoniem: CaríIiwn eflule S. Wood 1853 partim, Nyst 1882 partim, Tesch 1912 partim;

nec Linné 1758.
'Wood 1853, P. 156, Tab' XIV fig. 2c.' N y s t 18?8, Pl. 19 fig. la---e'

L Domburg (tl .*', 1927, d' e B r,).
Volgens T e s c h (1934, p, 661) wordt de typische vorm van Cardium edule

L. in onzen bodem eerst in het jongere Amstelien Sevonden. Het verwondert mij, da[

van den middenplioceenen C.edule edulinum pas één schaal van ons strand bekend is'

n6, Cardium edule edule Linné 1758'
Jef f reys 1863, p.286;1869, Pl. XXXV fig.5.
Deze soort komt langs onze feheele kust zeer algemeen voor, In de Sebieden

I en III is het zelfs in het aanspoelsel over het alSemeen de overheerschende vorm;

in gebied II is dat, althans bezuiden Bergen aan Zee, Spisula subtruncata (Da C,).

Er is niet de minste twijfel, oI C.edule leeft langs onze {eheele kust; in de stroo-

men van gebied I en in de zee{aten van gebied III, evenals in de Waddenzee is het

een zeer algemeene voÍm.
De variabiliteit van deze soort is buitengewoon groot. Waar door toevloeiïn$

van zoelwater het zoutgehalte afneemt, treft men een dunschaligen kleinen brakwater-

vorm aan, waarvan de umbo door sterke uitbreidin$ van áe achterhelft van de

schalen ver naar voren is komen te liggen. Deze variëteit, welke door alle over'

lgangen met het type is verbonden moet den naam C.edule L' var, paludosa
'È,r"9uoy, Dautzenberp & Dollf us 1892 dra$en, doch zii is meer be-

kend als C.edule var. rustico auct. nec L i n n é 1758. Men vindt de var. paludosa

B.D,D, uiteraard het meest in de gebieden I en III en vroeger was zij ook karak-

teristiek voor de Zuiderzee. De vorm met de verlen$de achterzijde uit zeewater moet

"llreeten: C.edule L. var, lamarchi R e e v e t844i over de oecolo$ische omstandig-

" Ë"derr, waaronder deze en de vori$e vaÁëteil in Zeeland leven, heeft B r a k m a n

(1936) onlangs een belangwekkend artikel $epubliceerd' De auteurs van ,,Les

Mollusques du Roussillon" hebben nog een heele reeks variëteiten van C.edule

onderscheideni aan ons strand zijner ook diverse te vinden. Ik wil er daarvan

slechts één noemen, die van belang is, omdat ze waarschiinliik niet meer levend aan

onze kust voorkomt, Zii lijkt veel op de var. maior Bucquoy, Dautzen-
berg & Dollfus 1892, doch is nog iets 5frooter, boller en voorzíen van een

breederen top. In het Museum te Leiden zijn hiervan exemplaren van r0íalcheren

en Texel; op de eerstgienoemde vindplaats is het een karakteristieke vorm' dien ik
in de meeste collecties aantrof. Ook op het \0(/eststrand van Noord-Beveland ver-

zameld,e ik op 24 April 1935 enkele schalen van d,eze vatiëteit'
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De maten in mm, van enkele dezer
te Leiden zijn:

A) Texel, B. Hubert leÉ.

B) Walcheren, ? l3g.

kleppen uit de collectie van het museum

L. 52, H. 49, rÁD,23

L, 50, H, 42, ïZD.lg
L. 54, H, 46, tZD.23

L.57, H.51, rÁD.24

L.55, H. 45, y2D.23
Deze vootwerpen hebben over het algemeen het voorhomen van fossielen, maar

tot dusverre heb ik gieen aanknoopinSspunt, om eenige veronderstelling omtrent hun
herkomst te maken.

C.edule edule verscheen in het iongere Amstelien in ons land; in plistoceene
en holoceene afzettingen, waarin mariene mollusken voorkomen, ontbreekt deze
vorm zelden of nooit.

229. Cardium exiguum Gmelin 1791.
Jef f reys 1863, p.278; 1869, Pl. XXXV fig.2.
L Cadzand (Zwin), Nieuwvliet, de Kaloot, \Uíestkapelle, Domburg, W.-N.W,-

kust van Noord-Beveland.
III. Texel (Noordzeestrand, rÁ et., VIII 1933, S. J. G.).
Op enkele exemplaren na zien de mij van de van onze stranden bekende voor-

werpen er niet recent uit. Uit het Westeuropeesche plioceen is mif deze soort niet
bekend, wel heeft C.exiguum hier in het plistoceen geleefd; Van der Sleen
(t9t2, p. 125) trof hem zeer algemeen in onze Eemlagen aan, Levend kent men deze

species o,a, van de Engelsche kusten en het zou mij niet verwonderen, als zij ook
nog eens in de buur! van Zeeuwsch-Vlaanderèn en Walcheren recent zou bliiken
voor te kemen.

230, Cardium tuberculatum Linné l'158.
Plaat 6, fig. 101-105.
Jef f reys 186i1, p. 273; 1869, Pl. XXXIV fig. 3.

L Cadzand, de Kaloot, Domburg, W.-N.W.kust van Noord-Beveland, Schou-
wen (fr., 14116 VIII 1935, S, J.G.).

IL Terheiden, Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Bergen aan Zee, Ber6len aan

Zee-Camperduin, Callantsoof .

III. Texel, Vlieland, TerschellinÉ, Schiermonnikoog, Makkum'), Harlingen').
Deze soort is ín gebied II zeldzaam, te Domburg wat minder, maar op de

Noordzeestranden van de drie zuideliike Waddeneilanden is zij zeker vríj algemeen

te noemen. De voorwerpen zijn altijd kennelijk fossiel, nooít is er ook maar iets van

de oorspronkelijke kleur over, Uit het \trTesteuropeesche plioceen ís mii C.tubercu'
latum niet bekend, in het plistoceen leefde hij echter o,a, in ons land; Van der
S I e e n (19t2, p, I25l noemt hem als zeldzaam in zljn líjst van mollusken uit de

Eemvormíng. Recent leefÍ d,eze species niet noordelijker dan in het Kanaal ten W.
van de liin Cape la Hague-Ií/ight.

231. Cardium aculeatum Linné 1753.

Plaat 6, fig. 106.
Jef f reys 1863, p. 268; 1869, Pl. XXXIV fig. 1.

IlL Terschelling (opSevischt met schelpzuiger, r/ ex., 1925, F. Munniks-
ma leg. in M.A.), Ameland (1 fr,, VII 1934, A.P,).

' *) Exemplaren van deze vindplaatsen worden bewaard in de collectie Schepman van het
M. A. Blijkens het etiket zgn zt1 verzameld door Dr. J. L o r i é en ik vermoed dat zij afkomstig zijn
uit aangebracht materiaal, dat door schelpenzuigers in de \traddenzee was opgezogen.
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Het door Lacourt (1934) onder dezen naam {epublíceerde exemplaar,
alkomstig van lilTassenaarí is m,i. een C.echinatum L, De twee kleppen uit Éebied III
ziin kennelijk fossiel, haar conservatietoestand ís dezelfde als die van de voorwerpen
van C.tuberculatum L, van ons strand. V a n d e r S I e e n (1912, p. t25) noemt
C.aculeatum onder de zeldzame soorten van de Nederlandsche Eemlagen en het lijkt
mij zeer waarschijnlijk, dat de twee genoemde voorwerpen uit die formatie stammen,
Immers ook andere schelpen uit de EemvorminS spoelen min of meer pleregeld op de

stranden van {ebied III aan,

,\ZZ. Cardium echinatum Linné 1758.
' Jef f reys 1863, p. 270; 1869, Pl. XXXIV fig. 2.

L Cadzand, Domburg, strand van Goeree, Oostvoorne, de Beer.
IL Hoek van Holland, Terheiden, Kíjkduin, Scheveningen, Katwijk, Noord-

wijk, Zandvoort, IJmuiden, ï7ijk aan Zee.
IIL Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland (?).
Deze soort is in gebied III zeer zeldzaam, Vroeger gingen de, in dit gebied

veel gewonere schalen van C.tuberculatum L. dikwijls voor C.echinatum door; B I ó t e
{1929, p.27) heeft daar het eerst de aandacht op gevestigd. Verschillende op6iaven

uit de literatuur z;rtllen dan ook wel op C.tuberculatumslaan, Tinbergen (l924bl
schrijft b.v.:,,\Jíat mif opviel op Texel, was, dat van de honderden exemplaren, die ik
vond, niet één voorzien was van de z.g. doorns. Alle exernplaren zaSen er oud en

verweerduit".Bij Van Dieren (1925, p, 110) vindt men de volgende mede-
deeling: ,,.... terwijl de dorentjes en de opperhuid afgesleten zijn, wat de meestaÍ
door ontbindingsproducten blauwgekleurde schelp een knoopig en onre6lelmatig uiter-
lijk geeft"; in beide gevallen is welhaast zeker C.tuberculatum bedoeld, Toch ken ik
van Texel, Vlieland en Terschelling enkele schelpen, welke zeker C.echínatum zijn.
Het materiaal, waarop Van Deinse (1918, p.2551 zijn mededeeling: ,,.... op
Ameland zeer Sewoon. In 1916 en '18 vond ik er talrijke exemplaren van.", baseert,
is mij niet bekend, waarom ik Ameland met een vraagteeken vermeldde,

In gebied II ten Zaiden van tiVijk aan Zee is C.echinatum niet zeldzaam,
hij komt er onfeveer evenveel voor als Laeuicardium crassum (G m e l.); alleen
worden doubletten wat vaker Sevonden.

Deze laatste zijn vooral in de buurt van Katwíjk geregeld aan6ietroffen. Ook
op de stranden van de Beer en van Voorne zijn de schelpen van C.echinatum nieÍ zeer

zeldzaam en op Goeree heeft de heer v a n E y k in 1916 verschillende doubletten
en losse schalen van deze species verzameld. Op de stranden van de Zeeuwsche
eilanden en van Zeeuwsch-Vlaanderen tenslotte is deze soort weer ,zeer zeldzaami
waarschijnlijk is ook daar C.tuberculatum L. wel voor haar aan$ezien,

Hoewel het best mofelijk ís, dat C.echinatum aan onze kust leeft, moet er
toch rekening mee gehouden worden, dat het een schelp is, welke vaak in de trawler-
netten wordt aangevoerd en dat zoo dus exemplaren, welke van ver afkomstig ziin, op

ons strand kunnen 6leraken.
Soms ziet men voorwerpen, welke het uiterlijk van fossielen hebben, zulke zijn

mij vooral uit gebied III bekend'). C.echinatumleelde reeds in hetplioceen in ïlest-
Europa en werd door Tesch U9!2, p,38, no. 63) in ons bovenplioceen gevonden;

Van der Sleen vermeldt hem als zeer zeldzaam in de Eemvorming.

*) De fossiele exemplaren zijn niet steeds makkelijk van C.tuberculatum te onderscheiden. Het
beste kenmerk is, dat de voorste ribbels bij C.echinatum onbelangrijk en door breede tusschenruimten
gescheiden zijn, terwijl deze bfr C.tuberculatum dik zijn met daartusschen slechts smalle groeven.
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Familie Veneridae
233. Pitaría rudis (P oli 1795),

Synoniemen: Cgtherearudís (Po1í), Meretría rudis (PoID.
'W o o d 1853, p. 208, Tab. XX fig. 5a-d.
L De Kaloot (tÁ .*.,20 IV 1935, If. K,).
'Het eeníge mii van onze stranden bekende exemplaar van deze soort heeft

het uiterlijk van een fossiel en heeft de volgende afmetinSen: L,23, H.21, 11D.8; het
heeft een iets meer aÍgeronden, korteren vorm dan de typische P.rudis. Deze soort komt
recent noS in de Middellandsche Zee voor, maar leefde in het plioceen in West'
Europa. T e s c h (1912, p, 44, no. 79) noemt één exemplaar uit het middenplioceen
van de omgeving van Grave. In Engeland vond men deze species van het Gedgravian
af tot in het bovenplioceen, maar vooral in het Waltonian,

In de collectie van den heer Brakman bevindt zich noÉi een beschadigde
klep van Pítaria spec., die te groot en te weinig bol is om tot deze soort gerekend te
worden. Yan Pitciria chíone (L.) wijkt deze klep daarentegen af door den vorm van
het slot en door den vorm van de bocht in de mantellijn, voorzoover die te zíen is,
Voorloopíg kan ik deze schelp niet nader determíneeren,

234. Dosinia exoletq (Linné 1758),
Synoniemen: Artenás eroleta (L), Arternis lentífannts (J. Sowerby 1818).

L Cadzand ('Á 
"*. C, B r,), Domburg,

IL Katwijk.
Te Domburg en te Katwijk werd deze soort door verschillende verzamelaars

aangetroffen. De Katwijksche exemplaren zijn vaak zeer versch (zie J. B, H e n r a r d
1936, p, 44 Íig. 9) en in het algemeen duidelijk recent, De Zeeuwsche exemplaren
zijn misschien uit den bodem afkomstig, want zij zien er meestal min of meer als
fossielen uit, Deze soort is in Engeland al van het oudste plioceen af aanwezig; in
ons land vermeldt T e s c h (1912, p. 42, no. 71) haar als algemeen in het midden-
plioceen.

Voor het plaatselijk vooÍkomen van deze soort op het strand bij Katwijk is

het moeilijk een verklaring te geven, Er is geen enkele verdere aanwiizing, dat
D.exoleta daar in de buurt leeft, maar daaruit mag men nog Seen gevolgtrekkingen

maken, omdat over de bodemfauna van onze kust over het algemeen nog weinig be-

kend is.

235, Dosinia lupinus lincta (Montagu 1803).
Synoniem: Artenns Líncta (Monl).
Jef f reys 1863, p. 330; 1869, Pl. XXXVIII fig. 2.

L Walcheren (312 ex. afgesleten, deze soort ?' M,L,; % €x,, De Sm.).
IL 'Víassenaarsche slag (% e*, 1930, C. Ebbinge \ilíubben leS. in coll.

J.Th.H.), Noordwijk (16 ex., A. A, van Bemmelen leg. in M.L,, zie Vern-
hout 1916,p,176).

De Noordwijksche exemplaren, welke aldaar in de tweede helft van de vorige
eeuw Éievon den zijn, zijn zeker recent, Ook het exemplaar van het 'lVassenaarsche slag

schijnt recentte zijn (zie J, B, Henrar d 1936, p, 46 ê'Y., p. 44 fig. 10). De
lilíalcherensche daarenteSen zijn in 't algemeen zoo slecht geconserveerd, dat van de

meeste de determinatie mij zelfs twijfelachtíg schijnt; ik houd deze voorwerpen zeker
voor Íossiel, D.lupinus lincta leefde reeds in het l7esteuropeesche plioceenbekken;

Lorié vond haar in het bovenplioceen onderAmsterdam (zieT esch 1912,p,42,
no.721, Van der Sl een (19t2, p. 125) vermeldt ,,Dosinia lupinus Poli", waar-
mee hij blijkbaar (c,f, Nordmann 1908,p, 173) dentypischenvormvandezesoort,
welke thans voornamelijk in de Middellandsche Zee voorkomt, bedoelt, als zeldzaam

in onze EemlaSen.
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De vondst van een betrekkelijk 6iroot aantal recente en zeer foed geconser-

veerde voorwerpen van deze species bij Noordwijk, waar deze soort sindsdíen nooit
is weerglevonden, kan ik niet verder verklaren. Het exemplaar van het \i7assenaarsche

slag zou ik, zoolang niet meer voorwerpen van D.lupinus lincta in die buurt zijn
gevonden, voor aanÉievoerd willen houden,

236. Venus uerrucosq L i n n é 1758.
Jef f reys 1863, p. 339; 1869, Pl. XXXVIII fig. 6.

L Cadzand, Nieuwvlíet, de Kaloot, Domburg,
IL Kijkduin (tl"*.,23VIII 1922, J. van der Vecht leg, in M.L,),

Egmond aan Zee (tl "*.,24VIII 19t9, Iz. A. J. de \07ilde leg. in Com,).
Deze soort is ín Zeeland niet zeldzaam, vooral op het strand van Zeeuwsch-

Vlaanderen wordt zij feregeld gevonden. De exempl aren zien er nooit zeer versch
uit. Uit onzen bodem is mij deze soort niet bekend, in Engeland is V.uerrucosa een
postglaciale vorm (\J7ood 1874, p. 1a3). Zeker leeÍt deze specíes echter algemeen
in het Kanaal, zoodal. wij misschien met door den stroom uit het Zuiden aangevoerde
voorwerpen te doen hebben; dit is al eerder door V an d e r S I ee n (19I2b,
p. LXXXVIII) verondersteld. Voor het levend voorkomen van V.uerrucosa langs
onze kust zijn tol dusverre' niet voldoende axnwijzin{en. De voorwerpen uít gebied II,
welke een meer recent uiterlijk hebben, houd ik voorloopig ook voor op eenigerlei
wijze aansevoerd,

?fi\ Venus casina Linné 1758.

Plaat 9, fí9, 134.
'\{ o o d 1853, p. 210, Tab. XIX fig. 1a-f.
L De Kaloot (tÁ 

"*., C, B r.), I0íestkapelle, Domburg,
De exemplaren van deze soort hebben alle het voorkomen van fossielen.

Het voorwerp van de Kaloot alsmede enkele van de op het Iilíalcherensche strand
geronden exemplaren behooren tot de var. tur!ída J. Sowerby 1820, welke
men kent uit het plioceen van Engeland en België. Uit onzen bodem vermeldt
Tesch (1912, p,42, no,74) V.casina als zeldzaani in het middenplioceen van de

streek Grave-Oss. In EnSeland kwam deze soort echter al in het onderplioceen voor
en is zii tot in het bovenplioceen aangietroffen.

238, Venus ouata Pennant t777.
Synoniem: Tímaclea otsata (Penn).
'W o o d 1853, p. 213, Tab. XIX fig. 4a-d.
I. Cadzand, de Kaloot, Domburg, W.-N.W.kust van Noord-Beveland.
IL Schevenin$en-Katwijk {rÁ e*.,12 | 1925, J. A, N ij k a m p leÉ. in M, L.),
De Zeeuwsche exemplaren zien er uit als fossielen, het schelpje uit gebied II

is wellícht recent. Uit onzen bodem geeft T e s c h (1912, p, 42, no. 761 deze soort
op uit onder- tot bovenplioceen, en wel voornamelijk uít het middenplioceen, V a n
der Sleen vondV.ouaÍc ook algemeen in de Eemvormin$. Natuurlijk zouden de

Zeeuwsche voorwerpen ook recente aangevoerde exemplaren kunnen zijn; de soort
leeft teSenwoordig b,v, nog aan de Engelsche kusten,

239. Venus imbricata (J. Sowerby 1826).

Plaat 9, fig, 135.
Synoniemen: Venus fasinto. Vernhout 1916 nec (Da Costa 177$, Clauslnella fasaatn

Blóte 1929 nec (Da C.).
'W o o d 1853, p. Zl2, Tab. XIX fig. 3a-f.
L De Kaloot, Dombur$.
Deze uitsluitend plioceene soort is op de Kaloot wat minder zeldzaam dan

op het strand van'Walcheren. De heer Brakman trof op de Kaloot ook een klep
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van de vat. gibberosa S. ïl o o d 1853 (t07ood 1853, p. 212, Tab. XIX fig, 3e, f)
aan. Hoewel V.imbricata in Engeland ook in onder- en bovenplioceen is aangietrof-
fen" komt zij toch voornamelijk in het middenplioceen voor. T e s c h (1912, p, 42,
no. 75) trof haar in de middenplioceene lagen van de streek Grave'Oss ook zeld-
zaam aan,

Xry,
Venus gallina striatula (Du Costa 1778).
Synoniemen: Venus gallina auct. partim, Chamelaea gallbw auct, partim,
JeÍf reys 1863, p. 344; 1869, Pl. XXXIX fig.2.
L Cadzand, Domburg, IJ7.-N.ï7.kust van Noord-Beveland, Schouwen, Goeree,

Oostvoorne (tZ 
"*., 

19 IV 1936, A.).
IL Kijkduin-den Helder,
IIL Texel, Vlieland, Terschellíng, Ameland, Schiermonnikoog.
In Zeeland is dit een zeldzame soort; van de genoemde Zeeuwsche vind-

plaatsen zijn mij van ieder slechts weinige exemplaren bekend, welke bovendien nog
het uíterlijk van fossielen hebben. Van de Zuidhollandsche eílanden heb ik over het
algemeen te weinig ge6levens om over de frequentie van de verschillende mollusken
te kunnen oordeelen; deze species zal op Voorne b..v, wel meer te vinden zijn.
V.gallina striatula is aan onze kust het meest algemeen tusschen Kijkduin en lJmui-
den, waar de schelpen bovendien versch zijn en na stormen vaak levende exemplaren
aanspoelen. Voor dit deel van de kust leeit deze species dan ook zeker, Meer naar
het Noorden vindt men weer alleen oude verkleurde exemplaren, zoo b.v, bij Bergen
aan Zee, waar de soort toch niet zeldzaam is, Bij den Helder is zij weer levend bíj
den Van{dam aan$etroffen (C o m.),

Op de ï/addeneilanden is zij minder gewoon, al schijnt V.gallina striatula wel
bij Terschelling te leven. Van Dieren (1925, p. 108) vermeldt van het Ter-
schellingsche Noordzeestrand tenminste enkele giave exemplaren. Op SchiermonnikooS
tenslotte moet volgens Mo e r m a n (1926, p, 275J deze soort weer minder zeld,zaam
zijn.

V.gallina striatula is in ÏTest-Europa een betrekkelijk jongie soort, in Enge-
land kent men haar slechts uit postglaciale afzettingen (liloo d 1874, p. 1441. De
exemplaren met het voorkomen van fossielen, zooals men die in Zeeland, doch ook
in het Noorden van gebied II en in gebied III kan vinden, zijn dus op zijn alleroudst
uit het plistoceen, verder waarschijnlijk uit het holoceen afkomstig.

XX Paphia senescens (Doederlein M.S., Cocconi 1873).
Plaat 6, fig. 93-100,
Synoniemen: ? Paphia d.íanae (Requien 1848), ?opes aureus (Gmelin 1791) var. eemiensis

Nordmann 1908, Tapes oi.rgíneus auct. var. majorJ. Lorié1.887.
Nordmann 1908, p. 158, p. 285, Pl. XI fig. 1-8.
Cerulli Irelli 1908, p. 61, Tav. XII fig. 19-24.

L Cadzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Dombur6i, 1il7.-N.\0í.kust van Noord-
Beveland,

IL Scheveningen, Zandvoort-IJmuiden, Wiik aan Zee, Bakkum aan Zee,
Bergen aan Zee, Callantsoog.

III. Onrust, Koog, Slufter, strandje aan de Z.O.punt teElenover de Mok (alle
vier op Texel), Vliehors, Noordzeestrand van Vlieland, Terschelling en Ameland.

Deze vorm is uít verschillende giebieden door de plaatselijke onderzoekers als
nieuw beschreven, later is de identiteit van deze soorten of variëteiten door N o r d-
mann (1913,p.289) vastgesteld,Volgens Gignoux (1913, p, 442) zou ook
P.dianae (Req.) uit het quaternair van Corsica niet anders dan deze soort zijn,
welke in dat geval dus met dezen ouderen naam zorT moeten worden aangeduid. De
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verhoudingi van P.senescens tot de recente P.aurea (G m e l.) is duister en ik heb

haar daarom als aparte soort vermeld,
De verschillen met P.aurea (G m e l.) ziin de volgende:

1) P.senescens is gemiddeld grooter; aan ons strand is de gangbare maat onSeveer

L. 45, H.32, exemplaren van een lenSte grooter dan 50 en een hooSte van + 40

zijn echter geen groote zeld,zaamheid. De grootste inlandsche schelp, welke ik van

deze soort te zien kreeS, heeÍt een len{te van 63 en een hooSte van * 47 (door be-

schadiging niet meer juist te meten), Nordmann (1913, p.292) Seeftals maximum

de maten van een Italiaansch exemplaar op: L, 70, H.60, D.40.
Uit de literatuur kan ik de volgende opgaven van de maten van P.aurea

'(Gmel.) noemen: Bucquoy, Dautzenber$ & Dollfus (1893' p,424)z
L.27, H.22, D. 141 de door hen beschreven varíëteit moior, blijkbaar de Srootste
exemplaren, welke zijkenden, omvattend, meettL,38, H,29 {l.c',p'a25). Jef f reys
(1863, p. 350) vermeldt als maten (in inches):L.l'3, B. 1,5, dat is in mm,: 30 X 38;

op p. 351 van zijn boek treffen we nogi de opmerking aan: "Sars has taken the

ordinary sort of a large seize by dred$ng off the Loffoden Isles." Nadere geglevens

over dezen glrooten noordelijken vorm van P.aurec (G m e l,) heb ik in de literatuur
teverfeels lezocht. Eindelijkvindtmenbii Nordmann (1913, p,29al noS de

opmerking, dat het Srootste voorwerp, dat hij {ezien heeft, afkomstig uit het Deen-

sche alluvíum, 43 mm. lan6i was.
De afmetingien gieven dus een apmerkeliik verschil tusschen P.senescens en

P.aurea te zieni van de laatste zijn slechts enkele individuën bekend, die even
groot zijn als de gemiddelde P.senescens. 

I

2) P.senescens wordt gekenmerkt door een concentrische sculptuur, die op de

achterzijde van,de schelp een onregielmati$ Solvend karakter heeft, Nordmann
(1913, p, 294|r merkt op, dat deze sculptllrr zeer variabel is en soms zelfs feheel ver-
dwijnt, Anderzijds is door Bucquoy, Dautzenberg & Dollf us (1893'

p. a26l een variëteit van P,aurea beschreven, n.l, de mutatio ex forma ruSata, waar-

van de sculptuur zeer yeel overeenkomst met die van P.senescens heeft.

Hieruit blíjkt dus wel, dat de beide vormen zeer verwant ziin, en misschien

zullen in de toekomst overganÉisvormen worden gevonden, die onmogelijk maken

P.senescens verder als afzonderlijke soort te handhaven,
P.senescens vindt men aangespo€ld langs onze geheele kust; algemeen 'rs zij

op de stranden van Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren en in het Noorden van

Bergen aan Zee tot en met Terschellin$, maar vooral op Texel en Vlieland'
De jonge exemplaren van ons strand vertoonen, voor zoover zii niet té zeer ziin

afgesleten, de typische golvende sculptuur op de achterziide van de schelp, Daarom

en omdat zij ook overigens zeer loed passen in de series van jon$ tot oud, welke

men in een uitgebreid materiaal van deze soort van ons strand kan samenstellen,

ranSschik ik hen onder P.senescens en niet onder P.aurea, hoewel zij dikwijls veel

gelijkenis met deze laatste soort vertoonen'
P.senescens is een karakteristiek fossiel voor de afzettingen van de Eemvormingi'

uit welke formatie men haar dan ook voornamelijk kent. Maar zij is bovendien aan-

getroffen in mariene aizettingen onder Wassenaar, Den Haag, Delft en andere plaat-

sen in Zuid-Holland en verder in boringen op de eilanden Schouwen en Goeree.

Van enkele dezer vindplaatsen was dit niveau aan Van der Sleen be-

kend, die het tot de EemlaSen rekende, De fauna d,ezer aÍzeltingen heeft echter als

geheel niet voldoende overeenkomst met de Eemfauna om deze dateering te
billijken. Steenhui s (1917, p.29 e.v,, p, 40 voetnoot) heeft dit niveau síndsdien
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voor oud-diluviaal Sehouden en de teglenwoordige opvattinÉl van den Rijks Geolo-
gischen Dienst is, dat men hier met alzettingen uít den tijd van het hoo{terras te
doen heeft'), Dit is voorzoover mlj bekend het eenige niveau, waarin P.senecens

in $Test-Europa geconstateerd is, wat met zekerheid ouder is dan de Eemla$en, Het
is natuurlijk mogelijk, dat op ons strand exemplaren van deze soort afkomstig uit
d.eze pr ae$laciale, plistoceene, alzetlingen aanspoelen,

242. Paphía rhomboídes (Pennant t777)'
Synoniemen: Tapes airgineo auct. nec (Linné !767), Tapes edulis (Chemnitz 1784).

W o o d 1853, p. 202, Tab. XX fig. la---e'

L Cadzand (/z 
"*,, 

12 X 1929, C. B r. leS' in M,A.), Nieuwvliet (tÁ ex',26IY
1935, A.), Domburg-Oostkapelle (%. ex,, 1916, Jhr. W, C. van Heurn le$. in
M.L.), strand van \ilTalcheren (rf ex., IV 1916, Jhr, W. C, van Heurn leS, in
M,L.),

IL Noordwijk (2 ex., zie Vernhout 1916, p. 176).

De twee tot dusver van het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen bekende exem-
plaren zien er niet zeer versch uit. Ziin het fossielen, dan zijn zii waarschijnlijk uit
het plioceen afkomstiÉ. Ook van de twee kleppen van het strand van l7alcheren
lijkt mij waarschijnlijk dat het fossielen uit het plioceen zin' T e s c h (1912,

p. 44, no, 80) vermeldt deze soort als zeldzaam in ons middenplioceen, In België
was zij in het míddenplioceen algemeen, in Engeland kwam zij reeds in het onder-
plioceen voor en werd zij tot in het bovenplioceen aangietroffen, Ook is echter moge-

lijk, dat zij d,oor den stroom uit het Zuiden zijn meegebracht, daar P.rhomboides
o.a. in het Kanaal leeft, De twee exemplaren van Noordwijk ziin aldaar ín de

tweede helft van de vorige eeuw door A. A. van Bemmelen verzameld. Zii
zijn zeker recent. Sindsdien is de soort in de omgevin6! van Noordwijk niet weer-

6ievonden.

X,?(
Paphia pullastra (Montagu 1803),
Synoniem: To,pes pu.Ilastra (Mont.).
Jef f reys 1863, p. 355; 1869, Pl. XXXIX fig. 6.

L Níeuwvliet, Phílippine, de Kaloot, Vlissingen,
Zoutelande, S7estkapelle-Vrouwenpolder, \il7.-N.W,kust van
van Schouwen. Brouwershaven. Biuinisse, i- rr ' . í ::

IL Terheiden, Kiikduin, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, IJmuiden, Bergen
aan Zee, Camperduin,

IIL Texel, Vlieland, TerschellinÉ, Griend.
Een groot deel van de aanfespoelde schelpen van deze soort is zonder twijfel

recent. Levend kent men P.pullastra voornamelijk uit de gebieden I en IIL In Zee-
land leeft zij in de buitenhaven van Vlissingen (Co*.), en op verschillende plaat-
sen in de Oosterschelde (Schepman 1884, p,514; Com.);waarschijnlijkiszij
bij de Zuidhollandsche eilanden ook wel te vinden. In gebied II vindt men over het
algemeen minder versche exemplaren. Alleen tusschen de pieren van lJmuiden zijn
door Van Heurn in de eerste maanden van 1915 èen aantal zeer Íraaie exem-
plaren verzameld (M.L.), hetgeen doet vermoeden, dat de soort hier levend voor-
kwam. Later vond ik daar ook éénma al (7 X 19231 op dezelfde plaats een fraai
voorwerp van deze soort, maar verdere aanwijzingen, dat zij ler plaatse heeft stand
gehouden, heb ik niet, Noordelijker vindt men bij Ber$en aan Zee P,pullastra weer
algemeener in versche exemplaren, terwijl daar soms ook de iongie voorwerpen in

') Zie: Geologische kaart van Nederland schaal 1 : 50.000, blad 37 Rotterdam, kwartblad I,
1935, profiel.

Koudekerke, Biggekerke,
Noord-Beveland, strand.l
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grooten getale in het lichtere aanspoelsel zijnte vinden.VolgensVan der Sleen
(1915d, p. 212) zou d,eze soort ook voor Callantsoo6i levend voorkomen. In gebied
III is P.pullastra dikwijls en op verschillende plaatsen in de Waddenzee aan-
getroffen (Van der Sleen 1913, p.507; Van Goor 1919, p.465i Com.);
dit verklaart het aanspoelen van deze species op de stranden van de drie genoemde
l7addeneilanden. lffaarschijnlijk is zij ook op de andere eilanden wel te vinden, In
de voormalige Zuiderzee werd slechts éénmaal een iong exemplaar aangetroffen bij
de ton van Gammels op 27 VII 1929 (Havinga 1936, p, 136),

Soms vindt men' min of meer afwilkende voorwerpen van P.pullasÍra in holten,
welke door boormossels etc. in veen, hout of zelÍs steenen geboord ziin. Deze vorn
wordtwelals devar, saxstilis (Fleurrau 1802) t: perforans (Montagu
1803)l onderscheiden. Mij is deze variëteit bekend van de volgende vindplaatsen:

L Veere (in aanSevoerd hout, 1 ex,, A, Sl.), Haamstede (in baksteen, 1 ex.,
C o m.),

IL Scheveningen (in hout diverse ex,, C o m.), Zandvoorí (in veen 2 ex, A,\,
\trí/ijk aan Zee (l ex. in coll. Schepman, M.A.), Bergen aanZee (inveen4ex.,A.).

Een gedeelte van de aangespoelde exemplaren maakt den indruk fossiel te
zijni men lindÍ deze fossiele voorwerpelt in Zeeland en op Texel. Op deze laatste
plaats zijn exemplaren verzameld van precies denzelfden conservatietoestand als de
aldaar zeker fossiele P.decussaÍa (L.) . P.pullastra leefde in het plioceen reeds in
lilí/est-Europa en wordt door (Tesch 1912, p. 44, no,81) met twijfel in ons onder-
en middenplioceen vermeld. Uit jongere aÍzeÍtin{enínonzen bodem is mij deze soort
niet bekend.

244. Paphia decussata (Linné 17581.
Jef f reys 1863, p. 359; 1869, Pl. XXXIX fig.7.
L Nieuwvliet, de Kaloot, Dishoek (212ex., De Pr. leg. in coll, A,), Domburg,

W.-N,W,kust van Noord-Beveland.
IIL Texel (% ex., Jhr. \J7, C. van Heurn leg. in M,L.'); /z "*.,J, Th, H,),
De exemplaren van deze soort hebben zonder uitzonderíng het voorkomen van

fossielen. In slechte staat zijn zíj vaak moeilijk van P.pullastra (M o n t,) te onder-
scheiden. Een betrouwbaar kenmerk bleek echter de vorm van de bocht in de mantel'

' lijn té zijn, Deze bocht is bij P.pullastra breed en re6ielmatig afserond, bii P.decus-
saÍc loopt zij smaller tongvormig toe naar een afgeronde punt.
I Uit het Westeuropeesche plioceen is mij P.decussata niet bekend, wel echter
komt deze species voor in de Eemvorming. V a n d e r S I e e n {19t2, p, t25') ver-
meldt haar in die formatíe als zeldzaam,

Farnilíe Petricolidae
\ 2F* Petricola pholadiformís Lamarck 1818.

^ 

/ \ Spárck og Jensen 1934,p.125,Íie.109-110.
, \ Deze soort spoelt tegenwoordig langs onze geheele kust vanCadzand tot Schier-

monnikoog aan, zoodat het onnoodig is hier de alzonderlijke vindplaatsen op te som-
men, Het algemeenst is P.pholadíformís daar, waar veel veen voor de kust voor-
komt; men vindt dan ook de stukken veen met levende of versche Petricola's dikwíjls
aan het strand, Men kan de jon$e exemplaren vaak in 6lrooten getale in licht materiaal
verzamelen; in de jongste stadia zijn zij ovaal, hebben nog geen radiale sculptuur,

*) Van de 7/2 door Blóte (1929, p. 26) van deze vindplaats opgegeven exemplaren, welke
volgens hem tot P.deanssata behoorden, is m.i. maar ! van deze species, terwijl de overige 6/2 versleien
voorwerpen varr P.pullastra (Mont.) zijn.
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maar alleen een zeer fijne concentrische ribbeling en zljn in het bezit van een {oudgeel
periostracum (Van ReSteren Altena 1936i zie ook: Brandhorst
1935, p. 1),

P.pholitdiformís is een uit AmeriLa afkomstige soort, welke zich langzamer-
hand aan de Westeuropeesche kusten heeft gevestigd, Van het Kanaal uit heelt zij ook
onze kust van Zuid naar Noord bezet. De eerste vondsten op ons strand dateeren van
1905 (Domburg, Scheveníngen) en t906 (Vlieland) (zie Y ernh ouÍ tgl2al.Dezen
weS vervolgend heeft P.pholadiformis zich achtereenvolgens aan de Duitsche kust en
de ÏTestkust van Jutland Sevestigd en is tenslotte in 1930 voor het eerst in het Katte'
gat bij Frederikshaven gevonden (Spárck & Jensen 1934,p.t261. Op deeen-
maal bezette plaatsen wordt deze soort hoe langer hoe algemeener (V a n d e r
M a a d e n 1936), waarbij Barnea candida (L.) zeldzamer wordt.

Familie Mactridae
246. .Spisula deaurats (Turton 1822),

Plaat 9, fig, 150-151.
Synoniem: Mactra deauroto Turt,
W o o d 1857, p. 249, Tab. XXIV fig. ?a-b.
L De Kaloot, Domburg.
Deze Spisula is weinig opvallend en, hoewel mij tot dusver weinig exem-

plaren van ons strand bekend ziin, vermoed ik toch d.aI zij op de genoemde vind-
plaatsen niet zeldzaam is. In het plioceen leefde deze soort in !7est-Europal recent
kent men haar van het noordelijke deel van de Oostkust van Noord-Amerika. Ook
in onzen bodem is de soort aangetrofÍen; T e s c h (t912, p, 54, no. 109) vermeldt
haar uit ons midden- en bovenplioceen.

V 2m Spísu/c subtruncata (Da Costa 1778),
/\ '\ Sy.rorriem Mactra subtruncata (Da Costa).
' I Jeffreys 1863, p. 419; 1869, Pl.XLIIIfig. 3.

Deze soort vindt men zeer algemeen langs de geheele Nederlandsche kust. In
gebied II beginnend ongeveer bezuiden Bergen aan Zee, ís het zelfs in de aan-
spoelin{en van zwaarder materiaal de overheerschende soort, in gebied I en ten Noor-
den van Bergen aan Zee komt echter bijna overal Cardium edule L. nog talrijker voor
dan Sp.suótruncatq. Daar waar het zoutgehalte minder wordt, zooals in de Zeeuwsche
en Zuidhollandsche stroomen en in de \tr7addenzee, staat Sp,subtruncatavrijwel geheel
haar plaats aan Cq.rdium edule L. af. Dit is ook aan het karakter van het aanspoelsel
tezien; volgens Van der Sleen (1913, p,507) b.v. ontbreekt Sp.suótruncatq
"geheel of bijna geheel" in de strandlijn van Griend. In de voormalige Zuíderzee
werden íin de jaren 1928 en 1929) slechts jon5le exemplaren van deze soort aangie-

troffen (Havinga 1936, p.136),
Het is ook zeker, dat deze soort lan6is onze geheele kust leeft, hier en daar zelfs

in enorme aantallen. Na stormen kan men b.v. tusschen lJmuiden en Zandvoort
heele banken van levende exemplaren van deze soort aantreffen; elders zíjnlevende
exemplaren veel minder gewoon; zoo vindt men bijvoorbeeld op het Walcherensche
strand Sp,solida (L.) na stormen soms in groot aantal en deze soort daarentegen
niet. Men vindt de schelpen van deze variabele species in alle stadia van verschheid
en verweering en het is wel zeker, dat ook fossiele voorwerpen b.v, in Zeeland aan-
spoelen.

Hier spoelt ook egn afwijkende vorm aan, welke steeds het voorkomen van
een fossiel heeft. Door verschillende verzamelaars is deze vorm van de omgevinS
van Domburgi meegebracht. Hij onderscheidt zich van de typische Sp.subtruncata
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door een veel stevigere, driehoekige, bolle schelp met breeden umbo, De maten
van enkele kleppen uit miin collectie zijn:

L.26 H.2t )4D.8
L,2s,5 H,2r %D,e

i:',i, #?g A";2,
L.2r H. t2 %D.7

Over de herkomst van d.ezen vorm is mij niets bekend; Sp.subtruncata leeÍde
reeds in het onderplioceen in ons land (T e s c h 1912, p' 54, no. lO7) en ont-
breekt sindsdien in weinige mariene afzettin{en in onzen bodem,

\ 2Á Spisuíc solida (L i n n é 1758).

,\ Synoniem: Mactta solidn (L.).
' J eff reys 1863, p.415;1869, Pl. XLUI fie.2.

Ook deze soort spoelt langs ons Seheele strand aan, doch veel minder alge-
meen dan de vorige, Versche exemplaren {d.w.z. levend of in ieder {eval nog met
de twee kleppen verbonden) vindt men echter maaÍ zeer plaatselijk; zij zijn mij
bekend van;

L Westkapelle, Domburg, Goeree.
IL Terheiden, Kijkduin, Scheveningen, Zandvart'
IIL Terschelling.
In grooten getale schijnt zij b.v. te leven aan de ïTestkust van lil7alcheren,

tusschen Hoek van Holland en Katwijk (Van der Sleen 1915d, p.2tl) en

op de "Robbenplaat" bij de Vliehors (ex, in coll. S. J. G., A, J. G e e r t s 1"E.,

t2 IV 1936), Er zijn ook strandení waar zeker nooit één versch exemplaar aanspoelt,
b.v, tusschen Egmond aan Zee en CallantsooS, Op het strand van het eiland Voorne
zocht ik deze soort op 19 April 1936 teverSee{s. Veel van de aangespoelde voor-
werfen hebben het voorkomen van fossielen. T e s c h (1912, p. 52, no, 106) vermeldt
deze soort met twijfel uit ons onderplioceen, en verder uit ons midden- en boven-
plioceen; ook in onze Eemlagen komt volgens V a n d e r S I e e n (19t2, p. t26l
Sp.solida zeldzaam voor.
249. Spisuío elliptica (Brown 18271.

Synoniem: Mactra ellíptica Brown.
Jeffreys 1863, p.417;1869, Pl. XLIil fíg.2a'
L Domburg, Ií,-N.W.kust van Noord-Beveland.
Te Dornburg werden door verschillende verzamelaars typische exemplaren van

deze soort gevonden, welke het uíterlijk hebben van fossielen en dezellde vorm is
mij van Noord-Beveland bekend, Soms wordt Sp.elliptica als variëteit van Sp.soíido
(L,) beschouwd; bovendien is zij zeker na aan de volgende soort verwant. In de

collectie Schepman (M,A,) berust noS een schelpje, feëtiketteerd: ,,Spisula
solida L. u. elliptica B r o w n-Uiterton van de Wielingen", dat op de aan6legieven

vindplaats blijkbaar levend is Sevangien. Ik vind het exemplaar niet typisch Senoepi
om het hier op te nemen, en houd het eerder voor een ion{e Sp.solida (L.1. Tesch
(1912, p. 52, no. 105) noemt Sp.elliptica onder de synoniemen van Sp.oualís
(J. Sow,), maar, naar zijn opmerkingen op p.53 te oordeelen, vermoed ik, dat
hij alleen de typische Sp.oualis (J. S o w,) uit ons plíoceen kende, In dat Seval is

Sp.elliptica niet uit onzen bodem bekend,

250. Spisula oualis (J. Sowerby |8l7l,
Synoíïem: Mactra ooolis J. S o w.
'W o o d 185?, p. 2t16, Tab. XXIII fig. la--d.
L Domburg (M.L.; De Gr.).
Evenals Sp.elliptica (B r o w n) is ,deze vorm zeker zeer verwant aan Sp.soldda
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(L.). ïTaarschijnlijk is hij door de Seliikenis met deze laatste soort dikwijls over het
hoofd gezien, Voorzoover ik weet, komt de typische Sp.ouclis niet buiten het West-
europeesche plioceen voor. Aangiezien zij echter meestal met Sp.elliptica (en wel-
licht terecht!) over één kam wordt geschoren, is het moeilijk hieromtrent zekerheid
te verkrijgen. T e s ch (1912, p, 52, no. 105) vermeldt Sp.oualis ín onzen bodem uit het
midden- en bovenplioceen,

251. Spisuío arcuata (J, Sowerby l8t7).
Synoniem: Mactra arcuata J, S o w.
\il o o d 185?, p. 243, Tab. XXIII fig. 5a-c.
L De Kaloot (tl .*,,23 IV 1935, A,),
Deze soort kent men uitsluitend uit het plioceen, vooral uit het middenplio-

ceeí. In Engeland verschijnt zij echter reeds in het onderplioceen .en troÍ men
haar tot in het bovenplioceen aan. Uit ons land vermeldt T e s c h (1912, p. 52, no.
104) haar als tamelijk algemeen in het middenplioceen.

252a. Mqctru corallina plístoneerlandica nov. subsp.

Plaa| T, fig. 107-108,
Synoniemen: ? Mactra corallittz (L.) var. Vernhout 1916, Mactra glnuca Born var.

pli.orotund,a Blóte 1929 nec (Sacco 1900).

Deze subspecies onderscheidt zich slechts weinig van de typische Mactra coral-
lina (L.), maar aangezien de verschillen constant zijnen bovendien het areaal buiten
dat van M.corallina (L,) li$t, lijkt het mij beter d.ezen vorm een aÍzonderlijken naam
te geven. Van de mediterrane M.corsllina (L.), waarvan men bij Bucquoy, Daut-
zenberg & Dollf us (1896, p.547, Pl, LXXX fí9. 1-5) een uitstekende beschrij-
víng met figuren íindt, wijkt hij af door glrootere afmetingen en een stevígere, dikkere,
schaal.

De afmetingen van het type-exemplaar (Domburg, IV 1916, Jhr, W, C. v a n
H e u r n leg. in M. L.) zijnt L. 66, H. 56, t4 D. 19, dat is misschien iets grooter dan
de gemiddelde volwassen exemplaren van deze subspecies. Toch kan men ook noS
grootere exemplaren aantreffen; het Srootste mij bekende, aÍkomstig van Walcheren
(M.L.) heeft de volgende afmetingen: L,22, H, 64, %. D. 22, Yaak ziet men ook voor-
werpen, waarbij de hoogte girooter is ten opzichte van de lengte, dan bij het type-
exemplaar,

L Cadzand (C,Br.), Nieuwvliet (4.), de Kaloot (C. Br., A,), Dishoek
(dív. rÁ ex,, d e Pr.), rilí/estkapelle-Domburg (talrijk, in alle collecties), Vrouwen-
polder (C, Br.), ï7.-N.W.kust van Noord-Beveland (C. Br., A.).

IL Hoek van Holland (tl .*., 14 lV t936, A,), Terheiden (% ex, def.,
B. Hubertleg. inM.L.), Kijkduin (1 fr,, H, C. Blóte leg. in M,L.l, Zandvoort
(pl.72, lIr.?, Van der Sleen leg. in M.A.).

IIL Texel (tÁ.*., VII 1930,'J.Th,H.; Slufter I ex., YIII 1933, S,J.G,),
Vlieland (312 ex., t923, A, P.), Terschelling (tl "*., def,, J. Lori é lef, in coll.
Schepman, M,A,),

De verspreiding van dezen vorm aan onze kust wijst er op, dat hij niet uit
oudere dan plistoceene lagen afkomstiS kan zijn, immers dezeworden b.v. in gebied III
niet door de zee geërodeerd . Anderzijds heeft men híer zeker mel een fossielen vorm
te doen, Het is zeer onwaarschijnlijk, dat M.corallina plistoneerlandica in het holo-
ceen aan onze kust zou hebben geleeÍd, omdat dan te verwachten zou zijn, dat zij, bij
ons uitgestorven, toch zeker nog deel uitmaakte van de fauna van eenig ander deel
van,de Noordzee of b,v, van het Kanaal. Bovendien zouin dat geval deze ondersoort
ook algemeener aan het strand van gebied II aanspoelen,
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De verspreiding van de aanfespoelde schelpen aan ons strand vertoont echter
opvallende overeenkomst met die van de fossielen uit de EemlaSen als Bittium
reticulatum (D a C.), Chlamys uaria (L.j, Diuaricella diuaricata (L.) en Paphía
senescens (C o c c,) e.a, Ik veronderstel dan ook dat deze Mactra ten onzent in het
plistoceen heeft geleefd en waarschíjnlijk deel heeit uitgemaakt van de fauna van
de EemvorminS. Nordmann (1908) en Van der Sle en{1912) vermeldenuitde
EemvormínÊ ,,Mactra stultorum L." De eerst6ienoemde'(1908, p,173, T, XII fig. 1-3)
signaleert drie min of meer beschadigde schalen van deze soort uit de Eemlagen bij
Stensigmose, Deze behooren volgens den auteur tot een bolleren vorm dan die,
welke tegienwoordig aan de Deensche kust aanspoelt (M.corallina cinerea Mont.).
Deze opmerking evenals de figuren doen vermoeden, dat Nordmann denzelfden
vorm onder oogen heeft gehad als de hier besprokene, Dat hij alleen beschadigde
exemplaren vond, wil nog niet ze{fen, dat de Deensche voorwerpen minder stevig zijn
dan de Hollandsche; dit kan het gevolg zijn van een anderen conservatietoestand').
Is dit waar, d.an zou M.corallina plistoneerlandica dus een fossiel uit de Eemlagen
zíjn, dat van Zuid naar Noord allengs zeldzamer wordt. Immers op Walcheren spoelt
zij veel aan - ongeveer even veel als Paphia senescens (C o c c,) - op de Wadden-
eilanden is zij veel zeldzamer, terwijl P.senescens daar ook vrij algemeen gevonden

wordt en uit de Deensche Eemvormin{ zijn hoogstens de genoemde drie losse kleppen
bekend. Van der Sleen í1912, p. 126l vond van "Mactrs stultorum L," eenige
fragmenten (Nordmann 1928, p.54) in onze Eemlagen; wellicht behoorden
deze ook tot den hier besproken vorm.

252b. Mactra corallína cinerea Montagu 1803.

Plaat 7, fig. 109-110,
Synoniemen: Mactra stultorum auctorum partim, Mactra corallhw atlantica B u c q u o y,

Dautzenberg et Dollfus 1896.

Jeffreys 1863, p.422; t869, Pl. XLIII fie. 4.

Deze soort spoelt langs onze geheele kust van Cadzand tot Schiermonnikoog
aan. Dilrwijls zijn de exemplaren levend oï zeer versch; waarschijnlijk leeït deze
vorm lan6ls onze geheele kust. Het talrijkst is hij wel in gebied II ten Zuiden van
Wiik aan Zeei na stormen kan men hier duizenden levende exemplaren op het
strand aantreffen. Ook víndt men, vooral inZeeland, kleppen van M.corallina cinerea,
die het voorkomen van fossielen hebben.

Ik kan niet beoordeelen of de plioceene "Mactr:a stultorum (L.)", welke ook
door T e s c h (t912, p, 52, no, 103) in ons onderplioceen wordt vermeld tot deze

subspecíes moet gerekend worden; waarschijnlijk is M.corallina cineres, echter eerst
gedurende het oud-holoceen in ons land verschenen,

') Op de Oostfriesche eilanden en wel op het eiland Juist is deze subspecies blijkbaar ook
gevonden. In het interessante boek van Dr. O. L e e g e (1935) vindt men namelijk op Tafel 95 twee foto's
van op het strand van dit eiland aangetroffen schelpen. De namen van de afgebeelde soorten moeten
m.i. luiden:

Figuur 194: boven links: Spisr.r.lc subtruncata (Da C.) 712 ex., midden tot onder links: Spisula
soli.da (L) L0/2 ex., onder links: Cardium eilule L. var. Iamnrcki Rve ! ex., onder midden: Laeuicariltum
crassurra (Gmel.) 212 ex., boven rechts: Mactra cmallína plístoneerlandi.cc nov. subsp. 7/2 ex.;

Figuur 195: boven links: MytíIus eilulís L. ! ex., en Chlamys oaría (L) ! ex., onder links:
Cgprina islandica (L.) * ex. ftet lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat hier à ex. van Paphia senescens
(Cocc.) afgebeeld zou zijn; de lengte van deze schelp is n.l. bijna 10 c.m.! Ook is de hoogte te klein
t.o.v. de lengte), onder midden: Card,íwn eíIule L.3/2 ex., rechts: CaxltumtuberqtlatumL. (C.ru,sticurn
L. nec Chemnítà l1l2 ex.

Van deze soorten ziXn: Mactra corallinn pli,stoneerlandico n. subsp., Chlamgs oarin (L) en Cor-
ilíum tuberculatum L. waarschijnlÍjk uit de Eemlagen afkomstig.
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253, Mactra glauca Born 1780.

Plaat 7 , fig, 11 t-1t4.
'W o o d 1857, p. 241, Tab. XXIII fig. 2a-b.
L $íestkapelle (f ex., De S-.), DomburS ( Ir', 1923, De Br.í %. "*.,IX 1935, C, Br,),
IL Kijkduin (1 fr,, H, C. B I ó t e le!. ín M, L.), V(/assenaarsche slag (1 Ír',

6 VII 1927, L.).
IIL Terschelling (1 Ír., IV 1925, A.l.
De gevonden exemplaren hebben het voorkomen van Íossielen, In Engeland

leefde deze soort reeds in het plioceen. De Zeeuwsche voorwerpen zouden natuurlijk
uit die formatie afkomstig kunnen zijn, maar in onzen bodem is zij nooit aangetroffen.

In ieder geval moeten de exemplaren uit gebied II en III uit een jonSere

formatie stammen en het is natuurlijk mogelijk, dat deze soort in de Eemvorming
heeft geleefd, al is daarvan tot dusver niets bekend. Tegenwoordig leeft M.glauca
aan de Zuidkust van het Kanaal en zuídelijker, Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat
onze strandexemplaren uit het holoceen afkomstis of verplaatste recente schelpen

zouden zljn, maar ook met deze mopelijkheid moet rekening gehouden worden.

X Standella rugoss [Helbling l77g).t Plaat 7, fiÉ. 115-116.
Synoniemen: Lutraría rugosa (H e I b l.), Eastonia rugosa (H e I b l.).
W o o d 1857, p. 325, Tab. XXXI fig. 26a-b.

L Cadzand (1Á.*. def., IX 1893, A.'Daimeries coll., zie Vincent
1893; Lameere 1894, p, 18; Vincent 1926), de Kaloot (C. Br'), Dombur$,

Dit is een zeer zeldzame soort, waarvan mii in het geheel een vijftiental
kleppen in verschillende collecties bekend zijn. De meeste ziin van Dqmburg afkom-
stig, enkele werden door den heer Brakman op de Kaloot gevonden, Tegen-

woordig leeÍt SÍ.rugoso in de Middellandsche Zee en aan de Atlantische kust van

Spanje en Portugal, In het tertiair was haar areaal echter grooter; men kent haar
b,v, uít het bekken van ï(/eenen en uit het mioceen van Touraine. W o o d (l,c')

vermeldt haar op geza{ van D i x o n als een van de "upper terliary fossils" van

Bracklesham, OpSaven van het voorkomen van deze soort dichter in de 'buurt van

Zeeland heb ik in de literatuur tevergeefs gezocht. Vincent (1893, 1926) meent
dat het een tijdgenoot van Paphia senescens zou kunnen zijn: ook aan de kust
van het Kanaal is SÍ.rugosc in plistoceene afzettingen gievonden (A. B e I I fide
Vincent1926).
2p5, Lutrariq lutraríu (Linn é t758).-' Synoniem: Lutrann elliptíca Lamarck 1801.

Jeffreys 1863, p. 428; 1869, Pl. XLIV fig. 1.

L Domburg, Vrouwenpolder, Goeree.
IL Hoek van Holland tot Camperduin.
IIL Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
\0laarschijnlijk komen fragmenten van deze soort wel langs ons geheele strand

voor. Gave kleppen schijnen alleen op Ameland en Schiermonnikoog vrij talrijk te
zijn (Van Deinse 1918, p.255i Moermant926,p.275) enzíjn iniedergeval
veeL minder gewoon dan de fragimenten. In gebied II spoelt zij hoe ztidelijker hoe
meer aan, en benoorden lJmuiden zijn mij alleen ïragmenten bekend. Over het alge-
meen zien de exemplaren er niet versch uit, toch ken ik er van verschillende vind-
plaatsen (Domburg, Terheiden, Berglen aan Zee) welke waarschijnlijk recent zijn. In
Engeland leeÍde L.lutraria reeds in het plioceen, maar uit onzen bodem is mij deze

species niet bekend. De ïTalcherensche exemplaren kunnen natuurlijk toch wel ten-
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deele uit het plioceen afkomstip zijni de er fossiel uitziende voorwerpen van noorde-
lijkere vindplaatsen houd ik echter voor afkomstig uit het holoceen of recent.

y 256. Lutraria mdgna (Da Costa 17781.

^ 

Synoniem: Lutrana oblon4q (Gmelin 1?90).
: Jef f reys 1863, p.430; 1869, Pl. XLIV fie.2.

L Nieuwvliet (1 fr., A.), Westkapelle-Domburg.
Deze soort wordt op het Weststrand van Domburg geregeld aangetroffen, de

exemplaren zijn steeds bruin van kleur en hebben het voorkomen van fossielen, De
kleinste fragimenten zijn, zoolang het van de vorige soort karakteristiek afwijkende
slot nog aanwezig is, met zekerheid te herkennen. L,magna is in rJ7est-Europa niet
uit oudere formaties dan uit het plistoceen bekend, Tegienwoordig leeft zij in de
Middellandsche Zee, aan de Atlantische kusten van Spanje, Portugal, Frankrijk,
Ierland en in het Kanaal tot aan de Zuidkust van Engeland. De Zeeuwsche voor-
werpen houd ik vo,or afkomstiS uit plistoceene of holoceene aÍzettinpen.

Familie Donacidae
! 25( Donax uittqtus (Du Cost a 17781,

I\ " Synoniem: Donafi anatinum Lamarck 1818.

' \ Jeffreys 1863, p. 402; 1869, Pl. XLII fig. 5.

Deze soort spoelt langs onze geheele kust, van Cadzand tot Schiermonnikoog
aan "), Levende oÍ. zeer versche exemplaren zijn mij vooral bekend uit Éebied II,
waat zij van Hoek van Holland tot Petten verzameld werden. Duidelijk is hier van
Zuíd naar Noord een afnemingi in aantal te constateeren. Uit de gebieden I en III
zijn mij levende oI zeer versche voorwerpen van deze species slechts van enkele
vindplaatsen bekend, n,l.:

L Cadzand, Renesse, Goeree, \7.kust van het eiland Voorne,
IIL "Robbenplaat" bii de Vliehors (1., tZ IV 1936, A. J. G e e r t s),

Ameland.
Schelpen van D.uittq.Íus met een mín of meer fossiel voorkomen treft men

langs onze geheele kust talrijk aan. Uit onzen bodem wordt deze soort door T e s c h
(19t2, p.44, no.83) in het bovenplioceen endoor Van der Sleen(1912,p.t25)
in de Eemvorminpi vermeld, Een groot deel van de in minder verschen staat aan-
spoelende Donax' houd ik voor aÍkomstig uit het holoceen of recent.

Familie Àsaphidae
258. Gari feruensis (Gmelin l79ll.

Synoniem: Psamrnobia fer-roen^sis (G m e l.).
Jeff reys 1863, p.396;1869, Pl. XLII fig.3.
L De Kaloot í%e*,, 1935, C, Br,), Dombwg (ft ex., Dr, H, S. C, Huys-

man leg. in M. M.).
IL Noordwijk (2 ex., 1850-1900i tl ex., VIII 1918, beide in M.L.), Noord-

wijk-Zandvoort (1 ex.,25 VIII 1916, P. P. de Koning leg. in M.L.).
De Zeeuwsche exemplaren maken den indruk van fossíelen, die waarschijnlijk

uit het plioceen afkomstig zijn. G.Íeruensis leefde in het lU7esteuropeesche plioceen-
bekken en wordt door T e s c h (19t2, p. 48, no, 92J uit ons middenplioceen vermeld.
De voorwerpen uit gebied II zijn recent. Wellicht zijn zlj door trawlers aangevoerd,
doch G.feruensis leeft in de Noordzee tot betrekkelijk dicht bij ons fauna6iebied,
Dr. J. Met ze t a a r verzamelde haar op 53o N.8., 3' O.L, (C om,).

*) De door Schepman (1884, p.512) uitdenRoompotvermeldeexemplarenvanDonartrun-
culus Linné moeten waarschijnlijk tot deze soort gerekend worden.
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259. Gari depressa (Pennant t777).
Synoniemen: Psammobia depressa (Penn.), Psammnbia oespertina (Gmelin 1?g0).
'W o o d 1857, p. 222, Tab. XXII fig. Za-d.
L l7estkapelle-Domburg
Exemplaren van deze soort met het voorkomen van fossielen worden op het

S7alcherensche Weststrand geregeld aangetroffen, Miss cÍiien zijn zíj uít het plioceen
afkomstig, hoewel deze species in het geheele Westeuropeesche plioc ""n .ild.uu
is en door T e s c h (1912, p. 48, no. 93) slechts met twijfel in ons onder- en
middenplioceen wordt vermeld. Van der Sleen (lglz, p. t25) trof haar ook
een enkele maal in de Eemlagen aan. Een derde mogelijkheid is nog, dat wij met
verweerde recente of holoceene voorwerpen te doen hebben. Recent leel! G.depresss
o.a, aan de Britsche kusten.

260. Solecurlus scopula (Turton 1822),' Synoniem: Solecurtus candillus (R e n i e r 1804) nom. nud.
Jef f reys 1865, p. 3; 1869, Pl. XLVI fig. 1.

L ïTestLapelle (% ex., XI 1933, De Sm.),
Het eenige bekende lraaie exemplaar is waarschijnlijk fossiel. Uít onzen

bodem kent men d,ezen vorm niet, wel noemt T e s c h (lgl2, p. 50, no. 96) echter
den zeer verwanten S.strigilatus (L i n n é 1753) uit ons middenplioceen. Vroeger
werd S.scopula dikwijls als variëteit van deze soort beschouwd en het is mogelijk,
dat T e s c h d.eze meeníng toegedaan was, Daarom kan het zijn, dat ook zijn mate-
riaal geheel of gedeeltelijk tot S.scopuíc behoort. Uit het Engelsche plioceen ver-
meldt W o o d (1857, p, 252) alleen fragmenten welke hij ook tot S.sÍrigilolus (L.)
rekent, maar hij laat zell (1,c., p, 153) de mogelijkheid open, dat zij tot S.scopula
behooren, Recent leeÍt deze soort o.a, aan de Britsche kusten.

261. Pharus le{umen major Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus 1g95,
Synoniem: Ceratisolen legurnen auct. partim.
Jef f reys 1865, p. 10; 1869, Pl. XLVI fig. B.

L ïilestkapelle-Domburg (1 fr., 1935, D e S m,),
Het Sevonden fragment zieÍ er fossiel uit, Voor zoover míj bekend komt deze

species in !ilest-Europa niet in oudere formaties dan in het plistoceen voor. Uit
onzen bodem is zii mij echter niet bekend. Recent leeft Ph.le{umen o.a. aan de
Britsche kusten,

Familie Semelidae

x-F
Abra tenuis (Montagu 1803).
Kaafi 4.
Synoniemen: Sgnd,osrnya tenuis (Mont), Lutricutaria tenuis (Mont.).
Jef freys 1863, p.442; 1869, Pl. XLV fig.4.
L De Kaloot (%. e*., 23 rv 1935, A.), 's-Heer-Arendskerke (eerste diik-

hoelr ten N. van het stoomsemaal "de Piet" aan de \JV.kust van Zuid-Beveland, aan
den oever van het noordelijke Sloe, vele ex. t, 24VI lg31, C. Br, lep. in Com,),
rl,-N.ï/,kust van Noord-Beveland (talrijk, 24 rv 1935, c. B r, en A,), zonnemaire
(div. ex., vII 1935, T, van Benthem Jutting leg. in com.), Goeree (zuid-
strand dicht bij de Westpunt, VI 1934, P.K.).

IIL Texel (de Mok, J. Pr., A, H. Sch,; Eendracht, div. verzamelaars),
vlieland (% €X., zomer 1935, A, H, Sch,), Terschellins (stik bij Seerijp, vII
1934, S. J, G,), Wieringen (div, ex., VI 1930, A. J. J,), Den Helder (Leidam, 1 ex.,
7 VIII 1929, A,; havenslik, V 1936, S, J. G.).

Deze soort is een bewoner van poelen, gieulen etc, in de slikken, waar men
haar víndt in gezelschap van Cardium edule 'L. 

Mscoma balthica (L,), Hydrobia uloae
. (P 

" 
n n') en Retusa alba (K a n m,) , Zij is veel over het hoofd fezien, waarschijnlijk
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door haar Selijkenis met jonfe Macoma balthica (L.) en Scrobiculariaplana (DaC.),
lflaar men haar vindt, is zij in het algemeen in groote aantallen te verzamelen (zooals

b.v, op de klassieke vindplaats aan de Oosthust van Texel), terwijl de exemplaren er

zeer versch ziin, zoodat zij zeker in de onmiddellijke omgeving levend voorkomt*).

A.tenuis is zeer bros en daardoor niet Soed te$en ver transport bestand'

Mij is deze soort ook uit binnendijkscheaÏzet!ínSen bekend en wel uit het aan-

spoelsel van een inlaaS bij Kerkwerve op Schouwen (C o m') en uit de meer $e-

noemde.') jong-holoceene klei achter de Hondsbossche zeewerin!. Uit tertiaire en

plistoceene afzettingen ken ik A.tenuis nlet'

V Afr. Abra alba (\ilí. Wood 1802).

,\ ./ Svnoniem: Ssndosmga alba (W ood), Semele olbo (\tr ood)'
r ! Jef f reys 1863, p. 438; 1869, Pl. XLV fig. 3.

Deze soort spoelt langs onze geheele kust aan, het heeft dus 6ieen zin om de af-

zonderlijke vindplaatsen hier op te noemen, Ooh beschik ik over voldoende lieglevens om

te zeSpen, dat A.albs langs onze geheele kust levend voorkomt. Op het strand van

gebied II (scheveninSen, Zandvoor!, Ber$en aan Zee) spoelt deze species soms in

lroote hoeveelheden levend of althans in zeer verschen toestand aan. Der$elijke toe-

,rlo"de1 worden afgewisseld door perioden dat men A.ulba niet of alleen in min oI

meer verweerde exemplaren aantreÍt. In Zeeland is deze soort waarschijnliik zeld-

zamer dan in gebied L Over de frequentie op de Zuidhollandsche eilanden en in gebied

III bezit ik geen opgaven. \Tellicht spoelen ook fossiele schalen van A.albu aan' men

vindt er in Zeeland althans dikwijls, waarvan de conservatietoestand aan die van

fossielen doet denken. Tes ch (1912, p' 50, no. 99) vermeldt deze species als zeld-

zaam in ons midden- en bovenplioceen; Nordmann trof haar ínonze Eemlagen

aan (Van der Sle en 1912, P' t26).

264. Abra prismatica (MontaSu 1803).
Synoniemen: Sand,osmaa prtsmatica (M o n t.), Semele prismotico (M o n t')'
Jeffreys 1863, p. 435; 1869, Pl. XLV fig. 1.

IL Kijkduin (Y, .*., M. L.), Scheveningen (div, tÁ .*.in verschillende col-

lecties), 'Wassenaarsche slag (11 e*., M.L.), Zandvoort (212 ex', Com')'
IlL TerschellinÉ (Van d e r Sl een 1916b, p, LXXXVIII), Ameland (412 ex',

C. Druyvesteyn leg, in M. L., dezeli.de ook elders vermeld)'
De Senoemde exemplaren van A.prismatica zijn alle zeker recent. I(/aarschijnlijk

is deze soort op de noordelijke \(/addeneilanden niet zoo zeldzaamí één van de

redenen, dal zij zoo weinig wordt gevonden, is zeker haar groote brosheid. Dezet

species zou ook als aangespoeld fossiel kunnen worden aangietroffen; T e s c h (19t2'

p. 50, no, 100) vermeldt haar als algemeen in ons middenplioceen'

>fr. Scrobicularia plana (Da Costa 1778)'
Synoniem: Scrobícularin píperata (Poiret 1789).

Jef freys 1863, p.444; 1869, Pl. XLV fig.5.
Deze soort spoelt betrekkelijk algemeen, plaatselijk zeer algemeen, lan$s onze

geheele kust aan, Overal kan men de losse schalen in verschillenden toestand van

conservatie aantreffen, doch de volledige versche exemplaren treft men bijna alleen

in gebied I en III aan, Op de stranden van de Zeeuwsche en Zuidhollandsche

") De heer Brakman vond deze soortaan de Westkust van Noord-Beveland (Schotmans-

plaat vóór het zuidelijk deel van het Kamperlandsche duin) op 29 April en 11 Mei 1935 levend in kuilen
Let slappen grond iets boven de eblijn, waarin bij eb water blijft staan. De exemplaren zaten t 1 c.m.

diep in het slijk sarnen met Lepíd,ochitona cinereus (L.), Macoma balthicn (L.) en Card.i'um eilule

L. (Com.).
**) Zie pag. 15.
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stroomen tot en met den Nieuwen ïTaterweg zijn de versche exemplaren meestal in
{root aantal te vinden' een aanwíjzin{ dat deze soort levend voorkomt, welk voor-
komen trouwens reeds op diverse plaatsen is geverifiéerd. In gebied II víndt men
bijna alleen de losse kleppen, meestal blauw van kleur, Volledige exemplaren zijn
mii bekend van Scheveninglen, Katwijk, Zandvoor! en IJmuiden. Waàrschijnlíjk
leeft de soort hier zeer plaatselijk (volgens v. H e u r n leeft zij in den mond
van het Noordzeekanaal, C o m.) en in klein aantal. In gebied III is Scr.plana
weer een algemeene verschijning i zij is daar ook op diverse plaatsen levend aan-
fetroffen. Toch komt zij er níet zoo talrijk voor als in gebied I.

In Zeeland vindt men vaak schelpen van deze species, welke het voorkomen
van fossielen hebben. Hieronder trof ik er aan van biizonder groote afmeting; ik
citeer deze hier van 312 ex. (Domburg, IV 1916, Jhr. ï7, C. van Heurn legi.
in M. L.):

L, s6 H.43
L.50
L. s0

H,3e
H,38

volgens T e s c h í1934, p. 66ti c,l. ook lglz, p. 52, no, r02) verschijnt
Scr.plana in ons land in het oudere lcenian; Van der Sleen (19t2,
p. 126) vermeldt deze soort als zeld.zaam in onze Eemvormin6!. In holoceene
kleila$en ís zii een algemeene verschijning. In Zeeland kan men op verschillende
punten zien, hoe deze klei met de Scrobicularic's in situ door de zee wordt Seëro-
deerd, zoodat de schelpen aan het strand worden aangespoeld. Ik zag dit in April
1935 zeer duidelijk bij Vrouwenpolder en in de Zwarte Polder bij Nieuwvliet.

Familie Tellinidae
266. Arcopa(ia crcssa (Pennant 1778).

Synoniem: Tellina crcssc Penn.
'W o o d 1857, p. 226, Tab. XXI fig. la--c.
L Cadzand (t/z 

"*., 
C, B r.), Domburg (% "*, C. B r. i tl ex,'$í/.K.).

II. IJmuiden-Zandvoort (Van der Sleen 1915d, p,Zlt).
De exemplaren uit gebied Ï zijn naar hun uiterlijk te oordeelen fossiel of wel

zeer verweerde recente schelpen; die uít gebied II heb ik nooit lezien. V a n d e r
S I e e n heeft waarSchijnlijk één of meer reeente schalen van de vermelde vind-
plaats gekend. Uit onzen bodem ís mij A.crassa alleen uit het middenplioceen
bekend, T e s c h (1912, p. 46, no. 85) vond n.l. een fragment van deze soort in het
middenplioceen van de streek Grave-Oss. In Engeland kwam zij echter reeds in het
onderplíoceen voor, Recent leelt A.crassc o.a. aan de Britsche kusten.
267, Gastrana fragilis (Linn é 1758).

Jef f reys 1863, p. 367; 1869, Pl. XL fig. 2.

I. Cadzand (11 .*, C, B r.), de Kaloot (C. B r.), Domburg (in diverse
collecties), Vrouwenpolder (c, B r,), \ilí/.-N.'V7.kust van Noord-Beveland (% €x.,
C. B r.).

De van deze soort aan ons strand 6levonden exemplaren hebben het voor-
komen van Íossielen. In het plioceen leefde G.fragilis nog niet ín !7est-Europa; uit
onzen bodem is zij echter wel bekend uit de Eemvorming, waarin zii door V a n
der Sleen (1912, p. l25l als zeld,zaam vermeld wordt. Recent leeft G.Íragílis
o.a. aan de Britsche kusten,

268. Gastrana laminosq. (J, S o w e rby 1827).
'Wood 1857, p. 217, Tab. XXV fig. 1a---c.

L De Kaloot (C, B r,), Westkapelle (A, S l.), Domburg (C, B r,).
Deze soort, welke alleen uit het ïTesteuropeesche plioceen bekend is, wordt
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door T e s c h (lgt2, p, 48, no, 91) ook uit het Nederlandsche middenplioceen op-

gegeven. Door N y s t wordt de mogelijkheid geopperd, dat het een variëteit van

G.iragilts íL,) zou zijn. lJit Zeeland, waar beíde vormen aan$espoeld voorkomen,

za| ik nooit tusschenvormen, die een dergelijke opvattin$ zouden wettiSen,

Xi269. Macoma obliqua (J' Sowerby1817).
., Plaat 10, fig, 158-160,

Synoniem: TeIIi'na obliqua J. Sow.
W o o d 185?, P. 228, Tab. XXI fig. ?a-d.

L Cadzand (% e*4 C, B r,), Dishoek (rl e*,, D e P r' leÉ' in coll' A')'
ÏTestkapelle, Dombur$, lufl,-N'w'kust van Noord-Beveland (c' B',), Schouwen

(rÁ 
"*,, 

C. B r,).
Ook dit is een uitgestorven soort, die haar hoogtepunt in het Icenian bereikte

(T e s c h 1934, p, 661), maar reeds in het bovenplioceen in Nederland (in Engeland

in het jon$ste onderplioceen) voorkwam (Tesch 1912, p' 46' no' 87). Vooral in

de omseving van Dombur{ is M.obliqua niet zeld'zaam, maar men ziet haar door

haar geliikÀis met giroote voorwerpen van M.balthica (L,) $emakkelijk over het

hoofd,

,/ázo. Macoma balthica (Linn é 1758)'
/ Synoniemen: Teltírw ba,Ithi'ca L., TeIIinn solid'ula Pulteney 1799'

Jeffreys 1863, p. 3?5; 1869, Pl' XL fig' 5'

Deze soort spoelt algemeen op ons geheele strand aan en leeft ook zeker lan$s

de geheele kust, in de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen en de ïTaddenzee,

Men vindt de schelpen in alle toestanden van conservatie, en zeker zullen ook

fossiele voorwerpen van M.balthica op onze stranden te vinden ziin' T e s c h í1912'

p.46, no.88) vàrmeldt deze soort in ons bovenplioceen, Van d'er Sleen(19t2,
p. t26l trof haar zeer algemeen in onze Eemlaglen aan. Bovendien is het een zeet

gewone verschijning in holoceene mariene afzeÍtin{en'
M,balthica Èeft ook in brak water, men vindt daar een teerderen vorm' welke

ook kleiner blijft dan de typische soort, vroe$er leefde zii biiv. in de $eheele

Ztiderzee.
Onder de op Walcheren aanspoelende exemplaren met het voorkomen van

fossielen kan men er aantreffen van buitengewoon groote afmetin$en' In de collectie

van den Heer Brakman zaÉ ik der$elijke voorwerpen met de maximale

afmetin6ien: L.33 X H.27.51 recente voorwerpen van een dergelijke {rootte ziin

mij niet bekend'

271. Macoma calcarea (Gmelin 1790)'

Plaat 10, fig, 165'
sponiemen: Tetlítra lata Gmelin 1?90, TeLIi.na calcaru.., chemnitz 1782.

'W o o d 185?, P. 228, Tab. XXI fig. 6a-d'
L Domburg (losse kleppen in diverse collecties)'
De op \ilTalcheren van d,eze soort gevonden exemplaren ziin kennelíjk fossiel'

te{enwoordigi leeft M.calcares trouwens alleen in noordelijke zeeën. Uit onzen

bod"* is mij deze species niet bekend, in Engeland bevindt zii zich echter reeds in

het plioceen en bereikte zij haar hoogtepunt in het lcenian, Waarschijnliik ziin de

Walcherensche voorwerpen dus ook uit plioceene of oud-plistoceene la$en afko'mstig.

272. Tellina donacina Linné t758'
W o o d 185?, P. 233, Tab. XXII fig. 5a-b.
L Domburg (312 ex', C, B r,),
De genoemde exemplaren hebben het uiterlíjk van fossielen' Uit onzen bodem

vermeldt T e s c h (lgl2, p. 48, no. 90) deze species uit het middenplioceen en
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Van der Sleen (19t2, p. t26l trof haarookeenenLelemaalindeEemvormin{
aan,Dezelfde auteur (1912, p, 113) vermeldt een exemplaar van T.donacina uit het
holoceen (bliikbaar uit het "oude zeezand"), dat wellicht een secundaire vindplaats
was, Recent leeft deze soort o.a. aan de Britsche kusten.

y3. Tellins fabula Gmelin 1791.
Jeffreys 1863, p. 382; 1869, Pl. XLI fig. 2.

Deze soort homt, hoewel níet overal even algemeen, langs ons geheele strand
voor, Ook kan men overal versche exemplaren aantreffen, waarvan de beide klep-
pen noÉi vereenigd zijn, een aanwijzing dus dat T.fabulq langs onze geheele kust
leeft, In Zeeland is zij nog al zeldzaam. In gebied II is zij ongeveer even algemeen
als de vorige soort; na stormen vindt men haar vaak ín groot aantal levend op het
strand, Bij Bergen aan Zee ís T.fabula zeker veel algemeener, d,an T.Ienuis D a C,,
of dit ook voor de ïTaddeneilanden geldt, weet ik niet. Men vindt ook wel ver-
weerde oude schalen, welke fossiel kunnen zijn, doch de soort is mij uit onzen bodem
niet ouder dan uít het oud-holoceen bekend (Steenhuis 1917, p. 30); in
Engeland vond men haar reeds in het plistoceen,

\,,+ Tellina tenuis Da Costa 1778.
Jeffreys 1863, p. 379; 1869, Pl. XLI fig. 1.

Evenals de vorige soort spoelt deze overal lan6is ons strand aan; men vindt
de zeer versche exemplaren lanSls onze geheele kust, en ook in Zeeland zijn zii
niet zeldzaam, Op l7alcheren vindt men ook voorwerpen, welke het voorkomen heb-
ben van fossielen, die groote afmetingen kunnen hebben: tot L, 31 X H,20.5 (Dom-
burg, C, Br,). RecenÍ zijn mij zulke groote exempiaren niet bekend. T.tenuis kom|
eerst in het plistoceen voor (T e s c h l9t2b, p. 200) en wordt in onzen bodem door
Van der Sleen (1912, p. t26) als zeldzaam uit de Eemvorming vermeld,

275. Tellina benedenii Nyst & \$Testendorp 1839.
\[ o o d 1857, p. 230, Tab. XXI fig. Za--d.

L rilTestkapelle-Domburg (t Ir,?, C. B r. leg. in M.A.),
Een fragment van een 6lroote Tellina-soort aÍkomstig van het ltrTalcherensche

strand moet waarschijnlijk toÍ deze specíes gerekend worden. T.benedenii is uit-
sluitend uit het !íesteuropeesche plioceen bekend; Tesch (1912, p, 46, no, 84)
vermeldt haar ook ín ons midden- en bovenplioceen.

\ Familie Solenidae
'1'220. Cultellus pellucidus (Pennant 1777).
/\ Jeffreys 1865, p. 14; 1869, Pl. XLVI fig.4. 

"-L lr?. ,.!e-14-!r4--q^^J
L Noordzeestrand van Schouwen (fragmenten, C o m.; D. J: B.) H. O d é).
IL Hoek van Holland (pl, 17, 1fr,, 3 XI 1935, S. J, G,), Kijkduin (frag-

menten, M.L.), Scheveningen (losse schalen def, en fragmenten in diverse collec-
ties), Katwiik (2 ex., 19t2, P. P. de KoninÉ leÉ,in M.L,, door Vernhout
1916, p. 180 ten onrechte van Noordwi;k vermeld), Bergen aanZee (IIr.,2ïV t926,
A,), Camperduin (3 fr., IV 1926, A.), Petten (1 fr., 4 VIII 1933, A.),

IIL Vlieland (t pl, 41, % ex. def., 23 VIII 1928, A.), TerschellinS (pl, 8,
3 Ír., 12 IV 1925, A.), Ameland (2 ex., VII 1934, A. P. leg. in Com.),

Het is zeer waarschijnlíjk, dat deze soort in aÍzeltingen van lícht materiaal
langs onze geheele kust is aan te treffen, maar de schelpen zijn zoo bros, dat
eenigszins gave exemplaren uiterst zeldzaam zijn. Toch zijn kleine fraglmgnten zoo-
als ook Boerman (1936, p.25) opmerkt, dikwijls nog door het verloop van de
groeilijnen met zekerheid te onderscheiden, De gevonden exemplaren maken steeds
een zeer recenten indruk, Uit onzen bodem is de soort mij alleen bekend uit de Eem-
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vormingj, in welke formatie zii door Nordmannisaangetroffen(Van der
Sleen 1912, p.1261.

\
\l }{7. Solen mar{inatus Montagu 1803.

\ /\ Synoniem: Solen oagi'no' auct. nec Linné 1758.

l\ Jeffreys 1865, p.20;1869, Pl. XLVII fig' 3.

Deze soort spoelt langs onze geheele kust aan, zoodat het Seen zín heeft hier
de afzonderlijke vindplaatsen te vermelden, Over het algemeen vindt men beschadigde
schalen of fragmenten, de onbeschadigde losse schelpen zijn slechts plaatselijk wat
minder zeldzaami zij zijn mij bekend van:

L Domburg, Schouwen.
IL Hoek van Holland-IJqruiden, Wijk aan Zee.

IIL Terschelling, Ameland,
Vooral op de twee glenoemde ïTaddeneilanden is S.marginatus algemeener

dan elders, De voorwerpen zien er eigenlijk nooit versch uit en de eenige vondst
van een exemplaar met beíde schalen nog verbonden en met het periostracum nogi

aanwezig mij bekend, is van Scheveningen (winter 1932, gebr. De Maar). Mis-
schien leelt deze species alleen vrij ver van onze kust, misschien ís ook het
meerendeel van de 6ievonden exemplaren fossiel.

S.marginatus is in West-Europa pas na het plíoceen verschenen en in onzen
bodem vermeldt V a n d e r S I e en (1912, p. t26) hem als algemeen in de Eem-
vormingl.

, 2q€. ,,Ensis ensis (L i n n é 1758i.
{ V- Synoniem: Solen ensis L.
N \Juf f r"ys 1865, p. 18;1869, Pl. XLVII fig. 1.

, ' Yan deze soort spoelen versche, hier en daar soms zelfs levende, exemplaren
op al onze stranden aan; het is dus wel zeker, dat E.ensÍs langls onze Seheele kust
leeft. Het meest algemeen treft men haar aan in gebied II tusschen Hoek van Holland
en Egmond, na stormen vindt men hier geregeld levende exemplaren van deze soort.
Ook in de t07addenzeeleeft zij waarschijnlijk, zijhet niet in groot aantal, want Van
der Sleen (1913, p, 507) vond haar op Griend. Over het algemeen zíen de

voorwerpen er recent uit, maar het is mogelijk, dat ook fossiele exemplaren aan-
spoelen. Uit onzen bodem vermeldt T e s c h (t912, p. 50, no. 97) E.ensis uit onder-,
midden- en bovenplioceen en Van der Sleen trot haar algemeen in de Eem-
vormin$ aan.

)pe. Ensis siliqua (Linné 1758),

. | / ' Plaat 8, Iig. tt7_121.
\ Synoniem: Solen siliqtn L.
N Jeff reys 1865, p. 18;1869, Pl. XLVII fig.2.

' ' L Valkenisse (div. ex, onder steenen, I0.K.), Domburg (in enkele collec-
Voorne,ties), Schouwen (A. S l.), Goeree (1 ex,, M,L.), Ií,punt van het eiland

Oostvoorne (1 ex,, Com,), de Beer.
IL Hoek van Holland-Bergen aan Zee.

IIL Vlieland (1 fr., 1923 oÍ t925, A. P,), Terschelling, Ameland, Schier-
monnikoog.

De typische 6lroote vorm van E.siliqua komt alleen op de noordelijke lfladden-
eilanden veelvuldig voor. Uít gebied II zijn mij enkele groote exemplaren bekend,
met zeker.heid ken ik ze alleen van de volgende vindplaatsen:

IL Katwijk (J.Th.H.), Noordwijk (M.L.), Bakkum aanZee (1 fr,, A.).
Op het strand van het vasteland van'Zuid- en Noord-Holland is echter een

V ltleine vorm van S.silíguo, welke herinnert aan de var, minor Monterosato
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(Buc9uoy, Dautzenber! & Dollfus 1995, p, sl2) uit de Middel-
landsche Zee, niet zoo zeldzaam. Deze vorm is gemiddeld + 135 mm, lan6i,
de maten van eenige exemplaren uit mijn collectie, afkomstig van lJmui den-Zand-
voorÍ zijnt L.95, 8.15; L.130, 8.20 L.147,8.26.

Mii ziin van onze stranden 6!een exemplaren van deze species bekend, die het
voorkomen van fossielen hebben. T e s c h {lgl2, p. 50, no. 9g) noemt de var.
gladiolus (G r a y 1839) algemeen in ons mídden- en bovenplioceen.

Familie Hiatellidae
280. Hiatella arctica (Linné 1767).

Synoniem: Saricaua arcti.ca (L).
Jeffreys 1865, p.82; 1869, pl. LI fig.4.
IL Hoek van Holland-Petten (meest op drijvende voorwerpen als kurken,

sintels, eiernesten van Buccinum etc.), Den Helder (1 ex. op ostrea, com.).
IIL Texel (eenige honderden ex, op kurk, 22!23 vrr tg24, zíe T í,n b e r g e n

re24b).

. De van deze soort gievonden exemplaren zien er steeds zeer versch uit, soms
spoelen zii zelÍs nog levend aan. Men vindt ze op kurken etc. vastgehecht met den
byssus, of wel in holten van drijvende voorwerpen en vaak in gezelschap van andere
soorten als Heteranomia squamula {L.),Musculus marmoratus (F o r b.) etc.

Fossiele exemplaren van H.srctíca zijn mij van ons strand niet bekend. De
soort kwam reeds in het plioceen voor, maar wordt door T e s c h (lgrz, p, 56,
no. 172) met de volgende onder één hooÍd Sebracht. Deze auteur vermeldt t "Saxi-
caua arctica L," uit ons midden- en bovenplioceen, Van der Sleen trof de
hier besproken species een enkele keer in onze Eemlagen aan.

281, Hiqtella gallicana (Lamarck 1819).
' Synoniemen: Saxicatsa gallicana Lam., ,sacicooa rugosa aucl.

Jeffreys 1865, p. 81; 1869, pt. LI fig. B.

L Vlissingen (vele ex. f, in Doorniksche steen op laagwaterhoogte, I II
7927, P. de B r. leg. ín Com.), Domburg (tl e*., 1927, C. Br.).

IL Camperduin-Petten (1 ex. t in een holte van een aangespoelde kurk,
20 VIU 1934, A,).

De vondsten van Vlissingen en de Hondsbossche zeewering bevatten recente
exemplaren, die voor zoover Vlissingen betreft, waarschijnlijk ter plaatse Se-
leefd hebben, Het Domburgsche voorwerp daarenteXien is kennelijk fossiel; het is
bruin van kleur en zeer dikschalig, de maten zijnt L.2g, H.17, tÁ D.7. Vellicht is
het uit het plioceen afkomstig; met l|í/ o o d 's aÍbeeldingen van plioceene exem-
plaren (1857, Tab. XXIX fig. 3) vertoont dit voorwerp althans veel overeenkomst.
Zooals vermeld heeft T e s c h d,eze soort blijkbaar niet van de vorige onder-
scheíden, maar hij {1912, p.96, no. !12) vermeldt zijn"Saxicaus arctica L.", welke
dus beide vormen in kan houden uit ons midden- en bovenolioceen,

^, W Sqxicauella jeflreysi ï(/inckworth 1930.

^ 

Synoniemen: Sail,caoella pli,cata auct., panopea nlicata a:ucÍ,, Arcinella plicata auct., Mgtitus
- \ plicatus Montagu 1808? nec Gmelin 1?90, Sarícaua? fragitis 1{ood 1852 nec Nyst 1g44 (fiile

E. van den Broeck).
Jef f reys 1865, p. Z5; 1869, pl. LI fig. I.
L Cadzand, DomburSi, w,-N.r7.kust van Noord-Beveland, Schouwen, de

Beer.
IL Hoek van Holland-Callantsoogi,
IIL Texel-Ameland.
De losse schalen van deze kleine soort ziin waarschijnlijk langs onze geheele

97



kust in afzettingen van licht materiaal aan te treffen, maar in Sebied I is S.ieffreysi

zeker zeer zeldzaam. De voorwerpen maken steeds den indruk recent te ziin, al ziin

mij zeer versche exemplaren met beide schalen no{ verbonden niet van onze kust

belend, In Engeland wordt S.ieffreysi reeds in het plioceen gevonden en N o r d-

m a n n (lg}g, p. 79) noemt haar uit de Eemlagen in Denemarken, In onzen bodem

is deze soort voor zoover ik weet no$ niet aan$etroÍfen,

283. Panomya arctica (Lamarck 1818),

Plaat 10, fig, 154-155.
Synoniemen: Mya noruegico Spengler 1?93necGme1in!Tgl,Panopeanoroegíca (Spengl.)'

Panopaea spenglerí Val e n c i e nne s 1839.
'W o o d 1857, p. 281, Tab. XXIX fig. 1a--c.

L De Kaloot (C. B r.), ri(/estkapelle-Domburg'

Deze soort wordt op het Walcherensche Weststrand gereSeld aangetroffen en

de exemplaren zijn steeds kennelijk Íossiel. Recent leeÍt zii voornameliik in noorde-

lijke zeeën, in het bovenplioceen en lcenian kwam zii echter in Engeland voor. Het

tijt<t mii wa4rschijnlijk, dat ook de Walcherensche exemplaren uit het plioceen of

Icenian afkomstig zijn, al is mij geen vondstvanP.aicticauitonzenbodembekend.
Yan d,eze soort vond de heer K i m p e aan het Ïíeststrand van Walche-

ren op 14 April, respectieveliik 9 Augustus 1936 twee afwiikende kleppen, waarbij

d.e achÍerzijde sterk verlengd is, zoodat zii bij het eerste exemplaar ruim, bij het

tweede bijna tweemaal zoo lan$ is als de voorziide.

284,

1930, c, B r.).
Deze groote

bekken; fra6imenten
in onzen bod"*, ,r,l'
Waarschijnlijk ziin
komstig,

285, Cyrtodaria angusta (Nyst & l$flestendorp 1839)'
Synonïemen: Gtycgnerzs dngusta Nyst & We stend orp 7839, Glacameris uagína S"Wood 1840'

\ff o o d 1857, p. 291' Tab. XXIX fig. 2a-d'
L l7estkapelle-DomburS {2 tr', XI 1934, D e S m')'
Dit is een plioceene soort, waarvan de naaste verwant C.siliqua (S p e n $ I e r

t793) rccent in noordelijke zeeën leeft. T e s c h (1912, p' 54, no. 111) noemt

haar uit onzen bodem in het midden' en bovenplioceen'

Familie Aloididae
Aloidis gibba (Olivi 1792).

' Synoniem: Corbula gi.bbo (Ol.).

Panopea lauiasii Menard de la Groye
'W\o o d 1857, p. 283, Tab. XXVII fig. 1a-f.
L l7estkapelle-Dombur5i (% ex., 1935, D e

1807 (emend.).

S -,), Domburg (11 ex,, I Il

Lamellibranchiaat leefde in het Westeuropeesche plioceen-

van deze soort zijn door Tesch (19t2, P' 54, no, 110) ook

in het middenplioceen van de streek Grave-Oss, aangetroffen'

de exemplaren van Walcheren uit het middenplioceen af-

xr,h,
Jeffreys 1865, p. 56; 1869, Pl. XLIX fig' 6'

L De Kaloot, Westkapelle, Domburg, rilfl.-N.r0í,kust van Noord-Beveland.

IL Katwijk (1 ex,, Xtg12, P. P' de KoninÉ leÉ' in M'L')'
De exemplaren uit gebied I, waar deze soort op de drie eerst$enoemde

vindplaatsen algemeen is, zijn kennelijk fossiel; het Katwiiksche is recent. Uit onzen

bodem vermeldt Tesch íLgl2, p, 56, no' 116) deze soort als algemeen in bijna

ons geheele plioceen, Van der Sl.een (19t2,p'126) trof haar ookzeer algemeen

in de Eemvormin6i aan. Het voorwerp van Katwijk ziet er prachti$ versch uit, maar

zoolan{ geen verdere vondsten van A.gibbc in Sebied lI ziin gedaan, liikt het mij

het veiligst dit exemplaar als aan$evoerd te beschouwen,
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Familie Myidae
287. Sphenia binghami Turton 1822.

Synoniem: Myu binghami (Turt.).
Jeffreys 1865, p. 70; 1859, Pl. L fig.3.
L Noordzeestrand van Schouwen {)4 e*. deÍ., zeker deze soort ?, V[ 1935,

H. Odé).
IL Enkele km. ten Zuiden van Zandvoort (1 ex. in een spleet in één van

drie samengebonden kurken, 2l Vfi 1935, A.).
De schelpjes, die tot kort Seleden als Sph.binghami van ons strand bekend

waren, zijnniet andersgieweestdan jonge Mya's (Van Regteren Altena
1935a). Onlangs (Van Regteren Altena 1935b) kon ik echter de eerste
vondst van een werkelijke Sph.binghami op onze kust publiceeren, Het {evonden
exemplaar verkeerde in zeer verschen staat; op denzelfden bos kurken als waarop de
Sphenia werd aan{etroffen werden verder nog Sevonden een tiental exemplaren van
Heteranomia squamula {L.), een zeer jonSe Mytilus edulis L..) en een íonÉ
exemplaar van Hiatellu arctica (L.).

Het twijfelachtige voorwerp van Schouwer' zoLr naar den conservatietoestand te
oordeelen zeer wel fossiel kunnen zijn. T e s c h (19t2, p. 58, no. 122) vermeldt deze
species uit ons middenplioceen en uit ons oudste bovenplíoceen, In overeenkom-
stige lagen ís Sph.binghami in den Engelschen en Belgischen bodem aanSetroffen.

V ,W Myo urenaria Linné 1758,
À r Jeffreys 1865, p. 64; 1869, PI. L fig. 1.

t \ Deze soort spoelt langs onze geheele kust aan; ík heb er opgaven over van
Cadzand tot Schiermonnikoog. Deze species is duidelijk algemeener in de gebieden
I en III dan in gebied II en vooral in de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen
en in de l7addenzee moet zij, te oordeelen naar de frequentie waarmee zij aan-
spoelt, in grooten getale leven, Al naar het water brakker wordt, verminderen de
afmetingen van de volwassen M.qrenaria, maar het aantal individuen kan daarbij
sterk stijgen. in de voormalíge Zuiderzee was deze soort het meest voorkomende
schelpdier (Havinga t922, p,385), Voor de kust van gebied II leeft M.arenaria
waarschijnlijk in betrekkelijk kleín aantal; de versche exemplarení waarvan de twee
schelpkleppen nog verbonden zijn, zijn daar zeldzaam in het aanspoelsel. Alleen
tusschen de pieren van IJmuiden vindt men M.arenaria wat talrijker, de heer
KorrinSa vond haar er eenmaal zelfs bij honderden, een aanwijàing dat zij
daar in Srooter aantal leeft.

Exemplaren van M.arenariu, welke het voorkomen van fossielen hebben, zijn
mij van de Nederlandsche stranden niet bakend; volgens T e s c h (1934, p. 66ti c.Í..

ook t912, p. 58, no, 120) verschijnt M.arenaria ten onzenÍ in het oudere lcenian.

V ry Mya truncats Linné 1758.

lA \ Jeffre.v s 1865, p. 66; 1869, Pl. L fig. 2.

Deze species spoelt lan6is onze Seheele kust aan, maar de volwassen schalen
nooit in 6froot aantal. In Zeeland leeÍt zij zeker zeer zeldzaam. De meeste aldaar
gievonden schelpen hebben het voorkomen van fossielen, al zag ik er ook van ver-
schillende vindplaatsen, welke zeker r,zcen| zijn. In gebied II vindt men na stormen
de levende exemplaren. Bij Bergen aan Zee kunnen de ionÉe voorwerpen soms talrijk
indeaÍzettingen van lícht materiaal voorkomen (Van ReSteren Altena 1935a),
wat waarschijnlijk ook elders het geval is. Aan de Oostkust van Texel tusschen Oude-
schild en 'tHorntje vond de heer Korringa M.truncatabij zeer laag water levend.

*) Zie noot "*, p. 56.
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'Waarschijnlíik is althans in Zeeland (Cadzand, N.l/,kust van ïTalcheren) een
deel van de aangespoelde exemplaren fossiel, Uit onzen bodem vermeldt T e s c h
(1912, p. 58, .no. 121) deze soort uit het midden- en bovenplioceen, terwijl V a n

d e r S 1e e n (1912, p. 126) haar zeldzaam noemt in de Eemvorming,

Familie Pholadidae
Bqrneq cqndids [Linné 1758).
Synoniem: Pholas candi,ila L.
Jeffreys 1865, p. 107;1869, Pl. LII fig.2.
Deze species spoelt langs ons geheele strand van Cadzand tot Schier-

r 29.

ft

monnikoog min of meer algemeen') aan, zoodat het geen zinheeÍÍ. hier de aÍzonder-
lijke víndplaatsen op te noemen, Het talríjkst vindt men B.candída daar, waar voor
de kust veenbanken liggen. Na eenigszins ruw weer worden de stukken veen met
de levende boormossels (deze en andere soorten) dan op het strand aangespoeld.
De meeste aangespoelde exemplaren van deze teere soort zien er zeer recent uit.
Uit onzen bodem ken ik B.candida alleen uit de Eemlagen, in welke formatíe V a n

der Sleen (19t2, p. t26l deze species als algemeen vermeldt,

29t. Barnea pqruq (Pennant 1777).
Synoniem: Pholas partsa Penn.
Jeffreys 1865, p. 109; 1869, Pl. LII fig.3.
IL Katwijk aanZee (inkalksteen,div. ex. t, III 1930,zie Henrard 1935b.)'
Over de vondst van een kalksteen met een aantal zeer versche exemplaren van

B.parua op het strand van Katwijk kan men twee veronderstellingen maken. In de

eerste plaats kan de kalksteen met de Barnea's aangevoerd zijn, in de tweede plaats
kan de kalksteen zich toevaLlig in de zee voor Katwiik bevonden hebben en zoluden

zich de Bsrneq's daar ter plaatse hebben kunnen inboren en verder ontwikkelen.
In dit laatste geval is het vrij onbegrijpelijk, waarom B.parua bij ons nooit in klei oÍ
veen, beide rijkelijk aan onze kust aanwezi$, wordt aan$etroffen, terwiil een kalk-
steen er zeker een zeldzaamheid is, waarteSienover staat, dat men in Engeland deze

soort volgens Jef f reys (1.c., p. 110) nietalleenin zandsteenenmergel, maar ook
ín onderzeesche klei- en veenlagen vindt. Daarom lijkt mij de eerste veronderstelling
het meest voor de hand liggend.

ZirÍaeq crispata (Linné 1758)
Synoniem: Pholas críspata L.
Jeffreys 1865, p. 112; 1869, Pl. LIII fig. 1.

De verspreiding van deze soort is niet veel anders dan die van Barnea candidq
(L.). Men vindt de levende exemplaren ook langs onze 6ieheele kust, meestal in los-
geslagen stukken veen ") i de zeer groote voorwerpen vindt men haast nooit in situ,
waarschijnLijk omdat de veenbonken bij deze {roole gaten het eerst breken, zoodat
de Zirfaeq's vrij komen. Yan Z.crispata trelt men ongieveer langls onze geheele kust
zeer Qrootet zware schelpen aan, welke rnin of meer het voorkomen van fossielen
hebben. Wegens hun algemeen voorkomen ís het waarschijnlijk, dat zij niet uít oudere
dan holoceene afzetlin1en afkomstig zijn. T e s c h (19t2, p. 58, no, l23l vond één

exemplaar van deze species in het middenplioceen van de streek Grave-Oss, en V a n

der Sleen (1912, p. 126) vermeldt haarals zeer zeldzaam***) in de Eemvormingi,

*) Sinds Petrícola pholad,ítonnís L a m. in groot aantal langs onze kust voorkomt is B.canÀida
minder algemeen gevonden.

tr) Behalve in veen boort deze soort ook in hout of zacht gesteente; onlangs werden bovendien
enkele jonge exemplaren in boorgaten in een fossielen Mammout-slagtand aangetroffen, die in Sep-
tember 1933 in den Roompot werd opgevischt (Van Benthem Jutting 1936a).

r**) Erstaata.z.,hetgeenblijkbaareendrukfout is voor 2.2., want volgens Nordmann (1928,

p. 54) kende Van der Sleen slechts één exemplaar van deze soort uit onze Eemlagen.

100



i

V 2%. Pholas dactylus Linné 175g.
A Jeffreys 1865, p.112; 1869, pl. LII fig. 1.,l L Cadzand (tl ex. deÍ., p. J, van der Feen leg. in M,M.), West_

kapelle-Vrouwenpolder (fr', in diverse collecties), W,-N.lí.kust van Noord-Beveland(l ex' en enkele fr. in kienhout,24IV 1935, A.), ïTestenschouwen (z 1r,,25 yIII
1915, Dr. J. H, vernhout leg. in M.L.), de \rerkrikker (schouwen, ,l .*.,VII 1935, J, Klooster).

IL Terheiden (1 fr,, S. J. G.), Kijkduin (1 fr., H. C. Blóte leS. in M.L.),
ten Noorden van Noordwijk (1 fr., H. c. B I ó t e leg, in M.L.) , zandváoft (f ex,,
najaar 1926, mei, D, Sí/ e s t er dij k leg. ín C o m.).

III' Terschelling(p1.9,'/zu*.def.,vIII rgz3, J. rr. van Dieren leÉ.ín Com.;zie ook Van Dieren 1925,p.110),
Deze soort is aan onze stranden zeer zeldzaam. Het Noordbevelandsche exem-

plaar, voor zoover mij bekend het eenige, dat in situ werd gevonden, is niet zeer
versch, maar ik meen toch wel, dat het recent is, evenals de schelpen van Zandvoort
en Terschellin$ waarschijnlijk zijn. In Zeelandvindt men overigens meest fragimenten,
welke den índruk maken fossiel te zíjn, en ook de fragmenten van Kijkduin en
Noordwijk zien er fossiel uit. Uit onzer- bodem is mij Ph.dactylus alláen uit de
Eemvorming bekend, uit welke formatie van der Si""n gen, p. 126) hem
als zeer zeldzaam ken!.

Familie Teredinidae
294. Teredo megotara Forbes & Hanley 1g4g.

Jef f reys 1865, p. 126; 1869, pl. LIV fig. 2.

IL ï(/assenaarsche slag (vele ex. L in hout, x rg3z, s, J. G.) , zandvoort
(vele ex., in hout, + 1929, P. K.), Bergen aan zee (vere ex. ín hout, 2s xII
1932, A,),

Deze soort werd door R e d e k e (l9l2a) in de iaren 190g en !909 aan-
$etroffen in het hout van visschersschepen in de havens van: Middelharnis, Vlaar-
dingien, Maassluis, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, IJmuíden en Den Helder,
Proefondervindelijk bleelc, dat deze schepen geïnfecteerd werden in het noordelijle
deel van de Noordzee, Een ínfectieproef met vurenhouten plankies in de Scheve-
ningsche haven lukte echter ook (1.c., p. 25). Het is drr. mo"iliyk iets te zeffen over
de herkomst van de door deze soort aan6ietaste stukken hout, welke af en toe aan ons
strand worden aanSletroffen.

2g5. Teredo naualis Linné l75B'),
Jef f reys 1865, p. 1?1; 1869, pl. LIV fig. 4.

L Nieuw- en St,-Joosland, Iíestkapelle.
IL Scheveninplen-Petten,
Waarschijnlijk is deze soort langs onze geheele kust in drijfhout te vinden,

doch mij bereikten alleen opgaven van de bovenvermelde vindplaatsen, Aan het
strand van gebied II zijn stukken hout met T.naualis allermínst zeld,zaam. Levend
is de paalworm op tal van plaatsen langis onze geheele kust aangetroffen; R e d e k e

') In de literatuur is op enkere praatsen (Keer 1903, p. s0; Redeke r.g12, p.24; van derSleen 192I, p. CXII) sprake van het voorkomen van Tereilo noríegica Spengler 1?g2 aan onze kust.Een revisie van met dezen soortsnaam geêtiketteerde exemplaren uit d.e musea te Amsterdam en te Leidendoor Dr' F' Roch (Rovigno) heeft echter uitgewezen, dat deze voorwerpen slechts op den naam T.rwuotísL' aanspraak mochten maken. Het is daarom zeer waarschijnlijk, dat de echte Tereílo nortsegico S p e n g l.geen deel van onze fauna uitmaakt. Het hierboven genoemde onderzoek van den heer R o c h is nog niet
::n_:ïi"ï"dt 

ik dank hem daarom voor de toestemming één van zijn resultaten hier reeds te mogenvermelden.

À
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(l9t2a, p, 23 voetnoot) somt een aantal hem bekende vindplaatsen op. In het riis-

Àput gebruikt bij den bouw van den Afsluitdiik heeÍt de paalworm zich zeer algemeen

geneJeld (Itravinga 1936, p. 136). Op de uitgebreide ljteratuur over T.naualis in

áns land en haar bestriidinS kan hier echter niet verdet' worden in{egiaan'

Soms ziin de exemplaràn nog levend in aan{espoeld hout aanfetrofÍen, meestal

vindt men echier alleen nog de met kalk bekleede San$en met daarin de schelpies

en soms ook de paletten. Fossiele Teredo's zijn mij noch van het strand, noch uit

onzeí bodem bekend,
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Familie Sepiidae

DATTIM

2de helft l9de eeuw
IX 1893

1897

20ste eeuw voor IX 1919

idem
ldem
idem

20ste eeuw voor XI 1920

l9t4 (?, op 2 achtereen-
volgende Zondaget

nalaar l9l{ na September-
$ormen

22 V\l l9l5
begin X l9U

7 X l9l7
1920

znmer 1920

begin VIII 1920

6 VUI 1920

vlrl 1922

19 VIII 1922 en volgende
dagen

t9l2l vlll 1922

Noordwijk
Strand te Cadzand

Scheveningen - Loosduioea

Tandvoort

Noordwilk
Zatdvoort
Noordwiik
Domburg

ten Z. van Terheiden

even tel N. van Scheveningen

Ouddorp
Zandvoort
Zandvoort
Schevenlngen
Tatdvoort
Ameland

Haamstede

Loosduinen

Kijkduin
Schevenlngen

VINDPLAATS I VINDER.

TM



296. Sepia elegans Orbigny 1839.
Synoniemen: Sqia bisserialis Verany 1851, Sepia rupellarin Orbigny 1848?, Herklots 1859,
Grimpe 1925, p. 30.

Jeffreys 1869, p. 141.

Herklots 1859, p. 13, Pl. II fig. ?-9.
Deze soort spoelde in vele gevallen samen met de volgende aan onze kust aan,

daarom wordt haar voorkomen samen met dat van S.oróigniana F ér. besproken,

297. Sepia orbignisna Férussac 1826,
Synoniem: Sepia elegans Jeffreys 1869 nec Orbigny 1839.

Grimpe 1925, p. 31.

Jeffreys 1869, p. 140.

Heinsius 1921, fig. op p. 88.

De verschijning van onze beide kleine Sepíc-soorten, van welke uit ons land
alleen de aangespoelde ru$schilden bekend zijn, is in hooSe mate aan períodicíteit
onderhevi6!. Alle gegevens, die ik hieroptrent met eenige mogelijkheid kon verzame-
len, heb ik in onderstaande tabel vereenigd.

OPMERKINGEN

Vernhout 1916, pag. 182

Lameere 1894, p. 18

Tesch 1908, p. 201 Com.

v. d. Sleen 1920, p. XXIX
ibidem

ibidem; Com.
ibidem

Com.

Kruizinga 1915, p. LXI

ibidem
Vernhout 1916,.p, 182
Com.
Com.
Th. f. Brouwer 1921,p.27
Com.

Mei. Polenaar 1921, p. 61

Com.
v. R. Altena 1921, p. 221

M.L.l v. d. Vecht in litt.

v. R. Altena.1924, p. 221

À. P.

v. Leeuwen t921a, p, 158
v. R. Àlteqa 1921, p. 221
v.R.Altena 1921,9.
Tinbergen 1921b, p, 219
v. Leeuwen 1921a,9. 158
v. R. Àltena , 1921, p.223
Reuchlin en v. Deinse

1924, p. 220

Tesch (1908, p.
Grimpe (1925,
echter 1897.

l0 1. geleden. Daarom
1898. Volgens Com.

20): ;lp. 30):

a

3

I fr.
1

f
I

vele
I

f enkele fr.

I

I
l5

vrii gave rugschilden

fragmenten

tegen de Wallumer Blinkert

Noordzeestrand, niet ver van Westenschouwen
a

slechts enkele gave schilden, verder grootere en
kleinere fragmenten
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v. R. Àltena 1924, p,223

ibidem

. ibldem

Reuchlin en van Deinse
1921, p. 220

v. Leeuwen 1921b, p. 219;
1921c, p. 256

v. R. Altena 1924, p. 223

Com.
v. R. Altena 1924, p. 223

v. l,eeuwen 1921c' p. 256

v. R. Altena 1921, p. 223

M. L.l in lttt. G. A. Brou-
wer aan Dr. f. VerweY

M. L.
v. R. Àltena 1921, p. 223

,ibidem

v. R. Altena I Mac Gilla-
vry 1925

idem
P. K.
P. K.

À.
A.

À. P.

M. L.
A. P.
P. K.
idem
idem
idem
A. P.
P. K.

A.
mondelinge mededeeling
van deo heer B, Hubert

A.
idem
idem

idem
D. I.B.
C. Br.

A.
S. I.G.

A.
idem

l. v.
A. P.

À.
'P. K.; Str. O.

Str. O.

10s

OPMERKINGEN

3 Vlll 1921, I ex. I*pas pectinata Spengl. op
S.elegans (M. À.)

ook S. oftcinalis

Nilkamp (1925b, p, 287)r I ex. Lepas pectínata
Spengl. op S, orbigniana Schev.-Loosd. Deze
Iepas ook op andere voorweÍpen en ook van
Bergen afZe in dienzelfden tijd

Noordzeestrand in de ,,stormlijn"
Op de zandplaat ald. Westpunt van het eiland

waarschtiolijk begroeid geweest m. e. groenwier

in oude, hooge vloedlijn

def.
meeste def., ook S. olfcdnalis 32 ex, ad. f {5 ex. juv.

zeer veel S, offrcinalis, I ex. S. orbígniana mct
Lepas sp, erop. S. elegans begroeid met Oblia,
Cecamium tubtum en een, Setpulide.

7'eer veel S, officínalís.
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15 tx 1932

22 tx t932
x 1932

5 X 1932

8 X 1932

8 X 1932

15 x 1932

28 XI 1932

7 Vfit t933
VIII 1934

Egmond alZee - Ber gen a iZee
Zandvoort-llmuiden
Scheveningen
Scheveningen pL.92-99
Scheveningen
Scheveningen, pier
Scheveningen

Zandvoort-Noordwiik
Petten
Schouwen

J. A. te Winkel
P. Korringa
S. J. Geerts
D. J. Boerman

1

D. I Boerman
D. J. Boerman en S. J

Geerts
P. Korringa
de schrijver
S. J. Geerts

P. Korringa
de schrijver

33 ex.
3

r 120 e>

zeer vele ,

zeer vele ,

vele ex,

I

veel fr.
* enkele

2

z tÍ.
Zaodgoott
g1.32 ten N. v. Bergen a,'Zee

Uit deze tabel blijkt, dat, afgezienvan vele afzonderlijke vondsten op diverse
tijdstippen en vindplaatsen, het aanspoelen van S.elegans en S.orbi{niana tezamen en
"eÍl masse" op grootere of kleinere deelen van ons strand verscheidene malen is
geconstateerd. Mísschien moeten wij de enkele gellevens uit 1893, t897, 1914, t9t7
en 1920 reeds als een aanwiizinf voor een dergelijk massaal optreden opvatten,
terwijl ín de omgeving van Scheveningen in AuÉustus 1922 zeker eeí invasie heeft
plaats gehad. Daarbij was S.e/egons verre in de meerderheid boven S.orbigniano. Het
optreden van de beide soorten in 1924 heeft sterk de aandacht getrokken, daar beide
soorten toen waarschijnlíjk in uitzonderlijk Sroote aantallen aangespoeld zijn. Het
lijkt alsof de invasie van Noord naar Zuid plaats heeft gehad t 22 Juli 1924 veel
exemplaren op Texel, begin Augustus tusschen Bakkum aan Zee en Camperduin.
Bij SchevenínSen was weliswaar reeds 26 Juli een S.oróigniana levonden, maar de

massa werd daar eerst van midden AuSustus af tot na half September waargienomen.
Ook noordelijker werden beide soorten nog in het naiaar aangetroffen: 10 Septem-
ber Texel, 30 September en t October resp. Bergen aan Zee en Camperduin. Deze
keer is waarschijnlijk S.orbigniana iets in de rneerderheid geweest. ril(/ellicht waren
de in April 1925 op Terschellíng aan$etroffen exemplaren reeds met deze zelÍde
invasie aangevoerd.

In April 1927 verzamelde ik van beide soorten een aantal rugschilden op het
strand van !íalcheren. Dat is met het volgende optreden in Februari 1928 de eenige
maal, dat een groot aantal schilden van S.elegans en S.orbigniana buiten de maan-
den Juli tot October aan ons strand werd waargenomen. Ook in den nazomer en het
najaar van 1927 is Sepic ele{ans op ver,schillende plaatsen aan onze kust pevonden,

In Februari L928 spoelden beide soorten blijkbaar in on6leveer even glroot aan-
Íal aani zij zijn toen van Scheveningen tot Bakkum aan Zee waar6lenomen. Het-
zelÍáe jaar nog vond ik beide in Augustus ook in bijna gelijk aantal bij Ber$en
aan Zee en een exemplaar van S.ele(ans op Vlieland, Blijkens waarnemingen te
Scheveningen en op Noord-Beveland kwam vooral S.elegans daar ín het vroe6le

najaar van 1929 voor,
Van Augustus tot half October t932 was het ook S.elegans, die bij honderden

op verschillende plaatsen werd waarglenomen, van Texel tot Scheveningen, S.orárg-
niana bleeÍ deze keer zeer zeldzaam; in het geheel werd een tiental exemplaren
gevonden. Tenslotte is S.e/egfans in 1934 nog op Schouwen en bij Zandvoort aange-
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BIGNIANA HERKOMST GEGEVENS OPMERKINGEN

TABEL 2.

Str. O.
P. K.

S. I.G.
Str. O.

ldem
idem

D. |. B.; S. I. G.
P. K.

A.

s. l.G.
P. K.

A.

spoeld, resp, in Augustus en October, en wel op de eerste vindplaats in vrii groot

aantal. Tabel 2 peett een overzicht van het massaal optreden van S,elegans en

S.orbigniano aan onze kust,

Data van waarneoring | Àfstand waarov€r rilaaÍgenomen I Soorten (owhccrchode rcoÍt vct gêdruLt)
I

1893

1897

( nabar l9l{zeerwemrg I 'xtstz
waarnemhgen' I zomer l92o

vlll 1922

22Vll1921 -rx1921
23 - 27 lV 1927

eind VII - Xl 1927
12 - 26 ll 1928

15 - 30 vtII l92E
8 VIII 1932 - 15 X 1932

vrII 1934 (X 1931)

Cadzand
Schevenlngen-Loosduinen

Scheven ingen-Terheiden (?)

Zandvoort
Haamstede-Ameland
K4kduin-Scheveningen
Monster-Texel (Terschelling

IV 1925)
N.W. strand van Walcheren
Wassenaarsche Slag-Texel
Scheveningen-Bakkum a/Zee
Bergen aan 7*e, Ylieland
Schevenlngen-Texel
Schouwen (Zandvoort)

S, elegans
S. eÍegans

S. elegans en S. ocbigniana

S. otbigniana
S. elegans en S. ORBIGNIÀNÀ
S. ELEGÀNS et S. orbigniana
S.elegans en S. ORBIGNIÀNÀ

S. elegans en S. ocbigniana
S. ebgans
S. elegans et S. otbigniana
S. elegans u S. otbigniana
S. Et EGÀNS en S. ocbigniana

S. ebgans

G r i m p e (1925, p. 30) vermeldt slechts één, niet eens volkomen zekeret waar'

neminÉ van S.elegans in de Noordzee (1 ex;, 'Cullercoats Northumberland, maar uit
een kabeliauwrnaaÍ1, in museum te Newcastle), terwiíl S,orbigniana nooit in de Noord-

zee ís aan$etroffen, Ook A d a m (1933, p. 5 en 12) sluit zich hierbii aan; op de

Belgische kLt werden alleen de rugschilden van S.ele{ans gevonden,'welke waar-

schiinliik door den.stroom uit het Kanaal ziin aanSevoerd,

De exemplaren welke van beide soorten op onze stranden ziin gevonde\ ziin
dikwiils zeer Éoed geconserveerd, al vindt men soms aanwiizingen, da| ze'reeds lanÉ

rondÉiedreven moeten hebben en dus van ver weg afkomstis kunnen ziin. De schilden

hunnen n,l, met orÍ:anismen begroeid zijn als alÉien, Hydroiden, of Zepas-soorten' Een

Lepas, afkomstis van een fraai exemplaar van S.ele(ans van EÉimond aan Zeerwerd
door Dr. c. A. Nilsson-cantell gedetermineerd als L.pecÍínoÍa SpenÉler
l7gg. Dít is een soort uit den Atlantischen Oceaan, welke aan onze kust'alleen

TUI



maar verdwu"ld uoorïomt, Bovendien is het exemplaar volgens den heer N i I s
Cant ell zeer groot; exemplaren dezer soort zosden volgens hemzeLer twee iaat
oud worden. rU7aarschijnlijk dreef deze Sepia-schaal dus reeds gleruimen tiid
rond, Een tweede exemplaar van L.pectinata Spengler werd in denzelfden
tijd op een S.orbigniana te Scheveningen gevonden. Verder ligt het voor de hand
te veronderstellen, dat zoo'n geheele invasie eenzelÍ.d.e herkomst heeft, zoodat althans
voor die van 1924 waarschijnlijk is gemaakt, dat zij door het Nauw van Calais uit
Atlantische wateren afkomsti$ was. Er is bovendien geen reden om aan te nemen
dat de andere "en masse" aangespoelde rugschilden van S.elegans en S.orbigniana
niet dezelÍ.de herkomst zouden hebben.

De oorzaak van de periodiciteit is moeilijk vast te stellen, omdat men daartoe
eerst goed op de hoogte zou dienen Íe zijn van het voorkomen van beide soorten
in het Kanaal. I0laarschijnlijk is een speciale constellatie van stroomen en winden
noodig om de rugschilden naar onze kust te drijven.

È
Sepia officinalis Linné 1758.
Grimpe 1925, p. 21, fí9.9, Taf.-Fig. 7.

Jeffreys 1869, p. 138, Pl. VI fig. 3.

Hoewel ik uít gebied I hieromtrent weinigi opgaven heb, is het wel zeker, d,at

de rugschilden van deze soort langs onze geheele kust algemeen aanspoelen. Soms

komen de levende dieren vlak aan het strand: V o fr t e ítt924) vermeldt enkele

TAI

VINDPLAATS

lste helft Vlll 1921

2 Vfit 1924
3 VIfi 1924

4 Vlil 1921
19 ll 1928
26 II 1928

25 Vil 1932
30 vfi 1932
t4 vill 1932

t4 lx 1932
15 tx 1932

begin VII 1934

3 xl 1934

Katwiik -Wassenaarsche slag

Bergen al Zee - Camperduin
Egmond, afZee
Bergen afZee
Bakkum alZee
llmuiden-Zandvoort
Bakkum a/Zee
Berget afZee
Huisduinen pl. 5-8

Bloemendaal alZee pl. 6l-64
ten Z, van Zandvoort pl. 69 -7 1

Hoek v. Holland-Scheveninoen
Bakkum aan Zee

À. B. van Deinse

de schriiver
idem
idem

Mej, A. Pannekoek
de schrijver
Th. Mol
Prof. Dr. L. F. de Beaufor
Dr. |. Verwey

P. Korringa
idem

A. B. van Deinse
de schrijver

levende ex, bij Noordwijk in Augiustus 1922 na een storm uit het Westen; V a n
D i e r e n (1925, p, tlz) één individu (waarschijnlijk f ?) op de Waddenkust van
Terschellinginlgl6i de Sepia door Van Deinse (1924) bedoeld,dieopSAugus-
tus 1923 door Dr. J, Hannema bij Hollum op Ameland is 6!ezien, moet waar-
schijnlijk ook tot deze soort \Morden Serekend. Op 19 April 1936 (na hevigen N.If,-
wind) werd te Wijk aan Zee door den heer W. Neuteboom eenhalf levende
S.olÍicinalis van zeer piroote afmetingen op het strand aangetroffen (Com.), In
het M, L. bevjndt zich een S.oificinalis op alcohol, afkomstig van Cocksdorp
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(M, Bakker leÉ.) , zonder nadere aanduiding omtrent de wiize waarop dit dier

werd bemachtigd.
De eieren worden niet ver van de kust Sele$d; het Museum te Leiden bezit

ova van s.officinalis, afkomstís van Katwijk (13 vII t934, H. I7. C, C o s s e e

leÉ,); Schepman vermeldt een eiernest van de lersche bank. Bii Grimpe
(1925, p. 271 víndt men verschillende oudere vermeldíngen van deze species van de

Nederlandsche kust samen6ievat, welke op langis de kust levend $evan$en exem-

plaren en eiernesten betrekking moeten hebben.

Door G r i m p e (1925, p. 28) is een merkwaardige periodiciteit ook voor

deze soort in het aanspoelen van de ru$schilden "en masse" aan de Duitsche

Noordzeekust gleconstateerd, Dit vindt n.l. steeds ín den zomer plaats (Juli-Septem-

ber), maar wordt niet ieder jaar gleconstateerd. Versche Sepia-schalen werden op

de Oostfriesche eilanden niet $evonden in de jaren 1910 (?)' 1912, 1913, t9t7'
t9L9 en misschien ook in 7922'

l/anneer in den winter rugschilden aanspoelen, behooren deze lot een slan-

keren vorm, dien G r i m p e als S.olÍicinalis ofÍicinalis tegienover de plompere

zomervariant s.ofricinalis filliouxii Laf ont 1868 0nderscheidt.
Helaas beschik ik niet over ge5levens uit dezelfde iaren als de boven-

geciteerde van G r i m p e, wel is echter zeker, dat ook bij ons S.officinalis dik-
wijls, vooral in den zomett in groote hoeveelheden aanspoelt. Het betrekkelijk klein
aantal exacte op5iaven, dat ik hiervan bezil, heb ik in tabel 3 samenSevat,

)FFICINALIS HERKOMST GEGEVENS OPMERKINGEN

nog geen S.elegans en S,orbigniana
nog geen S,elegans er S,orbigniana
met S. e/egans en S. orbigniana

idem

met S. e/egans en S. orbigníana
idem, in oude hooge vloedliin

4 à 5 per 10 m. vloedliln

met L2 ex, S, elegans

met S.elegans en enkele S.orbigniana
idem

met vleeschresten
in hooge vloedliln van storm van eenige dagen tevoren

fallen ex, juv.

veel
ex. iuv.

ex., vnl. ;uv.
zeer veel

zeer veel
+ 300

zeer veel
:x. ad. f 45 ex.

zeer veel
zeer veel

duizenden
ex. ad. en juv.

Reuchlin en v. Deinse
1924, p. 220

A.
idem
idcm

A. P.

A.
Str. O.
Com.

l. v.
Str. O.
Str. o,
v. D.

A.

Van belang is verder ook de volÉiende mededeeling, die ik op de kaart-
systeem-kaart, behoorende bij de vondst van Sepia-schalen bii Ber$en aan Zee

door Prof, De Beaufort op 30 Juli 1932, vond. Een strandjutter, die de

schilden voor verkoop verzamelde, vertelde n,1., dat ter plaatse ééns per jaar een

dergelijke toevloed plaats had en wel in den zomer; soms had er noÉ een kleinere
plaats in het voorjaar.

Dit relaas en de bovenvermelde waarnemingen uit t924, 1932 en 1934 stemmen
goed met de door G r im p e beschreven feiten overeen. Merkwaardig, wellicht ook
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toevallig, is dat de toevloed van S.officinalis in 1924 en 1932 blijkbaar aan de invasie
van S.e/egons en S.orbignianc voorafging.

Verder ziet men, dat S.officinalís ook in den winter in groot aantal kan aan-
spoelen, zooals in Februari 1928 is geconstateerd. Helaas is het materiaal, dat tot
mijn beschíkking is, niet van dien aard, dat hieraan betrouwbare metingen voor het
constateeren van de zomer- en wíntervariant verricht kunnen worden.

Naar de oorzaak en de herkomst van deze invasies kan men slechts gissen.
Voor de hand ligt de veronderstelling, dat eens per iaar in de maanden Juli tot
October de oudè exemplaren afsterven, zoodaÍ de sporen daarvan op het strand te
zien zijn. Deze eenvoudige verklaring gaat echter niet op, zooals Trusheim
(1931, p. 187 e.v.) reeds heeft opgemerkt, aangezien meest schalen van verschil-
lende grootte tegelijk aanspoelen .). V/ii moeten dus veronderstellen dat, of wel
door een of andere oorzaak sterlte is opgetreden onder de Sepic's van alle leef-
tijden, of wel af en toe slechts een bepaalde samenloop van stroomen en winden
optreedt, die de rugschilden van de in een zekere periode afgiestorven Sepic's aan
onze stranden brengt. tVellicht heeft een invasie ook alleen plaats, wanneer na
massale sterfte een bepaald complex van klimaat-factoren optreedt,

Trusheim (1.c.) stelt zich het volgende voor; een glroot aantal Sepic's
giíng door een oorzaak, die in het midden wordt gielaten, dood en raakte rottend op
den zeebodem bedolven. Later werd door een storm of andere oorzaak de bodem
daar weer opgiewoeld, de vrijgekomen schilden kwamen boven driiven en werden
door de zee op het strand gieworpen.

Tepien een dergelijke hypothese zijn m,i. ernstigie bezwaren.In de eerste plaats
zal een doode Sepia in het algemeen door het hooge gehalte aan ontbíndingsgassen
driiven, Ten tweede zou het al heel toevallig zijn, wanneer op min of meer gereSelde
tijden de zee een dergelijke ophooping van Sepía's zou oprakelen. Vrij zeker bestaan
sommige invasies uit rugschilden van Sepia's, welke in de Noordzee zijn dood gegaan;
immers zij spoelen soms noÉi met vleesqhresten aan. Dit is ook verklaarbaar, want
S.officinalis leeft geregeld 'zomers in de Noordzee, Toch lijkt het mij zeer wel moge-
lijk, dat ook soms de rugschilden uit het Kanaal afkomstig zíjni een aanwijzinS
hiervoor is, dat zij soms samen met het massaal voorkomen S.elegans
en S.orbigniana verschijnen. Bovendien zijn de schilden van S,ofÍicinc,lis ook wel
met firoenwieren, Balaniden etc. begroeid, hetgeen dus op langdurig transport wijst.

Aan de bínnenziide van de Sepic-schilden vindt men dikwijls beschadi6iinSen,
die Trusheim (1.c,) m.í. juist verklaartdooraantenemen datvogels zichmet
het liqhaam van de doode Sepic hebben gievoed en de schilden met hun snavel heb-
ben beschadigd. Met dit al blijft het periodiek massaal optreden van Sepia-schilden
op onze stranden een merkwaardig verschijnsel, dat alleen door gieor6ianiseerde waar-
nemingen langs onze geheele kust (en liefst ook aan de Belgische en Duitsche), en
in verband gebracht met waarnemingen over het optreden van S.oflícinalis in de
zuidelíjke Noordzee, op juiste wijze bestudeerd kan worden.

, I Familie Sepiolidae

Y 2#., Sepiola otlantica Orbigny 1839.

f \ Synoniem: Septota rond.eletií mult. arrct.
Grimpe 1925, p. 17, Taf.-Fig.3,4.
Jeffreys 1869, p. 136, Pl. VI fig. 2.

Dit kleine inktvischie is nooit aangespoeld gevonden, wel zijn diverse opÉiaven

*) Soms vindt men ook uitsluitend of bijna uitsluitend de schalen van jonge dieren, hetgeen
wellicht aan een, zuiver mechanische, selecteerende werking van het betreffende complex van winden en
stroomen is toe te schrijven.
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in de literatuur te vinden over in onze waleren levend gevangen exemplarenl
L Mond van de ïTesterschelde (aan de binnenkant van de Callobank tot bil de

ton van het Zuiderhoofd, Hoek 1893, p.60), Oosterschelde (Van Benthem
J u t t in { 1920i M. L.), Veere (M. L.),

IIL Den Helder (M, L.), lichtschip Haaks (Tesch 1908, p.22), Stortemelk
bij Terschelling (C o m,).

300. Sepietta oweniana (O r b i g.n y 1839).
Synoniem: Sepiola scandica Steenstrup 1887.

Grimpe 1925, p. 14, Taf.-Fig. 1.

Ook deze soort is alleen maar levend gevanSlen en wel in gebied f, waarvan
mij de volgende opgaven bekend zijnt

L Westerschelde niet ver van Vlissingen, Mond van de lilífesterschelde (aan
den binnenkant van de Callobank tot bij de ton van het Zuiderhoofd '), H o e k
1893, p.59/60).

Familie Loliginidae
301. Loligo forbesii Steenstrup 1856,

Synoniem: Lolígo aulgaris vet. àuct. partim nec Lamarck 1798.

Grimpe 1925, p. 37, Taf.-Fig. 8b, 9b.
Jef f reys 1869, p. 130, Pt. Y f.ie.2.
Yan Loligo zijn mij gleen strandingen bekend, wel zijn enkele malen aan het

strand schilden gevonden, die misschien tot deze soort behooren, al is het even 6loed
mogelijk, dat zii van L.uulgaris Lam. zijnt

IL Scheveninfen (* 10 fr., XI 1934,S,J.G.enG.P.Baerends),Scheve-
ningen-Wassenaarsche slag (10 fr., 6 IX 1936, G.P.Ba.erends; 1fr., 12lXtg36,
S. J. G.), Bergen aanZed (1 fr., 18 IX 1932, K. de \Jf it), bij Huisduinen en Den
Helder (Waardenburg, 1827, p. 581.

l,lan L.forbesiÍ worden de eiertrossen minder vaak ,gevonden dan van L.uul-
Saris L a m,; varl de eerst6lenoemde soort werden voor zoover mij bekend de eieren
zelfs slechts éénmaal aan ons strand aanfespoeld gevonden, n,l.;

L Domburg (éên zeer groote tros, 17 VII 1934, P, J. van der Feèn leg.
in M,M.; hiervan een gedeelte in Com.),

De datum van deze vondst zou verwondering kunnen baren, omdat bekend is
dat L.lorbesii in de Noordzee in het algemeen eerst tegen den herÍst optreedt.
G r i m p e ít925, p. 43) zegt dan ook: "so ist zu saÍlen, dass Laich der L.forbesii in
der Nordsee nur wáhrend des Spátsommers und Herbstes gefunden wird". De
eenige {edateerde waarneming van L.forbesíi-eíeren, welke G r í m p e (1.c,) echter
vermeldt, is een vondst van een eiertros bii Helgoland op 16 Julil92l. Maar de Dom-
burgsche eieren waren in veel verder gevorderden staat van ontwikkeling dan die
van Helgoland. Bii de eerstgenoemde was het tijdstip van uitkomen van de em-
bryonen zeker nieÍ. meer veraf, bií die van Helgoland was de klievinf iuist be-
6!onnen.

In onze wateren wordt L.forbesii {eregeld waargenomen, bii G r i m p e
(1925, p. 38) vindt men de oudere opgaven uit de literatuur hieromtrent samen-
glevat ").

*) Door Grimpe (1.c.) ten onrechte als twee afzonderlijke vindplaatsen geciteerd.

") Door Dr. J. V e r w e y is in de laatste jaren een uitgebreid aantal waarnemingen gedaan
over het voorkomen vàn verschillende inktvisschen in de omgeving van Den Helder. Aangezien dit onder-
zoek te zijner tijd gepubliceerd zal worden en onze kennis over dit onderwerp daardoor waarschijnlijk
aanzienlijk verruimd zal worden, heeft het geen zin hier de in vergelijking weinige beschikbare ge-
gevens op te sommen.

_----r--.-
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# Loligo uulgaris Lamarck 1798.
Synoniem: ? Loligo lolígo (L inné 1758).

G r i m p e 1925, p. 32, Taf.-Fig. 8a, 9a'

Afgezien van de bovengenoemde schilden, welke misschien van deze soort zijn,

kent men van L,uulgaris aangespoeld alleen de eiertrossen. Deze worden vooral in
de maand Juli nog al eens aan ons strand $evonden, Mii zíin de yolgende wêêÍ-

neminSen bekendl
IL Kijkduin, Scheveninsen (Bohadsch fide Grimpe 1925,p,32;tal-

rijlre eiertrossen op het strand einde Juni en geheel Juli 1874, maar vooral beSin

Juli, HartinS 1874, p,209), Katwiik (6 VII 1927, M,A'), Noordwijk (19 VII
1934, M. L.l, Zandvoort (VII t9O2: M. A.; deze soort ?, 6 VII 1915, Dr, luf. G, N'

van der Sleen leS. in Com, met aanteekenin$: "der$elijke eierklompen' soms

tot cirkels van 40 stuks vereenigd, zijn veel aangiespoeld tusschen Hoek van Holland

en Zandvoort van Mei tot Juli van dit iaar."l, Zandvoort'IJmuiden (9 VII t916,

M.A.), Ber6ien aan Zee (9 VII 1933, M. A,)'
IlL Terschelling {deze soort ?, op het strand tusschen zeeÊrast 2i VIII

1g2g, zie Liernur tg2g), Ameland (deze soort ?, 27 vII 1935, mei. .L C.

Polenaar ín Com,),
L.uulgaris is verscheidene malen levend in onze wateren aanSetroffen; de

oudere opEaven vindt men bii G r i m p e (1925, p. 32) verzameld ')'

303. Alloteuthis subulata (Lamarck 1798).
Synoniem: Lotígo med'ia mt:'lL auct. nec (Linné 1?58).

Grimpe 1925, p. 44, ÍiS. 1S-24, Taf.-Fie. 1G-14.

Van deze soort ken ik uit het aanspoelsel op onze stranden alleen de eieren,

welke enkele malen ziin aangetroffen:
L strand van ïí/alcheren (6 VII 1771, L. Bomme 1773,p.311, Fig.7a-d)'
IL Katwijk (16 VI 1933, H' van der Maaden le$' in M,L').
IIL Texel fNoordzeestrand, 17 VI 1935, P. van Os le$. in M.A.),
VerSelijkt men de genoemde beschrijving en afbeeldin$ van B o m m e met de

beschrijving en afbeelding door G r í m p e (1.c., p. 63) van de eieren van A.subulata

Éiegeven, dan blijft er weinig twijfel of de "eyertros" en het "eerst uiÍgekomen zee'

katje" door B o m m e waargenomen en aan Sepiola toe$eschreven, behooren tot
deze soort. Ook de datum van de vondst komt uit; G r i m p e (1.c., p. 47) {eeft
als "HauptlaichzeiÍ" de eerste helft van Juli op.

A,subulata is op verschillende plaatsen in onze wateren levend waargenomen,

de oudere desbetrefÍende op$aven vindt men bii G r i m p e (1,",, p, 44) samen-

gevat ').

Familie Ommastrephidae
304. Todurodes so,gittstus (Lamarck 1798)'

Synoniemen: Ommastrephes sagittatus (Lam.), Loli'go sagítta Larn'
Grimpe 1925, p. 82'

Jef f reys 1869, p. 128, Pl. V fig. 1.

Yan deze soort zijn betrekkelijk veel strandinSen bekend. G r i m p e (1,c,,

p, 83) vermeldt ook als bijzonderheid van T.sagittatus dat hij dikwijls in grooten

getale strandt oÍ in strandnetten geraakt, wanneer de dieren op hun iacht naar

voedsel ("bei ihren Nahrungsziisen") de kust te dicht naderen, In tabel 4..) heb ik

Zie noot'*, p. 111.

Zie p. Ll4/115.
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alle mij bekende vondsten van T.sagitfaÍus op onze kust en in onze wateren vermeld,
Het blijkt, dat deze species bij ons in den winter optreedt. Het meest is zij

in de maand April waarÉlenomen, maar ook zijn vondsten en vangsten bekend uit
November, December, Januari, Februari, Maart en Mei, G r í m I e (1.c,, p. g4)
kent van deze soort alleen vanglsten uit de maanden Augustus tot Februari, In de
maanden April en Mei 1928 zijn aan onze kust 8 exemplaren van deze species
$estrand; T.sagittatus is in dien tijd blijkbaar "en masse" aanwezig geweest, In
denzelfden tíid ziin ook op Helgoland 2 exemplaren aangetroÍÍen (24III en 26IV
t928, ziet Hertling 1929).

In den zomer is deze soort slechts bij uitzondering in de zuídelijke Noordzee
aanwezigi mij is slechts één zomervondst bekend n.l. van 1 exemplaar op het strand
vanNorderneyop 20 Juli1927 (ziet Hertling t,c.),

Waarschijnlijk houden de dieren zich'zomers in het algemeen ín verband
met parin$ en eierleggen ín diepere Sedeelten van den Atlantischen Oceaan op.

De eieren van T.sagittatus zijn uit de Noordzee niet bekend; de afbeelding
van Herklots (1859, p. 15, fig. 1) stelt waarschijnlijk het legsel van een Lolígo
voor,

305. Ommastrephes bartramii (Lesueur 1B2l).
Synoniem: Stenoteuthís bartramií (Les.).
Grimpe 1925, p. 85.

Yan deze in de Noordzee uiterst zeldzame soort bevíndt zich in het M. L. één
exemplaar afkomstig van Zandvoort, volgens Vernhout (tgr6, p. tg2) uit de
tweede helÍt van de vorige eeuw, zond,er nadere vermelding omtrent de wijze,
waarop het dier 6levangen of gevonden is.

306. Ommastrephes caroli Furtado 1897,
Synoniem: Stenoteuthís carolí (F urtado).
Grimpe 1925, p. 86.

Robson 1925, p. 291, Íie.1-5, Tab. 1.

Deze soort is bij ons nooit aangespoeld 6ievonden; wel is echter in 166l één
exemplaar op zee tusschen Katwijk en Scheveningen door Engelsche schepen buit-
Semaakt' Het voorwerp is terecht geko,men in het Museum Regíum te Kopenhagen(Steenstrup fide Tesch 1908, p,t2; c,f. ook Grimpe 1.",),

Op het Oostfriesche eiland Juist werd op 1 Januari 1935 een nog levend
exemplaar van deze zeldzame soort op het strand gevonden (L e e g e 1935, p, g2,
fig. 181),

Ordo OCTOPODA
Familie Octopodidae

307. Octopus uulgaris Lamarck 1798.
Grimpe 1925, p. 13.

Jef f reys 1869, p. 144, pl. VII fig. 1.

Yan deze soort is mij van onze kust geen enkele strandíng bekend, hoewel
haar voorkomen op verschillende plaatsen op diverse tíjdstippen is gieconstateerd.
De oudere desbetreffende opgaven vindt men samengevat bij Grimpe (1,c,) .).

308, Eledone cirrhosa (Lamarck l7gg),
Synoniemen: Ozoena círthosa (L a m.), Moschites cirrhosa (L a m.), Ozoena o,IilrooanètiRafinesque 7874, Eled.une olibwandi (Raf.).
Grimpe 1925, p. 9.
Jef f reys 1869, p. 146, pt. W. tir.. Z.

a) Zie noot *'), p. 111.
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11 Volgcns schrifteliike ncdedeeliog van den becr Lacourt is io D,L.N. (l.c ) als datum vao dea vondlt tG! onÍchte vI

Ook deze species is bij mijn weten in ons land nooit $estrand aanÉletroffen, 
i

terwijl levende exemplaren verscheidene malen op verschillende plaatsen in onze

wateren werden Sevan{en, Ik verwijs hier weer naar de samenvattins van G r i m p e

(1.c.) '), vermeld echter alleen de aanwezigheid van derti$ exemPlaren van O.cirrhosa,

afkomstíg uit de Zeeuwsche stroomen, 23 Maafi 1927, in het Museum te Amster-

dam. Bliikbaar kan deze species bij ons dus, {elijk ook bii andere soorten is $econsta-

teerd, massaal optreden,

$ l0 Aanhangsel
A. Land- en Zoetwatermollusken.
onder de op het strand aan$espoelde schelpen treft men ook die van niet 

I

mariene soorten aan, welke bliikbaar àf wel door de rivieren, àf wel door den wind 
I

inzeeziinÍerecht$ekomenendaarnazijnaansespoeld,Dezeca|eQorieisbijzonder
sterlr vertegenwoorJig d. in Zeeland, waar zeker een deel afkomsti$ is van- de ín
zee en in de stroomen geërodeerde zoetwateraÍzettingen' In $ebied I[ vindt men 

:

plaatselijk meer zoetwaterschelpen dan elders, biiv. bii de mondinÉl van het Ver-

verschingskanaal te Scheveningen en bij den Rijnmond te Katwijk, Vooral de lichte

huisies.,*nd"zoetwater-Gastropodenkunnenverdoordezee$etransporteerd

tt4

') Zie noot **), P. 111.



soorten en het wegen van het aandeel van iedere soort, op zichzelÍ. reeds een tijd-
roovende bezigheid zou ziin.

Er ís mij, wa! onze kust betref t, één zeer lolwaardige poginS tot het quantitatief

verSelijken van uit mollusken bestaande afzettin{en bekend, waarvan door den heer

B o e r m a n (1936), den ondernemer van deze poSing, verslagi is gedaan in ziin arti'
kelr "Gruisonderzoek", Dit onderzoek geldt slechts een aantal, meest kleine, soorten'

Aangezien men deze soorten steeds vindt in afzettingen van eenzelfde uiterlijk en

met dezellde karakteristieke soorten alst Hydrobia uluae (P e n n.), Mysella bidentata
(Mont,), Montacuta ferru{inosa (Mont.) en Saxicauella ieffreysí Ï7inckw,
er in aanwezig, is de kans groot, dat hier werkelijk overeenkomstige afzettin$en ziin
vergeleken.

Uit dit onderzaek blifkt in de eerste plaats de wisselvalligheid van het aantal

exemplaren van bepaalde soorten per liter "gruis", wanneer dit gruis wel op dezellde

plaats, maar op verschillende data is verzameld. Nu is het de vraag oÍ deze litermaat
wel juist bepaald is, want de auteur vermeldt in de eerste plaats niet oi het zand, dat

bij het verzamelen van het monster natuurlijk ín zeer verschillende hoeveelheid mee

kan zijn 5lenomen, voor het meten door zeven is verwijderd*). Bovendien is mij niet

bekend op welke wijze deze literc zijn gemeten, maar vermoedelijk is het "gruis"

Élewoon droog in een maat gedaan, wat alleen juist is, wanneer de gemiddelde korrel-

{rootte van de verschillende monsters even $root zou ziin'
De heer Boerman komt ook tot enkele conclusies omtrent verschíllen in

zeldzaamheid van bepaalde soorten op verschillende plaatsen, die mij eeneruijds zeer

waarschijnlijk lijken, maar díe anderzijds, vooral in verband met de periodieke ver-
anderíngen in zeldzaamheid van bepaalde soorten op dezelfde plaats, noÉi op een te

Sering aantal waarnemíngen berusten om bewezen Seacht te worden. Tenslotte demon-

streert B o e r m a n's onderzoek nog! enkele bijkomstige feiten: men ziet er uít hoe

verschillende voor zeer zeldzaam doorgaande species toch geregeld op ons strand te
vinden zíjn en hoe ook de jeugdvormen van girootere, algemeene soorten in het "gruis"

een zeer verschillende frequentiebezitlen, die niet altijd met de frequentie van de

volwassen exemplaren schijnt overeen te komen.
Tot dusver besprak ik slechts quantitatief onderzoek van uit mollusken be-

staande sedimenten als geheel. Men zou ook het voorkomen van bepaalde soorten
alzonderlíjk quantitatíef kunnen nagaan, Voor 6irootere vormen is dat technisch zeer
goed uitvoerbaar, zooals het onderzoek van Krui zin{a (1936) over het aanspoelen

van (Jnio's en Anodonts's op het strand van het vaste land vanZuid-Holland heeft

uíÍgewezen, Voor de eventueel toe te passen techníek moge ik naar K ruiz in6la's
artikel verwijzen.

ï 2. De verdeeling in drie gebieden, zuidelijke en noordeliike soorten.
In de literatuur is al meer dan eens de aandacht gevestigd op de verschillen,

die bestaan in het aangespoelde materiaal op verscheidene plaatsen aan onze kust.
Van Deinse (1918, p.255) en Van Dieren (1925, p.106) vesti$den bij-
voorbeeld de aandacht op het uiteenloopend karakter van het aanspoelsel op de eilan-
den Ameland en Terschelling in vergelijking met het aanspoelsel op het strand van
gebied IL Andere auteurs wezen weer op de vele fossielen, die men op de Zeeuwsche

stranden kan vinden, waardoor deze zich onderscheiden van andere gedeelten van
de Nederlandsche kust.

De verdeeling van onze kust in drie Sebieden, zooals díe in dit geschrift in na-

*) Volgens schriftelijke mededeeling van den heer Boerman is het zand niet uitgezeefd,
maar er is steeds zorg voor gedragen, dat zoo min mogelijk zaqd met het mqnster werd meeverzameld,
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in tweeën gebroken
versch exeoplaar
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I

worden, Het is niet mijn bedoeling hier verder op de verspreidinÉl van de ver-
schillende soorten in te glaan

over veel meer ÍleÍlevens moeten beschikken, dan mii op 't ooÍ:enblik ien dienste
staan') -, ik wíl dan ook alleen die soorten noemen, die geen deel meer uitmaken
van onze recente fauna, maar wel in het strandaanspoelsel worden Ílevonden.

Gyraulus gredleri (E. A. Bielz M.S., Gredler lg59),
Synoniemen: Planofti.s gteilleri Gredl., Plarwrbis roszmaeszleri Auerswald M. S., A.Schmidt 1851.

Geyer1927,p. 147,T.XVIÍig.48-54, 12, l3;'roszmaeszlert: T.XVfig.2,b.--<,,T. XVÍfig.64_66.
Tescb 1929a, p. 13, Pl. II fig. 7.

L Domburg, W,-N.W,kust van Noord-Beveland,
Op Walcheren en Noord-Beveland spoelen Seregeld exemplaren vaa Gyrciu-

lus spec, aan' fie het voorkomen van fossielen hebben en waarva; de best {econser-
veerde na determinatie en verSelíjking met authentieke voorwerpen, blekÀ waar-
schijnlijk tot G.gredlen te behooren. Deze species wordt door T e s c h (1.c.) ge-

') Aan de verspreiding der Uzáo's en Arwilonta's op het strand van Zuid-Holland heeft Dr. p.
Kruizinga (1936) ontangs een belangwekkend artikel gewijd, waarin hij tot de conclusie komt dat
deze schelpen waarschiinlfrk uit bagger uit den Nieuwen llg'aterweg afl<omstig z[in, die ten Westen van
Hoek van Holland in zee gestort wordt.



signaleerd in plistoceene en holoceene laSen in ons land' Recent heeÍt G.gredleti

een noordelijk-alpiene verspreidin$'

Corbicula iluminalis (Miil let 17741'
Synoniem: Curenn consobrírw Caillaud 1823'
'W o o d 1851, p. 104, Tab. XI fig. 15a-c; 1874' p' 119'

T e s c h 1929a, p. 21, Pl. III fig' 7.

L C,adzand, Nieuwvliet, de Kaloot, Domburg, lJ1.-N.I(l,kust van Noord-Beve-

land, de Verklikker (Schouwen), Renesse.

Deze soort spoelt vooral aan het strand van Walcheren Seregeld aan. Volgens

Tesch (1.c,) leelde C.fluminalis in ons land in hgt lcenian, wellicht ook no$ in

het Mindel-Ríss interglaciaal, In jongere plistoceen/ en holoceene littorale en ilu-

viomariene afzettingen is de soort echter op verscheidene plaatsen op allochthone

ligplaats aangetroffen. Recent \eelt C.fluminalis no$ in het uiterste Zuidoosten van

Europa en op verscheidene plaatsen in Afrika en Azië, Een goede samenvattin$ van

de gàschiedenis van deze species is segeven door von Linstow í1922)'

B. Exotica.
Af en toe vindt men aan onze stranden eens een exemplaar van de een of

andere tropische molluskensoort, welke wel steeds door tusschenkomst van den

mensch op eenigerlei wiize hier moet ziin verdwaald geraakt. Van der Sleen
(1916a, p, a01) wees daar reeds op, - hem waren b.v. de volgende species van ons

strand bekend: Strombus (Conomurex) luhuanus L., Pustularia (Monetaria)

moneta (L,) (: Cypraea moneta L.), Murex (Bolinusl brandaris L., Colum-

bellq (Columbella) mercatoric_ (L.) en Donax (Hecuba) scortum (L.). Deze

soorten leven in de tropen ett it de Middellandsche Zee en Van der Sleen
oppert twee mogelifkheden om haar aanwezigheid op ons strand te verklarenr

t;: Zij zijn verloren of weggegooid, bijv. door kinderen, en afkomsti$ uit zakies

uitheemsche schelpen, zooals die in vele badplaatsen worden verkocht.

2e. Zij zijn aÍkomstig uit het schuurzand, waarmede het dek van schepen wordt
gereinigd en dat dikwijls $eschept wordt aan tropische kusten'

Er zouden nog meer vondsten van tropische en subtropische molLusken'.)

aan ons strand op te. noemen zijn, maar ik wil er hier nog slechts drie uit de lítera-

tuur citeeren:
I) Op het strand van l0íalcheren, vooral bíi Uilestkapelle, is de Oost-

indische Pustulariq (Monetaria) moneta (L) door verschillende verzamelaars

aanSetroffen, Deze exemplaren zijn waarschijnliík afkomsti$ van een omstreeks

l?30 voor den Vestkappelschen zeedijk vergaan schip, dat $eladen was met deze

schelpen, bestemd om in Ï(/est-Afrika als ruilmiddel dienst te doen (J.M.J. 1886),

Z) Vernhout {lg2}, p. XXVI) vermeldt deaanwezígheidinhetMuseum
van het Zeeuwsch Genootèchap der Wetenschappen te Middelburg van een exemplaar

van Tridacna gigas (L.) uit den mond van de Schelde. De auteur vermoedt dat

deze tropische schelp, welke vroeger veel naar Europa werd vervoerd, daar ten-

gevolge van een schípbreuk terecht $ekomen is,

3) Aan de vondst van f ex, van Malleus (Malleus) uulgaris Lamarck
op het strand van Ameland heeft V a n D e i n s e {1918, p' 25$ een korte mede-

dlefing gewijd, waarin 
'deze 

atteur er op wijst hoe onverklaarbaar de aanwezígheid

van die schelp daar was,

**) Eigenlijk had de op p. 56 vermelde
genoemd kunnen worden, aangezien zij echter
heb ik haar in de lijst opgenomen.

t16

Glacameri.s aíolascer* (Lam.) beter onder de exotica

oorspronkelijk als nieuw vonr onze fauna is gepubliceerd,



B. Beschouwingen.

Hoofdstuk I.
De tertiaire mollusken van het Nederlandsche strand.

$ 1. Opmerkingen in het àlgemeen.
Uit het tertiair opSespoelde iossielen worden in ons land alleen op de

Zeeuwsche stranden aangetroffen, Dit ís zeer verklaarbaar, immers de tertiaíre
lagien hellen naar het Noorden, zoodal zij slechts ten Zuid,en van het eiland
Schouwen blootstaan aan de erosie door het zeewater. Het middenplioceen b.v. ligt ten
Westen van Haamstede op onÉieveer 95 m. . N.A.P,, bij Goes op 34 m. i- N.A.p.,
bii Vlissingen op onÉleveer 20 m.' + N.A.P, en bij Breskens op 18 m. .

N.A,P. terwijl het bij de Kauter in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen op 5 m. + N.A.p.
aan den dag komt (Steenhuis 1925, Kaartje I).

Het meerendeel van de aan de Zeeuwsche stranden gevonden tertiaire mol-
lusken is afkomstig uit het plioceen, verder treft men er elementen aan uit het
eoceen. Oligoceene vormen zijn tot dusver niet 6leconstateerd, wel moeten waar-
schijnlijk enkele soorten als afkomstiS uit mioceene lagen beschouwd worden.

In de literatuur is op eenige plaatsen sprake van het aanspoelen van ter-
tiaire mollusken aan het strand van Ïflalcheren, Voor zoover mii bekend is, is
Van der Sleen í11912, p. 138) de eerste geweest, die er de aandacht op
vestigde; hij kende reeds Cardita planicosta (L a m.) , Glycymeris llycymeris
uariabilis (J. Sow.) (s.n. Pectunculus llycymeris), Astarte spec., Venus imbri-
cata (J. Sow.) en Terebratula lrandis (Blumenbach) van het strand be-
zuiden Domburg. Vernhout (1916, p. 183) eindigt zijn "Catalogus der Neder-
landsche Mollusca van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historíe" met een lijstje van
'''Fossiele of daarop gelijkende schelpen van het strand bij Dombur6i", waarin reeds
een deel van de algemeenere fossielen van Walcheren vermelding vindt. B I ó t e
(1929) heeft het, inmiddels verrijkte, materiaal uit het Museum van Natuurlijke
Historie later herzíen en de respltaten van zijn onderzoek eveneens in een naamlijst
vastgielegd. Tenslotte moet hier nog de aandacht worden gevestigd op de publicatie
van Van Heurn (192V), waarirl de fossiele Pecten's van het strand van Walche-
ren uitvoerig worden besproken en aÍgebeeld.

Het is vooral het uitgebreide materiaal in den loop der tijden door den heer
C' B r a k m a n, conservator voor de mollusken van het Museum te Middelburg, op
de kust van Zeeuwsch-Vladirderen, gp de Kaloot en op de stranden van lffalcheren
en Noord-Beveland bijeenSebracht, dat mij in staat stelde op deze aan6iespoelde
fossielen dieper in te gaan. Niet alleen bleek het strand van Walcheren veel rijker
aan soorten te ziin dan men afgaande op de literatuur zou vermoeden, maar ook
heeft het verzamelen op andere vindplaatsen veel níeuws opgeleverd, Vooral de
Kaloot, een zandbank aan den Zuidwestpunt van Zuid-Beveland op de grens van
het Sloe en de Sflesterschelde gelegen, waarvan de rijkdommen door den heer
Brakman ziin ontdekt en ín giroote hoeveelheden vergaard, verdient hier als
vindplaats van tertiaire fossiele mollusken speciale vermelding.

De heer Brakman had, ziin collectie reeds ten deele op naam gebracht,
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toen ilr mijn onderzoek begon, zoodat ik daaraan een 6irooten steun heb Sehad bij

het determineeren van vele mij nog onbekende soorten, De Seheele verzamelinf, die,

zoowel wat betreft het aantal soorten als wat de fraaiheid van verschillende series

dezer soorten aanSaat, kan wedijveren met belangrijke collecties fossiele mollusken

afkomstig uít boringen oI ín ontsluitingen verzameld, is thans het eigendom van het

Zeeuwsch Genootschap der 'Wetenschappen en ondergebracht in het Museum van

dit Genootschap te Middelburg,
Ooh in het bezit van de musea te Amsterdam en te Leiden en van verschil-

lende particulieren bevinden zich, zooals uit de voorafgaande liist mo$e zijn $e-

bleken, vele voorwerpen, die mij bíj de studie van de opEespoelde fossielen van dè

Zeeuwsche stranden van $root nlut ziin gieweest'

Wij zullen thans de verschillende onderaÍdeelingen van het tertiair, waaruit
al of níet mollusken in Zeeland aanspoelen I naar volgorde bespreken,

$ 2. Het eoceen.
Ter oriéntatie mogie allereerst een stratigraphische tabel van het eoceen

dienen, zooals die door Mailleux (1933, p, 1?0) voor de indeelin$ van deze

formatie in België wordt Éiegeven. De eoceene lagen in den bodem van Zuid Neder-

land, die bijv, in de borinfen te Zuidzande en te Woensdrecht ziin bereikt, vormen

de voortzetting van de overeenkomsti$e afzettin$en in België.

d) Etage Bartonien

c) Ludien (manque en Belgique)

b) Asschien

a) Wemmelien

c) EtaSe Ledien

b) EtaSe Lutétien

(hiertoe hoort

c) Sunérieur 
I

b) Moyen )

a) Inférieur

het z.p. Laekenien)

manquent en Belgique

i 2. Bruxellíen

i t. Sabtes d'Aeltre (Paniselien supérieur)

a) Etage Ypresien
b) Sables de Mons et argile paniselíenne

a) Argile d'Ypres

Het aanspoelen van eoceene mollusken aan de Belgische kust was reeds in de

vorige eeuw bekend (Ruto t t894li op de Zeeuwsche strandenwerd het voorzoover

mij bekend is, voor het eerst door Lameere (1894) geconstateerd, later vond het

aanspoelen van eoceen materiaal ook vermelding bii Van der Sleen í19t2,

o. tJA; t920, p. 67), Van B aren (1927,p, 800) e.a, Het $aat hier om de bekende

Cardita planícosta (L a m,) [Plaat 5, fig. 76_,921, die van Ostende tot op het

strand van het eiland Schouwen aanspoelt (Tesch 1935, p,241' Deze species is

ongetwijfeld uit het Paniselien afkomstig, in welk niveau de $roote schelpen van

Ciaita planícosta (L a m,) immers buitengemeen talriik worden aangetrof{en,

De fossieien van dezen horizon zijn loed bekend uit de "Sables d'Aeltre", aldus

genoemd naar de vindplaats, het dorpje Aeltre, dat tusschen Brugge en Gent in
Vlaanderen gelegen is.

Op orze kust spoelt Cardita planicosta (L a m.) het talrijkst aan te Cad-

zand.t waar men zonder moeite honderden exemplaren van deze soort kan verzame-
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len, Ook vindt men hier de stukken glauconiet-zandsteen [Plaat 8, fig. lZ2-1241,
waarin men dezelÍde Lamellibranchiaat kan aantreÍfen, evenals andere mollusken,
die echter in dezen toestand moeilijk te herkennen zijn (Turritella sp., Nucula sp,-)).
De zware brokken zandsteen zijn vooral op het allerzuidelijkste gedeelte van het
strand van Zeeuwsch-Vlaanderen bij het Zwin te vinden; kleinere stukken worden
wat verder naar het Noordoosten verplaatst, Ik trof ze bijv. aan op het strand van
de voormalíge Zwarte Polder te Nieuwvliet.

Het Paniselien wordt door de zee blijkbaar ter hoogte van Blankenberghe en
'sflenduyne geërodeerd (T e s c h 1935, p. 23); het voorkomen van deze eoceene
Cardita's aan noordeliikere stranden wijst, zooals ook T e s c h opmerkt, op transport.
Men ziet dat de meeste gave en Slroote exemplaren bij Cadzand te vinden zijn,
terwijl op noordelijker geleSen stranden de soort niet alleen veel zeldzamer ís,
maar dat naar verhoudínS ook meer jonSe en beschadigde voorwerpen aanspoelen,

Uit hetzellde niveau is zeker ook Turritella solanderi M. E. afkomstig,
waarvan men op dezeff.de vindplaatsen als van Cardita planicosta (L a m.) de
steeds min of meer beschadigde exemplaren in afzettinSen van lichter materiaal
kan aantreÍfen.

Behalve de twee genoemde eoceene soorten, die min oI meer algemeen aan
de Zeeuwsche stranden, vooral op het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen, aan-
spoelen, heb ík in mijn lijst nog de volgende zeld,zame eoceene vormen op-
$enomen:

Turritella imbricataria L a m.,
Vermetus {Burtinella) spec,,
Ostrea plicata (S o l,),
Crassatella c.f. propinqua W a t.,
Cardita spec. eÍI
Miocardia pectinifera (J. S o w.).

Hierbij valt het volgende op te merken; Crassutella propinqua $(/ a t. en
Miocardia pectinilera (J, S o w,) worden ook in de "Sables d'Aeltre" gevonden
(Mailleux 1933, p. 174; Nyst & Mourlon 1871,p.35), hetis dus mogelijk,
dat zii eenzelÍde herkomst hebben als Cardita planicosta (L a m,) en Turritella
solsnderi M.E, Ook van de kleine Cardita, waarvan de species-naam noÉl níet vast-
staat, lijkt mij dit waarschijnlijk,

Ostrea plicata (Sol.) kent men uít jongere eoceene lagen; Steenhuis
(1922' p. 19) vermeldt haar biivoorbeeld uit het Asschien onder Kapellebrug. In
westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen liggen de boveneoceene la6len, die tot het Asschien
gerekend worden minstens t8-29 m,-. N.A.P, (steenhuis !925, p. 10,
kaartje 1). Het is daarom niet waarschijnlijk, dat deze lagen in de Wielingen
vóór de kust van Zeeuwsch-Vlaanderen, waar Éieen grootere diepten voorkomen
dan * lt m., Seërodeerd worden. Het is echter waarschijnlijk, dat zij zuídelijker
minder diep liggen en daar aan de erosie blootstaan, Zoo is het aanspoelen van
Ostrea plicata (S o l.) aan de Zeeuwsche stranden verklaarbaar.

Over de herkomst van Vermetus (Burtinella) spec. en Turritella imbrica- .

tariq L a m. zíjn mij 6!een nadere aanwijzingen bekend.

$ 3. Het oligoceen.
Op verschillende plaatsen in Zeeland is in den bodem de aanwezigheid van

') Niet opgenomen in de voorafgaande naamlijst.

tt9



middenoligoceen (Rupélien) gleconstateerd. Steenhuis (1925, p. 10) $eeft de

volgende diepten op voor de bovengrens van deze fiormatie;

Lan6is de Z.O.grens van Zeeuwsch-Vlaanderen
Hulst
Langs de kust van Zeeuwsch-Vlaanderen
VlissinSen
Goes (Íide Lorié)
Duinen van Haamstede

Het is dus wel mogelijk dat deze lagen in de Westerschelde, waar diepten tot
* 35 m. voorkomen, geërodeerd worden. Volgens Steenhuis (l'c., p. 11) bevat

de Rupelleem zeeÍ weinig fossielen; mij zijn uit deze formatíe geen aangespoelde

mollusken bekend.

$ 4. Het mioceen.

In den bodem vanZeelandziin volgens Steenhuis (1925,p.11) tusschen

het Rupélíen en het middenplioceen groenzanden aanwezig, die tot het bovenmíoceen

(Bolderdien, Anversien) of onderplioceen (Diestien) of wel Íot deze beide formaties
gerekend moeten worden. L o r i é beschouwde deze lafen, die hij kende onder

Walsoorden, Vlissingen en Goes als afzettinSen uit het Diestien, terwijl S t e e n-

h u i s meent onder Haamstede de aanwezíSheid van mioceen te moeten veronder-

stellen. De bovengrens van deze froenzanden ligt onder:

3.5-10
t7,5

15,5-34
+45

97
133 en 138.20

8à13
20

15 à 34.5

26.20 à 29.50
54.s0

102.60 à t09.70

m. = N.A.P.
m, -- N,A,P,
m. -- N,A.P,
m. -i N.A.P.
m. -- N,A.P.
m. -. N.A,P,

m. -- N.A.P.
m, -- N.A.P,
m, -- N,A.P.
m. i- N.A,P.
m. = N.A.P.
m. -- N.A,P.

Hulst op

Hoek op

Kust van Zeeuwsch-Vlaanderen op
VlissinSen op
Goes (iide Lorié) op

Haarnstede op

Op de Zeeuwsche stranden zijn enkele fossiele mollusken gevonden, die het

waarschijnlijk maken, dat ook het bovenmioceen in de Westerschelde en/oÍ de zee'

Saten in den mond van dezen stroom Seërodeerd wordt. Dit ziin Glycymeris pilosa

(L.) var. ? [Plaat 3, fig. 52-54] en Pycnodonta cochlear (P o I i) var. nauícularís
(B r o c c h i) [Plaat 4, fig. 68-?1], Beide spoelen zeldzaam aan; de eerst$enoemde

ken ik van de Kaloot en van l7estkapelle-Domburg, de tweede behalve van deze

twee vindplaatsen ook van het strand van Cadzand en van Nieuwvliet (voormalige

Zwarte Polder). Het verdient echter de aandacht, dat Pycnodonta cochlear (P o I i)

var. nauicularis (B r o c c h i) te Cadzand en Nieuwvliet bijna uitsluitend, op Wal-
cheren voornamelijk en op de Kaloot ten deele aanspoelt in een meer ronden vorm'
welke dus de typische P.cochlear (P o I i) nadert. Uit het bovenste mioceen (Anver-

sien) worden Glycymerís pilosa (t.) en Pycnodonta cochlear (Poli) met ziin var,

nauicularis (Brocchi) vermeld (Mailleux 1933, p. 187, 188), de eerstgenoemde

is zelfs een voor dezen horizon zeer typisch fossiel.

Beide vormen zijn zwaar en dikschaligi, hetgeen mede de oorzaak kan ziin, dat

zij zoo weinig aanspoelen. Van beide bezit ik een serie exemplaren, welke er$ens

(helaas ís mij de juiste vindplaats niet bekend) in de Zeeuwsche stroomen door een

schelpenzuiger zijn opgevischt, Ook heeft het Museum te Middelburg eenige schalen

van Glycymeris pilosa (L.) var. ? die bii Terneuzen van * 30 m. diepte ziin op$e'

haald.
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$ 5. Opmerkingen in het algemeen over de plioceene mollusken.

Het ligt voor de hand om de vondsten aan de Zeeuwsche stranden van mol-
lusken uit het plioceen allereerst te vergelijken met hetgeen er over de fauna van de
plioceene lagen in anzen bodem bekend is 6ieworden. Door T e s c h is in l9l2 een
uitvoeri6ie lijst gepubliceerd, waarin de resultaten van het onderzoek van de plio-
ceete molluskenÍauna uit verschillende boringen in Noord-Brabant, vooral in de
streek Grave-Oss, verricht zijn samengievat en waarin bovendien de oudere door
L o r i é Sepubliceerde Segevens - resultaten van boringen in het Westen van het
land - worden gerefereerd. Deze lijst vormt een zeer goed punt van vergelijking
voor het ond.erzoek van de plioceene mollusken van het strand. Het is echter iammer,
dat sedert 1912 geen revisie van, of supplementen op de lijst van T e s c h zijn ver-
schenen en wel om twee redenen, In de eerste plaats heeft H a r m e r 's vervolg
op !il o o d 's ,,MonoSraph of the Crag Mollusca", waarin de Gastropoden geheel
opnieuw bewerkt zijn ín aansluiting bij de moderne literatuur over de recenle zoo-
wel als over de kwartaire en tertiaire mollusken, sindsclien het licht {ezien. Daardoor
is de lijst van T e s c h in systematisch opzícht niet meer "up to date". In de
tweecle plaats is sinds 1912 nog verscheídene malen plioceen aan5ieboord, waarover
men in de literatuur wel eenige verspreide mededeelingen kan aantreffen (b.u.

Steenhuis 1915, p. 108; 1919a, p.56; 1922,p.65). Voor zoover ikhieroverkan
oorcleelen zou een volledige publicatie van deze Segevens onze kennis van de fauna
van het Nederlandsche plioceen aanmerkelijk uitbreiden. $Vel is T e s c h (1929,
t934) in enkele recente publicaties op de stratigraphie van het bovenplioceen
(Amstelien) en het oudste plistoceen (Icenian) ingegiaan, waarbíj hij ook een aantal
molltrsken noemt, die tevoren no6! niet uit onzen bodem bekend waren.

Een aantal van de plioceene fossielen van de Zeeuwsche stranden ziin niet uit
onzer. bodem bekend, wel echter uit de overeenkomstiSe lagen in België en Engie-
land. Dit behoeft geen verwondering te wekken, aan{ezíen het beeld, dat men van
de plíoceene fauna van ons land heeft, geheel uit de studie van boormonsters is op-
gebouwd. Deze boormonsters bevatten de fossielen uiteraard slechts in beperkte
aantallen exemplaren, zoodat de kans, dat verschillende componenten van de fauna
in het monster worden aangetroffen al naar de soort zeldzamer is, kleiner wordt.
Uít het feit, dat een soort, die in Engeland of België, maar niet in ons land, voor-
komt ín het plioceen, aanspoelt op een plaats in Zeeland met andere zeker
plioceena schelpen, mag men (wanneer niet een andere herkomst waarschijnlijk
Seacht behoeft te worden) concludeeren, dat zíj ook in ons plioceen heeft geleefd.
Van dergelijke "analogie-conclusieS" zullen hieronder voorbeelden worden genoemd,

Ter oriëntatie volgt op p, 122 een tabel, waarin de stratigraphische
indeelinS van het plioceen, zooals die voor Oost EnSeland door H a r m e r ís
opgesteld, met de indeelingen in Nederland en België wordt vergeleken (vnl. naar
Tesch 1934, p. 655).

$ 6. Het onderplioceen.
Van het onderplioceen of Diestien -F Casterlien is de jongere aldeeling melzeker-

heid in den bodem van Zeeland aangetoond bijv. in de boring van Goes (S e e I h e i m,
Lorié, zie Tesch 1912, p. 13).De onderste afdeeling vermeldt Tesch (1.".,
p. 15) met twíjfel uit den ondergrond van het noordelijke Peeldístrict, Het gids-
fossiel van dezen laatstgenoemden horizon, de Brachiopode Terebratula grandis
(Blumenbach) .) [Plaat 8, fig. 125-1291, spoelt op de Kaloot en aan de

') Zia Davidson 1852, p.16.
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Noordwestkust van Walcheren algemeen aan, terwiil het ook op de stranden van
Zeeuwsch-Vlaanderen en Noord-Beveland is gevonden. Het is echter mogelijk, daÍ deze
soort in den ondergrond van Zeeland alleen op secundaire vindplaats aanwezig is,

dus in jonSere lagen dan waarin zij heeÍt Seleefd, De Terebratula's zouden dan
in minstens twee phasen op. het strand terecht glekomen moeten zíin.

Waarschijnlijker is het, dat de jongste afdeeling van het onderplioceen tefen-
woordíg in Zeeland aan de erosie blootstaat. Van zestien door T e s c h (1912,

p, 13) als karakterístiek voor deze afdeelinS genoemde mollusken worden er ten-
minste vier min oÍ meer gereSeld op enkele Zeeuwsche stranden aangetroffen n,l.:

Pecten . mqximus westendorpícnus N. & W. [Plaat 4, fig. 55-57],
Cardita senílis (L a m,),
Cardita orbicularis (J, S o w.) en
G/ossus humanus (L.),

Van Cardita orbiculsris (J. S o w.) moet echter op6lemerkt worden, d,at zij
zeker nog in het middenplioceen heeft Seleefd, Verder zijn mij ook Pecten maximus
grandís J. S o w, en Chlamys princeps (J. S o w,) alleen uit het Casterlien in
België bekend. De zes 6ienoemde soorten spoelen aan op de Kaloot en bij Domburg
met uitzondering van Chlamys princeps (J, Sow.), waarvan mij slechts een op-
gevischt exemplaar van Terneuzen bekend is, Ook Pecten maximus westendorplanus
N, & ïf, wordt wel door de schelpenzuigers in de Westerschelde bovengebracht,

Hoewel het mij waarschijnlijk lijkt, dat wij het aanspoelen .van de boven-

6lenoemde soorten als bewiis voor de erosie van laglen uit het Casterlien moeten
opvatten, kan d,eze erosie toch niet zeer belanSriik zijn, want dan had men een
grooter aantal van de door T e s c h (1.c,) genoemde karakteristieke mollusken op
het strand kunnen,verwachten,

Een deel van de middenplioceene mollusken verschijnt reeds in het onder-
plioceen; van een aanSespoeld exemplaar is natuurlijk niet meer uit te maken uit
welke afdeeling het afkomstíg is,
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$ 7. Het middenplioceen.
Middenplioceene lagen (Scaldisien * Poederlien)

'Zeeland op verscheídene plaatsen gieconstateerd en rijk
Steenhuis (1925, p.12) Seeft de volgende getallen
deze al.zettingen zijn aangietroffen;

zijn in den bodem van
aan mollusken bevonden,

op voor de diepte, waarop

Omgeving van Hulst
Neuzen
Goes (fide Lorié)
Vlissingen
Haamstede

' 1.5-9m. . N.A.P.
14.57-15.56m. . N.A.P.

34m. . N.A.P.
+ L5-21m. . N.A.P.

96-60m. . N.A.P.

6.5-13m. . N.A.P.

54.30m. . N.A.P.
-f 25-28.m.-:N.A.P.

102.50-105 m. -: N.A.P.

0.5-l1.5 m.

20.50m.
5-9.25m.

7-13.95m.

De grens tusschen de ionge en oude afdeelíng (Scaldisien en Poederlien) is
moeilijkvasttestellen (Tesch I9t2, p. lZi Steenhuis 1925, p. l2); wel is
de fauna van beide in onzen. bodem aan$etroffen en het is ook waarschijnlijk, dat zij
beide tegenwoordig in de zee{aten of in de $íesterschelde, of in deze twee, aan
de erosie blootstaan. Het Scaldisien levert zeker veel van de op de Zeerwsche stranden
te vinden fossiele mollusken; van achttien door Tesch (1912, p. 11) alskarakteris-
tiek voor deze al.deeling fenoemde soorten, zijn er veertien van de Zeeuwsche
stranden bekend, t,w,:

Ostrea edulis L.,
Chlamys tílerina (M ii I l.) [Plaat 4, Iig. 6l-671,
Chlamys harmeri nom, nov,,
Cardita chamaeÍormis (J, S o w,)
Astarte basteroti De la J.,
Astarte omalíi De la J, [Plaat 9,

Astarte obliquata J. S o w,,
Astarte burtines De la J.,
Venus casina L. [Plaat 9, Íig, L341,
Venus imbricata (J. Sow.) [Plaat 9, fig. 1351,

Panopea Íauiasii Men,,
Vermetus intortus (L a m,),
Pyrene subulata (Brocchi) en
Cancellaria jonhairíana N ys t,

Van achttien door T e s c h (1.c.) als karakteristiek voor het Poederlien ver-
melde mollusken kent men er nefen of tien van de Zeeuwsche stranden, t,w.;

Cardium edule edulinum J, Sow.'),
Diplodonta astartea (Nyst)lPlaat 9, fig, 152-1531,
Astarte íncerta S. W o o d [Plaat 9, fig. 144-1491,
SpÍsu/c deaurato (T u r t.) [Plaat 9, fiE. 150-1511,
Tellina donacina L.,
Mya truncata L,,
Cyrtodaria anpusta (N, & W.),
Natica catenoides S. tilí/ o o d.

[Plaat 9, fig. 139-1431,

fig, 136-1381,

') Ik neem aan dat deze vorm hier door T e s c h met ..Card.íum eilule" is bedoeld.
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Potamides tricinctus tricinctus (B r o c c h i) [Plaat l, fig. 6] en

Ifassarias propinquus (J. So w,) ?.

Al komen verschillende van de hiergenoemde mollusken ook in jon$ere la{en,
sommige zelfs nog recent voor, toch meen ik, dat het aanspoelen van deze soorten,
waarvan sommige vooral op de Kaloot en bij DomburS niet zeldzaam zijn, wijst op
de erosie van Scaldisien en Poederlien in den tegienwoordigen tijd, Hiervoor zijn
trouwens nog de volgende argumenten aan te voeren, Van de 183 door T e s c h
(1912) in zijn lijst uit het middenplioceen vermelde soorten (de met twijfel vermelde
en diegene, die op secundaire ligplaats zljn aanSetroÍÍ.en, zijn hier buiten beschouwing
gelaten) zijn er tot dusver 108 op de Zeeuwsche stranden gevonden. Van deze zijn
verschillende karakteristiek voor het middenplioceen als geheel; als voorbeelden
noem ik;

Turritella incrassata J. Sow, [Plaat 9, fig. 131-133],
Capulus unparicus (L.),
Aporrhais pespelecani (L.) var. minor B. D. D,,
Volutq lamberti J. S o w, [Plaat 3, ÍiÉ. 40-471,
Glycymeris glycymeris uariabilis U. Sow.) [Plaat 3, fig. 48-51],
Pecten maximus complanatus J. Sow. [Plaat 4, fig, 58-59],
Cyprina rustíca (J. S o w.) en

Laeuicardium decorticatum (S. XTood) [Plaat 9, fig. 130].

Bovendien zijn in Zeeland nog een aantal Gastropoden vetzameld, díe niet
uit onzen bodem, maar wel uit het EnSelsche en/of Belgische plioceen bekend ziin;
dit zijnt

I Emarginula conica L a m.,

Emarginula crÍIssc J. S o w.,
-r Diodora apertura (M o n t.),
I Patelloida uirginea (M ii I l.),

Gibbula c.L octosulcata (N y s t),
Ríssoo obsoletq S. Wood,
Vermetus llomeratus (L.)'
Vermetus triqueter Bivona,
Seila trilíneata Phil.,
Lseocochlis grqnosa (S. Wood),
Boreoscala similis (J' S o w.),
Capulus obliquus S' Ií o o d,

Capulus un(uis J' S o w' ?,

Natica cirriformis J, S o w.'
I Erato uoluts (M o n t.),

Triuia affinis (D u i.),
Colus exiguus (Harmer) ?,

Pisania exigua (D u i.),
.Massorius lamellilabrus (N y s t),
Cancellaria contorta Bast.,
'Mangelia mitrula (S. W o o d) ?,

Terebra canalis S. Wood en
Terebra exilis A. Bell.

líeliswaar komt een Sroot deel van deze soorten ook in iongere la6ien voor,
vele worden zelfs nog recent gevonden, Degene, die teSenwoordiS nog in het Kanaal
leven, heb ik met een * aangeduid; het is natuurlijk mogelijk, dat zij daarvandaan
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door den stroom zijn aan5evoerd. In ieder geval moet met de mogelijkheid reke-
ning worden gehouden, dal deze Gastropoden op de Zeeuwsche stranden afkomstig
zijn uit middenplioceene laSen, wat voor sommige soorten bijna zeker en voor
andere alleen maar min of meer waarschijnlijk ís.

$ 8. Het bovenplioceen.
De stratigraphische scheiding tusschen het bovenplioceen of Amstelien en het

oudste plístoceen of Icenian is zeer moeilijk; weliswaar is de fauna van deze twee
formaties zeer verschillend van karakter, maar de over6iang van de eene facies in
de andere voltrekt zích zeer geleidelijk. Het is pas in de laatste jaren, dat T e s c h
(1929i 1934) het standpunt verdedigd heeft, dat marien Icenian in onzen bodem

voorkomt en dat d.e alzettingen daarvan tot het plistoceen gerekend moeten worden,
omdat zij zijn ontstaan tíjdens den eersten ijstijd, het Giinz-glaciaal. Het boven-
plioceen uit de oudere literatuur omvat dus Amstelien en Icenian samen, hoewel
deze beide formaties natuurlijk niet overal ontwikkeld behoeven te zijn, waar van
bovenplioceen in den ouden zin sprake is.

lnZeeland vermeldt Steenhuis (1925, p, 13) het "bovenplioceen" van de

volgende plaatsen:

Vrouwenpolder
Goes (fide Lorié)
Haamstede

19.93 à 22.98 m. -: N.A.P.
29 m. . N.A.P.

38.08 m. + N.A.P.
34. m. . N.A.P.

92 à 96.60 m. - N.A.P.

Onder Zeeuwsch-Vlaanderen en het zuidwestelijk gedeelte van $flalcheren
ontbreekt het, Mij is niet bekend of onder dit "bovenplioceen" Amstelien, Icenian
oI beide verstaan moet worden, maar volgens mondelinge mededeelinS van den heer
T e s c h is het zeer waarschijnlijk, dat er ín den bodem van Walcheren Amstelien
aanwezig is. tVaarschijnlijk wordt het dan ook wel geërodeerd in d.e zeepaten in den
mond van de Oosterschelde,

T e s c h (tgl2, p. 9) feeft een lijstje van vijftien soorten mariene mollusken,
die karakteristiek zijn voor de aÍzettin$en van het Amstelien. Deze vijftien zijn alle
op de Zeeuwsche stranden aangetroffen, waarmee echter niet bewezen is, dat
werkelijk fossielen uit het Amstelien aanspoelen. Meer dan de helft van deze vljÍ.-
tien species komt n,l. nog recent aan onze kust voor, terwijl de overige ten deele
al in het middenplioceen aanwezig waren, ten deele ook de voorloopers zijn van de
fauna van het lcenian, Bij gebrek aan absoluut karakteristieke gidsfossielen valt
dus de erosie van afzettin{en uit het Amstelien in den te6ienwoordigen tijd niet te
bewljzen.

Hoofdstuk II.
De plistoceene mollusken van het Nederlandsche strand.

$ 1. Opmerkingen in het algemeen over de mariene transgressies in het
plistoceen en hun molluskenfauna.
De hier volgende, aan T e s c h (1934, p. 654) ontleende, stratigraphische
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tabel') mofe allereerst de indeelínf van het plistoceen en de facies van de alzet-
tingen uit deze periode demonstreeren:

Stratigraphisch schema Facies der afzettingenTiidstip bii
benadering

Wiirm Glaciaal

Riss-Wtirm Inter-
glaciaal

Riss Glaciaal

Mindel-Riss
Interglaciaal

Mindel Glaciaal

Giinz-Mindel
Interglaciaal

Giinz Glaciaal

Laagterras afzettingen

Mariene,,Eemvorming" en land-
I zoetwatervormingen van den-
zelfdeo ouderdom.

Lóss in Zuid Limburg

Middenterras afzettingen

Glacigeene vormingen (grond-
moreene, smeltwatervormingen
daaronder en daarboven, stuw-
wallen)

Hoogterras afzettingen

Horizon van Viviparus diluvi-
anus (horizon van Neede)

Horizon van Viviparus glacialis
(horizon v. Tegelen)

Zoetwater (rivier) en land

Ondiep zeewater, stranden eq
wadden, zoetwater en land

Landijs 
"o 

,r"tl*"t"r, zoetwater
(rivier) en land

Zoetsrater"o ,]to

Zoetwater (rivier) en land

Ondiep zeewater, stranden en
wadden, zoetwater (rivier) en land

-200 000

-600 000

Van belang ziin |wee Éiroepen maríene afzettinSen; de oudste hiervan is die
van het Giinz-glaciaal, te paralelliseeren met den Norwich-horizon van het Engel-
sche lcenian, De aÏzettín$en van deze Éiroep vormen de bovenste la$en van het pakket,
dat in ons land tijdens de belangrijke plio-plistoceene trans6iressie is afiPezet. De
jongste groep bestaat uit de bekende Eemlagien, die dateeren uit het Riss-Wiirm-
interglaciaal; hun aanwezigheid in den Nederlandschen bodem beperkt zich voor-
nameliik tot het noordwestelijk kwartgedeelte van ons land, Uit beide Sroepen van
mariene plistoceene afzettinfen spoelen fossiele mollusken op ons strand aan en wij
zullen daarom aan elk een afzonderlijke paraÉraaf wijden.

In bovenstaanCe tabel worden niet gienoemd díe afzettingen, waarvan tegen-
woordig wordt aangenomen, dat zij hoogterrasafzettin$en in mariene facies zijn. Zij
zijn reeds eerder ter sprake gekomen (zie p.82). Het aanspoelen van fossiele mol-
lusken uit d,eze lagen is wel waarschijnlijk, doch valt moeiliik te bewijzen Ook aan
deze aÍzettinSen zal een afzonderlijke para$raaf gewijd worden.

ï 2. Het lcenian.
Zooals reeds eerder (p. 125) is opgemerkt is eerst in de laatste jaren door

T e s c h í1929, 1934)' de aanwezigheid van afzettingen uít het lcenian in den Neder-
landschen bodem aangenomen. In een recente publicatie {aat deze auteur (1934,

p. 661) vrij uitvoerig op het karakter van de molluskenfauna van deze alzettin$en in,

Hij splitst deze fauna in de volgende drie groepen, daarbij de belangrijkste compo-
nenten van ieder vermeldend;
a) ,,Soorten, welke Sedeeltelijk reeds sinds het Amstelien de Westeuropeesche
kustwateren bewonen en tot de recente Nederlandsche fauna behooren,"

') De indeeling van het plistoceen, die in deze tabel gevolgd is, kan niet als algemeen aanvaard
beschouwd worden (zie b.v.: Schreuder 1936); als,,werkhypothese" is zij echter ook op deze plaats
zeer geschikt.
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Van deze Sroep geeft T e s c h als voorbeeld tien soorten op, waarvan er vijf
reeds in het iongere Amstelien aanwezig zijn, vijl pas in het oudere Icenian ver-
schijnen, Deze tien soorten spoelen alle op de Zeeuwsche stranden aan, zij kunnen
echter uiteraard niet als bewijs voor de erosie van la6len uit het Icenian díenen,
b) ,,Soorten, welke weliswaar in het jongere Waltonian reeds aanwezig zijn, maar
in het Icenian (in speciale variëteiten) hun hoogtepunt bereiken, om daarna te ver-
dwijnen,"

Van de vier voorbeelden, die T e s c h voor deze groep opsomt, spoelen er dríe
aan in Zeeland, en wel voornamelijL op de N.uil.kust van Walcheren en op het
strand van Noord-Beveland. DiÍ ziint

Macoma obliqua (J. Sow,) [Plaat 10, fig. 158-160],
Potamides tricínctus icenicus H a r m e r [Plaat 1, Íig. 3-5] en
Ringicula uenlricosa (J. Sow,).

Haar aanspoelen kan natuurlijk evenmin de erosie van lagien uit het Icenian
bewijzen,
c) ,,Soorten, welke identiek of althans ten nauwste verwant zijn met recente
soorten van de arctische en circumpolaire wateren en kusten,"

Yan deze laatste groep noemt Tesch allereerst zeven soorten. die reeds in
het iongere Amstelien aanwezis zijnl van deze zeven spoelen de volgende zes in
Zeeland aant

Boreoscala preenlandica (P e r r y) [plaat 1, fíg. 9_10],
Nucula cobboldiae (J. S o w.) [plaat 10, Íig, 156-1571,
Leda lanceolata J, Sow.,
Astarte montagui (D il I w.),
Serripes groenlandícus (B r u g.) en
Macoma calcarea (Gmel.) [Plaat 10, fíg. 165].

Verder geeft hij ook vier voorbeelden uit deze groep, die eerst in het oudere
Icenian verschijnen; van deze vier kent men er twee n,l,;

Leda myalis (C o u t h o u y) [Plaat 10, fig. t64l en
Astarte semisulcqta withami (S m,) ') [plaat 10, fig. 161_163]

van de Zeeuwsche stranden en wel van de N,\07,kust van Walcheren eÍt van de
stranden van Noord-Beveland en Schouwen. Deze laatste twee species zijn dus
eigenlijk pas bewijzend voor de erosie van lagen uit het Icenian ín Zeeland, omdat
zii noch uit oudere, noch uit jongiere alzettin{en ín onzen bodem bekend zijn.
Natuurlijk vormt het aanspoelen van de overige soorten uit groep c, evenals van die
uít de groepen a en b, wel een argument ten gunste van de bewerinS dat deze oud-
plistoceene mariene lagen Seërodeerd worden, Ook kent men van Zeeuwsche stran-
den Amauropsis islandica (G m e l.) [Plaat 10, fig. 166l en panomya arctica
(Lam.) [Plaat 10, fig. 154-155], twee mollusken die in Engeland het sterkst ver-
tegenwoordigd zijn in het lcenían.

!/aarschijnlijk wordt het Icenian uítsluitend in de zeegaten van den mond
van de Oosterschelde geërodeerd, Men kent de fossielen uit deze formatie n.l.
hoofdzakelijk van de N,W,kust van Walcheren en van de stranden van Noord-
Beveland en Schouwen. Van de kust van Zeeuwsch-Vlaanderen is mij alleen één
schaal van Macoma obliqua (J, Sow,) bekend; deze soort leefde echter reeds

- zii het zeldzaam - in het middenplíoceen. Op de Kaloot werden Nucula cobbol-
diae J' s o w., Astarte monta(ui (D i I I w,) en Panomya arctica (L a m,) een

') Naar alle waarschijnlijkheid wordt door Tesch deze vorm onder,,Ástorte borealis Chemn.,,
verstaan.
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enkele maal aangetroffen, die alle drie weliswaar voor het lcenian karakteristiek

zijn, maar ook reeds in het Amstelien leefden'
Mijn opvatting, dat het Icenian alleen in den mond van de Oosterschelde wordt

geërodeerd, stemt overeen met de voorstelling, die T e s c h (1934, p, 663, fig, 1)

heeft van den omvanÉi van de mariene transgressie tijdens het Giinz-glaciaal. Deze

zou namelijk het gebied waar zich tegenwoordigi de Westerschelde bevindt, niet

omvat hebben,

$ 3. De afzettingen van het hoogterras in mariene facies.

De hier te bespreke n aÍzeÍtinsen zijn aangietroffen in borinSen op verschillende

plaatsen van het vaste land van ZrÁd'Holland (zie p. 82) tusschen 'f 25 en 4O m'

. N.A.P, díepte (S t e e n h u i s 1917, p. 40, voetnoot) en in borin$en op de eilan-

den Schouwen en Goeree resp, op diepten tusschen + 20 en 40 m, = N,A.P, en

tusschen -r 2I en 36 m, + N.A.P. (ibidem, p,34 en 37), ïílellicht moeten met dit

niveau praeglaciale mariene la6ien, aanfetroffen in verschillende borinSen in het

Noorden des lands (Oosterlittens, Texel eÍc., zie Steenhui s l9t7' p. 38; Tesch
1934, p. 672), geparalelliseerd worden'

Van de Íauna dezer aÍzettin6ien, zooals zij bekend is uit den ondergrond van

deeilandenschouwenenGoeree, ziindoor Steenhuis (1917, p. 34 en 38)

soortenlijsten gle6ieven, Men treÍt er enkele soorten in aan' die waarschijnlijk
van plioceenen ouderd om zíjn {Potamides tricinctus (B r o c c'), Ringicula uentri-

cosc (J. Sow,J, Macoma obliqua (J, Sow,) en Tellina praetenuis Leathes
M.S., S. VToodward 1833) en hier dus op secundaire vindplaats ziin aan-

getroffen. Andere zijn min of meer karakteristieke soorten van de Eemla$en (ffossc-

rius pyÊmaeus (L a m.) , Diuaricella diuaricata (L.), Paphia senescens (C o c c.)

en Aloidis gibba (Ol.)), zonder dat daardoor de fauna als $eheel het karakter

van de Eemfauna heeft,
Het aanspoelen van fossielen uit deze afzettingen afkomstig lijkt mij zeer waar-

schijnlijk, maar is niet te bewijzen weÉiens het ontbreken van soorten, die nàch in

oudere, nèch in jongere lagen in ons land zijn aan|elroffen. Van de misschien over-

eenkomstige lagen in het Noorden van ons land is de erosie nog minder te bewiizeni

immers zijbevatÍ.en volgens steenhuis (19t7, p. 38/39) en Tesch (1934,

p, 672) slechts soorten, die ook tegenwoordig no$ in die om$eving voorkomen,

0 1. De Eemvorming.
De molluskenfauna van de Nederlandsche EemlaSen is, dank zij de onder-

zoekingenvan Lorié (1837), Nordmann (1908 en 1928) en Van der
Slee n (19t2), gioed bekend geworden'). Men is het er thans wel over eens,

dat de mariene afzettingen met de typische Eemfauna in ons land zonder

uitzondering dateeren uit het jongste of Riss-Wtirm-interglaciaal. De kustlijn van

de Eemzee, voorzoover deze op Nederlandsch gebied ligt, is door Steenhuis
(1933) gereconstrueerd en in kaart febracht fzie kaart 21.

Van de diepte, waarop de Eemlagen in onzen bodem liggen, vond ik in de

literatuur de volgende op$aven:

') Het is jammer, dat Van der Sleen (1912, p. t?f') n zijn soortenlijst alle hem bekende

vindplaatsen samenvat, want nu zijn daar ook bij díe soorten, die hii vond in afzettingen in den bodem

van Zuid-Holland en het eiland Schouwen, waarvan thans wordt aangenomen' dat zii van praeglacialen

ouderdom zfin. Het staat daardoor niet vast, dat alle door Van der Sleen genoemde soorten door

hem in de werkelijke Eemlagen gevonden ziin.
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plaats

Geldersche vallei

Omgeving v. Haarlem
Ifmuiden
Alkmaar
Schoorl
Hoorn
Den Helder

Midsland
(Terschelling)

Winsum

Hunzedal

bovengrens in
m. -:N.A.P.

6.9-t8,5

ondergrens in
m' = N'A.P

9-52.6

2E.t-32.5
37

30.5-34.1
3t.t-71.3
28.3-31.3

30.15

v. Baren 1927,
p.p37
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

Steenhuis 1917,
p. 40

v. Dieren 1934,
p.30

Steenhuis 1919,
p.99

Steenhuis 1922a,
p.17

dikte in m. bron

2t-30.6
25

26.5-28.1
r8.7-15
23.3-34.3

l8

het Marsdiep
Texelstroom
het Eierlandsche Gat
het Vlie

diepten tot
ll t]

lt ll

ll tl

2-38

2-9
l2

1-6
t2-18
)-t

12.15

28

2l

20

35

23 2

Als plaats van erosie komen allereerst de díepe geulen in de zeepaten
tusschen de ïí/addeneilanden in aanmerking. Men kent in:

het Amelander Gat - ,, Íí
het Friesche Gat , t,

. de Lauwers tt tl
in de oude Wester Eems t, ,l

47 m,,
39.5 m,,
14,5 m.,
23.5 m.,
25.5 m,,

19 m.,
44 m, en
44 m.

Het bodemprofíel van deze zee{aten ís voortdurend aan grootere en kleinere
veranderinplen onderhevig, hetgeen het verplaatsen van materiaal uit het Eemien in
de diepste van de genoemde geulen zeker ten{evolge moet hebben, Verder zijn ook
in holoceene mariene afzettingen vaak "Eemfossielen" aanwezig, die daar tengevolse
van vroe6fere erosie van de Eemlagen terecht zijn pekomen. Iíanneer deze holoceene
aÍ.zettinSen op hun beurt worden geérodeerd, kunnen de schelpen uit het Eemien op
het strand terecht komen.

Het is dus alleszins begrijpelijk, dat op de ÏTaddeneilanden schelpen uit de
Eemvormingi algemeenaanspoelen.Naarikmeen is Van der Sleen (lglz,
p. B! de eerste geweest, die hier de aandacht op vestigde; hij kent van Ter-
schelling:

Chlamys oaria (L.) en
Paphia senescens (C o c c,) [Plaat 6, fiE. 93-100],

De laatstgenoemde soort vond deze auteur ook op het Texelsche strand. Mij
zijn soorten als:

Bittium reticulatum (D a C,),
Chlamys uaria (L.),
Cardium tuberculatum L. [Plaat 6, fig. 101-1051,
Paphia sdnescens (C o c c,) en
Diuaricella diuaricata (L.)

bekend van Texel, Vlieland en Terschelling; op Ameland is Paphia senescens (C o c c.)
ook gevonden,
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Langs het geheele strand van gebied lI ziin:
Chlamys uaria (L.)'
Cardium tuberculstum L. .en

Paphia senescens (C o c c.)

ook aangetroffen, maar zij zijn er zeldzaam, Dit is zeer begrijpelijk, omdat hier geen

diepe geulen voorkomen, waarin de Eemlagen, die toch minstens + 20 m. onder

N.A.P. liggen, kunnen worden Seërodeerd, zooals in gebied IIL De 20 m. dieptelijn
ligt langs het vasteland van Noord- en Zuid-Holland 8 ÍoL 2O km. uit de kust. De

meeste hier aanspoelende "Eemfossielen" zijn dus àf van ver aangievoerd en uit
diepere gedeelten afkomstiÉ, àf wel in twee phasen op het strand gleraakt, d.w.z' zii
hebben eerst op secundaíre ligplaats deel uitgemaakt van holoceene alzettingen.

Men zou zich erover kunnen verwonderen, dat de "Eemfossielen" ook ten
Zuiden van het punt, waar de kustlijn van de Eemzee onze tegenwoordige kust snijdt
(d.i, tusschen Noordwijk en Zandvoort), op het strand aanspoelen. Veel merkwaar-
diger is echter, dat alle typische Eemfossielen op de stranden van de Zeeuwsche

eilanden algemeen aanSetroffen worden. Men vindt hier:

Bittium reticulstum (Da C,),
Chlamys uaria (L,),
Diuaricella diuaricata (L.),
Cardium tuberculatum L.,
Paphia senescens (C o c c.) en

Paphia decussata (L')
ten deele zelÍs algemeener dan op de drie zuidelijke Waddeneilanden. Bovendien

spoelen op de Zeeuwsche stranden no'g een aantal mollusken, die in lWest-Europa

eerst na het Riss-glaciaal zijn verschenen, niet tot de recente Zeeuwsche fauna be-

hooren, maar wel deel uitmaken van de fauna van de Eemlagen, aan, Dit ziinz

Gibbulq magus (L.),
Cardium exíguum Gmel, en

Gastrana fragilis (L').

Yerder ziin
Gibbula cineraria (L,) en

Ocenebra erinacea (L,),

die weliswaar al in het Engelsche plioceen voorkwamen, maar toch zeer karakteris-

tiek zijn voor de Eemvorming, op de Zeeuwsche stranden niel zeer zeldzaam' Het
lijkt dan ook alsoi in Zeeland inderdaad aÍzeltinfen uit het Eemien aan de mariene

erosie blootstaan en het is dan natuurlijk mogelijk, dat deze niet onder de te$en-

woordige eilanden, maar wel in den zeebodem verd.er naar het Westen aanwezig

zijn, Zij moeten dan op tamelijk $erin$e diepte liggen (10 à 15 m.) om $eërodeerd
te worden, want de stroomgeulen zijn buiten de kust veel minder diep dan in de

Ooster- en !íesterschelde, Een tweetal ar6iumenten is voor deze opvattinS aan te

voeren, In de eerste plaats vormen volgens Lorié en Rutot (fide Nordmann
1908, p. 295) de afzettingen in den bodem van de kuststreek van België, die als

Flandrien worden aangeduíd, de voortzettinS van de Nederlandsche Eemlagen, Ook

Vincent {1926) meent op grond van de fauna een mariene aÍ.zettin{ in den bodem

onder Ostende tot het Eemien te moeten rekenen. Ten tweede heelt men op theore-

tische gronden, n.l, om de aanwezigheid van zuideliike elementen in de EemÍauna

te verklaren, een verbinding van de Eemzee met den Atlantischen Oceaan door het

Nauw van Calais aangenomen (Te sch 1924, p. 110; Fabe r 1933, Pl, XIV no' IX).
De meeninS van Von Linstow e,a,, dat de Eemfauna een fauna was, die
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$edurende het geheele plistoceen nu hier dan daar bestaan heeft, is wat betreft
Denemarken en N.lí.-Duitschland door Nordmann (1928) voldoende weerleSd.
Níet secundair verplaatste afzettingen met de Eemfauna, of zelfs slechts met
Paphia senescens (C o c c.) zijn hier met zekerheid alleen uit het Riss-Wiirm-
interglaciaal bekend. Hierbij sluit zich Noord Nederland aan,

Zuideliiker is de ouderdom van mariene plistoceene aÍzettíngen echter veel
moeilijker vast te stellen, omdat men hier het keileemníveau uít het Riss-glaciaal mist
om de liggíng van andere niveau's op te betrekken. Het zou dus mofelijk zijn dat
in den zeebodem in de omgeving van de Schelde-mondíngen de Eemfauna in af-
zettinpen van anderen dan Riss-lViirm-interglacialen ouderdom aanwezig was,

Een derde, mijns ínziens meer gewrongen mogelijkheid om de aanwezigheid
van zoovele elementen van de Eemfauna op de Zeelwsche stranden te verklaren
is aan te nemen, dat zii uít verschíllende niveau's afkomstig zijn. Sommige kwamen
immers reeds in het plioceen voor, 41f,cre1 zooals de karakteristieke Paphia sene-
cens (C o c c.) vindt men weer in de bovengenoemde afzettingen van het hooSterras,

Hoe het ock zii, het lijkt mij in ieder geval waarschiinlijk, dat een 6lroot deel
van de bovengienoemde soorten, die op de Zeeuwsche stranden aanspoelen, uit
plistoceene alzettingen stamt, al kent men enkele ervan, zooals Diuaricella diuari-
cata (L'l en Ocenebra erinacea (L.) reeds uit het plioceen en komen de meeste thans
nog levend o.a. in het Kanaal voor. Of we hier werkelijk van een ,,Eemfauna" in
engeren zín mogen spreken, bliift een onbeantwoorde vraag.

Op Srond van hun verspreidín6i moeten Mactrq. corallina plistoneerlandica
n, subsp, [Plaat 7, Iig. 107-108J en Mactra glauca B orn [plaat 7, Íig. lll-ll4l
hier ook gienoemd worden, Het líjkt mii waarschijnlijk, da! deze twee vormen, welke
aanspoelen op de stranden van de gebíeden I, II en III en verder uít ons land niet
bekend ziin, eenzelfde herkomst hebben als de ,,Eemfossielen".

Tenslotte vermeld ik hier nog Chlamys glabra (L,) en Standella rugosa
(Helbl.) [Plaat 7, ÍiÊ. 115-116], die welíswaar níet uit de Eemlagen bekend
ziin, maar waarvan het toch mogelíjk is, dat zij tijdgenooten van Paphia senescens
(Cocc,) etc. waren. Deze mogelijkheid is door Vinc ení (1926) voor Stsndella
rugosa (H e I b l.) geopperd en ik voes hier Chlamys glabra (L.) bii, omdat de door
den Senoemden auteur uit plístoceene a|zetííngen in de Belgische kuststreek als
Chlomys Ílexuosa (P o I i) giesisnaleerde vorm wellicht dezelfde is als die welke op
de Zeeuwsche stranden aanspoelt. De vorm, waarin Chlamys glabra (L.) hier voor-
komt, doet n.l. veel aan Chl. flexuosa (P o I i) denken. Er zijn trouwens nog meer
fossíele mollusken, waarvan de herkomst niet kon aangetoond worden, maar die
waarschiinlijk uit plistoceene lagen afkomstis zijn. Dit zijn de volgende soorten:

Helcion laeue (P e n n.),
Aluaniq lactea (M i c h,),
Arca barbata L.,
Lutrqria mapna (D a C,) en
Pharus lepumen maior B, D, D.,

die geen van alle uit de aÍzetlingen van het !íesteuropeesche plioceenbekken,
evenmín als uit jongere lagen in den Nederlandschen bodem, bekend zijn.Hiervan komt
Aluanía lacteo (M i c h.) recenl níet noordelijker voor dan de Zuidkust van het Kanaal,
terwijl Arca barbata L. tegenwoordig een hoofdzakelijk mediterrane verspreiding
heeft' De andere drie genoemde soorten leven welíswaar o.a. aan de Britsche kusten,
maar de voorwerpen, die ervan op onze stranden ziin Sevonden, doen toch vermoeden,
dat zij niet tot onze huidige fauna behooren,
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Hoofdstuk III.
De holoceene en recente mollusken van het Nederlandsche strand.

$ l. Het holoceen.

Tijdens het Wtirm-glacíaal lag de Zuidkust van de Noordzee ver ten Noorden

van het gebied, dat tegenwoordig door Nederland wordt ingenomen (T e s c h 1924,

fig. 3). Sindsdien is de zeespiegel lan|zaam ten opzichte van het land gerezen' waar-

door geleidelijk de transgressie van de zr.jdelljke Noordzee plaats vond, Een miilpaal
in deze ontwikkeling is de doorbraak van het Nauw van Calaís, welk tijdstip ís aan-

Ílenomen voor de scheiding van een oud- en een iong-holoceen; men rekent, dat deze

doorbraak onÉieveer 5000 iaar geleden heelt plaats Sevonden (T e s c h 1934, p. 654i

1935, p, 13).),
Wií kunnen dus redelijkerwijze veronderstellen, dat de recente mollusken-

fauna van de zul,delijke Noordzee in de eerste plaats van het Noorden uit moeÍ zijn
binnengekomen, maar dat verder ook, sinds het ionS-holoceen, elementen kunnen ziin
binnengedronSen uit het Zuiden, ï(/aren de fossielen van alle holoceene sedímenten

en hun stratigraphísche opeenvolging nauwkeurig bekend, dan zou daaruit naar alle
waarschifnlijkheid de intochtsgeschiedenis van al onze tegenwoordige mollusken en

daarmee de historie van onze molluskenfauna te reconstrueeren zijn, Dit is nu niet

het Seval. Ylel zijn ons, vooral in de provinciesZeeland,Zuid-Holland, Noord-Holland,
Friesland en Groningen, op ettelijke plaatsen, zoowel aan de oppervlakte als in den

onderSrond, holoceene aÍzetlinSen van verschillenden ouderdom bekend, Het blijkt, dat
alle gewone soorten, d.w.z, dieSene, die ook tegienwoordig in groot aantal voorkornen

en min of meer overheerschen in bepaalde afzettingen, als: Líttorinq littorea (L.)'

Hydrobía uluae (P enn.), Nqtica poliana alderi Forb., Mysella bidentata (Mont'),
Cardium edule L, Spisu/a subtruncata (D u C.), Spísu/o solida (L.), Mactra

corallina cinerea Mon t,, Donax uíttatus (Da C.) , Scrobicularia plana (Da C.)'

Macoma bslthíca (L.), etc,, reeds in het oud-holoceen aanwezig waren. Zii ziin &ts

uit het Noorden piekomen. De afweziÉheid van minder gewone soorten in de oud-

holoceene alzettinfen bewijst de zuidelijkeoorsprong daarvan nog niet, aangezien de

kans, dat een minder gewone soort als fossiel wordt aangetroffen, natuurliik veel

kleiner is. De herkomst van Noord oI Zdd wordt echter soms wel door de te{enwoor'
dige verspreidinS van een soort aanplewezen of althans waarschijnlijk Semaakt, zooals

Later no{ zal blijken.
Uit holocee ne afzeÍtin{en zijn nog weinig mollusken bekend, die niet tot onze

tegenwoordige fauna behooren. Een gedeelte van deze soorten is dqarenboven ver-
moedeliik op secundaire ligplaats in het holoceene sediment aanweziE.

Zoo vond Van der Sleen (1912, p. 130) bijvoorbeeldTellinadonucínaL.
inhetalluviumbií Zandvoort, Steenhuis (1915, p.54) vermeldt Thracia pa-

Dyrqced (P o I i) uit het oud-alluvium onder het duin$ebied van Schoorl en V a n

Baren (1924, p.541 noemt deze zelÍ.de species en Lepton nitidum Turt. uit
den bodem van Terschelling en wel resp. van 10,5 m. en 16.5-17.5 m. onder de

opperylakte uit een boring bij het dorpie Hoorn. Hier gaat het echter telkens om

slechts enkele exemplaren en het schiint dat de mariene molluskenfauna tiidens het
geheele holoceen on6leveer hetzelÍ.de karakter heeft gedraSen als onze receírte mol-

.) De .,-oorstelling van de gang van zaken, die T e s c h heeft gegeven, zal, zooals het onderzoek

van B a a k (1936. p. 108-110, fig. ?h) heeft uitgewezen, eenigszins gewijzigd moeten worden. Dit is voor

onze beschouwingen niet van direct belang, al kan men nu ook veronderstellen, dat reeds in het oud-
holoceen elementen uit het Zuiden langs de Engelsche Oostkust Noordwaarts gemigreerd zijn, die zich

vervolgens in de toenmalige eigenlijke Noordzee verder, ook tot onze kusten, verspreid hebben.
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luskenfauna. Eenige weerspieÉeling van de klimaatsveranderíngen, die b.v. wel uit de
fossiele en subfossiele flora van het holoceen blijken, is, voor zoover ik weet, niet in de
mariene molluskenfauna van ons holoceen te vinden.

Daarente$en komen natuurlijk wel facies-verschillen voor, zooals deze thans
ook uit de vergelijkíng van aanspoelingen van verschillende deelen van onze kust
blíjken, L o r i é (1913, p. 3) maakte naar aanleidíng van resultaten van ín onze
kuststreek verrichte boringen een onderscheid tusschen wat hij noemde een Mactra-
en een Cardium-fauna' De eerste kenmerkt zich door het overheerschen van Spísu/c
subtruncata (D a C.), de tweede door de aanwezigheid in overvloed van Cardium
edule L' Ook recent kent men deze twee fauna's in het aanspoelsel aan onze kust,
de Mactra-Iauna treft men voornamelíjk in gebied II tusschen Hoek van Holland en
BerÉen aan Zee, de Cardíum-Íauna hoofdzakelijk in de Sebieden I en III, verder ook
in Sebied II ten Noorden van Ber6ien aan Zee, aan. In dÀ bodem onder de kuststreek
van $ebied II vond L o r i é onder de Mactra-fauna een oudere Cardium-ïauna. De
beide fauna's bevatten dezelf.de soorten en de verschillen zíin slechts van quantita-
tieven aardl waarschijnlijk liggen aan deze dan ook oecologische oorzaken te gronde.

Holoceene sedimenten staan langs onze geheele kust aan erosíe bloot. Bij iong-holoceene afzettinÉen kan men dit dikwijls aan bet strand zelÍwaarnemen: in Zeeland
z|'et men b'v, wel klei met subfossiele Scrobicularia plana (D a C,) en Cardium edule
L. op plaatsen, waar afslag is, bloot komen, Te Wi;k aan'Zee zas ik op 22 December
7934 even ten Noorden van pl' 50 een schelpenbank met typische Mactra-f.auna ont^
sloten, die blijkbaar behoorde tot het zsn. ionge zeezand,.Mo", man (1926,p.274)
vertelt hoe op Schiermonnikoog een schelpenbank, die voornameli jk uít Cardium be-
stond in 1925 aan de mariene erosie blootstond.

De oud-holoceene vormingien komen in onze kuststreek niet aan de oppervlakte
en aan$ezíen zii $een specifieke fossielen bevatten, is het moeilijk d" 

"rori" ervan
te bewiizen De schelpen uit de oudere en dus dieper liggende Eemvorming treft
men echter lan$s de $eheele kust aan en het is dus t.", *u^r"chijnlijk, dat de oud-
holoceene afzettin$en in noS sterker mate dan de Eemlagen, vooral in de gebieden
I en III, maar ook in gebied II, aan de erosíe blootstaan.

Te dezer plaatse moge ook nog de aandacht worden gevestígd op aaneen-
$ekitte massa's schelpen - schelpenbreccies - die 

""r, h"i strunJ u"n g"bi"d II
te vínden zijn, Persoonlijk tref ik ze fereSeld tusschen lílijk aan Zee e1 B"l"g"r, 

"anZee aani V a n B a r e n (1924, p. 62) vermeldt ze in zijn Catalogus rr"., \X7i;k uu.,
Zee en van 'V7assenaar-Scheveningen. Dit zijn deelen rii ""r, schelpenbank, waar-
van de schelpen tenglevolgie van de plaatselijk chemische omstandig| eden zijn aan-
een$ekit' Mlj zijn van deze breccies verschillende soorten bekend. Een voorbeeld
van de meest voorkomende soort is op plaat 11 [fig. 170-l7l] afgebeeld; dit brok
bevat de volgende soorten; Littorina liitorea (L,), Natica poliana alderi Forb.,
Ifosscríus reticulatus (L.), cardíum edule L. spisula subtruncata (D a c.) , Mactra
corallina cínerea Mont., Donax uittatus (Da c.), Macoma batthica L.j ?, Tel_lina tenuis Da c', Tellina spec., Ensis ensrs (L,) en Barnea candida (L.), verder
een fragiment van Echínocardium cordatum (p enn.) en een stukie been.-Aan de
bovenziide overtreft Spisula subtruncata (D a C.) de andere soorten in aantal, aan
deonderzijdeNatícapolianaalderi Forb, Dr. p. Tesch was zoo vriendelijk
mij mede te deelen, daf hem dergelijke vormingen, waarbij d.e zwarÍ.e kleur van de
aaneen$ekítte schelpen zeer karakteristiek is, beken d, zijn uit het "oude zeezand',; het
leek hem niet onmo$elijk dat de door mij veruamelde stukken (w,o. het afgebeelde),
uit deze af.zettín$ afkomstig zijn, Ook L o r í é kende d,eze aanÉiespoelde breccies
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blijkens zijn vermelding in de "Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisscherij

....nadeelig kan zijn etc." (van Diesen, If oek en Lotié t896,p.74).
Het bindmiddel, dat deze soort van breccies heeit doen ontstaan, is mij on-

bekend, al lijkt het mij waarschijnlijk dat ijzer er een rol in speelt "J. Zeket is dat

bij een tweede soort, waarvan ik stukken in de reeds eerder Íienoernde jong-holo-

ceene schelpenbank bii ïfiik aan Zee aantrof. Plaatselijk was deze bank rood ge-

kleurd door ijzerhoudend grondwater en daar waren dan ook de schelpen [vnI'

Spisu/c subtruncata (D . C.)l min of meer tot klompen aaneenfekit' Enkele

brokken hiervan zijn op plaat 10 lÍiÊ' t67-1691 afgebeeld'

Tenslotte 1r"r*"1à ik ""t derde soort, waarbij kalk het bindmiddel is. Een

fraai voorbeeld van deze soort is op plaat 11 lfiÊ' t72-173] afgebeeld; het werd

in 1933 voor Callantsoog opSevischt en berust thans in de collectie van het Zoló'

loSisch Station te Den Helder. Dit groote brok bestaat grootendeels uit Csrdium

edule L. ín halve en heele exemplaren, maar bevat verder no$ de volgende soorten:

Hydrobia uluae (Penn.), Mytilus edulisL., Spisula subtruncata (Da C')' Donax

uittatus (Du C.), Macoma balthíca (L.), en TeIIina spec'
r$laarschijnlijk is met dit stuk de door L o r i é (1897, p. 540) beschreven

"alluviale duinzandsteen", glevonden op het strand van Ameland en daar bliik-
baar op den grondwaterspieSel ontstaan, te ver$elíjken, al waren in deze laatste

klaarbiilkelijk naar verhouding meer zand en minder schelpen aaneen6iekit. De

breccie van CallantsooS moet ontstaan zijn door verdamping van kalkhoudend

water aan de lucht. Is zij werkelijk van haar oorspronkelijke plaats opgievischt, dan

moet zij zijn gevormd in een tijd, dat de zeespiegel naar verhoudin$ enkele meters

lager stond dutt thuns, Omdat de diepte, waarvan het stuk is opgehaald, mij niet be-

kend is, is een nauwkeuriger tijdsbepaling niet mogelijk; waarschijnlijk dateert het

stuk uit het ion{-holoceen,

$ 2. Overzichtstabel van de recente mollusken van het Nederlandsche strand.

De recente Nederlandsche mariene molluskenfauna is voor een $root deel

slechts uit de aanSespoelde schelpen bekend. In lijsten van inlandsche mollusken,

zooalsdeCatalogusvan Vernhout (1916) en de lijst van het molluskencomité

(Van Benthem Jutting lg27), evenals in het reeds verschenen deel

Gastropoda Prosobranchiq van de mollusken in de Fauna van NederlanC (V a n

Benthem Jutting 1933) heeft het meerendeel van de vindplaatsen betrek-

king op aangespoelde exemplaren, Uit de twee voorafgaande hoofdstukken is ge-

bleken, hoe min of meer volledig fossiele molluskenfauna's op onze stranden ziin
aan te toonen; het is dus van belang na te fiaan, aan welke voorwaarden voldaan

moet zijn om een soort op grond van zijn aan$espoeld voorkomen op onze kust tot

onze fauna te mo6ien rekenen, Wij kunnen verschillende moggelijkheden veronder-

stellen:

*) Onlangs is door K e s s e I (1936) aangetoond, dat de verkleuring van schelpen, zooals die

bij strandexemplaren vaak wordt aangetroffen, veroorzaakt wordt door een zeer fijn verdeeld neerslag

in de schaal. Het neerslag bestaat uit ijzer, dat ten deele aan zwavel gebonden is (waarschijnlijk in den

vorm van polysulfiden), ten deele op andere wiize gebonden moet zijn. Het gelukte Kessel in slijk

op den bodem van een aquarium bij geheel witte schalen van Bucanum in vier tot zes weken tijds al

dergelijke zwarte vlekken te veroorzaken. De tint van de donkere verkleuring wisselt al naar gelang

het neerslag in de schelp verdeeld is. Dat ijzer ook in het bindmiddel der bovengemelde breccies be-

trokken is, wordt door twee feiten waarschijnlijk gemaakt: ten eerste ziin de stevigst aaneengekitte brec-

cies meestal het sterkste verkleurd en ten tweede vindt men wel op deze breccies gelijkende aaneen-

gekitte schelpen, waarvan de kern blijkt te bestaan uit een stuk oud roest.
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1) De soort wordt levend op het strand gevonden, zij is dus zeker recent.
a) zíj wordt min of meer 6leregeld, al of niet na stormen, in grooter of

kleiner aantal, op het strand Sevonden.
b) Zij wordt levend op drijvende voorwerpen, of wel met wierbossen be-, Éroeid en daardoor drijvende gehouden, gevonden.
c) Zii wordt slechts af en toe, of plaatselijh, gevonden en er is reden om

te veronderstellen, dat import (b.v. door trawlers) in het spel is.
2) De soort wordt in zoo verschen staat op het strand 6levonden, dat zlj ook zeker
recent is: men treft haar b,v. aan met vleeschresten, of met het periostracum noE
intact, de Lamellíbranchia althans nog! met twee door het ligament verbonden kleppen,

a) als boven.
b) als boven; voor levend, lees: ín verschen toestand.
c) als boven.

3) Van de soort vindt men alleen de leege schalen op ons strand, maar de ver-
spreiding van de species aan de naburige kusten maakt het waarschijnlijk, dat zij
ook tot onze f.auna behoort. Natuurliik ziin de voorwerpen nooit ,,kennelijk fossiel",
al is ook niet bewezen dat zij recenl zijn. De bepalinf van de {renzen van deze
laatstê Éiroep, die de over{ang van Éiroep 2 naar de onmiskenbare fossielen vormt,
ís in hooge mate afhankelijk van persoonlijke opvattingen.

a) als boven,
b) de schelpen driiven of worden door wierbossen etc. drijvende Sehouden,
c) als boven,
Het zal duidelijh ziin, dat onze autochthone molluskenfauna bestaat uit de

groepen la, 2a en (met min of meer twijfel) 3a, De afdeelíngen lb, 
^ 

en 3b vormen
wat mén zou kunnen noemen een natuurlii k adventíef element,
lc, 2c en 3c een anthropopieen adventief element in het aan-
spoelsel.

In tabel 5 (p. 136 e,v.) heb ik getracht de verschillende mollusken, die in aanmer-
king komen om tot onze recente mariene fauna gerekend te worden, bij deze groepen
in te deelen. Hierbij is bovendíen aan de verdeeling van onze kust in drie gebieden
vastgehouden, waardoor de verschillen en overeenkomsten tusschen deze gebíeden
worden $edemonstreerd. Bij groep la zijn ook íngedeeld die soorten, díe levend ín
onze kustwateren zijn gevangen, Staat het vast, dat een soort ín het Sebied in kwestie
slechts als aan$espoeld fossiel voorkomt, dan is bij de op6iave toegevoegdr f. Berust
een opÉiave op de vondst van slechts 1 ex., dan is erbij vermeld: I ex,

Tabel no, 5 bevat:
4 Lorícata,

53 Prosobranchía,
4 Pleurocoela,

' 20 Sacog/ossc & ffadibranchia,
I Scaphopoda,

65' Lamellibranchia en
!3 Cephalopoda, dat is;

Totaal 160 species,

Dit ziin de mollusken, die (in meerdere of mindere mate) in aanmerkinS komen
om tot, onze recente mariene fauna gerekend te worden, Hun aantal is iets grooter
dan de helft van het totaal in de "Systematísche liist" (p. 4, e.v.J genoemde soorten
[160 van 308).
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l.
2.
3.

4.

9.
10.

1.

t1.

SPECIES

l*ptdopleutus cancellatus (G. B. Sow.)
Tonicelb Írafftotrea (Fa b r.)
Lepidehitona cineceus (L.l
Ischnxhiton albqs (L.l
Dicdrola apettwa (Mont.)
Patella vulgata L.
Helcion pllucidum (L,l
Calliostoma zizgphinum conuloide

Gituula tumída (MonLl 
pam)

,, ciner.ana (L,l
., umbilicalis (Da C.)

Tticolia pullus pictus (Da C.)
Laqna uíncfa (Mont.)
Líttotina liuorea (L.l

,, saxatilis (Ol.) met de var.
rud;s (Mat.)
Líttodna neritoides pet?aea (Mont.)

18.

20,
21,
23.
21.

25.
26.

27.

28. ,, obtusata littonlís (L,l
29, Hljdcobia stagnaÍís íBast.)
30. - uloae (Penn.)

3l+ Cingula aembostata semicostata

3lb.
32.

33.
34.
35.
37.

38. var.

, (Mont.)
,, semicostata aculeus Gould
,, *tnístcíata (Mont.)

Alvania crassa (Kanm.)
,, beanii óeanii (Thorpe)
,, zetlandie (Mont.).

.Qíssoa inconspr'cua (Ald.)
,, pasva (Da C.) met de

inteftuptd 0. Àd.)
10. Rissoa membtanacea (J. Ad.)
11. Totnus subcadnaíus Mont..
13. Tactítella cozlmunis Risso
51. Bittium rcticrlatum (Da C.)

58. Clathrus clatfuus (L.l

59. ,, turtonis (TurtJ
60. . trcoelganus (|ohnst.)?
61. ,, clatfuatulas (Kanm.)

61. Gcaphis albida (Kanm.)
65. Chcgsallida decussaÍa (Mont.)
66. ,, spíralis (Mont.)
67, Odostomia truncatala leÍÍ.r,
68. ,, plicata (Mont.)
69, ,, scalaeis Mac G.
76. Calgptraea cÊínensrs (L.)

77. Crcpidula fotnicata (L.l

78b, Aponhais pespelecanl ,u"Orffiu 
C,

El, Natica catena (D; C.)
84. ,, 'poliana alderi Forb.
86. Velutína vefutína (Miill.)
88. Tduia monacha (Da C.)

r),,[Ielland", 0de f cÍÍreyr
t) .Noodtut van Holhrd, 17 vadcm'. 0de lcíÍreyr.

TABEL 5.

GEBIED I

la
?là
la, 2a, 3a
I ex. la
3a Í.,

la, ?a, 3a

3a

I o<. lc, 3a f.
3a Í.
3a Í.

3a Í..

3a

la,2a, 3a

ta, Za, 
!

la, 2a, 3a
3a
la, 2a, 3a

3a
3a

la? 1)

I ex. 3a

3a

3a
la, 2a, 3a

3a
3a f.
3a

3a

3a

I ex. 3a

3a
3a
3a
I ex. 3a
3a
lc, 3a f.
la, 3a

la, 3a

3a

I 
"r. 

3J

GEBIED IIT

la, lb

I ex. 2b
la,2b,3a,3b

I ex? 3a?

I ex, 2c

3a
I ex. 3b

2b
3a

la, 2a, 3a

la,2a, 3a

I ex. lc, I ex.
lc?, I ex. 3c

3a, I ex. 3b

3a
3a

3a
2b

la? r)

I ex. 3a

1 ex. lb, I ex.2b,
3a
3a
2c, 3a, 3c

3a, I ex. 3b

I ex. la, 3a

I ex. 3a

I ex. 3c

3a

3a

-
3a
3a

2b, 3a, 3b

3c

la,2a, 3a

la,2a, 3a

I ex. 3a

la, I ex.2a

:
la,2a, 3a

la, 2a, 3a

la, 2a' 3a

la, 2a, 3a

3a
7a, ?a, 3a

I ex. 3a

la? r)

la? e)

:

3a
la, 2a, 3a

I ex. 3a
3a
3a f..

3a

3a

I ex. 3a

3a

-
la, 3a

3a
la, 3a

3a
I ex.3a



SPECIES

89. Tcivia arctica (Mont.)
94b. NaceÍla lapillus lapillus (L)
96. Oceneba etinacea (L.l

lO1. Cr,lus gracilts (Da C.)
101. Neptunea antiqtta (L.l
105. ,. despcta (L,l

108. Buccinum undatun L.
ll0. Nassarius rcticulatus (L,l
t11, ,, tnctassatus (Stróm)
122. [aca tucricala (Mont.)
131. Adan totnatilis (L.)

133. Retasa alba (Kanm.)
135. Philine apÉa (L)
136. ,, alafa Forb.
137. Elgsia oirr&s (Mont.)
l3E. Tdtonla pleóeia f ohnst.
139. Palio dabia M. Sars
l1O. Acanthodods pilosa (Ab.l
l4l. I"amellklods aspera A. B H.
112, Lamellídorls bilamellata (L.\

113, Goniodotis nodosa (Mont.)
111. Anqia cristaÍa (Ald.)
115. C.arambe batava Kerb.
116. Cadlina taeuís (L.)

147, Dendtonotus frondosus (Asc.)
148, Idulía otonata (Gnel.)
119. Antiopella eístata (d. Ch.)
150. Eubcanchus edguus (4. I H.)'
151. Embbtonia pallida (4. I H.l
152. Tetgípes flohnst.)
153, Ctatena autantla (4. S H.)
154, Facelina cotonatd (F. I G.)

155. ,, dftffinondi (4. I H.)
156. Aalidia papíllosa (L.\

157. Dentaliam entalls L.
16l. Nuanla tunídula Malm
162. ,, nucbas (L,)

163. - tucgtda (L. S M.)
165. Malletia obtusa (G. O. Sars)
170. Acca hcíea L.
l7lb. Glgcgmeds glgcgmeds glgclrneds 0-.1

173. Glgcgmefis raohscens (Lam.)
174. Modiolus modtolus (L.l
175. Muscrlus 'nr.arrnotatus (Forb.)
176. Mgtilus edulís L.
t77d. Pecaen mar;ímas maximus (L.)

l7g. Chlamgs vada (L)
l8l. . operaiatís (L.l
183. ,, tigetína (Mtill.)
l8{. Anomia ephippiam L.
185. Hetetanomia sqaamala (L)
186. Ostcea edulis L.
lE8. angulata (Lam)
l9Q. Asta*e sulcafa (Da C.)
212, Cgpdna islandica (L.)

221. Kellia subocbicvlacis (Mont.)

GEBIED III

3a
la, 2a, 3a

3aÍ

3a, k
3a, f..

l, 2a, 3a
la, 3a
3a Í., k
3a

3a
la,2a, 3a
3a
I ex. 3a
la

1a

la

1 ex. lb, 3a
la, 3a
2b, 3a í.
2c, 3c
2c, 3c
3c
[a, 2a, 3a, 3c
2a, 3a
3a f., 3c I

3a

I ex. la, 3a
3a
3a

la

la
1a

la

la

-

,",tO 

=
la
3c
2c
,3a

I ex.2b
3a
r/s ex. 3b

lb, 3c

2b
ta, tb,2a,2b, 3a

3a Í.
2b, 3a,3c
I ex, 2b
rl2 ex, 3c, I ex.2b
lb,2b
2a, 3a
!/g ex. 3c

L ex, 2c
2c, 3c
lc,2b, I ex. 2c,
r/1 ex. 3b

3a

3a
la, 2a. 3a
3a

la
la
1 ex. la
la
1a

la, I ex. Ib

la
la

la
la
la
1a

la
la
la
la
la
la
I ex. 3a_

3a

3a
2b
la, 2a, 3a

3a Í..

3a

2b

la, 2a, 3a

la.2a, 3a

3a

3a

3a
3a

la,2a, 3a
3a

la
la
la

la

la
la
la

la
? 3a Í.,

3a
t/r 

"*. 
3:

3a

rls ex, 3c

3a, 3c

la, 2a,3a
I ex. lc, 3c

3a
I ex. lc, 2b, 3a

3a f.
lc, 3a f.
2b,3a
la, 2a, 3a
lc,3c
3a f.
3a Í,,2c
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SPECIES

222. Lasaea róra (Mont.)
223. Mgsella bidentata (Mont.)
221. Montactta fettuginosa (Mont.)
226. Laeoicardíam ctassum (Gmel.)
228b, Cadium edule edule L.
232. echinatum L,
234. Dosinia exoteta (L.)

235, ,, lupinus lincÍa (Mont.)
236, Venus vertucosa L.
238. ,, ouafa Penr.
210. ,, gallina sttiatula (Da C.)
213. Paphia pullastra (Mont.)
245. Petdcola ploladiformis Laa.
217. Spisula subtruncata (Da C.)
218. ,, solda (L.)
252b, Mactta cotallína crnerea Mont.
255. Latrycia luttada lL.l
257, Donax oittatus (Da C.)
258. Gací fewensis (Gmel.)
262. Abca tenuis (Mont.)
263. ,, alba (W. Wood)
264, ,, pcismatica (Mont.)
265. Sccobicalada plana (Da C)
266. ,Atcopagia crassa (Penn.)
270. Macoma balthica (L.)
271, Tellina fabula Gmel.
271, ,, tenuis Da C.
276. 

- Cukellus pellucidus (Pen n.)
277.' Solen marginatus Mont.
278. Ensrs ensis (L.)
279. ,,'síliqua-(L.)
280. Hiatella arcti,ca (L,l
281. ,, galkcana (Lam.)
282. Saxicavella jeffregsi Wi.nckw.
286. Aloidis gíbba (Ol.l
287, Sphenia bínghpmi Tart.
288. Mga arenada'L.
289. ,, teuncata.L,
290. Barnea candida (L.l
291. - panta (Penn.)
292. Zi{aea ctispata (L.l
293. .Pholas dactglils L.
291. Tetedo rnegotata F. A H.
295. ,. navalis L.
296. Sepia elegans Orb.
297, ,. otbigniana Fér.
298, ofircinalls L,
299. .Sepiola atlantica Orb,
300. Sepietta oweníana (Orb,l
301. Loligo forbesíí.Steenstr.
302. - valgacis L'am.
303. Alloteuthis subulata (Lam.)
301. Todacdes sagíttatus (Lam,)
305. Ommastrcphei bactcamii (Les.l
306. ,, i caroli Furt.
307.i'-OAopus vulgdcis Lam.
308. Ebd.one cbrh$sa (Lam.I

138

2a,.3a
3a
3a
la, 2a, 3a
2c, 3a
3a Í.
?3aÍ.
3a
3a f.
3a
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
3a
2a, 3a
3a Í.
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a

la, 2a, 3a
3a
la, 2a, 3a
2a, 3a
2a, 3a
3a

3a
la, 2a, 3a
2a, 2c, 3a

2a, 3a f,
3a
3a Í.
rl2 ex,? 3a f,
la, 2a, 3a
2a, 3a
la, 2a, 3a

la, 2a, 3a

I ex. 2b, 3a f.
la
la,2b
3b
3b
la, 3b
la
la
la
la
la
I ex. la

2b
2a, 3a
2a, 3a
lc, 2c, 3a
la, 2a, 3a
2c, 3a
2c

2c
3a
tls ex. 3a

la, 2a, 3a
2a,3a
la, 2a,2b, 3a

la, 2a, 3a

la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
3a
ta, 2a, 3a

2c

la, 2a, 3a
3a
2a, 3a
3a?
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a
la, 2a, 3a

2a,3a
I ex,2a l2c?1,3a
la, 2a, 3a
2a, 2c,3a
tb,2b
I ex.2b
3a
I ex,2c
I ex. 2b

2a, 3a
la, 2a, 3a
la,2a,2b, 3a
2c

la,2a, 2b,3a
3a
la, 2b
la, 2b

3b
3b

la, 2b, 3b
/

la, 3b?
la, 3b?
la
la, 2a

I ex. la of 2a
I ex. la
la

GEBIED I GEBIED III

b,3a'
2a, 3a
3a

la, 2a, 3a
3a

:
7a,2a, 3a

la, 2a, 3a

la,2a,3a
ta, 2a, 3a

la,2a, 3a
la, 2a, 3a

3a
la,2a, 3a

la, 2a,2b,3a
r/r ex. 3a
la
la
3b

3b
la, 3b
la

la
la
la
la,2a

U, Z^,í
la, 2a, 3a
3a
la, 2a, 3a

la, 2a, 3a
2a, 3a
7a, 3a

2a, 3a

3a
?a, 3a
?a, 3a

2b

3a

:
la, 2a, 3a

la,2a, 3a

la, 2a, 3a

la
la



$ 3. De autochthone receÍite mollusken van het Nederlandsche strand.
Zooals reeds boven ís opgemerkt moSen de soorten uit de cateSorieën la en 2a

zondet twijfel tot onze recente fauna gerekend worden. Haar aantailen zijn op de
volgende wijze over de genoemde systematische groepen verdeeld t

categorie I I."r. Pl. Sac.SN. I Sc. TotaalPr.

Iti:'ll"""i'l'pr I'l'lWl-*

t:: 2a\ I *,,, I tortr 2(r) 20(t) 30(l) rr(2) t, t+tzl

Het meerendeel van deze soorten vindt men uiteraard ook ín de cateSorie 3a;
in het volgende staatie zijn de aantallen soorten van groep 3a vermeld, voorzoover
deze niet ook reeds in de categorieën la en 2a zijn opgenomen,

De getallen van den ondersten regel geven aan hoeveel van de daarboven
op$etelde soorten uitsluitend met het teeken f, in de categorie 3a voorkomen.

33(3) l(0) 24(2) ss(5)

Deze $toep is zeer heterogieen, zij bevat alle soorten, waarbij eenige twijfel
kan tiizen over het feit of er recente exemplaren van op ons strand voorkomen,
Deze twiilel bestaat niet over Loricata, Sacog/ossa, Nudibranchia en Cephalopoda.
De Prenzen tusschen deze Sroepen en categorie 2a eenerzijds en de onmiskenbare
fossielen anderziids, ziin moeilijk te bepalen. Grensgevallen zijn eenerziids b,v,
Helcion pellucidum (L.), Turritella communis R í s s o, Cftrysallida spiralis (M o n t.),
odostomia scalaris Mac G., Lora turricula (Mon t.), philíne aperta (L.), philine
alata F orb,, Nuculs nucleus (L.), Arca lacteaL,, Lutraria lutraria (L.1, Abra pris-
matica (M o n t.) en Saxicauells iellreysi !il i n c k w. Niemand twijfelt er meen ik
aan; of deze mollusken behooren Íot onze fauna; zij worden als zoodanig oo[,
sommige zelfs op verschíllende plaatsen, in de literatuur genoemd, Het is echter
wel goed er hier de aandacht op te vestigen, dat van deze soorten nooit anders dan
de leeSe schalen in ons fauna-gebied (d.w.z. op het strand) ziin aangetroffen.

Grensgevallen naar den anderen kant zíjnb.v.t Gibbula cineiaria (L.), Cingula
semicostata aculeus Goul d, Aluania beanii beanii (Thorpe), Aluania zetlandíca
(Mont.), Rrssoa inconspícua (Ald,), Bittium reticulstum (Da C.) en Venus ouats
P e n n,, waarvan er een enkele wel als zeker recent in de b of c groepen is vermeld,
De soorten, waarbij aanvoer van recente exemplaren door den Kanaalstroom
mogelijk moet worden geacht, Ínaar waarvan de gevonden exemplaren het voorkomen
van fossielen hebben, zooals Patelloída uirginea (M íi I l.J, Erato uoluta (M o n t.),
-Massarizs pygmaeus (Lam.), Cardium exiguum Gmel. en vele andere heb ik niet in
de tabel opgenomen, De soorten uit de a groepen en hun schelpen zijn ln het alge-
meen zwaarder dan water, zood.at zij door den stroom van den bodem moeten zijn
opÉlenomen en mee6ievoerd om op het strand te geraken, Om te weten welke waarde

i) De getallen tusschen haakjes geven aaÍ\ hoevele der opgaven op de vondst van slechts één
exemplaar berusten.
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wij moeten hechten aan een juiste vindplaatsop$ave, is het noodig de ríchtíng waarin
en de afstand waarover een dergelijh "bodemtransport" kan plaats hebben, te ken-

nen. Door de mooie onderzoekinSen van Carruthers (1925, 1926) is over de

zeestroominSen in de zuidelijke Noordzee, zoowel over de oppervlaktestroomen als

over die welke langs den bodem loopen, veel bekend geworden, Het blijkt daaruit
dat een transport langs den bodem van in het water zwevende lichamen over Sroote
afstanden plaats kan vinden. Dit is experimenteel bewezen met speciaal daarvoor
geconstrueerde Ílesschen, die, voorzíen van een over den grond sleepend stuk koper-

draad van twee voet lengte, op eenige hoogte boven den bodem zweeÍden (C a r-
ruthers 1926, plaal. te6lenover p. 9). Het blijkt' dat langs onze kust een stroom
langs den bodem in Noordwaartsche richting loopt (Carruthers 1.c., chart XI),
die ongetwijfeld schelpen, díe door de waterbewegiing van den {rond op$ewoeld zijn,
meevoert. ïlat de afstanden betreÍt, waarover dit transport plaats vindt, magi men

zonder nadere experimenten zeker niet aannemen, dat schelpen op dezellde
wijze als deze zwevende flesschen worden meebewogen; integendeel, d.e kansen om
getran:porteerd te worden zijn voor schelpen in het algemeen veel gerin$er,

Daarom is het beter te zien ol. geen andere aanwijzingen omtrent het transport
van schelpen te vinden zijn. Zoeken we naar een soort, die aan ons strand aanspoelt
en waarvan de herkomst bekend is, dan kunnen wij het door T e s c h (1935, p'23)
vermelde voorbeeld van Cardita planicosta (L a m,) aanhalen. Het is n.l. met zeket-
heid bekend, dat de schelpen van deze species uit het Paniselien afkomstig ziin. Dít
niveau moet ergens ter hoo6ite van BlankenberShe en Wenduyne in de zee {eëro'
deerd worden en het aanspoelen van Cardita planicosta (L a m.) op onze Zeeuwsche

stranden van Cadzand tot Víestenschouwen toont duidelijk aan, dat hier transport
van schelpen in noordelijke richting plaats vindt, Het feit, dat Cardita planicosta
(L a m,) niet noordelijker is gievonden dan bij Westenschouwen en dat ook de

tertiaire fossielen in het algemeen niet noordelijker aanspoelen dan op het strand
van het eiland Schouwen, toont aan, hoe dit transport althans in Zeeland niet over

onbeperkte afstanden plaats vindt.

Er zijn meer gevallen bekend, die eenige aanwijzingen geven omtrent het trans-
port van molluskenschalen langs onze kust. Op het strand van Sebied II vindt men

de min of meer yersleten schelpjes van verschillende soorten, die aan onze kust
waarschijnlijk slechts in de Sebieden I en/of III leven, als Lacuna uincta (Mont,),
Hydrobia uluae (P e n n,), Rrssoa membranacea (J. A d.) en Retusa alba {K a n m,).

Hoewel hiermee Seen bewijs is geleverd - het niet levend voorkomen van deze

soorten langs de kust van gebied II is niet bewezen en de verweerde schelpje;
zouden bovendíen b,v, holoceene fossielen kunnen zijn - pleiten toch twee om-

standígheden voor de opvatting, dat wij hier met transport over grooten afstand te
doen hebben, In de eerste plaats zijn de bovengenoemde soorten juist van zeer

lichte huisjes voorzien, waarvan men dus ma6i veronderstellen, da| zíj gemakkelijk

door den stroom worden opgenomen en vervoerd. In de tweede plaats ziet men, dat
deze vormen ín afzeÍÍingen van licht materiaal op het strand van gebied II van

Egmond af naar het Noorden algemeener worden, hetgeen dus met de nabijheid van
hun levensSebied - de Waddenzee - in verband zou kunnen staan,

Een dergelijk Seval is het aanspoelen op het strand van gebied II van de leege

schelpjes van Assiminea grayqna F I e m i n g, een slak, die bij den waterkant
aan brakke kusten leeft, en in ons land op verschillende plaatsen levend is aan-
getroffen. Kaart 3 geeft een overzicht van de vindplaatsen in Nederland van levende

en aangespoelde exemplaren van deze soort, waaruit blijkt hoe ook deze schelpjes
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worden 5ietransporteerd, Het is echter zeet waarschiinlijk, dat aan de Friesche en

Groningsche kust, waar tot dusver slechts aangespoelde exemplaren werden aanSetrof-
f.en, deze soort ook levend zal bliiken voor te komen,

Er is Seen reden om aan te nemen, dat het meerendeel van de op het strand
glevonden schelpen over derSlelijke afstanden is aangevoerd alvorens aan te spoelen;

voor levende en in verschen toestand verkeerende exemplaren is dit zelïs zeer on-

waarschijnlijk. Over het transport in de richting loodrecht op de kust is zeer weinig
bekend; ieder, die wel eens schelpen verzameld heeft, weet echter dat de hoeveelheid,

die aanspoell, zeer wisselend is al naar gelang de richting en kracht van den heer-
schenden wind en den vorm van de kust op de ge6ieven plaats. De meeste Élewone

schelpen, als b.v, Cardium edule L,, Spisula subtruncata (D a C') e'd' behooren

tot soorten, díe op Seringe diepte plefen te leven, De in dieper water levende soor-

ten als b.v. Cyprina islandica (L.) en Colus gracilis (D a C.) ziin zeer zeldzaam,
terwijl het veelal twijfelachtig is of zij wel op natuurlíjke wijze op ons strand terecht
zijn gekomen.

In de verspreidinÉl van de schelpen op ons strand mogen wij een spiegelbeeld
zien van de verspreiding van de recente mariene mollusken langs onze kust, met
dien verstande dat het geen beeld is, zooals dit door een normale spiegel wordt
ontworpen, maar veeleer een, zooals we dat kennen van een lachspiegel met zeer
grillig oppervlak. Dif reeds vervormde beeld is bovendien nog vertroebeld - alsof
het weer in de spiegel zit - door de aanwezigheid van tal.looze fossiele schelpen op

ons strand. Het is duidelijk dat men uit een dergelijk spiegelbeeld slechts hypo-
thetisch details van den werkelijken toestand kan reconstrueeren, Een zorgvuldi{e
beschouwing er van doet hoe langer hoe meer den wensch naar een ander onder-
zoek, zooals de inleiding dat reeds aangiaf, ter controle en uitbreiding van de tot
dusver op het strand verrichte waarnemingen, opkomen,

De soorten uit de groepen Loricata, Sacog/osso en Nudibranchia zijn beter
bekend van haar natuurlijke vindplaatsen dan aangespoeld aan het strand. Dit komt
bii de soorten der eerste groep voort uit de omstandigheid, dat zij voornamelijk ín
de littorale zone leven en dus gemakkelijk levend verzameTd kunnen worden. De
soorten uit de tweede en derde groep zijn niet ín het bezitvan schelpen, zoodat aan-
gespoelde exemplaren, die natuurlijk op het strand snel verdrogen, zelden zijn op-
gemerkt, Aan de studie van de verte{enwoordigers dezer {roepen is vooral van het
Zoólogisch Station te Den Helder uit betrekkelijk veel aandacht besteed,

ï(/at de klasse der Cephalopoden betreft, weten wij een en ander omtrent het
voorkomen van de verschillende soorten in onze wateren, zoodat wij de ge6levens, ver-
kregen uit de studie van de aangespoelde inktvisschen of hun schelpen - het spiegel-
beeld - daarmee kunnen vergelijken. Deze vergelijking is in tabel 6 opgesteld; zij
demonstreert duidelijk, hoe valsch het spiegel'beeld is. ltrTeliswaar is het veel mis-
leidender dan men verwachten kan dat het bij d.e Prosobranchia en Lamellibranchía
moet zijn en wel in hoofdzaak we6iens de volgende feiten:

1) de Cephalopoden zijn pelagische dieren, die slechts periodiek aan onze kust
verschijnen;

2) zii zijn niet alle van een schelp voorzien en

3) indien zij een schelp hebben, is deze in het algemeen bros en steeds lichter
dan water, zoodat deze drijvend over groote afstanden getransporteerd kan
wordeo.
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TABEL 6.

'Sepia elegans Orb.

Sepia orbigniana Fêr,

Sepía offcinalis L.

Sepiola atlantica Qrb.

Sepietta oueniana (O rb.l

Lolígo forbesii S teenst r up

Loligo vulgatis Lam,

Al(oteuthís sabutata (L a m.)

Todatodes sagittatus (L am.)

Ommasttephes battrcmií (Les ueur)

Ommastrephes caroli F ur t ad o

Octópus vulgaris Lam,

Eledone círrhosa (Lam.)

Aangespoeld gevonden op het
Nederlandsche strand.

Rugschilden spoelen af en toe
aani enkele iaren in groote hoe-
veelheden over grootere of klei-
nere stukken van ons strand,
meest in maanden |uli tot October.

Als vorige species, doch iets
zeldzamer: vaak samen met S.
elegans Orb.
Rugschildm bijna ieder jáar f
Àugustus talrijk op het strand.
Soms ook winterinvasie.

Nooit aangespoeld.

Nooit aangespoeld.

Rugschilden (van deze spec,?)
soms aangespoeld. ova eenmaal
op Walcheren: 17 VII 1934.

Rugschilden (van deze spec.?)
soms aangespoeld. Ova verschil-
lende malen in fuli.

Ova driemaal aangespoeld in
de maanden |uoi - fuli.

Van dit zeldzame dier stranden
naar verhouding vaak versche
exemplaren. Van de 29 bekende
exemplaren ziin er 18 zeker ge-
strand. In April - Mei l92E acht
exemplaren van Terheiden -
Terschelling.

? 1850 - 1900, I exemplaar,
Zandv oort aangespoeld?

Nooit aangespoeld.

Nooit aangespoeld.

Levend geconstateerd in de

Nederlandsche wateren').

Uit de Noordzee slechts één
exemplaar bekend.

Niet levend uit de Noordzee
bekend,

Ieder jaar betrekkelilk gewoon
van half Mei tot half September.

Leeft in de Zeeuwsche stroomen,
in de Waddenzee en in de
noordeliike zeegaten, is ongeveer
van Àpril tot September aan
onze kust aanwezig.

Vroeger in de Westerschelde
gevangen.

Geregeld min of meer gewoon,
verder uit de kust en dieper de
Noordzee in dan de volgende
soort, in de maanden September
tot Februarl.

Behalve Alloteuthis subulata
Lam. In sommige jaren, onze
algemeenste inktvisch. Deze soort
komt nagenoeg niet in dieper
wateÍ voor en is aan onze kust
aanwezig van half April tot
begin September.

Steeds in groot aantal aanwezig
in de maanden Àpril tot onge-
veer September, enkele jaren
buitengewoon talrijk.

Enkele exemplaren gevangen.

of gevangen?

I exemplaar Schevenlngen
Katwiik 1661.
Zeer zeldzame soort, blijkbaar
echter af en toe ln groot aan-
tal verschiinend: 1907 - 1908

(Redeke 1908, p. XXXII); late
herÍst 1933 tot begin 193,1 1Dr.

f. V erwey).
Zeldzaam, wordt nog het meest

ln dieper water gevangen.

') De gegevens voor het samenstellen van deze kolom werden m[j
Verwey te Den Helder verschaft (zie ook:.Ver.wey 1935).

Gaan wij thans over tot de besprekinS van de andere

Eirootendeels door Dr. J.

ín tabel 5 {enoemde
cateSorieën.

$ 4. De ,,natuurlijk adventieve" mollusken van het Nederlandsche strand.
De groepen tb, 2b en 3b vormen het "natuurlijk adventief element" in het
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aanspoelsel i zii bevatten mollusken of hun schelpen, die op eenigerlei wíjze drijvend
onze kust hebben bereikt. Hun verdeeling over de verschillende systematische groe-
pen blijkt uít het volgende staatie:

categorie Lor. Sc. Lam. C. I Totaal

2(r) l0(3)

rb+2b+3b 
I

enook la, I

2a of 3al
28(10)

De meest typische verteglenwoordigers van de b groepen zijn Lamellibranchia,
die zich met den byssus aan drijvende voorwerpen hechten als: Musculus mqrmo-
ratus (Forb.), en Hiatella arctica (L,), die niet en Chlamys opercularis (L.),
chlamys tigerina (Míill,), Heteranomia sguamuld (L.) [plaat 12,Íig.t74l,Modio-
lus modiolus (L,) en Mytilus edulis L. (vooral in de f, galloprouincialÍs auct. nec
Lam.), die wèl ook anders dan op drijvende voorwerpen aan onze kust worden
$evonden, Verder hooren tot de b groepen mollusken, die soms of steeds in hout
boren (Petricola, Pholadidae, Teredo) en bevatten zij ook soorten, waarvan de
schelpen door begroeiïn$ met wier drijvende worden gehouden. Zijn deze soorten
inlandsch, dan kan soms toch voor de aldus aangevoerde exemplaren aannemelijk
worden gemaakt, d.at zij van ver afkomstig zijn (b.v. patella uulgata L. lplaat 12,
fig. 175), zie p, 7 e.v.).

Om de herkomst van dit materiaal na te 6laan vormen de experimenteele
onderzoekin$en van C' a r r u t h e r s (L925) omtrent het verloop van de oppervlakte-
stroominllen in de zuidelijke Noordzee een goed punt van vergelijking. Deze auteur
$ebruikte voor zijn proeven drijvende flesschen, die hij, om den invloed van den wind
tot het uiterste te beperken, zoo min mogelijk boven het wateroppervlak liet uít-
steken, Men mag wel aannemen dat het transport van kurken, drilfhout, wierbossen
etc. goed met het vervoer van deze Ílesschen vergelíjkbaar is,

Het blijkt nu uit de onderzoekingien van carruthers, dat langs onze
kust over het algemeen een stroom van Ztid naar Noord loopt, die afkomstig is uit
het Nauw van Calais, Langs de Oostkust van Engeland stroomt het wate, àuur"rr-
te{en Zuidwaartsl in het zuidelijkste, trechtervormige deel van de Noordzee draait
deze stroom, al naar {elang van den wínd over een smaller of breeder front. Oost-
waarts om en voe$t zich bij den stroom, die langs onze kust naar het Noorden
loopt (Carruthers 1'c,, Chart X, xI, XII). Alleen bij de zuidelijke tot zuid-
oostelijke wind wordt de Kanaalstroom langs de Engelsche kust naar het Noorden
$edreven en stroomt het water langs de Nederlandsche kust in zuidelijke richtinS(Carruthers 1.c,, Chart IXa).

Ií/íj hebben dus in de allereerste plaats kans uit het Zt:r,den aangevoerd drij-
vend materiaal op onze stranden aan te treffen. In sommige Sevallen ligt het ook
voor de hand om te veronderstellen, dat inderdaad uít het Zuiden aangevoerde

l l(5)

r) Zie noot p. 139.
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voorwerpen zijn Sevonden, b.v. op grond van verspreidingsgebied van de aan$evoerde

soorten:
Patella uulgata (L,), wegens een er op vastgehecht ex. van Balanus perforatus B r u $,

Crepidulaiornicata (L,) in 1924 en 1926, toen de soort in Europa pas vrijwel alleen

in het Kanaal 6leconstateerd was.

Sepia elegans Orb' f "u"rrtn""l 
begroeid met Lepas pectinata Spengl,

Sepia orbigniana F ér. \ -

Op 11 Januari 1936 vond ik op korten afstand van Camperduin op de Honds-

bossche zeewerin! een bundel van 13 kurken, waarop o'a' 9 ionSe exemplaren van

Trícolia pullus pictus (D u C,) werden aangetroÍfen, Deze soort komt níet noor-

delijker voor dan aan de zuidwestelijke kusten van Engeland' De overige fauna wijst

er ook op, dat deze kurken van veraf door den stroom waren aan$ebracht en steunt

de opvatling, dat zij uit het Kanaal a{komstig waren. De volgende mollusken werden

nog op de kurken gevonden:
Diodora aPertura (M o n t.), 1 ex' juv',

Cingula semistriata (M o n l'), 96 ex,,

Rissoa parua (D a C,), 1 ex,,

Ocenebra erinacea (L')' 2 ex. juv',

Mytilus edulis L,, enkele ex. iuv,,
Chlamys sPec,, 4 ex, juv,,

Heteranomia squamula (L.), minstens 150 ex''
Kellia suborbicularis (M o n t'), 1 ex. en

Hiatellq arctíca (L'), 2 ex'
Van de Echínodermen verdienen 10 exemplaren van Antedon bifida [P e n n,)

vermelding, welke soort in ons fauna-$ebied nooit werd gevonden (E n S e I 1932, p' 7)

en waarvan de aanwezigheid dus ook op aanvoer duídt,

Ook op grond van de klimaatsomst,,ndigheden kan men aanvoer uit het Zuiden

soms veronderstellen:

Gibbula umbilicalis (D a C.)

[Plaat t2, ÍiÊ, t76l
Littorina obtusala littoralis (L.)

Bittium reticulatum (D a C')
Mytilus edulis L' f. galloprouincialis

auct, nec Lam,
Heteranomia sguamula (L,)

Kellia suborbicularis (M o n t.)
Lasaea rubra (M o n t,)
Hiatella arctica (L,)

Rissoo ? spec. (,* 4 ex', $in$en helaas
verloren)

Over andere Sevallen valt minder le ze!!en, omdat omtrent de vondsten ge-

woonlijk niet voldoende bijzonderheden bekend ziin, In ieder $eval bestaat ook de

mogelijkheid van een niet zuideliike herkomst.

Men kent van onze kust ook de hoo$ovenslakken, waarvan door H e I g e

Báckstróm (1890) bijna met zekerheid is uitgemaakt, dat zij afkomstigziinvan
de EnSelsche industrieplaats Middlesbrough. Ik herinner mij dergelijke slakken onge-

u"e, ii lg21 op het strand tusschen lJmuiden en Zandvoort gievonden te hebben; V a n

Baren í1927, p,795) vermeldt ze ook in ,,De bodem van Nederland", In zijn

,,Catalogius" noemt dezelÏde auteur (t924, p, 56) slakken afkomsti$ van Newcastle,
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op of aan wier (vnl. het niet autochthoon
inlandsche Himanthalia lorea (L,))' dat
in groote hoeveelheden was aangespoeld

na storm en aanhoudenden wind uit het
2,W., tusschen Camperduin en Petten
(waar deze soorten overi$ens niet oI
zeer zelden zijn gevonden) op 29 Sep-

tember 1935.



$evonden op de Nederlandsche kust, met name op Vlieland. V/ii zouden dus ook
driivende mollusken van de Engelsche Oostkust op het strand kunnen verwachten, en
een beschouwing van de genoemde kaarten van C a r r u t h e r s voert tot de con-
clusie, dat dit ook zeer verklaarbaar is, Immers de stroom, die langs de Engelsche
Oostkust naar het Zuiden verloopt, buigt, voor hij het Nauw van CaÈis heeft Èereikt,
Oostwaarts om en voeSt zich bij den Kanaalstroom langs onze kust. Bij wind uit het
Noorden tot Noordwesten ligt het keerpunt zelfs zeer zuidelijk, zoodat het materiaal
van de Engelsche Oostkust langs ons Seheele strand zou kunnen aanspoelen. Vondsten
van mollusken, die om eenige reden waarschijnlijk een dergelijke herkomst hebben,
ziin míi echter niet bekend. Wellicht is het exemplaar van de noordelijke mollusken-
soort Malletia obtusa (G,O.Sars), dat in een spleet in een stuk drijfhout werd
aan$etroffen, lanSs dezen weg op ons strand terecht gekomen. Maar ook is het
mogelijk, dat dit bij zuidelijken tot zuidoostelijken wind, wanneer de stroom langs
onze kust in zuideliike richting pleegt te 6iaan, direct uit het Noorden is aangle-
voerd,

$ 5. De ,,anthropogeene adventieve" mollusken van het Nederlandsche
strand.

De c $roepen ziin evenals de {roep 3a op zeer subiectieve wijze samengesteld.
Het volgende staatie geeft de. aantallen soorten uit de verschillende svstematische
groepen, die bij de categorieën c zijn ingedeeld, weert

categorie I Lor. I Pr. I Pl. ISac.sN.l Sc. I Lam. 
I

C I Totaal

2,r) 8(l)

lc, 2c * 3c
en bovendien
indeaofb

groepen

Totaal I nP1 t8(2) 
I

Over de wiize van import zíjn voor verschillende groepen van soorten veron-
derstellingen gemaakt, die wij achtereenvolgens zullen bespreken,

1) Trawlers, - De meeníng, dat de invoer van schelpen met trawlers, die ín noor-
. delijke wateren hebben gevischt, mogelijk is, ís reeds verschíllende malen - en
m.i. terecht - Seopperd, Ieder, die wel eens de netten en het dek van een binnen-
komende trawler heeÏt nagezien, weet hoe daar dikwijls exemplaren van Turritellu
communis Riss o, Colus gracilis (Da C.), Neptunea antigua (L,), Chlamys opercu-
laris (L') ' Cyprina islandica (L,) enz. te vinden zijni wie weet dus wat er soms met
een schoonmaak van het dek onder onze kust over boord worcít 5leworpen! Daarom
heb ik vondsten van de bovengenoemde soorten, die bovendien ait*i;tr in de buurt
van visschersplaatsen als Scheveningen, Katwijk en lJmuiden zijn gedaan, in de
c groepen op6ienomen. Met min of meer waarschijnlijkheid kunnen lot deze trawler-
schelpen ook nog Serekend worden; Neptunea despecta (L.), sommige vormen van
Buccínum undatum L', zeer versche exemplaren van Modiolus modiálus (L.) zoowel

l0(2)

\ Zie noot p. 139.
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als van Laeuicsrdium crsssum (G m e l.) en Cardium echinatum L,, de exemplaren van

gebied II van Dosinia exoleta (L.) en Dosinia lupinus lincta (Mont.), versche exem'

pl.r"tr van Gari feruensis (Gme l,), Soíen marginatus Mont. en Ensis siliqua (L')'

Van verschillende dezer soorten is het wel waarschijnlijk, dat ook, vooral in febied
III, autochthone exemplaren aanspoelen. Er valt hieromtrent weinig te bewiizen en

dat is weer een van de redenen om te hopen, dat de fauna van de Noordzee lan$s

onze kust noÉ! eens aan een uitgebreid onderzoek zal worden onderworpen, Inmid-

dels dient men voorzichtis te zljn met de interpretatie van strandvondsten van deze

soorten,

2) Oestercultuur, - Met Seímporteerde oesters kunnen natuurlijk wel andere mol-

lusken zijn aan{evoerd, Een dergelijke import is met een aan zeketheid {renzende
waarschijnlijkheid aan te nemen voort Calyptraea chinensís (L'), Anomia ephippium

L, en Ostrea angulata (Lam,), tenminste voorzoover het de exemplaren van deze

soorten betreft, die in de Oosterschelde zijn waargienomen. Men kan import door de

oestercultuur verder veronderstellen bij Pecten maximus (L,) en Chlamys opercularis

(L.), die beide een enkele maal levend in de Oosterschelde zijn aan$etroffen en bii

Calliostoma zizyphinus conuloide (Lam,), waarvan het eenige uit ons land bekende

levende exemplaar eveneens :ult Zeeland afkomsti$ is.

3) Handel in souvenirs, - Reeds bij de besprekingi van de exotica (p. 205) is de

aandacht er op 6ievestigd, dat in sommige van onze badplaatsen zakies met uit-

heemsche schelpen worden verkocht, waardoor misschien de aanwezi$heid van enkele

tropische mollusken op ons strand verklaard zou kunnen worden, In deze zakies

bevinden zich nu ook soms Europeesche soorten als .Mcsscrius incrassaÍus (S t r ó m)

en Aporrhais pespelecaní quadrifidus D a C., waarvan soms verdacht fraaie exem-

plaren op ons strand zijn gevonden, tVe mogen voor deze mollusken eenzelÍde het'
komst als van de tropische schelpen veronderstellen,

Tenslotte resten nog een aantal soorten, waarvan wel moet verondersteld wor-

den, dat zij feimporteerd zijn, omdat zii aan onze kust slechts een enkele maal

zijn fevonden en hun eigenlijke areaal niet aan ons fauna-6lebied aansluit, maar waar-

,rur á" wijze van import onbekend is. Het zal duideliik ziin dat er tusschen deze

soorten en de in het aanhan$sel van de "systematische lijst" (p. tt4) besproken

exotica Seen principieel verschil bestaat. Ik heb in de lijst alleen die soorten opge-

nomen, die wel eens als Nederlandsche mollusken bestempeld ziin, het$een met

tropische species, zooals Pustularia moneta (L.), Columbella mercatoria (L,) enz.

nooit is gebeurd.

Deze overblijvende soorten zijn: het exemplaar uit Noordwijk van Gibbula

tumida (M o n t,), Littorina neritoides petraea (M o n t'), Clathrus treuelyanus

(Johnst,), Nucula tumidula Malm., Glycymeris uiolascens (Lam.), Anomia

ephippium L., Barnea parus (Penn.), de exemplaren van Pecten maximus maxi'

mus-(L.) en Ostrea anpulata (Lam,), die buiten de Oosterschelde werden gevon-

den, de niet op drijvende voorwerpen etc. aanSetroffen exemplaren van Kellis sub-

orbicularis (M o n t,) en de exemplaren uit Noordwijk resp' Katwijk van Astarte

sulcata D a C, en Aloidis gibba (Ol.). Voor zoover deze soorten leven ín Se-

bieden. die aan de Noord- oÍ Zuidzljde aansluiten bij de zuidelijke Noordzee,is natuur-

lijk mogelijk dal zij, vastgehecht aan een drijvend voorwerp, op natuurliike wiize onze

kust bereikt hebben, doch dat deze vasthechting op het oo$enblik van de vondst reeds

was verbroken, Overigens kan men naar dewijze, waarop deze schelpen aan onzekust

verdwaald raken, slechts gissen'
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Hoofdstuk IV.
De verspreiding van de aangespoelde mariene mollusken

op de Nederlandsche kust.

$ l. Quantitatief onderzoek van uit mollusken bestaande aanspoelingen.
De verschillen, die in het aanspoelsel op verschillende plaatsen aan onze kust

bestaan, zijn {rootendeels van quantitatieven aard. Ter vergelijking van d,eze aan-
spoelingen zou dus exact quantitatief onderzoek 5iewenscht zijn.Het qualitatieve onder-
zoek van de op onze kust aan6iespoelde moll.usken bleek echter reeds zoo uitgebreid te
moeten zijn, dat binnen de frenzen van deze verhandeling van een quantitatief onder-
zoek.geen sprake kon zijn. Toch lijkt het mij niet mísplaatst hier enkele regels te
wiiden aan de methode en de te verwachfen resultaten van een eventueel quantitatief
onderzoek,

Wil men een dergelíjk onderzoek beginnen, dan doen zich dadelijk moeilijk-
heden van verschillenden aard voor. In de eerste pLaats is er de vraaÉlí "wat zijn op
twee verschillende plaatsen vergelijkbarc alzetÍingen?" Om d,ezevraae te beantwoorden
houde men in het oog, dat de aanspoelingen, samengesteld uit orpianismen, die in het
levensmilieu (voornamelijk den zeebodem), waar zij vandaan komen naar biologische
wetten bíocoenosen vormden, thans door de zee als doode lichamen opnieuw zijn fe-
rangschikt in "thanatocoenosen", volgens de wetten der hydrodynamica. Observeert men
bij afnemenid getil de afzetting van schelpenenz, op ons strand, danziet men, hoe de
zwaarste al bezinken in nog vrij sterk bewo6ien water - meestal vormen zij de
vloedlijn - terwijl het lichtere materiaal slechts met moeite tot bezinkíng komt in
naSenoeg stilstaand water, vaak in geulen achter zandbanken. Men kan dus beginnen
aÍzettingen met eenzelfde soortelijk gewicht te vergelijken, waarna empirisch moet
blijken of hiermee een goede greep gedaan is; afzettingen met dezelfde karakteristieke
soorten zullen dan ook in soortelijk gewicht blijken overeen te komen').

Een tweede moeílijkheid - meer van fsshni5chen aard - doet zich voor bij het
tellen van het aantal exemplaren, immers veel soorten komen voor een grooter of
kleiner gedeelte als fra6imenten in het aanspoelsel voor. Het is moeilijk een Élrens
te trekken tusschen fraplmenten, díe nog wel, en fragimenten, die niet meer als exem-
plaar Serekend mogen worden, en daarom is het beter van iedere soort het {ezamen-
lijke gewicht van alle exemplaren en fragmenten te noteeren.

Hierbij opent men echter de moSelijkheid om bíjv. voor enkele volwassen exem-
plaren eenzelf.d,e waarde te vinden als voor vele ionge, op d,eze wíjze zou men ten
onrechte tusschen twee verschillende aanspoelin$en een overeenkomst aantoonen, Het
zou dus wel zaak zijn om ook het aantal onbeschadigde exemplaren, of de verhouding
in aantal tusschen ionSe en oude exemplaren te noteeren.

lílellicht dat op dezebasis - de praktijk zou dat echter moeten leeren - een
betrouwbare methode zou kunnen worden uitgewerkt om de quantitatieve verschillen,
die wij tusschen verschillende aanspoelingen op onze stranden kennen, op exacÍe wijze
te beschrijven, Het behoeft geen betooÉ, dat een dergelijk onderzoek zeer veel tijd
zou ver{en, niet alleen, omdat de monsters van de twee te verSeLijken plaatsen bijv,
een jaar langl op geregelde tiiden zouden moeten zijn Penomen en dus talrijk zouden
zijn, rnaar vooral omdat de bewerkinÉ: van elk dezert het splitsen in de verschillende

') Hier is dan nog geen rekening gehouden met het feit, dat behalve het soortelijk gewicht,
ook de vorm van een lichaam van invloed is op de verplaatsing, die dit lichaam door stroomend water
ondergaat. Een verdere onderyerdeeling van de afzettingen van gelijk soortelijk gewicht zou dus zeker
noodzakelijk zijn.
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volging van Van Deínse is gebezigd, ligt voor de hand. Een blik op de kaart
doet zien, dat de gebieden I en III, door de breede onderbrekingen van de kust, zich
van het tusschenliggende gebied II onderscheiden, Zijn er geoSraphische overeen-
komsten tusschen de gebieden I en III aan te wijzen, ook in de samenstelling van het
aanspoelsel vindt men punten van overeenstemming tusschen deze twee gebieden. Er
ziin voor d,eze overeenkomsten twee belan grijke oorzaken aanwezigt in de eerste
plaats bestaan in de gebieden I en III diepe geulen, waarin erosie van mariene aÍzet-
tingen uit het tertiair en plistoceen plaats vindt, wat het aanspoelen van Íossiele
mollusken ten gevolge heeft; in de tweede plaats worden aan de recente mollusken-
fauna plaatselijk in gebied I en III gelijke oecologische omstandigheden gieboden, zoo-
als die nergens in gebied II aanwezig zijn. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de schor-
ren, slikken en wadden, die men tusschen Hoek van Holland en Den Helder teverSleefs
zou zoeken' Ik wil hier op beide overeenkomsten van, evenals op eventueele ver-
schíllen tusschen de gebieden I en III nog wat nader ingaan,

De eerste overeenkomst is zuiver quantitatief, immers fossiele mollusken spoe-
len ook op het strand van gebied II aan, doch zij zijn op de stranden van de zuid.e-
liike zoowel als van de noordelijke eilandengroep veel algemeener. Een verschil tus-
schen de gebieden I en III is daarbij nog, dat, in verband met de hellinS van de
tertiaire la5len naar het Noorden, in gebied II en wel met name in Zeeland, ook ter-
tiaíre fossielen en mollusken uit het Icenian aanspoelen, terwijl noordelijker de Eem-
fossielen de oudste zijn, die men op het strand kan aantreffen.

$flat betrefÍ deze Eemfossíelen is de overgangi van zeldzaam in gebied II naar
algemeen in gebied III zeer geleidelijk - wat trouwens ook in andere opzichten het
$eval is -: soorten als Paphia senescens (C o c c.) en Cardium tuberculatum L.
worden ten Noorden van Egmond aan Zee langlzamerhand algemeener. Om den over-
6fan5i van karakl.er van gebied I naar Éebíed II te kunnen beoordeelen, staan mij te
weinig $e$evens omtrent de molluskenÍauna van de stranden der Zuidhollandsche
eilanden ten dienste.

De tweede overeenkomst is veel samengestelder en is ten deele van quantita-
tieven, ten deele van qualitatíeven aard, Quantitatief is bijvoorbeeld het bekende
faciesverschil in het grove aanspoelsel, dat L o r i é aanleiding heeft gegeven te spre-
ken van een Cardium- en een Mactra-fauna (zie p. 133), waarvan de eerstgenoemde
karakteristiek is voor de gebieden I en III -).

Een aantal mollusken zijn te vermelden, díe of wel uitsluitend, of wel levend
uitsluitend, of wel voornamelijk in de gebieden I en III zijn aanfetroflen en dienten-
gevolge de overeenkomst tusschen deze gebieden bevestigen:

Abra tenuis (M o n t.'l lKaart 4l ..) )

Elysia uirídis (lvt o n i.) 
-' ' I heeft men uítsluitend in de gebieden

vele Nudibranchia í 
I en III $evonden'

Lacuna uincta (M o n t.)
Littorina obtusata littoralis (L,)
Hydrobia uluae (P e n n.)
Rissoa membranqcea (J. A d.)
Crepidula fornicata tL.)
Retusa alba (K a n m.)

kent men levend slechts uit de gebieden
I en III; de doode exemplarent ver-
zameld op het strand van gebied II zijn
of van grooten afstand aangevoerd, of
fossiel,

*) De grenzen der Cordiuirl- en Mactra-fauna vallen echter niet precies samen met de grenzen
tusschen de gebieden I en II en II en III; c.f. p. 1b4 en p. 1b6.

**) Het voorkomen van deze species in de jong-holoceene klei achter de Hondsbossche zee-
wering blijft hier natuurlijk buiten beschouwing.
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Lepidochitona cinereus (L.)

Paphia pullastra (M o n t')
Scrobicularia plana (D a C,)

Mya arenaria L'

leven de een zeker, de ander waarschijn-
lijk, plaatselijk voor de kust van $ebied
II, maar zijn toch veel algemeener in {e-
'bied I en III en daarom voor deze laatste
gebieden karakteristiek,

Voor gebied II is de Mactra-fauna kenmerkend, waarin talrijk voorkomen

soorten als:
Natica catena (D a C.)'
Venus gallina striatula (D a C,)'
Spisu/a subtruncata (D a C,)'
Spisaía solída (L,)'
Mactra corallina cinerea Mont, [Plaat 7, ÍiÊ' 109-1101 en

Donax uittatus (D a C,).

Verschillende soorten komen aan ons strand slechts len Zuiden of ten Noorden

van een bepaald punt voor, men mag daarom veronderstellen, dat zij ons fauna-gebied

van het Zuiden, respectieveliik Noorden, uit hebben bereikt (",f' p. t32)' De zrÁde'

lijke soortenzíjn vaak tot gebied I beperkt, haar Noordgrens ligt hooSstens in $ebied

IÍ; de noordelijke zijn omgekeerd hoofdzakelijk in gebied III aanfetroffen en vinden

haar Zuidgrens hooglstens. in $ebied Il' Zuideliike soorten ziin o,a'z

Lepidopleurus cancellcÍus (G. B' Sow,),
Helcion pellucidum (L.),
Cíngula semicoststa semicostata (M o n t.) lPlaat t, Iíg' 21,

Graphis albida (K a n m,),
Chrysallida spiralis (M o n t,),
Odostomia truncatula Jef f r.,
Odostomia plicata (M o n t.)'
Odostomia scalarís Mac G,,

Philine alata F orb.
Nucula nucleus (L'),
Anomia ephippium L',
Venus t)errucoss L, en

Sepietta oweniana (O r b.),

Bii deze groep mo6len ook

Patella uulgata L, en
NuceIIa lapillus lapillus (L.) [Kaart 5]

vermeld worden, waarvan de schelpen weliswaar lanfs onze Seheele kust aan-

spoelen, maar díe toch zeker in Nederland niet nooiderlíjher leven dan hoo$stens bij

Scheveningen. Noordelijke soorten ziin tenslotte:

Clathrus turtonis (T u r t.),
Aporrhais pespelecani quadriÍidus D a C.,

Velutina uelutina (Miil l.),
wellicht enkele Nudibranchia (deze ziin echÍer in gebied I veel minder

onderzocht dan in gebied III, zoodat men $een conclusies ma$ trekken

uit het feit, dat sommige soorten wel uit de omsevin$ van Den Helder,
maar nog niet uit Zeeland bekend ziinl en

Abra prismatica (Mo n t.).
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$ 3. Het karakter van de aangespoelde molluskenfauna op de Nederlandsche
stranden.

Tot besluit moge hier een summier overzicht van het voorkomen van de aan-
spoelíngen op onze kust volgen, waarbij ik de verschillende stranden en de karak-
teristieke eigenschappen van hun aanspoelingen naar volgorde van Zuid naar Noord
wil bespreken. De stranden van de eilanden Schouwen, Goeree, de Beer, Ameland,
SchiermonníkooS en Rottum ken ik niet uit eigen ervaring, zoodat'mijn bespreking
daarvan geheel is giebaseerd op informatie uit de literatuur en andere bronnen. Over
de Zuidhollandsche eilanden is mij zeer weinig bekend.

Het strand van Zeeuwsch-Vlaanderen (van Cadzand. tot Breskens) is over het
geheel genomen arm aan schelpen, hetgieen wel geweten zal moeten worden aan
den sterken stroom, die in de ÏTielingen evenwijdíg aan de kust loopt. Het rijkst aan
schelpen zijn twee inhammen in de overigens strakke kustlijn n,l.: het Zwin bij Cad-
zand en de Zwafte Polder op de Éirens van de giemeenten Cadzand en Nieuwvliet. Het
aanspoelsel op d.eze twee plaatsen vertoont overeenkomsten en verschillen. Aangezien
het zuideliikste Sedeelte van den Zwarlen Polder onder Cadzand hoort, ís op het
etiket van materiaal, van deze vindplaats afkomstig, díkwijls slechts de aanduiding
"Cadzand" te vinden (hiermee is ook rekeníng te houden bij de interpretatie van de
vindplaatsaanduiding "Cadzand" in mijn systematische lijst), waardoor een verge-
lijkíng van de twee natuurliike vindplaatsen het Zwin en de Zwarte Polder gebaseerd
op de mij beschikbare glepievens níet mogelijk is.

Van de fossielen valt in de eerste plaats Cardita planicosta (L a m.) hier op,
die op het strand van het Zwin zeer algemeen is en naar het Noorden lanSzamerhand
zeldzamer wordt. Van Breskens ziin mij slechts frapimenten van deze species bekend.
Ook ander materiaal uit het Paníselien spoelt aan de kust van Zeeuwsch-Vlaanderen
aan (zie p. 118). Verder vindt men er fossielen uit het Anversien, het Diestien, het
middenplioceen (Scaldísien & Poederlien) en plistoceene mollusken, die behooren tot
de "Eemfauna" (zie kaart I), Ook van deze schelpen zijn het Zwin en de Zwarte Polder
de rijkste vindplaatsen.

Van de recente soorten zijn Cardium edule L. en Scrobicularia plana (D a C.)
alEemeen en spoelen ook de lee{e schalen van Pqtella uulgata L., diverse Littorina-
soorten en NuceIIa lapillus lapillus (L.), die alle op de golfbrekers leven, hier aan,

LanSs de Zeeuwsche stroomen vindt men plaatselijk, waar de omstandigheden
voor het aanspoelen gunstig ziin, sedimenten, die ín het algemeen niet rijk aan soorten
ziin, maar die de schelpen van d,eze soorten in groote massa's kunnen bevatten. Karak-
teristieke soorten van d,eze afzettinSen ziin bijv.t

Littorína líttoreo (L,),
Littorina saxatilís (Ol,) eventueel met de var. rudis (Mat.),
Littorins obtusata littoralis (L.),

' Hydrobia uluae (P e n n ,),
Buccinum undatum L,,

' Retusu alba (Kanm,),
Mytilus edulis L,,
Ostrea edulis L.,
Cardíum edule L.,
Paphia pullastra (M o n t,),

' Abra tenuis (Mont,),
Scrobicularia plana (D a C,),
Macoma balthica (L,) en
Mya orenaria L.,
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waarvan de met een ' aangeduide soorten vooral op plaatsen, waar slikken met
geulen en poelen in de buurt zijn, talriik ziin te vinden.

Ook het aanspoelsel op enkele mij bekende plaatsen lan$s de ïíesterschelde
is ongeveer zoo samengesteld, Een uitzonderingspositie neemt hier de Kaloot in, waar
behalve de genoemde recente fauna ook no! zeer veel fossielen van verschillenden
ouderdom voorkomen. De Kaloot is een 6lroote zandbank op den hoek van de Wester-
schelde en het Sloe, die zelÍ zeer waarschijnlijk grootendeels uit tertiair materiaal is
opgebouwd. Tegenwoordig vindt hier afslaS plaats en men zíet daarbii de - voor het

meerendeel middenplioceene - fossíelen bloot komen. !íat betreft de conservatie'
toestand van de plioceene mollusken is de Kaloot een unieke plaats; ter staving van

dezebewering zijn op plaat 2 &.3, ÍiÉ.26-47 enkele series van Gastropoden, door den

heer Brakman op de Kaloot verzameld, afgebeeld. Tevermeldenisookhetfeit, dat

de kleur van de plioceene mollusken van de Kaloot geelachtíg tot grijs is, hetgieen

overeenkomt met de kleur van plioceene schelpen uit boringen. Dít is een punt van

verschil met de plioceene mollusken van het strand van 'Walcheren, want die zijn in
het algemeen bruin, Op de Kaloot spoelen fossielen aan uit het Paniselien, het Anver-
sien, het Diestien, het Casterlien, het middenplioceen (Scaldisien * Poederlien) en

mollusken. die deel uitmaken van de fauna van de Eemlagen (zie kaart I),
Aan de overzijde van het Sloe, tusschen Nieuwland en Vlissingen, víndt men

slechts bij hooge uitzondering fossiele schelpen, welke dan meest uit het midden-

plioceen afkomstig zijn.
Het Zuidweststrand van Walcheren is niet rijk aan schelpen, wat waarschijnlijk

te wijten zal zijn aan den sterken stroom evenwijdig aan de kust in de Galgeput en

het Oostgat. Het recente aanspoelsel komt in hoofdzaak overeen met wat men aan het

strand van Zeeuwsch-Vlaanderen vindt, alleen zijn Paphia pullastra (M o n t') en

borende soorten als Petricola pholadiformis Lam., Barnea candida (L.) en Zirfea
crispata (L.) hier algemeener. Fossiele mollusken uit het plioceen of deel uitmakend
van de Eemfauna worden op het Zuidweststrand van Walcheren bij hooge uitzonde-
ring aangetroffen.

De Noordwestkust van Walcher-en is waarschijnlijk het rijkst aan soorten van

alle Nederlandsche stranden. Dit komt vooral door de 6iroote hoeveelheid fossielen uit
verschillende formaties, die hier zijn aan te treffen, Het rijkst is het strand tusschen

Westkapelle en Domburg, en,wel met name op dat gedeelte, waar geen Solfbrekers
zijn. De totale rijkdom aan schelpen en daarmee ook de kans er zeldzamere fossielen
tusschen te vinden, neemt naar het Noorden toe geleidelijk af. Bij Vrouwenpolder
zijn de fossiele moll.usken tamelijk zeldzaam. Toch ziin de fossiele schelpen op het
geheele Noordweststrand van U7alcheren verre in de minderheid ten opzichte van de

recentel een quantitalieve analyse, zooals deze door den heer De B r u y n e in het

najaar van 1926 van een monster schelpen van Oostkapelle is gemaakt, toont dit
duidelijk aan. Met toestemming van den heer D e B r uyn e geef ik de resultaten
van zijn anaLyse hier weer. Het monster woog l79t gr. De samenstellinf was aldus:

Niet nader gedetermineerd gruis
33012 ex. Cardium edule L.
43012 ex. Spisu/o subtruncata (D a C.)
32012 ex. Macoma balthica L.

4512 ex. Mytilus edulis L.
5012 ex. Spisu/c elliptica (B r o w n) ')

810 Sram
385 gram
350 gram
150 gram
35 Sram
28 gram

r52

") Bedoeld is waarschijnlijk Spisulc solidc (L.).

Transport: 1758 gram



212

3012

I

312

312

' 212
. tlt
-1
' tlz- tl2-u2
'1
"l. tlz

ex. Ostrea edulis L.
ex, Donax uittatus (D u C.)
ex. Nucella lapillus lapillus (L.)

ex, Petricola pholadiformis Lam.
ex. Tellins tenuis D a C.

ex. Astarte basterotii De la J.
ex, Astarte spec.
ex. Dentatium spec,
ex. Chlamys uaris (L.)
ex, def. "Cardita squamosa" *)

ex. Cardita chamaeformis (J. S o w,)
Ír. Cyprina islandica (L.)
Ir. Paphia senescens (C o c c.)

ex. Corbicula fluminalis (M ii I l')

Transport: 1758 gram
15 gram
11 Sram
2 gram

j

I

i
l

5 gram

Totaal: l79I Sram

De met een * aangeduide soorten zijn zeker fossiel, uit de analyse blijkt duide-

lijk, hoe zlj qualílatief belangrijk (47 % van het aantal soorten), quantitatief echter
zeer onbelanSrijk zijn (ongeveer f % van het Seanalyseerde deel van het monster).

Op het Noordweststrand van Uí/alcheren vindt men lossielen uit het Paniselien,
het boveneoceen, het Anversien, het Diestien, het Casterlien, het middenplioceen
(scaldasien & Poederlien), het Icenian en mollusken, die deel uitmaken van de
"Eemfauna". De meest algemeene fossielen van het strand van Walcheren ziin aL'
komstig uit het plioceen en plistoceen; enkele van de meest voorkomende soorten zijn:

Glycymeris glycymerís uaríabilis (J. Sow'),
verschíllende verte6ienwoordigers van het llenus Astarte, waarvan
Astarte semisulcata withami (S m.) en
Astarte montagui (D i I I w.) het meeste $evonden worden,
Cyprina islandica (L,),
Paphia senescens (C o c c.),
Mactra corallina plistoneerlandíca n' subsp' en

Macoma obliqua (J. Sow.),
Wat betreft de recente schelpen vinden we op 'Walcheren een typische

Cardium-Iaunai op te merken val.t ook, dat na stormen Spisula solida (L.) in
giroote massa's levend of in verschen staat gevonden wordt, terwijl van Spisu/o sub-

truncata (D a C.) hier voornamelijk verweerde exemplaren worden aanSetroffen,

Het strand van de ÏTest- en Noordwestkust van Noord-Beveland heeft den

heer Brakman in de iaren t927-t929 verschillende mooie vondsten van fos-

siele mollusken opSeleverd, Vooral mogen hier kleine Gastropoden, die ten deele uit
het Icenian afkomstig zijn zooalst

Potamides tricinctus icenicus Harmer,
Boreoscala greenlandico (Pe rry),
Amauropsis islandica (G m e l,) en

Ringicula uentricosa (J. S o w.) genoemd worden,
Tegenwoordig is het strand van Noord-Beveland echter veel minder rijk aan

soorten. ïTellicht werd de tijdelijke overvloed uit de jaren t927-1929 veroorzaakt

*) Bedoeld is waarschijnlíjk Card,íto planicosta (Lam.).
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Littorins soxatilis (O l.),
Hydrobia uluae (P e n n.),
Retusa alba (K a n m.),
Csrdíum edule L.,
Mscoma bolthicaL. en
Abra tenuis (M o n t,).

Ilíj kunnen thans overgaan tot de besprekinS van Sebíed IL In teSenstellinf
met Sebied I vinden wij hier een langie ononderbroken kustlijn, waar het aanspoelsel
van Zuid naar Noord geleidelijk van karakter verandert. Tusschen Hoek van Hol-
land en Egmond aan Zee vindt men de typische Mactra-Íauna, gekenmerkt door het
algemeen voorkomen van Spisu/a subtruncata (D a C.), De schelpen van deze specics
vormen op dit gedeelte van onze kust dikwijls geheele banken, waarin andere mol-
lusken verre in de minderheid zljn.

Een monster uit een dergelijke aïzettinf, op 8 Maart 1935 bii paal 60 tusschen
Zandvoort en lJmuiden genomen, werd door mij Seanalyseerd, van welke analyse de
resultaten hieronder zijn weergegeven:

Het monster heeft, nadat het zand met een Íijne zeel is tit{ezeefd, een Se-
wicht van 728 gram en een droogi volume van 1 L, Het eigenlijke volume van het
monster, onder water gemeten, bliikt 250 ac. te zijn. Een 6lrovere zeeÍ van onSeveer
2.5 X 2.5 mm, maaswijdte laat gruis door, dat vnl. afkomstig is van schelpen van
de volgende soorten:

Spisu/c spec.,
Donax uittatus (D a C,),
Cardium edule L.,
Macoma balthíca (L.) en
Abra alba (\U7' \í/ood).

Enkele exemplaren of losse kleppen behooren tot:

Spisu/c subtruncata (D u C,) iuv.,
Donax uittatus (D a C.) i.u.,
Natica spec, iuv.,
Mysella bidentata (M o n t,) en
Hydrobia spec.

Tenslotte moeten nof fragmenten van Echinodermenskeletten en

spec. genoemd worden, Al dit Sruis samen weegt:

Door de grove zeeÍ wordt niet doorgelaten:

Sruis vnl. van Spisu/a subtruncata (D a C.)
75812 ex, gaaf of naglenoegi gaaf, iuv. tot ad. SpÍsu/c subtruncata (D a C.)
50 fr. & 4712 ex, (w.o. iuv. & del) Donax uittatus (D a C,)
t20 Ír. & enkele tÁ e*, iuv. Cardium edule L.
3612 ex, (enkele def,) Spisula solida (L.)
16 fu. Mactra corallina cinerea M o n t.
1 ex. & 2412 ex. (w,o. juv, & def.) Macoma balthica (L,)

van Balanus

70 gram

220 gram
380 gram

18 gram
17 Sram
10 gram
5 gram
5 Sram

Transport: 725 gram
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I Ir. Littorino spec,

2 ex. juv. Natica spec.
I Ir. Natica catena (D a C')
2 Ír. MytíIus edulis L.
112 ex. MyseIIa bidentata (M o n t.)
212 ex, iuv. Venus gallína striatula (D a C')
I Ir. Petricola pholadiformis L a m.

Transport; 725 frarn

3 gram
7 ïr. Abra alba {V/. Wood)
4 Ir. Scrobicularia plana (D a C.)
t8 Ír, Tellinc spec.

ll2 ex. & tl2 ex. juv, & 5 Ír, Tellina fabula G m e l,
8 Ír. Tellina tenuis D a C.

3 fr. Ensis ensis (L.)
7 Í.r. Barnea candids (L.)

Totaal t 728 gram

Afzettingen van dezen aard vindt rnen over het algemeen tusschen eb- en

vloedlijn; aan de vloedlijn is het sediment veelal soortenrijker; dichter bij de eblijn

treÍt men alzettinsen van lichter materíaal aan.

Het aanspoelsel tusschen Hoek van Holland en lJmuiden is zeer riik aan

schelpen, verschillende soorten worden van Zuid naar Noord relatief minder talrijk,
bijvoorbeeld:

Tornus subcarinatus (M o n t,),
Lora turricula (M o n t,)'
Nucula nucleus (L.)'
Spisu/o solida (L'),
Lutrariu lutrsria (L') en

Saxicauells ieffreYsi W inckw.
Ten Noorden van IJmuiden neemt de rijkdom aan schelpen op het strand af,

vooral in opvallende mate tusschen Egmond aan Zee en Camperduin, waar boven-

dien een verandering in facies plaats vindt. Ten Noorden van BerSen aan Zee vindt
men namelijk een Cardium-Launa; Spisula subtruncata (Du C') neemt híer in het

aanspoelsel een tweede plaats in. Deze overSan6i van facies en rijkdom aan schelpen

is het eerst duidelijk beschreven door Van Diesen, Hoek en Lorié in de

bijlage K van hun rapport over de schelpenvisscherij enz. (1896, p. 1611162)' Nadien

is deze overÉiang in de literatuur weer ter sprake Sekomen, doordat T e s c h (1923'

p. 16) het lagere kalkgehalte van de duinen bij Bergen en Schoorl er mee in verband

heeft gebracht. Hoewel deze hypothese van T e s c h zeeÍ aannemelijk is, zou toch

een quantitatíef onderzoek van de desbetreffende aanspoelingien SewenschÍ ziin, om

haar aan te toetsen.
Het faciesverschil openbaart zich niet alleen in het domineeren van Cardium

of Spisu/a, maar er zijn nog andere soorten, waarvan het voorkomen ten Zuiden en

ten Noorden van Bergen aan Zee verschillend is. Een vergelijking van de mollusken-

fauna op het strand van Zandvoort en dat van Bergen aan Zee toont aan, dat ver-

schillende soorten, die bij Zandvoorl voorkomen, bij Bergen aan Zee en noordelijker

veel minder of in het geheel niet $evonden wordenl dit ziin bifvoorbeeld:
Tornus subcarinatus (M o n t'),
Lora turricula (M o n t.)'

156



Venus lallina striatula (D a C.) en I . r

spisula solida (L.) | 
in levende of versche exemplaren'

Omgekeerd ziet men ook elementen, die bii Zandvoort min of meer zeldzaam
zijn oÍ niet voorkomen, bij Bergen aan Zee en noordelijker mínder zeldzaam worden;
bijvoorbeeld;

' Lacuna uincta íM o n t,),
' Hydrobía uluae (P e n n.),

Cingula semicostata aculeus G o u I d,
' Ríssoa membranacea (J. A d.),
' Retusa alba (Kanm.),

Montacula lerruginosa (M o n t.),
Paphia pullastra (M o n t.) en
fossielen uit de Eemlagen,

De met een * aan6leduíde soorten leven in gebied II[, de toenemende algemeen-
heid van hun leege schelpen op het strand ten Noorden van Bergen aan Zee wijst op
aanvoer uit het Noorden.

Langs de kust van gebied II zijn ys6r de kustverdediging op verschillende plaat-
sen - tusschen Hoek van Holland gn gsheveninElen en tusschen Camperduin en Den
Helder - golfbrekers aangebracht., Op de naburige stranden vindt men - evenals in
de nabijheid van havenpieren, zooals te IJmuiden - de schelpen van de op deze
"kunstmatige rotskusten" levende líttorale mollusken talrijker dan elders, Deze líÍto-
rale molluskenfauna is in Sebied II zeer arm aan soorten en bestaat uit:

Littorina líttorea (L,),
Littorina saxatilís (O l.) vooral in de var. rudis (M a t.) en
Mytilus edulis L.

Ook andere soorten zijn, blijkbaar door de plaatselijke oecologische omstandig-
heden, slechts hier en daar op het strand van het vastelandsgebíed van Noord- en
Zuíd-Holland algemeen (respectievelifk minder zeldzaam), zoo bijvoorbeeld:

Paphia pullastra (M o n t.),
Scrobicularia plana (D a C,) en
Mya arenaria L. bii IJmuiden.

ÏTaarschiinliilr leven deze soorten daar in de buitenhaven, Borende mollusken
vindt men vooral daar, waar de zeebod,em voor de kust voor een belangrijk deel uit
veen bestaat. Zoo ziin:

Petricola pholadiformis L am.,
Barnea candida (L.) en
Zírlea crispata (L,)

op het strand tusschen BerSen aan Zee en Camperduin en tusschen Petten en Huis-
duinen algemeener dan elders.

Zoetwatermollusken spoelen bii Hoek van Holland' (Nieuwe ïTaterweg),
Scheveningen (VerverschinSskanaal) en Katwijk (Ríjnmond) in grooteren getale aan
dan op andere plaatsen.). i

Op de Noordzeestranden van de ïí/addeneilanden víndt men een typische
Cardium'Íauna; het sediment op het strand van Texel sluit zich direct aan bij de
aanspoelinpien op het noordelijkste deel van de kust van gebied IL In het lichte mate-
riaal komen híer ook soorten als:

Hydrobia uluae {P e n n,),
Lacuna uíncla (M o n t.),

') Voor de verspreiding der Uzio's en Anoílonta's op het strand van het vaste land van Zuid-
Ilollaud z!e: KJuizinga 1936.
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Ríssoo membranacea' {J, Ad,) en

Retusa alba (K a n m,)

voor, díe wel uit de Waddenzee afkomstig zullen ziin, De fossielen uit de Eemlafen
treft men hier talrijker aan, zij ziin bijvoorbeeld op het strand van de SluÍter al{e.
meen. Ook op Vlieland, Terschelling en - zii het veel minder talriik - op Ameland
vindt men verteXlenwoordigers van de Eemfauna, waartoe ik de volgende soorten
ieken (al moet het voorkomen van de laatste twee ín de Eemlagen no$ bewezea

worden):

Bittium reticulatum (D a C.),
Chlamys uaria (L.),
Díuaricella diuaricata (L.)'
Cardium tuberculatum L.,
Cardium acuteatum L.
Paphia senescens (C o c c,),
Paphía decussata (L.)'
Macha corallina plistoneerlandica nóv, subsp' en

Mactra glauca Born,

Te beginnen met Vlieland, maar vooral op Terschelling, Ameland en Schier-
monnikoo{ wordt een aantal soorten minder zeldzaam, dat de molluskenfauna,op de

stranden van de noordelijhe Waddeneilanden een eígen karakter verleent; hiertoe
reken ik bijvoorbeeld:

Turritella communis R i s s o,

Clathrus turtonis (Tur t o n),
Neptunea antiquo (L.), -

Cyprina islandica (L.1,

Solen margino,tus Mont. en
den grooten vorÍn van Ensis síligua (L.).

' Het aanspoelsel'op de Waddenzeestranden van de noordeliihe eilandengroep
vertoont overeen^komsten met het sediment aan de oevers van de Zeeuwsche stroomen,
Op golfbrekers, dammen enz, leven hier:

Lepidochitona einereus (L.),
Littorina líttorea (L.),
Líttorind saxatílis (Ol,) vooral in de var. rudis.(Mat.),
Littorina obtusata littoralis (L,) en
Mytilus edulis L.

Terwíil voor het yit de Waddenzee afkomstige aanspoelsel de volgende sooriea
karakterístiek ziinz

Lacuna oincta (M o n t,),
Hydrobía uluae (Pe.nn.f ,

Rissoa nembranaceq íJ. Ad.),
Buccinum.undatum .L,,
Retusa alba (Kanm.),
Cardium edule L,
Paphia pullasha (Mo nt.),
Abra tenuís (M o n t.),
Scrobiculario pïana-(D a C,),
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Macoma balthica (L,) en
Mya arenarta L.,

waarvan er sommí6le echter slechts zeer plaatseliik voorkomen. Een derfelijh aan-
spoelsel vindt men ook aan de Groningsche en Friesche kust, Plaatselijh kunnen hier
Sroote ophoopingen van schelpen ontstaan, waar in een luwe hoek de stroom ziin
sediment rijkelijk aizet. Een klassiek voorbeeld daarvan is sedert het verschijnen
van Staring's "debodemvanNederland" (deel I1856, p.221) ín de literatuur
te vinden, Het betreft de meer dan 1 m. dikhe afzettíngen .bij Dijkshoek (Fr.), die
laterookdoor Lotíé (in Van Diesen, Hoek en Loríê 1896, p. 152)zijn
beschreven,In deze, uit vele la$en bestaande aÍzettinSen is plaatseliik Cardíum edule
L. plaatselijk ook Macoma baíthíca (L.) de overheerschende vorm, terwijl verder
voorkomen:

Littorina littorea (L.1,

Buccinum undatum L.,
Mytilus edulis L., .

Suobicularía plana (D a C.) en
Mya arenaria L.

Deze alzettingen werden gere$eld afgegraven en de aldus gewonnen schelpen
worden gebruikt voor het verharden van de we{en in den omtrek, Of de toestand thans
nog zoo is, is mij niet bekend

AanspoelinÉen van den oever van den Afsluitdijk, Wíeringen en de Noordoost-
kust van Noord-Holland dragen voor zoover mij bekend ís, eenzell.de karakter als
de andere alzettín{en lanSs de kusten van de Waddenzee,

Hiermee ben ik dus aan het einde van mijn bespreking van het karakter van
de aanspoelingen in Sebíed III en daarmee van dit Seheele overzicht gekomen,
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IItl
l.

I rt Il{OOenOUm.

Na 12 September 1936 had ik gelegenheid de literatuur uit de laatste maanden van 1935 en den
aanvang van 1936 alsmede eenige nieuwe vondsten uit dienzelfden tijd nog in dit manuscript te ver-
werken. Dit was echter reeds ten deele definitief afgesloten, toen de volgende publicatie het licht zag:
Heurn, F. C. van, 1936. - Over fossiele schelpen van het Nederlandsche strand en hare verwantschap

met fossielen uit de tertiaire lagen van België en Engeland. Wageningsche Boek- en Handels-
drukkerij N.V., \['ageningen.
In deze publicatie worden een aantal fossiele mollusken van de Zeeuwsche stranden aan de

hand van meerendeels uitmuntende foto's besproken. Op vele plaatsen is de schrijver een andere meening
toegedaandanik.OoknagrondigebestudeeringvanVan Heurn's publicatie vind ik echter in het
algemeen geen reden mijn opinie te wijzigen.

Een aantal punten wil ik in de volgorde, waarin zÍj in het geschrift ter sprake komen hier
bespreken:

1. p. 8 regel 10 van onder staat Pecten, nurrim,us í.p.v. Pecten grondts J. Sow. (c.f. de geciteerde
plaats bij Tesch); wanneer deze vergissing is verbeterd, wordt 'schrijvers redenatie duidelijk. Het
is mogelijk, dat zij steekhoudend is. Mijn opvatting, dat van Pecten mnainrus (L.) in de stratigraphie
elkaarvierrassenopvolgenn.l.: P,m.westend,orpinrws N.&\ry., P.m.grcnilis J.Sow., P.m^com-
planatus J. Sow. en P. m. marimus (L.), is gebaseerd op den uit de literatuur verkregen indruk,
dat P. m, usestenilorpianus in oudere, P. m. granilis in jongere lagen van het onderplioceen overweegt,
Dat de sprong van gro.ndis rta;at complanotas grooter is dan van complonntu,s taar maeímus kan niet
ontkend worden en daarom is de stelling te verdedigen, dat westenil,orpíanusengrozr.disnietalsrassen
van P. mnoimas zijn op te vatten,

2. De door Van Heurn op plaat II fig. 1-13 en op plaat III fig. 1-4 en 8-11 afgebeelde schelpen
hooren volgens mij tot eenzelJde, zeer variabele, soort waarvoor de naam Chlanrys globrc (L.) het
meest in aanmerking komt. De variabiliteit van het aantal ribben bt1 Ch.Iamys owrcula:ns (L.) heeft
daarmee niets te maken. De op plaat III afgebeelde vormen van Chl. glabra zíjn diegene, die in mijn
discussie (p. 62) als uitgangspunt werden gekozen: fig. 1--4 zijn rechterscÉalen, fig. 8-11 linkerschalen.
Op plaat II vinden wij exemplaren, waarbil de intermediaire ribben van de linkerschalen ongeveer
even groot zijn als de primaire ribben (fig. 5!) en oqereenkomstige rechterschalen, waarbij de groeven
in de primaire ribben ongeveer even sterk ontwikkeld zijn als de gtoeven tusschen de primaire
ribben (fig. 7!), De op plaat III fig. 5-7 afgebeelde exemplaren behooren, voorzoover ik naar de afbeel-
ding kan beoordeelen lol Chlamys tígerha (Miill.) (c.f. hierboven p. 63); dat de voorwerpen van fig.
6 en 7 tot Chl. septemra.ilrnto (Miill.) te rekenen zouden zijn betwijfel ik ten zeerste.

3. p. 16. Het is mij niet recht duidelijk wien Van Heurn voor den auteur van Pecten souerbgí
aanziet. Ik kan nauwelijks gelooven, dat hij meent deze soort zelf het eerst beschreven te hebben,
al zou een argeloos lezer dit kunnen veronderstellen.

4. p. N. Capulus ungarícus (L.) wordt ten onrechte bij de ,,bivalve molluscen" opgesomd.

5. Plaat VI fig. 3 is geen Astarte, maar Vertus imbricata J. S o w.
,, 5 ,, ,, Paph,in senescens (Cocc.),

De andere op deze plaat afgebeelde exemplarèn lijken mij inderdaad Astarte's of zij tot op de soort
juist gedetermineerd zijn, durf ik alleen op de afbeeldingen afgaande niet te zeggen; voor fig. 4
[A.sulcata (D a C.) var. elli.ptica (B r o w n)] Iijkt het me zeer waarschijnlijk.

6. Plaat VII fig. 1-1b: geen Artemi,s (Dosínia), maar Venus co,sina, L.
,, l-Zb:. r:íet Venus casvw L., maar V. aerrucosa L.
,, 44b (in de verklaring vergeten) waarschijnlijk: Gastrana Jraailís (L).
,, 5_'5í: geen Topes (Paphin), maar Astarte semisulcata wíthami. (Sm).

7. Plaat VIII fig. 1 is niet Carili,um eilule L. var. rustica Jef f r. (: C. ed. L. var. paludpsa B. D. D.
nec C.rustícurn L.) maar C. ed. L. var. Iama,reki Rve dus geen brakwatervorm
(c. f. Brakman 1936).

,, 1a; waarschijnlfrk hetzelfde als fig. 1, maar naar de figuur alleen niet zeker te zeggen.
,, 2 is niet ?opes perotsalis Wood, maar Paphi.a senescens (Cocc.).
,, 6 is rriet Mactro otsalts J. Sow., maar Spi.sula subtruncatu (Da C.).

8. De op plaat X afgebeelde exemplarên behooren m.i. tot de boven-eoce ene Ostrea pli.cata (So l.) (c. f.
hierboven p. 65).

9. Op p.24 vermeldt Van Heurn Tellína ynaetenuís Leathes M.S., S. Woodward van het
strand van Domburg. Hoewel deze vorm in het jong-middenplioceen en het oud-bovenplioceen van
ons land volgens Tesch (1912, p. 46, no. 86) niet zeldzaam is, ken ik haar niet van de Zeeuwsche
stranden. Ik heb dat altijcl aan de groote breekbaarheid van de schelpen van deze soort geweten.
Het zou intercssant zfrn, wanneer de heer Van Heurn nadere bijzonderheden over deze vondst
bekend zou willen maken.
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Alphabetisch register der species- en zubqreciesnamen, waarin synoniemen niet zijn opgenomen'

behalve gangbare genusnamen, die cu,rácf gedrukt z$n. Het bladziidenummer van de speeiale besprekiag

der soorten in de systemathirche liist is telkens cursiBf gedrukt'

Abra alba 92, 138, 155' 156

,, prismatica 92, 138, 131r, 150

,, tenuis 91, 92, t3f, 149, 151, 154' 155, 158

Acanthodoris pilosa 4{1, 137

Aclb, zrez Graphis
Amtrea, zie: Patelloida
Acteon tornatilis 46, 137

Adzorbis, zie: Torrrus
Aeolidia papillosa 5I, 13'il

Aeolb, z.te. Aeolidia
Alloteuthis subulata 112, I.n, U2
Aloidis gibba 98, 128, 138, 146

Alvania beanii beanii 16, 136, 13S

,, crassa 16, 136

,, . lactea 16 131

zetlandica 16, 136, 139

Amauropsis islandica 30, ln, L53

Am,phrínn, zie: Cratena
Ancula crtstata 49, 13?

Anisocarilia., zie: Miocardia
Anodonta spec. 115, 1tl8
Anomia, zie ook: Heteranomia
Anomia ephippium n, ffi, il, 137, 146, 1í)
Antedon bifida 144

Anlíopo, zie Antiopella
Antiopella cristata 50, 13?

Aporrhais pespelecani 29' lA, 136

,, quadrifidus 30, 116. 150

,, serresianus macandrae 29

Arcabarbata 54, 131

,, lactea 54, 55, 137, 139

,, tetragona 55

Archnlia, zie: Saxicavella
Arcopagia crassa 93, 138

Artema, zie: Dosinia
Assiminea gnyana 1rÍ0

Astarte basteroti 66, 123, 1Í]
,, burtinea 67, 123

,, galeotti 67

,, incerta 66,68, 12i3

,, rnontagui 67, 68, 1Zí, 153

r, obliquata 67, 123

,, omalii 66, 123

,, semisulcata 67

,, semisulcata withami 67, ln, $:], 1?3

,, E)ec. 117, 153

,, . sulcata 66, 137, 146, 1?3

,, triangularts 68

Atractodon elegans J6, 3il

Balanus perforatus 8, 1il4

,, spec, 155

Batbatia, zie: Arca
Barnea candida 1N,133, 138, 152, 156, 157

,, parea I00,138, 146

Beln, ziet Lclra
Bittium reticulatum 21, 22, 8, 129, 130, 136' 139'

149, 158

Boreoscala gteenlandica 25, tn, 153

,, similis 25, 1%
Buca nnpsis, zie: Liomesus
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Buccinum undatum 39, 43, 74, LA Ln, 1415, 1Í1'
158, 159

Cadlina laevis C9, 13?

Calllostoma spec. 9
,, zizryphinum conuloide 9, 136, 146

Calyptraea óinensis n, n, tg0, L46
Cancellariia crntorta 42, l2A j

,, jonkairiana 42, 12$

Capuh.rs obliquus 28, 1%

,, recurvatus 28

,, ungaricus 27, 12+ t'13

,, unguls 2& 121
Carcinus maenas 57

Cardita chamaeformis 69, 70, 123, 153

,, corbis 70

,, orbicularis 70, t2
,, planicosta n,69,71, 11?, 118, 119, 1$, 151, 153

,, scalarls 70

,, senilis 69,122
,, spec. 69, 119

,, squamosa 1!Íl
Cariliurn, zie ook: Laevicardium, Serripes
Cardium aculeatum 77,78, t58

,, echinatum 7& 138, 146

,, edule edule 76, 7?, 85, 88, 91, 92, 132, 13:!,

134, 138, 141, 151, 152, 154, 155,
. 158, 159, 173

,, edule edulinum 76, 123

,, exiguum 77, 130, 139, 158

,, tuberculatum 77, 78, 88, 129' 130' 149' 158

Casfraria" de: Galeodea
Ceramium rubrum 105

Ceratisolen, zle: Pharus
Cerithiu'nu zie: Bittium, Cerithiópsis, Laeocochlis'

Potamides. Seila
Cerithiopsis tutrercularis 22
Chdmeloea, zie: Venus
Chiton, zie: Lepidochitorra
Chiton spec. 5
Chlamys distorta 60

,, flexuosa 62, 131

,, glabra 62, l3l,173
,, harmeri 6ll, 123

,, islandica 60

,, multistriata 6{l

,, opercularis 6I, 6:], 137, 143, 145, 1{5, 173

,, princeps 59, 122
septemradiata 173

,, sowerbyt 61, 1?3

spec. 1tl4

,i tauroperstriata 60

,, tigerina 63,123, t37' 113, 173

,, varia 59, 60, 88' 129, 130, 137, 153, 158

Chorda filum 55

Chrysallida decussata 26, 136

,, spiralis 26, 136, 139, 150

Chrgsoilnmus, zle: Atractodon, Neptunea
Cineula semicostata aculeus 15, 136' 139' 157

semicoÊtata ,5, 136, 150

Cingula semisbiata lf, 13q. U4
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Circulus striatus 1I
Cirsostrema funiculus 23
Clathrus clathratulus 24, 25, 136

,, clathrus 24,136
,, minutus 24, 25

,, trevelyanus 24,136, 146

,, turtonis 24, 136, 150, 158
Clathurella, zie: Philbertia
Clausinella, zie: Venus
Codium q)ec. 48
Columbella, zie ook: Pyrene
Columbella mercatoria 116, 146
Colus curtus 37, 38

,, exiguus 37,38, t24
,, gracilis 37, 137, 141-, 145

Conus dujardini 45

,, spec.45
Corambe batava 49, 137

Corbicula fluminalis 116, 153
Corbula, zie: Aloidis
Crassatella propinqua 68, 69, 119
Cratena aurantia 50, 137
Crepidula fornicata 8, 29, L36,141, 1Lg
Cultellus pellucidus 95, 138

Cgclostrema, zie: Circulus
Cylichna cylindracea 47
Capraea, zie: Pustularia
Cyprícard.ia, zie: Miocardia
Cyprina islandica 71,72, 88, 137, 141, 145, 153, 154, 158

,, rustica 77, l7l
Carena, zie: Corbicula
Cyrtodaria angusta 98, 123

,, siliqua g8

Cgtherea, zie: Pitaria

DeJrancta, zie: Philbertia
Dendronotus frondosus 49, 137
Dentalium entalis 51,52, 13?

,, spec. 153

,, vulgare 5I, 52
Digitaria digitariá 68
Diodora apertura 7, L24, L36, LM
Diplodonta astariea 72, L23

,, rotundata 72
Divaricella divaricata 73,74, 88, 128,129, 130, 131, 158
Donax scortum 116

,, vittatus 90,132,133,134, 138, 150, 153, 154, 155
Dosinia exoleta 79, 138, 146

,, lupinus 79
lincta 79, 80, 138, 146

Doto, zie: Idulia

Eastonia. zie: Standella
Echinocardium cordatum 133
Eledone cirrhosa 773,114,738, I42
Elysia viridis 48,137, t49
Emarginula conica 6, 124

,, crassa 6, 124

,, reticulata 6
Embletonia pallida 50, 137
Ensis ensis 96, 133, 138, 154, 156

,, siliqua 96, 138, 146, 158
Epitonium frondiculum 23
Erato voluta 32, L24,139
Eubranchus exiguus 50, 137
Eupagurus spec. 24

Facelina coronata 51, 137

,, drumrnondi 5I, 137
Fi.ssurella. zie: Diodora
Fucus spec. '1, L1., 48

.. vesiculosus 8
Fusas, zie: Atractodon, Colus, Neptunea, Searlesia

Galeodea bicatenata 33

Gahsina. zie: Eubranchus
Gari depressa 91

,, fervensis 90, 138, 146
Gastrana fragilis 93, 130, 173

,, laminosa 93, 94
Gibbula cineraria 10, 130, 136, 139

.. cineroides I0
,, magus 9, 10, 130

,, octosulcata 10,724
,, tumida Í0, 136, 146

,, umbilicalis 10, 136, 144
Glossus humanus 70,71, t22
Glgcgm.erís, zie ook: Cyrtodaria
Glycymeris bimaculata 55, 56

,, glycymeris glycymeris 55, 137
variabilis 55, ll7, LU, 153

,, pilosa 56, 120

,, violascens 56, 137, 146
Glyphís, zie: Diodora
Goniodoris nodosa 49, 137
Graphis albida 25, 136, 150
Grgph,aea, zie: Ostrea
Gyraulus gredleri 1I5

,, spec. 115

Haedropleura septangularis 43
Helcion laeve 8, 131

,, pellucidum 8, 136, 139, 150
Heteranomia squamula 63, 64, 97, 99, 137, 143, 144
Hiatella arctica 74. 97, 99, 138, 143,144

,, gallicana 97, 138
Ilimanthalia lorea 7, 22, 57, 93, 74, lM
Hydractinia spec. 43
Hyd,robia, zie ook: Potamopyrgus
Hydrobia spec. 155

,, stagnalis 14, 136
., ulvae 74,75, 91, L32, t34, 136, 140, 148, 149,

151, 154, 155, 15?, 158

Idulia coronata 50,t37
Ischnochiton albus 5, 6, 136
Isocartlia, zie: Glossus

Kellia ambigua 74

,, suborbicularis 74, 137.144,146

Lacuna crassior L2

,, vincta II, 136, 140, 149, 15?, 158
Laeocochlis granosa 23, 124
Laevicardium crassum 75, 78, 88,138, 146

,, decorticatum 75,124
Lamellidoris aspera 48, 137

,, bilamellata 48, 137
Laminaria spec. 48
Lasaea rubra 74, t38, lM
Leila, zie ook: Portlandia
Leda lanceolaÍa 54, t27

,, myalis 53, 127
Lepas pectinata 105, 107, 108, 144

,, spec. 105
Lepeta caeca 9

.. fulva 9
Lepi.dochi.ton, zie: Lepidochitona
Lepidochitona cinereus 4, 5, 92,136, 150 158
Lepidopleurus cancellatus 4, 136, 150
Lepton nitidum 132
Liomesus dalei 36

.. ovum 36
Littorina littorea 12,13, t32,133, 136, 151, 157, 158, 159

,, neritoides petraea 13, 136, 146

,, obtusata littoralis 13, 14,136,144,149,151,158
,, saxatilis 12, t3,136,151, 155, 157, 158

,, spec. 151, 156
Loli,go, zie ook: Alloteuthis, Todarodes
Loligo forbesii, 111, 138, 142

t75



Loligo vulgaris 111, ÍI2, 138,142
Lora trevelliana 44

.. turricula 43, M, L37,139' 156

Lonpes, zie: Divaricella
Lusrma, zie ook: Divaricella, Phacoides
Lucina lacteus 72

Lutrann, zie ook: Standella
Lutraria lutraria 89, 138, 139, 156

,, magna 90, 131

Lutricularia, zie: Abra

Macoma balthica gl, 92, 94,132, 133, 134' 138, 151' 152,

154, 155, 159

.. calcarea 94, 127

,, obliqua 94,127, 128, 153

Mactra, zie ook: SPisula
Mactra corallina cinerea 88, 132, 133, 138' 150' 155

plistoneerlandica 87, 88, 131' 153, 158

,, glauca 88, 131, 158

,, stultorum 88

Malletia obtusa 53, 137' 145

Malleus vulgaris 116

Mangelia coarctata 44

,, mitrula 44' 124

Merica, zie: Cancellaria
Miocardia pectinifera 7I, 119

Modíolann, zie: Musculus
Modiolus barbatus 56

- modiolus 56, 57, t37, t43, L45

,, phaseolinus 56

Monia patelliformis 64

Montacuta', zie ook: MYsella
Montacuta ferruginosa 75, 138' 148' 157

Moschites, zie: Eledone
Murec, zie ook: Ocenebra, Pisania
Murex brandaris 116

Musculus marmoratus 57' 97' 137' L43

Maa, zie ook: Sphenia
Mya arcnaria 99, 138, 150, 151' 157, 159

,, truncata 99, 123, 138

Mysella bidentata 74,75, L32,138' 148' 155' 156

Mytitus edulis 57, ?4, 88, 99, 134, 137' 143' 14,151' 152'

15G-159
,, galloprovincialis 57

IVasso, zie: Nassarius
Nassarius consociatus 41

.. incrassatus 4I, 137' 146

,, labiosus 42

.. lamellilabrus 44, 41, L?A

,, propinqtus tl0, t24.

,, pygïnae:us 41, 42,128, 13!)

.. reticosus 39, 40

., reticulatus 40, 133, 13?

Natica catena 30, 31, 136, 150, 156

,, catenoides 3I,123
.. cirriformis 37, 12+

.. exvarians 3I, 32

,, millepunctata multiPunctata 30

,, poliana alderi 3I,132, 133, 136

,, spec. 155, 156

Neptunea antiqua 38, 137,.145, 158

.. contraria 38

,, despecta 38, 137, 145

Neutoniella, zie: Seila
Nucella lapillus incrassata 34

lapillus 34' 13?, 150, 151' 153

,, tetragona 35

Nucula cobboldiae 52, 1?7

,, laevigata 52

nucleus 52,53 137,139, 150' 156

,, proxima 53

,, pygmaea 54

,, sPec.119
.. tumidula 52, L37, L46

176

Nucula turgida 53,137

Obelia spec. 50, 105

Ocenebra erinacea 35, 130, 131, L37, LU
Octopus vulgaris 773, t38,142
Oilostomia, zie ook: ChrYsallida
Odostomia plicata 26, 136, 150

,, scalaris 26, 136, 139, 150

,, tnrncatula 26, 136' 150

Ommastrephes, zie ook: Todarodes
Ommastrephes bartramii Ii3, 138, 142

,, catoli 113,138, lA
Onoba, zie: Cingula
Ostrea, zie ook: PYcnodonta
Ostrea angulata 65' 137, 146

,, cubitus 65

,, cymbula 65

,, edulis 64,65, 18,, 13?' 151' 153

Ostrea plicata 65, 119, 173

Ozoena, zie: Eledone

Palio dubia 48, 13?

Panomya arctica 98, 127

Panopea,, zie ook: Panomya, Saxicavella
Panopea faujasii 98, 123

Paphia aurea 82

,, decussata 84, 130' 158

,, dianae 81

.. perovalis 1?3

,, Ë"ttu"to 83, 84, 138, 1il, 151' 152' 15?' 158

,, rhomboides 83

,, "ut""".to 
62,81,82,88, S9, 128-131' 149' 153'

158, 173

P orthenn, zie: ChrYsallida
Patella vulgata ?, 136, 143' 144' 150, 151

Patelloida virginea 9' 124, t39
Patina, zie: Helcion
Pecten, zie ook: ChlamYs
Pecten maximus complanatus 58,59, LU, 173

grandis 58, ln, 173

,, ,, westendorpianus 58, t22' L73

P ectunculus, zie: Glycymeris
Penn$n, zie: HYdrobia
Petricola pholadiformis n, 84, 8í, 100, 138, 152' 153'

156, 15?

Phacoides borealis 73

.. crenulatus 73

,, decoratus 73

,, spec. 72

,, squamulus ?2

Pharus legumen major 91, 131

Phosimtella, zie: Tricolia
Philbertia leufroYi 45

Philine alat'a 47,137, 139, 150

,, aperta 47,137,139
Pholas, zie ook: Barnea, Zitfaea
Pholas dactylus 101' 138

Píteopsís, zie: CaPulus
Pisania exigua 39, 124

Pitaria chione 79

.. rudis 79

,, spec.79
Ptanorbis, zie: GYraulus
ítiiroto"r*, zie: Haedropleura, Lora, Mangelia, Phil-

bertia. Turis
Polycera, zie: Palio
Portlandia lenticula 54

Potamides tricinctus 128
icenicus 21' 127,153

,:, ,, tricinctus 2I, 124

Potamopyrgus jenkinsi 14

Psammobin, zie: Gari
Puncturella noachina 6



Putpu,ra, zie: Nucella "
Pustularia moneta 116, 146
Pycnodonta cochlear 6fl 120

furene subulata 36, 123

Retusa alba 46, 47, gl, L37, L40, 149, 151, 154, 155,
15?, 158

Ringicula ventricosa 46, ln, t?f, 153
Rissoq zie ook: Alvania, Cingufa
Rissoa inconspicua 16,136, 139

,, membranacea 17,18,136, 140, 149,157, 158
,, obsoleta Í7,124
,, parva 17,136, L44
,, spec. 144

Sabaned, zie: Hydrobia
Sarícaoa,, zie: Hiatella, Saxicavella
Saxicavella jeffreysi 97, 98, 138, 139, 148, 156
Scaïo, Scala,t'w, zie: Boreoscala, Clathrus, Epitonium
Scintilla, zie: Kellia
Scrobicularia plana 92, 93, 132, 13i1, 138, 150, 151, 154,

156-159
Searlesia alveolata 36
Seila trilineata 22, 124
Semcle, zie: Abra
Sepia elegans 102, 101-L10, 13xi', L42, t44

,, officinalis 105, 108-110, l3E, tA
,, filliouxii 109

officinalis 109

,, orbigrriana 102, 103-110, L38, 142,144 -,, spec. 8 I
Sepietta oweniana 711, 138, 142, 150

Sqiola,, zie ook: Sepietta
Sepiola atlantica 110, t38, L42
Serpula spec,74, 105

Senipes groenlandicus 76, 127

Sertularia spec. 50
Sipho, zie: Colus
Solecurtus scopula 9Í

,, strigilatus 91
Solen, zie ook: Ensis
Solen marginatus 96, 138, 1{6, 154, 158

Sphenia binehami 99, 138
Spisula arcuata 87

,, deaurata 85, 123

,, elllptica 86,87,152
,, ovalis 86, 87, 173

,, solida 85, 84 88, 132, 138, 150, 152, 153,
155-157

,, spec. 155

,, subtrunaata 76, 85, 86, 88, 132-134, 138, 141,
1il. 152-156. 173

Standella rugosa 89, 131
Sternteuthis, zie: Ommastrephes
Strombus luhuanus 116
Saeltin, zie: Cancellaria
Sandasmaa, zie: Abra

Tapes, zie: Paphia
Tectura, zie: Lepeta, Patelloida
TellhnA a, zie: Montacuta
TeIIina, zie ook: Arcopagia, Macoma
Tellina benedenii 95

,, donacina 94, 95,123,132
,, fabula 95, 138, 156

,,. praetenuis t28,, t73

Tellina spec. 133, 134, 156

,, tenuis 9t 133, 138, 153, 156
Terebra canalis 45, 124

,, exilis 45, LZI
,, inversa 45

Terebratula grandis LL?, L , Ln
Teredo megotara I0I, 138

,, navalis I0I, 102, 138

,, norvegica 101
Tergipes claviger 50

,, dqspectus 49, 54 137
Thracia papyracea 132
Tímacled, zie: Venus
Todarodes sagittatus 112-1L5, 138, 142
Tonicella marmorea 4, 136
Tornus subcarinatus 11, I& 136, 156
Trachgilermnn, zie: Ischnochiton, Lepidochitona
Tricolia pullus pictus II, 136, 144
Tridacna gigas 116
Triforts, zie: Triphora
Triphora perversa adversa 23
Tritonia plebeia 4& 137
Tntotwfu,an, zie: Colus
Trivia atrinis 33, 124

,, arctica 32, 13'lí

,, avellana Ílil
,, monacha 32, 136

Trochtts, zie: Calliostoma, Circulus, Gibbula
Trophon, zie ook: Searlesia
Tlophon muricatus 33, 34

,, truncatus 33, ttil
Turbonilla columnaris 27

internodula 27

,, Ercc. 2?
Turris turrifera 43 f \
Turritella communis 18, 19, 136, 139, 14f 158

,, imbricataria 2O 119

,, incrassata 19, l?A
,, solanderi 20, 69, 71, 119

,, spec. 119

Unio spec. 115, 148

Utnculuq zie: Retrxa

Velutina velutina 32, 136, 1í)
Venerico,rilin, zie: Cardita
Venus casina 80,123, L73

,, gallina striatula 81, 138, 150' 156, 157

,, imbricata 80,81,117, LZ3,l73
,, ovata 84 138, 139

,, verrucosa 80, 138, 150, 173

Vermetus bognoriensis 21

,, glomerahs 20, l?.4

,, intortus 20, t23
,, nystii 21

,, (Burtinella) sPec.2I, 119

,, triqueter 2I, 124

Volsella, zie: Modiolus
Voluta lamberti 42, tU

W ood;ta, zie: Digitaria

Yoliliella, zie: Portlandia

ZirÍaea crispata 100, t38, L52, L57
Zostera marina 12, 17



Summary.

The preceding treatise is a qualítative analysis of that part oÍ the or$anic

matter washed ashore on our beach that consists of marine molluscs or theír

remains, Molluscs are found washed on our shores sometimes still alive or in a very

fresh state, others are found subfossil, while again others belong to species which are

extinct in our regions; these last are, therefore, certainly fossils derivated from

submarinely eroded strata,
Of some specimens found on our beach, it may be assumed that they lived

near the finding-place, of others that they have been carried from far by sea-

currents or in other ways, Thus the Íinding ol a mollusc involves two questions,

a question of time and a question oÍ place: lChep- did it live and where did ít live'
In the first part $, a-1rc) of the treatise a list is drawn up of all the

species of marine *) molluscs which have been found on Dutch shores, and besides

o] those species which certainly belong to our recent Íauna, but have never been

found washed up, The distribution in the Netherlands of each species is discussed,

the soast being divided into three parts: region I South oI the Hook oÍ Holland,

region II between the Hook of Holland and Den Helder, and region III North

of Den Helder, Moreover systematic remarks, theories and indications on the origín

of the specimens (in time and place) will be $iven with every species,

This list contains 308 species, viz",
No, I-.4 Loricata, of which only one species [3 '.)] is known as havin$

been washed ashore,

No, 5-130 Prosobranchia, which all are known as having been washed

ashore,

No. 131-136 Pleurocoela, which all are known as having been washed ashore,

No. 137 Sacog/ossa, which have not been found washed ashore,

No. 138-156 Nudibranchia, two of which (t42, t52l have occasionally been

Iound washed ashore,

No. 15?-295 Lsmellibranchia, which all except one (178) are known as havinS

been found washed ashore,

No. 296-308 Cephalopodc, some of which have been found cast ashore (296,

297, 298, 301?, 302?, 304, 305?); of others the e$Ss

were discovered on the beach (298, 301, 302, 303).

The new name Chlamys harmeri nov, nom. has been given to Pecten

striatus J. Sowerby t823 nec Miiller 1776 P.substriatus orbigny
1852 nec Roemer 1835 : P.pusio mult. auct, This form is taken Í.or Chlamys

multistriata (P o I i) by some authors, others thínk it closely allied to (B u c-

9uoy, Dautzenberp & Dollfus) or identical with (Gignoux) chl.
islandica (M ii I l.), It is certainly also allied to Chl.tauroperstriata S a c c o.

A revision of all this affinity would be required to establish the exact value

of all these forms and their mutual relationship'

t) In an aPPendix

beach are briefly discussed'
**) The numbers in
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of the list .the land- and freshwater molluscs and exotica found on our

parentheses refer to the list of species in part I'



Newly described is; Mactra corallina plistoneerlandica nov. subsp. (Plate
7, Iig. 107-108), which is found cast ashore all along the Dutch coast and on the
island of Juist.) (Germany), but chiefly on the N.tilí/,shore of the island of ï(/al-
cheren. Perhaps also three valves belong to it, which have been described by N o r d-
m a n n from the Danish Eemien as " M.stultorum L.". This subspecies differs
from the mediterranean M.corullina (L,) by its largier dimensions and firmer shell.
The type-specimen (one valve, Domburg, IV tgI6, Jhr. !f. C, van Heurn
leg.) is found in the Rijks Museum van Natuurlijke Historie at Leyden, and has
the Íollowing dimensions: length 66mm., heigth 56mm., (%) diameter 19mm. The
largiest specimen that I saw measures; 1.72, h.64, r4d.22.

The second part of the treatise first of all contains a discussion of the fossil
molluscs that are washed on our shores, These are of Eocene age or youngier. Ter-
tiary molluscs are only found on the shores of the province oI Zeelandi the Tertiary
strata are tilting towards the North; accordingly North of the island of Schouwen
they lie too deep to be exposed to erosion even in the deepest channels.

Some eight Eocene specíes {43, 44, 49, 187, 201, 202, 204, 210) have been
rnet with on the Zeeland shores. The best known of them ís Carditu planicosta
(L a m.) (Pl. 5, Iig. 76-92), which had long been known to be washed up in Belgium
and Zeeland, The shells of thís species are found ín large quantities on the shore
of Dutch Flanders, Setting scarcer towards the North. It is not known that they
have been Íound more to the North than the shores of Schouwen *.). The zone from
which these shells are derived: the Paniselien supérieur (sables d'Aeltre) belongs to
the Lutétien; off Blankenberghe and V7enduyne (Belgíum) it must be exposed to the
marine erosion, Still more Eocene molluscs are derived from these strata; likewise
large pieces of glauconite sandstone with fossíls (P1,8, fíg. 122-124), met with on
the beach of Cadzand and Nieuwvliet in Dutch Flanders. Not all Eocene molluscs,
however, come from this zone: ostrea plicata (S o l.) (Pl. 5, fig, 72-75), e,€.
certainly belongs to the Upper Eocene (Asschien).

Oligocene layers occur in the Zeeland subsoil; they contain but few fossils.
No oligocene fossils have as yet been found on the zeeland shores.

Some Miocene molluscs are, however, known from the beach of Dutch Flan-
ders and from various Zeeland íslands, viz.t Pycnodonta cochlear (P o t i) var,
nauicularis (B r o c c h i) (Pl. 4, Iig. 68-71) and Glycymeris pilosa {L) var.? (pl. 3,
IiÊ. 52-54), They originate from the Upper Miocene (Anversien),

Many species of Pliocene molluscs are found on the Zeeland shores; an exten-
sive material derived from several museums and private collections has been fully
studied for the iirst time for this paper. The determinations have chíefly been
madewiththeaidof themonogiraphsof Iflood, Nyst and Harmer, the results
being compared with the data on the Pliocene mollusc fauna in our subsoil, compiled
by Tesch in 1912.

!íether the oldest Lower Plíocene (Diestien) is eroded, is doubtful; the charac-
teristic Terebratula grandis (Blum,) is, indeed, rather common on different Zee-
land beaches, but other typical elements from the Diestien have not been found as
yet' It is possible that of Terebratula grandis {B I u m.) only derivative specimens
from younger strata happen to Set on the beach,

Of the younÉier Lower Pliocene (Casterlien) we meet with four characteristic
species on the Zeeland shores (t77a & b,203,206,209J, moreover one specimen of

*) See: Leege 1935, Tab1e 194

"*) Friedel (1883) records it
above on the right, 7 valves.

from Scheveningen; this must be an error.
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a fifth species {1?8) has been dredged up in the ïíest Scheldt. Ërosion of these layers

is, thereÍore, more probable than oÍ those of the Diestien'
Numerous species of Middle Pliocene molluscs (Pl. 1, fig. 6-8, tt-l4t Pl. 2,

iig. 20-39i Pl. 3, fig, 40-51 i Pl. 4, fig. 58-59, 6l-67; Pl' 9, fig. 130-153) occur

on the beaches oï Zeeland, Of the 18 specíes mentioned by T e s c h as characteristic

of the undermost formatíon (scaldisien) 14 are found on the Zeeland beaches, of the

18 characteristic of the uppermost Íormation (Poederlien) at least 9' Of the 183

species known with certainty from the Dutch Míddle Pliocene (T e s c h t9t2), 108 are

met with washed ashore in Zeeland. Of these several are characteristic oÍ the

Middle Pliocene as a whole (e.f. 43, 72, 78a, !I7, !7La, t77c,2tt,225), Besides a

number of Gastropods have been found, which are not know from the Dutch Plíocene,

thouSh they are recorded {rom the Belgian and/or the Englisch Pliocene, Their

presence may sugsest that they will also occur in the Middle Pliocene in the

subsoil oL Zeeland (Emarginuls conica L a m. etc., see list on p' n$, The Míddle

Pliocene molluscs are chiefly found on the N.S7.shore of the island oÍ lilí/alcheren and

on the Kaloot (sandbank on the S.\í.point of the island oÍ Zdd-Beveland), but they

have also been met with elsewhere')'
The 15 species mentioned by T e s c h as characteristic

Pliocene (Amstelien) are all washed ashore in zeeland. Thís

proof of the erosion of the Upper Pliocene strata, because all

of
is
of

the Upper
no positive

them, if not

belonSing to our recent fauna, also occur either in older or in younger marine

deposits in our subsoil, Nevertheless the position of the layers of the Amstelien

."rrd"r. it probable that they are eroded at least at the mouth oÍ the East Scheldt.

During the Pleistocene three transgressions are known in our countryl the

oldest corresponds to the English lcenian'*). The erosion oi strata of this age

has been proved by the occurrence oI Leda myalis (Couthouy) (Pl. 10' Ïi'g' 164),

and Astarte semisulcata withamí (S m.) (Pl. 10, fig' t6t-163) on the beaches

round the mouth of the East Scheldt, Other characteristic species too from the fauna

of the Icenían have been found on the shores inZeeland (50b,62,79, 132, 159, 167,

!gg,227,269,27!,283; Pl. 10, fig. 154_160, 165-1661. Deposits from the Icenian

are probably only eroded at the mouth oÍ the East Scheldt'

In the subsoil of the province of South-Holland and of the island of Schouwen

marine deposíts are found, which at present are considered to be oI the same age

as the High Terrace, The fauna contaigs many species, which at present still live

on our coast; further it has species in common with the Pliocene (probably derived)

and with the Eem strata (amonS others Paphia senescens (Cocc'), which is

remarkable in a pre-glacial deposit). ThouSh the erosion of these layers is

probable, it is dífficutt to prove in the absence of absolutely characteristic fossils'

The Eem beds have been met with in the subsoil of the Northwestern quarter

of our country'**). Various typical representatives of this fauna, accordin$ly, are

*) Map 1 gives a survey of the loci in Zeeland where fossil molluscs are washed ashore. The

meaning of the symbols is as follows: II8' Eemien, IIoz Giinz-glacial (Icenian), III3 Upper Pliocene

(Amstelien), III2 Middle Pliocene (Poederlien * Scaldisien), III1B Casterlien, IIIIr Diestien, IV4B

Anversien, V2 Micldle Oligocene (Rupelien), VI4B Asschien, 1'/I3 a. Lutétien inférieur (: Paniselien

supérieur). At the different shores it is indicated from which of these formations fossil molluscs are

l'ashed ashore. At some places (encircled names) it is mentioned at what depth (in m.) in borings the

different zones have been met with. In the river arms and channels the depths ar:e indicated in m.

*') Mostly considered as Upper Pliocene by the English geologists'

..') See map 2: the Eem-sea grey, the loci where ,,Eem-molluscs" are washed ashore indicated

by hatching, more or less dense according to the frequency. Localities from which marine deposits of the

age of the High Terrace are recorded in the subsoil indicated by X'
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washed ashore on the \íaddenislands (51, 179,219, 229, 230, 231, 241, 244i Pl. 6,
fi$,93-106), though not formíng part of the recent fauna of the vicínity, There are
several reasons for assumíng that Mactra corallina plistoneerlandica nov, subsp, may
be referred to the same level, while probably this also holds good Íor Mactra llauca
B o r n (Pl. 7 , fig. 111-113). No Eem strata have been discovered in the subsoil
South of the boundary between the provinces of North- and South-Holland. Never-
theless "Eem-shells" are found washed ashore all along our coastl in Z'eeland even
more frequently than further North. In Zeeland there is found besides a 6lreat number
of species that form part of the Eemfauna, but are not recorded from the lilí/adden-
islands (16, 20, 96, 267); on the other hand Cardíum aculeatum L. is not known
Í.rom Zeeland. The most probably conclusion seems to me that after all Eem beds
are really eroded at the mouths of the líest- and the East Scheldt. It is, however,
also possible that deposits with a correspondin6! fauna, but not of the age of the
Eemien are the origin of these shells, or that these molluscs come partly from
Pliocene, partly from Pleistocene layers (e,É. of the age of the High Terrace).

Finally a number of molluscs occurs on the Zeeland shores, which probably
do come down to us from Pleistocene deposits, but which are not known as fossil
in our country, and of which the zone from which they origínate is, therefore, still
more uncertain than with the "Eem-molluscs" (12, 36, 169, 182,254,256,261i PL,7,
fig. 115:-116). If the Eem strata really occur in the estuary of the Scheldt, it is
possible that their fauna is richer than more to the South, and then part of these
species of uncertain origin míght also be reÍerced to the Eem layers,

The Holocene marine molluscan fauna of our country ís, on the whole, similar
to the recent fauna. For this reason the erosion of the Holocene marine deposits
cannot be derived from the washing ashore of definite fossils, It may however be
assumed that seeing the fact that all alon{ our coast Pleistocene molluscs are
washed up, holocene molluscs also form part of the reiectamenta on our beaches,
In some places the erosion of Holocene deposits can be observed on the beach
(Schiermonnikoog, I7ijk aan Zee, Zeeland). The Holocene evidently also yields
shell-breccias, which are known from various localities. They may be cemented
together by íron (Pl. 10, fig. 167-t68; Pl, 11, Iig. t7O-171) or by lime (P1. 11,
ïiÉ. r72-r731,

For the molluscs which are undoubtedly recent, and those which are more
probably recent than fossil, a division has been made into classes, which ís found
in table 5 (p, 136 et seq,). The presence of each species in the above-mentioned
region's is separately stated (columns I, II, III). For theír occurrence the following
possibilities have been assumed;

t'. The species is found alíve on the beach, hence it is undoubtedly recent.
a. regularly, either after storms or not, in 6ireater or smaller numbers,
b, on floatíng objects, or overgrown with sea-weeds, and kept floating in

this way.
c. occasionally or locally, and there is reason to assume that it has been

imported,
2' The species is met with in so fresh a state that it is certaínly recent (e.É. with

remains of the animal; Lamellibranchia wíth the two valves still connectedl,
a,, b. and c. as above.

3. of the species only empty shells are Íound on the beach; these 'are never
unmistakably fossil, and the distríbution of the species on neighbouring coasts
renders ít probable that it also belongs to our fauna (it is difficult to fíx the
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limit between this Sroup and group 2 on one side,

other side).
a, as above, b. as above, or the shells themsel

and the real fossils on the

ves float, c. as above,

If ít has been established that a species occurs only as washed up fossils in

the region in question, then the symbol Í. is added; if the record only rests on the

finding of one specimen, 1 ex. is mentioned. It is clear that this classification is very

subjective,

The a-groups contain the autochthonal recent mollusc fauna; with the species

mentioned as 3a ít is more or less the question whether they are really recent, Of

some this is very probable (l!, 42,66,69, 122, 135, 136, 162, t70, 255, 264, 282),

of others more doubtful (20, 32b,34,35,37,51, 238). It may be once more pointed

out here, that most of these species are included in the Dutch fauna on account of

this beach-material only,

The Loricata, Socog/ossc, Nudibranchia and Cephalopoda are certainly all
recent. Sccog/ossc have never been found washed ashore, Loricata and Nudibran-

chia only by way of exception. Of the Cephalopodo the data about their pre-

sence on the beach could be compared with what is known of their occurrence in our

coastal waters from catches of these animals (particularly accordin{ to records of

Dr. J. Verwey, Den Helder)'

It appears that some five species are never washed ashore (299, 300' 306, 307,

308); of the only specimen oÍ Ommastrephes bartramii (L e s') it is not known

how ít was found,

The shells of Sepic elegans O r b. and S.orbigníana F e r., which species occur

rarely, if at all, in the North Sea, are in ggeneral rare on the Dutch beaches, but are

sometimes found in Sreat numbers (mostly of both species to$ether) over larSer or

smaller stretches of our coast. Generally such invasions take place in summer or
early autumn (1922, l924ll, 1927, 1928), rarely in winter or early spring (IV 1927,

II lg28), Probably the shells have been carried along by the current from the

Channel; an indication of this among other things is that adult specimens of the

Atlantic Lepas pectinata S p e n g l. have occasionally been found attached to them.

The shells of Sepíc officinslis L,, which species seeks our coastal waters

every yeart are found in freat numbers on our beaches almost evety summer.

Occasionally one meets with small shells only, but mostly younE and old specimens

are mixed; the old ones are $enerally more numerous. Sometimes an invasion of

these shells on the beach is observed also in winter. It is an exception for flesh-

remains to be adhering to the cuttle-bones; on the other hand they may also bear

marks of having drifted about for a long time,

Of the genus Loligo L.uulgaris L a m. ís frequently found in the waters alongi

our coasts, mostly in summer, whereas L,forbesii S t e e n s t r. is less common' and

remains more in deeper water, Shells oÍ Z.spec. are sometimes washed ashore on

our beaches, The eggs of L.uulgaris L a m. are recorded from several loci on the

shore in different years (finds of the end of June, especially in July, and possibly

in August) . OÍ L.forbesíi Steenstr. the eggs on the point of hatching were once

found, on the beach near Domburg l?th July 1934. This is remarkable because

Grimpe (1925, p,43) calls L.forbesii Steenstr, a "Herbst\aicher" ín the

North Sea.

Alloteuthís subulata (L a m,) is common in Dutch waters in summer; the

eggs have only been found washed ashore three times (in June and July).
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Of. Todarodes sagittatus (L a m,) altogether 29 specimens in all have been
discovered in our region in the months of November up to May inclusive, Of these
at least 18 were cast on the shore; of the other 11 certaínly 5 were caught in nets,
the way in which the rest were collected is not known, It should also be mentioned
that ín April and May 1928 eíght specímens of this specie, *àr" washed ashore
on our coast in diÍferent localities.

The b-groups form the "naturally adventitious element" in the reiectamenta,
The most typical representatives of this group are those which, by preference, attach
themselves with their byssus to floating material, as cork, sea-weed, and such like
í174, I75, 176, L9l, 182, t85,281; Pl. 12, ïig. 174), some of whích, viz, Musculus
marmoratus (F o r b,) and Histella arctica (L.) are not recorded on the Dutch
coast ih another way,

It may further be mentioned here that bunches of corks, as they are used
with fishing nets, are now and then washed ashore; they often contain an epifauna
with alien elements, Sometimes these bunches may be assumed to have come from
the South (Channel), in view of the molluscs occurrin6! on them le.!, Tricolia pullus
pictus {Da C.)], or on account of the S.!fl.wind prevailing before the floatinf
material was washed ashore, On the ground of C a r r u t h e r s' researches on the
course of the surface currents in the Southern North Sea a direct or indirect (South-
ward along the coast ol England, then turning Northward along the coast of Holland)
transportation of floating material from the North may also be thought possible,
In this way a specimen oi Malletia obtusq (G. O, S a r s) may have reached our
coast in a cleft of floatinS wood. In driÍt wood we come also across Petricola,
Pholadídae, and Teredinídae, which need not have come from far.

In conclusion shells must be mentioned here, which are overgrown with sea-
weed; hence they may have come from Íar. This is probably the case with some
specimens of Patella uulgata L,.) (Pl, 12, fig. 175), a specimen of Gibbula
umbilicalis (D a C,) (Pl. 12, ÍiÉ. 176) and others.

The c-groups contain those molluscs which evedently in some way or the other
have been imported by man. There are dífferent ways in whích such an importation
is possible;

l, Trawlers, In the trawler nets va,rous species are often brought hoÈe frorn the
northern North Sea (42,101, 105, 108, 174,181,2t2,226,232,234,235,258,277,279),
which when the ship is cleaned off the coast, might get on the beach.

2. Oyster culture. Several species observed a few times in the East Scheldt may
have been imported there with oysters (14,76, 177d, t8I, 184, 188),

3. Trade in souvenirs, That beautiful specimens of some European (?8b, tl4),
and several tropical molluscs, as Pustularia moneta (L.), Columbella mercatoria
(L.) and others have got on the beach, may possibly be due to the trade in souvenirs.

OÍ a number of species (18, 27, 60, t6l, 173, t77d, 184, 188, 192, 221, 286,
291), which do not belong to our fauna,. the way in which they have been imported,
is obscure,

The composition of the matter washed ashore is divergent in different places of
theDutchcoast. Lorié has already distinguished aCardium- anda Mactra-Íatrna
accordin6i to the predominance of. Cardium edule L. or Spisula subtruncata (D a C.l
in holocene sediments, These two are also found in what is washed ashore at present;
the Cqrdium-ÍaÍna is characteristic of the reSions I and IIï, the Moctra-Í.auna oÍ.

*) A similar case is knoqm of Heligoland (Hertling 1932).
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fegion II.). The limits of these fauna's however, do not coincide exactly with those

of the regiions: the transition from the Csrdium-fauna in region I to the Mactra-Iaunain
regiion II evidently begins on the beach of the island of Schouwen, and is completed on

the little island "de Beer" on the South of the Hook oÍ Holland; in the North the
'boundary 

line between Mqctra- and Cardium-Íarna lies about Bergen aan Zee. Thís
resemblance between the regions I and III is probably correlated with oecological
conditions, just as the presence of several other specíes exclusively (137, many Nudi-
branchis, 262*)) or chiefly í3,24,28, 30, 40,77, 133,243,265,288) in these two
regions. Other species are more characteristic of the Mactra-Iauna (81, 240,248, 252'

257), thoufh they are also washed ashore in the Csrdium-Ïauna'
Another resemblance between the regions I and III ís that in these two more

fossils are washed ashore than in reSion II, which is due to the fact that there are

found deep channels in these regions, in which the erosion oÍ the deeper lying marine
deposits takes place. A difference between regiion I and region III is that in region
III only the Eem beds and younger deposíts are eroded, whereas in region I, besider

Holocene and Pleistocene deposits, also Tertiary strata are exposed to marine erosion,

From the analysis of a sample of shells washed ashore on the N,W.coast of the
island of u7alcheren ít appears that the undoubtedly fossil specimens are, indeed,

qualitatively, of more importance (47 % oÍ the number of species), but not quanta-
tively (t % % oI lhe total weight of the sample).

A number of species is known, recent, on our coasts only to the North or the
South of a definite point, which is a reason to suppose that after the transSression

oI the southern North Sea durinS the Holocene, some reached our region from the
North (59, 78b, 86, several Nudíbranchia?,2641, others from the South (1, 10, 11,

32a, 64, 66, 67 , 68, 69, 94b ***), 136, 162, 184, 236, 300) '

.) From the analysis of a sample of a deposit of shells on the beach of Zandvoort at least 600 gr.
of the total 728 gr. consisted of shells or fragments of Spt'sula subtruncata (D a C.).

*') See map 4: O marks thal Abra tenuis (M o n t.) was found alive, X that it was found dead or
subfossil.

..') Map 5 shows the distribution of Nacella lapíLlus (L.) in Holland, the symbols denote:
O finding-places of N.l.incrassata (J. Sow.); Oloci where N.LlappíLlus (L.) lives (and where the shells

are mostly washed ashore in the neighbor,rrhood); I findingsplaces of fossil (Upper Pliocene or Lower
Pleistocene) specimens oÍ N.I.Iapillus (L.); X loci where only one shell of N.l.Iapi'Llus (L.) was found;

i loci where the egg-capsules of this species were found on the shore.
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Kaart 1.

De vcrspteiding van de aangespoelde fossiele Mollusken ia Zeeland . p.

De diepten van de stroomen ziin, tot in halve meters nauwkeuríg, in
meters aanfle{even, Bij de verschillende stranden is vermeld uit welke niveau's
er fossielen aanspoelen. Verder is de diepte, waarop verschillende ondgr-
afdeelingen van het tertiair in borinSen zijn aan{etroffen, bij enkele plaatsen
gfenoteerd {omrande namen!). Waar van een plaats meer dan éên borin{
bekend is, is een ruw gemiddelde van de geconstateerde diepten opÉe-
geven. De Seologische formaties en hun onderafdeelforgen ziin door symbolen
voorgesteldí waarvoor het systeem van de feolo{ische kaart van Nederland
(zie T esch 1930), is gebruikt. De beteekenis der sym'bolen blijkt uít het vol-

Sende overzícht (afdeelingen, waarvan op de kaart sprake ís, ziin vet $edrukt):
I holoceen

i II 8 postglaciaal II8 WÍrm-Slaciaal
II8' Eemvorming en land- & zoet-

waterafzettingen van denzelfden

.. ouderdom
7 lóss in Zuid-Limburg
6 middenterrasafzettingen
2-ll 5 glacigeene vorminglen van het Riss-glaciaal
I hoogterrasafzettingen
0 praeSlaciaal, hiertoe behoort:

II .o.a. Giiaz-glaciaal
(Norwich-horizon van het Icenian)

III 3 boven plioceen (Amstelíen)
III 2 midden plioceen (Poederlien & Scaldisíen)

l5l e.v.

I

I

l',II plistoceen II

lII
Itt

III plioceen 
j

( rrr 1 onder prioceen I lll f B::ï:1""

IV mioceen

V oligoceen

VI eoceen &
palaeoceen

IV 4 Sahelien

IV 3 Vindobonien
IV 2 Burdigalien
IV 1 Aquitanien

V 3 boven oligoceen
Y 2 midden oligoceen (Rupelien)
V 1 onder oligoceen

VI 4 boven eoceen ( YI 4v Ludien
(Bartonien) ), VI 4íJ Àssóien

I Vl q" Wemmelien
VI 3 midden eoceen

IV 4/3'Anversien
lY 4a sables d'Ede{hem

{Lutétien), hiertoe Sehoort:
VI 3' de horizon van Aeltre

(Paniselien)
)

I u, ,onder eoceen

\ VI 1 palaeoceen

Bovendien ziin op deze kaart de in den tekst 6lenoemde vindplaatserr
in het Westen van Zeeland aangegleven,

' Voor de vervaardiging van deze kaart is gebruik Semaakt van S I e e s-
w ij k's kaart van Zeeland,, schaal t : l20.A0O (uitgave J. A. S I e e s w ij k,
Bussum). De díepteciifers ziin ontleend aan de Marine-kaarten (blad N3,
204 & 214); de stratigraphisch-geologische {egevens vindt men {rootendeels in
de publicatie van Steenhuis (1925),
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. Kaart' 2.

De verspreiding der fossielen uit de Eemfauna p.

De stranden, waar mollusken, die deel uitmaken van de fauna der Eem-
laglen aanspoelen, zijn door een harceerin{ aangegeven; $epooSd is de frequentíe
van dit aanspoelen door een meer of minder dichte harceerin! aan te duiden.

De omvang van de Eemtrans6lressíe op Nederlandseh Sebied volgens
Steenhuis (1933) is met een Prrlze kleur aangeÉeven, Op de met een

* aangeduide plaatsen zijn in den bodem hooglterrasafzettinSen in mariene
facies gevonden, waarvan de fauna enkele elementen bevat, die ook voor
de Eemfauna karakteristiek zijn.

129 e.v.
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Kaart 3.

De verspreiding van Assiminea grayana Flerning p.

Vindplaatsen van levende exemplaren van deze soort zíjn aangeduid met
l, van doode of subfossiele exemplaren met *. De vondsten rondom ile voor-
malige Zuideruee dateeren van vóór I Januari 1935,
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Kaart 4.

De verspreiding van Abra tenuis (Mont.) . p.

Vindplaatsen van levende exemplaren van deze soort zijn aanSeduid met
van doode of subfossiele exemplaren met *.

91, 119
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Kaart 5.

De verspreiding van Nucella lapillus (L.). p.

Víndplaatsen van N. lapiillus incrassata (J, S o w) zijn aangeduid met
o. Plaatsen, waar .M. lapillus lapíIlus (L,) leeft (en waar meestal ook de schel-
pen wel in de buurt aanspoelenl zijn aangegeven door a, Het teeken I duidt
de vindplaatsen van fossiele (iong-plioceene of oud-plistoceene) exemplaren van
N. lapillus lapillus (L.) aan, Ieder + geèft de vondst van één recente schelp
van ff. lapillus lapillus (L,) weer en waar een t staat zijn ook de eier-
kapsels van deze soort aan6lespoeld aangetroffen.

34. 150
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Plaat 1.

Cingula semicostata qculeus Gould, p, 15

Fig, 1. 1 ex. uit de holoceene klei achter de Hondsbossche zeewering,
A' VerÉrootin$ + 14 x

Cingula semicostata seinicostata (M o n t.) p.

Fí9. 2. 1 ex. recent, DomburS, 1930-'31, C. B r, Vergirooting + 14 )(

Potq.mides tricinctus icenicus Harmir p.
Fig. 3-5. 3 ex. uit het Amstelien of het lcenian, I7.-N.\W.kust van

Potqmides
Fig. 6.

Noord-Beveland, C. B r. leg, in
tricinctus tricinctus (Broc chi)

1 ex. uit het plioceen, de Kaloot, 1933, C. B r.

Bareoscqla similis (J. S o w.) p.
Fig. 7-8. 2 ex. uít het plíoceen, de Kaloot, C. B r.

Boreoscsla greenlandica iP e r ry) p.
Fig. 9-10. 2 ex. uíl het Amstelien of het lcenian, \J7,-N.tJí.kust van

Noord-Beveland, 1929, C B r. leÉ, in M. A,

Nucellq lapillus incrassata (J. S o w.) p,

Fig. 11-t4. 4 ex. uit het plioceen, de Kaloot, C. B r.

Nucella lapillus lapillus (L.) . p.
Fig. 15-16. 2 ex. uit het bovenplioceen of het lcenian, Domburgi, C. Br.
Fig, 17-18. 2 ex. recent, Breskens, 23IV 1927, A.

M, A,
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Colus gracilis (D a C.)
Fig. 19, 1 ex. recen

Colus curtus
Fig. 20-23

Plaat 2.

t, Noo.dr"", nr, J. Me tzelaar leg. in coll.

(Jeffr.)

p'
A,

p.

37

37

37

38

38

4 ex. uit het plioceen, de Kaloot, C. B r.

Colus exiguus (Harmer) p.
FiÊ. 24-25. 2 ex, uit het plioceen, de Kaloot, C. B r.

Neptunea despecta (L.) p.

Fig. 26-31. 6 ex, uit het plioceen, de Kaloot, C. B r.

Neptunea contraria (L.) p.

Fig. 32-39. 8 ex, uit het plioceen, de Kaloot, C, B r.

,.;','';.'ii|ll]IÍ],|"ï:;;]ïÍlÍ1ï,.iii{'lq|Í.l'li'l'l|'llllÍl!|!||l|l]lll]lï]iï1llt]l|l]1|:::||ii||J]Illi::It,ÈTn.q]ÏR]l|f].I '*.il-ol*.i..!--,-!-_*jl'g d'rb,'rh'rLa r.1*jr ro !.r-rr'-rL8.:i9_3; _-,-



Plaat 3.

Voluta lqmberti J, S o w. p.

FiÊ. 40-47. 9 ex. uit het plioceen, de Kaloot, C. B r.

Glycymeris {lycymeris uariabilis {J. S o w.) p,

Fig. 48-51 . 412 ex, uit het plioceen, Zeeuwsche stroomen, Miss O a k e s
leg. in coll. A.

Glycymeris pilosa (L.) var. ? . p.

Fig. 52-54. 312 ex. uit het Anversi,en, Zeeuwsche stroomen, Miss O a k e s
leg. in coll. A.

i
Q
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Plaat 1.

Pecten mq.ximus taestendorpianus N, & \(/.
Fig. 55-56. 212 ex, (niet geheel typisch) uit

r19, J/,

Pecten maximus
Fig. s8-59. 2t2

het onderplioceen, Zeeuwsche
stroomen, Miss Oakes leS. in coll. A.
2i .*. uit het onderplioceen, de Kaloot, C. B r.

complanatus J. Sow,
ex. uit het middenplioceen, de Kaloot, 23 IV 1935,

Pecten maximus muximus {L.)
Fig. 60. t4. .*, recent, Breta6ine, A.

Chlamys tigerina (M ii I l.)

p.

A,

p.

Fig. 61.
Fig. 62.

1Á 
"*.uit het

tl .*.uit het
in coll. A.

Fig, 63. 'l .*.uit het
FiÊ. 64-67. 412 ex, uit het

plioceen, de Kaloot,
plioceen, 

.VTalcheren,

plioceen, de Kaloot,
plioceen, de Kaloot,

Br.
J. Scholten leg.

1935, C. B r,
Br.

C,
G,

IX
C,

Pycnodonta cochleqr (Poli) var. nquicularis (Brocchi). p.
Fig. 68-71 . 4i2 ex, uit het Anversien, Zeeuwsche stroomen, Miss O a k e s

leÉ. in coll, A.
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Plaat 5.

Ostrea plicata (S o l.) . p.
Fig.72--73. 2!2 ex, uit het Asschien, Dombrrrg, A. Passenier leg, in

coll. A.

'Z .*. uit het Asschien, Waicheren, G. J. S c h o lt e n leg.
in coll, A.
tle*. uit het Asschien, !7alcheren,Jhr.W.C. van Heurn
leS. in M. L,

Carditq planicosta (L a m.) p.
FiÉ. 76-79. 4i2 ex. uit het Paniselien Íe Aeltre {Vlaanderen), J. J.

Halbertsma leg. in coll. A.
412 ex. uit het Paniselien, Cadzand, 26IV 1935, A.
Beschadigde exemplaren en fragmenten uit het Paniselien,
ZwarÍe Polder bij Nieuwvliet, 26IV 1935, A.

FiÊ. 74.

FlÉ. 75,

Fig. 80-83.
Fig. 84-92.
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Paphia senescens (C o c c.)
Fig. 93-94. % ex. uít het
Fig, 95-96. % ex. uit het

in coll. A.
FiE, 97-98. % ex. uit de
Fig. 99-100. tl .*.uit de

Cardium tuberculqtum L.
Fig. 101-102. 512 ex. :uil

Plaat 6.

plistoceen, Cadzand, 26 IV 1935, A.
plistoceen, $(/alcheren, G. J. Scholten

Eemvorming, Bergen aan Zee, A.
Eemvorming, Vlieland, VIII 1928, A.

de Eemvorming, Terschelling, IV 1925, H. J,
en A,

p, 81

leÉ'

p, 77

Mac

Cardium
Fig. 106.

Gillavry
uculeatum L.

'Á e*. uit de Eemvormin6i, oppievischt met een
bij Terschelling, 1925, F. Munniksma leÉ.

tl
schelpenzuiger
in M, A.
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Plaat 7.

Mqctrq corallinq plistoneerlandica nov, subsp,
Fig. 107-i08. 2t2 ex, uit het plistoceen {?), Domburg-\(/estkapelle, 27

1935, A.

Mactru corsllina cinerea Mont.
Fig, 109-110, 212ex. subfossíel, $Talcheren, G. J. Scholten leÉ.

coll. A.

Mactra glauca Born p.
Fig. 111. f ex. uit het plistoceen (?), Domburg, 7 IX 1935, C, Br,
FiÉ. I12, 1 fr. uit de Eemvorming (?), Terschellin6i, IV 1925, A.
Fig, 113. 1Ir. uit het plistoceen (?), Wassenaarsche slag, 6VlI 1927, A.
FiÊ. 114. 1 fr, uit het plistoceen (?), Kijkduin, H, C. B 1ó t e leg. in M, L.

Standellq ruÊosa (H e lb l.) , p.
Fig. 115, tl 

"t. uit het plistoceen (?), Domburg, A, Passenier 1e6i.

in coll. A.
Fig. 116. 1l .*.uit het plistoceen (?), Walcheren, G. J. Scholten

leg. in coll, A.

p. 87
IV

p, 88
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Plaat 6.

Ensis siliqua (L.)
Fig. 117-118, 2 ex, (groote vorm) recent, TerschellinÉ, IV 1925, A.
Fig. 119-121. 3 ex, (kleine vorm) recent, Zandvoor!-IJmuiden, A.

Eoceene glauconiet-zandsteen
FiÉ. 122- 124, Drie stukken met Cardita en Turritells, Cadzand, 26 IV 1935,

Terebratula prandis (Blumenb.) p. 121
FiÊ. 125. I ex. uít het Diestien, Domburg, 1928, L. de Priester

leg. in M. L.
Fig. t26-I29. 4!2 ex. uiÍ het Diestien, de Kaloot, C. B r. leg. in M. A.

96

p, 119
A,
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Plaat 9.

Fossiele mollusken uit het

\

middenplioceen p. 123

Laeuicardium decorticqlum (S, \í o o d)
Fig. 130. tl .*., de Kaloot, 23 IV 1935, A,

Turritella incrassatq J. S o w. . p.
Fig, 13i-133. 3 ex., van een schelpenzuiger uit de Westerschelde, L, D o r s-

man Czn, 1e{. in M,A.

Venus casinq L. D.

Fig. 134, )4 "*., Domburg-lfestkapelle, 27 IV 1935, A,

Venus imbricata J. S o w. p.
Fig, 13s.

Astqrte omalii De la J, p,

75

t9

p.

Fig. 136.

Fig, 137,

Fig, 138.

'Z "*., zonder vindplaats, M, A.
tÁ e*., \ffalcheren, G. J. Scholten leg. in coll. A,

'l .t., Domburg-ï(/estkapelle, 27 IV 1935, A.

Cardita chsmaeformis (J. S o w.)
Fig. 139-143. 512 ex,, de Kaloot, 23 IV 1935, A,

Astarte incerta S. \(/ o o d,
Fig. 144-149. 612 ex., de Kaloot, 18 IX 1930, C, B r.

Spisula deaurqta (T u r t,)
Fig. 150-151, 212 ex., de Kaloot, 18 IX 1930, C, B r.

Diplodonta astartea (N y s t)
Fig. 152-153, 2!2 ex., de Kaloot, 18 IX 1930, C. B r.

p'
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72
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Plaat 10.

Fossiele mollusken uit het Àmstelien en Icenian

qrctica (L a m.)

p. 125, 126 I
156

@
157

Panomya
Fig, 1s4.

Fig. 1s5.

L1 et., Domburg,
leg. in M. A.

Y-V gizs, T. v an B e n't tre m J u t t't "ï
tl 

"t., $/estkapelle, A. S L leÉ, in coll. A.

Nucula cobboldiae J. S o w
Fig, 156-157. 212 ex., Dombur6i,

Macoma obliqua (J, S o w.)

7928, D e G r, lee, in M. L,

Fig. 158-159, 212 ex., Domburg-Westkapelle, 27 IV 1935, A,
Fig. 160. tÁ e*., Domburg-Westkapelle, III--V 7927, C, B r, leg. in M, A,

Astarte semisulcata withqmi {S m,) p.
Fig. 161. )4 "*,, N,W.strand van Walcheren, IV lgT7, A,
FiÉ. 162-163. 212 ex,, Domburg-\(/estkapelle, 27 IV 1935, A,

Leda myalis (Couthouy)
FiE, 164. t4. 

"*., Domburg, B, H u b e r t 1eg. in M, L.

Macoma calcarea (G m e l.)

94

67

p,

Fig. 16s. )4 e*., Domburg-\lestkapelle, 27 IV 1935, A,

Amauropsis islandica (G m e l,)
Fig. 166. í ex., W,-N.W.kust van Noord-Beveland, 14 IX 1929, C.

leg. in M. A,

Schelpenbreccies

Schelpenbreccie van Ifiik aan Zee p.
FiÊ. 167-169. Vuursteenbrok en door ijzerhoudend grondwater aaneen5le-

kitte schelpen uit een jong-holoceene schelpenbank bij strand-
paal 50, 22 XII 1934, A,

p.

p,

Br.
30
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Plaat 11.

Schelpenbreccies

Schelpenbreccie van Bakkum aan Zee p, 133

Zee,Fig. 170,

FiÉ. 17r.

Schelpenbreccie, bovenzijde, Bakkum aan Zee-\/ijk aan
22 xII 1934, A.
Onderzijde van het op fig. 170 afgebeelde stuk,

Schelpenbreccie van Callantsoog , p.
FíÉ. 172. Schelpenbreccie in 1933 voor Callantsoo{ opgevischt, coll.

Zoólogisch Station, Den Helder.
Fig. 173. Andere zijde van het op fig. 172 aïgebeelde stuk.

134



Plaat 12.

,,Natuurliik adventieve" mollusken

Heteranomia squamula (L.)
FíÊ. 174. 14 ex. op een stuk kurk, Camperduin-Petten, IX 1926,

Patella uulgata L.
Fig. 175.

p. 112 e.v.

Í
I

I

\

1 ex, beSroeid met
Camperduin, A. leÉ.

Fucus, Hondsbossche zeewerinf
in M, A.

p. 64
A,

p.7
bii

p. 10

A,
Gibbula umbiliculís (D a C.)

Fig 176. 1 ex. beSroeid met Fucus, Camperduin-Petten, 29 lX 1935,
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