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BIO LOG ISC H ONDE RZOEK SCH EE PS
SC H A DE 

De nautische d ienst van de Rotterdamse re
derij Ned ll oyd hee ft de hul p van een bio loog 
ingeroepen o m een sc heepssc hade te onder
zoeken . Nedll oyd hoopt , dat de man kan 
zegge n wann eer het vrac ht schi p Ned ll oyd 
Rott erda m ee n sc heur va n ruim ac ht mete r in 
de bodem hee ft o pge lopen . 
De beman ning, a ld us het pe rso neelsb lad 
'Ned ll oyd Pa rade', hee !'t ni et gemerk t , dat 
het sc hip de gro nd heeft ge raa kt. Dat werd 
pas o nt de kt , toen aa n de binnenzij de van de 
d ubbele bodem een wee ld erige a lgengroei 
ont stond. 
In spectie in Bahrein brac ht de sc hade (voo r
lopig een ha lf mil joen) aan het licht. De bo
dem van het sc hi p was vr ijwel over d e vo ll e 
leng te be krast. Da t het schi p aa n de grond 
hee ft gezeten, staa t voo r de na utische d iens t 
vri jwel vast. Maa r de bio ioog moet aa n de 
ha nd van een o uderdom sschatt ing van de a l
gen uitzoeke n wa nneer da t o ngeveer ge beurd 
is . (N RC). 

TE KOO P AANGE BODE N 

Jaargangen Vita Marina 1968 t/ m 1980 (jaar
ga ngen 18-29). P rij s f 100,- in één koop. 
Voor in forma tie: telefoo n 0 11 00-20456, S. 
Rijn, Co uwervest raat 22, 446 1 XD GOES. 
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ROZEREN OF ROZERTJE GOOIEN 
een oud Katwijks kinderspel. 

In Katwijk werd vroeger een spelletje met 
schelpen gespeeld. Dit spelletje heette roze
ren of rozertje gooien. 
Men markeerde een tegel met een krui s, een 
paar tegels verder we rd een st reep getrokken. 
leder der deelnemers trachtte om de be urt, 
staande ach ter de streep, een bepaa ld aa nta l 
sc helpen op de gema rkeerde tegel te gooien . 
Waren a lle schelpen gegoo id, dan mocht men 
p roberen de ernaast gegooide sc helpen op de 
tegel te schieten of te " pieken" . De schelpen , 
d ie men op de tegel had geschoten , mocht 
me n ho uden. Ind ien men naast de tegel 
schoo t, was de volgende aa n de beurt. 
In fe it e was het een soort kni kkerspel. Men 
heeft mij verte ld , da t schelpen gebruikt wer
den, omdat men geen geld had om kn ikkers 
te kopen . Het was echter niet de bedoeling, 
da t men in het wilde weg wa t sc helpen va n 
het st ra nd opraapte. Men moest een bepaald 
soort zoeken . Het spel werd nameli jk a lleen 
met rozers gespee ld. Va ndaar ook de naam 
rozeren of rozertj e goo ien . 
Maa r wat zij n ro zers? Men gaf mij de vo lge n
de besc hrij ving. Het zij n bruine, wat d riehoe
kige schelpen met een omgebogen topj e en 
met ri bbels. De ribbels vo rmd en voor kleine
re kinderen een belangrij k ken merk bij het 
zoe ken . Doo r de schelp la ngs hun tanden te 
ha len wisten ze, of ze a l dan niet de goede 
schelp hadden. 
De rozer is de venusschelp, Venus gallina 
strialula (Da Costa, 1778). De naam venus
schelp is niet bekend in Ka twijk . 
De Katwij ke rs hebben nog een paar eigen be
naminge n voor schelpen , na melijk bui te lek
ker , kokk elekaene of kokkel en kroo n . 
De buitelekker is een rozer o f venussc help , 
d ie uit zee opgevist wordt. Een Katwij ker 
vertelde mij , dat lek kust beteken t. In het 
Woordenboek va n de Volkstaal van Katwijk 
aan Zee, geschreven door G.S. Overd iep, 
worde n de termen Bin nelek en Bu ite lek ver-
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klaard. Dit zijn visplaatsen op 10' à 15' en op 
25' uit de kust. De naam buitelekker wordt 
gebezigd voor verse exemplaren, terwijl de 
naam rozer gebruikt wordt voor strandexem
plaren. De buitelekker was bij het rozeren 
meer waard dan de rozer, omdat de schelp 
mooier van kleur was. 
De grote strandschelp, Maclra coralfina cine
rea (Montagu, 1803) wordt in Katwijk kok
kelekaene of kokkel genoemd. Deze soort 
werd en wordt nog steeds veel verzameld 
door Katwijkers. Men gebruikt het dier als 
aas om te vissen. Men vangt hiermee bot, 
schar, gul Uonge kabeljouw) en ook wel pa
ling. 
De kroon is de eetbare hartschelp, Cardium 
edule L., 1758. Een andere Nederlandse 
naam voor deze schelp is kokkel. In Katwijk 
echter kent men de naam kokkel alleen voor 
de grote strandschelp. Ook dit dier wordt als 
aas gebrui k t. 
Misschien kennen enkele lezers plaatselijke 
namen van schelpen, spelletjes met schelpen 
e .d. Ik zou het zeer op prijs stellen, indien zij 
mij hiervan op de hoogte zouden willen stel
len. Brieven kunnen worden gezonden aan 
Dr. Lelykade 39, 2583 CL 's-Gravenhage. 

Frouke Basters. 

PAPIERETENDE SLAKKEN 
Bepaalde delen van Engeland hebben last van 
slakken en wel op een onverwachte manier. 
Bij gebrek aan ander voedsel richten de slak
ken hun belangstelling op papier en in het 
bijzonder op postzegels, die aan de achterzij
de zijn voorzien van voedselrijke gom! Slak
ken, die zich in een brievenbus hebben ge
nesteld, zijn niet alleen beschermd tegen weer 
en vijanden, maar worden door de omwoners 
bovendien ongewild en regelmatig voorzien 
van voedsel. Zij knabbelen dan aan de post
zegels op de brieven. Op een bepaalde plaats 
gebeurde dat zo vaak, dat de Engelse posterij
en de aangevreten brieven voorzag van de 
mededeling: "Contents eaten by snails". 
(Stamp Collector, 1-3-1980). 
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SCHELPEN EN KUNST 

Het is eigenlijk helemaal niet zo verwonder
lijk, dat de schelp met haar bijzondere kleu
ren, vormen en patronen door kunstenaars 
wordt vereeuwigd. Opvallend in dit opzicht 
zijn de etsen van de Utrechtse graficus Ge
rard van Rooy. I n een folder lazen wij daaro
ver het volgende: Wat op het eerste gezicht 
een schelp lijkt , blijkt bij beschouwing een 
studie te zijn naar nuanceverschillen en uit
drukkingsmogelijkheden. Aan de hand van 
bijgaande illustratie kunt u uzelf overtuigen 
van de kwaliteit van Van Rooy's werk. Dit is 
een kokkel, maar daarnaast heeft Van Rooy 
nog negen andere etsen vervaardigd. Niet al
leen van onze eigen kust afkomstige schel
pen, maar ook tropische, zoals Conidae e.a. 
Zo'n ets kost f 200,- tot f 250,- en is onge
veer 40 cm hoog . Mocht u belangstelling heb
ben, de kunstenaar, de heer G.J.M. van 
Rooy woont aan het Domplein 14 te Utrecht, 
maar heeft geen telefoon. U kunt ook probe
ren met hem in contact te komen via Galerie 
Jas, Nachtegaalstraat 3 te Utrecht, telefoon 
030-317675. 
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KORAALSCHADE 

Begin augustus 1980 raasde de orkaan Allan 
door het Caribische gebied. Met snelheden 
van mee r dan 300 kilometer per uur teisterde 
dit trop ische stormgeweld, onder andere het 
eiland Jama ica. Slachtoffers en verwoeste ei
ge nd om men . 
O nder het zee-opperv la k langs de kust blij kt 
Allan nu oo k enorme schade aangeri cht te 
hebben . Geleerden tro ffe n tOt een d iepte van 
vijftig meter ee n versch rikkelij ke ravage aan 
onder het bestand van koralen en bij voor
beeld zee-egels. Hele koraalriffen waren ver
dwenen. 
De geleerden denken , dat het wel t ientallen 
ja ren ka n duren, voo rdat de onderwater
fa un a in da t gebied zich weer zal hebben her
ste ld . (De Telegraa f) . 

NOGMAALS DE BRAAM 

H et ar ti ke l in de Vita over de Braam, /Jrama 
raii (Bloeh), - Vissen 45 - hee ft de heer 0. ] . 
Boerma n uit Den Haag aanleid ing gegeven 
to t de volge nde reacti e. 
In de wi nter 76/77, waarsc hijnlij k ja nuari , 
misschien december, was ik aan de wandel in 
de duinen en maakte even een o mmetje over 
het stra nd . En bij paa l 103 lag zowaa r een 
braam . De mee uwen hadden 'm oo k ontdekt 
en dat had z' n ha bi tus geen goed gedaan , 
maar hij was d uidelij k herken baar. 
H onderd meter verd er sto nd ee n andere wan
delaar te kijken naar een vis, die in de uitl o
pers van de brandi ng lag te spa rt elen en ver
geefs z ' n best deed om dieper water te berei
ken . Alweer een braam, nog helemaal gaa f 
en springlevend . We haalden de sta kker op ' t 
droge, brachten ' m naar de ko p van een go lf
breker en mikten 'm weer terug in z' n biö
toop. Maar helemaal in ord e was- ie toch niet 
want hij had nog steeds moeite om z' n nor
male ho uding aan te nemen en bleef in de bo
venste waterlaag spartelen . T ien mi nu ten la
ter lag-ie dan ook weer op 't droge. 

VITA MAR INA - Zeebiologische document a tie 

Nadat ik 'm opnieuw in zee teruggezet had, 
vervolgde ik m 'n wandeling naar paal 104 en 
op dat ene kilometertje ben ik zeker nog vi jf 
of zes bramen tegengekomen. Een ervan was 
nog vrij gaaf en van hem heb ik toen een por
tretje gemaakt; de andere waren a llemaal be
hoorl ijk aangevreten door de meeuwen. 
Er was toen dus kennelij k een hele school in 
de Noordzee verdwaa ld geraak t , maar wat 
was de oorzaak van het aanspoelen? En 
waarom een he le school tegelij k, terw ijl men 
toch aan neemt dat de braam een solitai r le
ve nde vis is . Of gaat ' t bij visse n misschien 
net zoals bi j veel vogelsoo rten dat jui st de so
lita ir levenden op de trek elkaars gezelschap 
zoeken? 

UIT D E 

~~ 
-----J 

VLOEDLIJ N 

O p 13 a pril 1980 vond Fro uke Bas ters aan 
het Z uid strand te Katwij k in schelpengruis
bankjes tussen goudkamm etj es, fuikh o ren
tj es, wente ltrapj es en a likrui kjes een oud 
exemplaar van Ocenebra emaceus, la ng o n
geveer 3 cm en grij sbla uw van kleur. H elaas 
was het sifokanaal beschadi gd . 

* 
Het strand van Hoek van Holland bood mij 
op 5 juni 1980 een aanta l interessante 
vonds ten . Net ten noo rden van de pi er heb ik 
de hele middag in gru isban kj es rondgesnuf
fe ld . Het begon meteen a l goed met een re
cent exemplaar van Trivia europaea (M onta
gul , gevonden in een gruisba nkj e pal ten 
noorden van de pie r. Andere bij zond ere 
vond sten die mi ddag ware n Denla/ium vu /ga
re Da Costa ( I ste rk a fgesleten exemplaar), 
H in ia incrassala (Strö m) (I volkomen gaaf 
exempl aar) , Oenopola lurricu/a (Montagu) 
( I bijna gaaf, vers exemplaar), Acleon loma-
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(itis (Linné) (I licht beschadigd, iets ver
kleurd exemplaar) en Phaxas pel/ucidus 
(Pennant), waarvan ik 2 licht beschadigde 
losse kleppen vond. Ook vond ik een losse 
klep van Abra prismatica (Laskey) *). Helaas 
sneuvelde dit tere schelpje al op het strand, 
tussen de vingers van mijn iets te grijpgrage 
handen. Het brak ik 3 stukken uiteen. Ho
pende dat de stukken niet stuk zouden gaan, 
heb ik die ook maar mee naar huis genomen. 
Eenmaal thuis heb ik ze op karton geplakt. 
Het ziet er weli swaar niet al te fraai uit, maar 
toch ... 
Van de wat meer algemeen voorkomende 
schelpen vond ik dat ze in vrij grote getale op 
het strand te vinden waren. Lunatia alderi 
(Forbes) bijvoorbeeld was zeer talrijk te vin
den, maar meestal waren dat sterk verkleurde 
(blauw), beschadigde exemplaren. Een enke
ling was volkomen gaaf en had een fraaie 
vlekjestekening. Verder vond ik doubletten 
van Petricolaria pholadijormis (Lamarck) , 
Cerastoderma edule (Linné), Chamelea stria
tula (Da Costa), Angulus tenuis (Da Costa), 
Fabutina fabu la (Gronovius), Macoma bal
rhica (Linné), Abra alba (Wood) (vele) en 
Spisu/a subrruncata (Da Costa) (veel juvenie
le). Tenslotte vond ik een fraaie losse klep 
van Laevicardium norvegicum (Spengier) en 
ook viel het me op, dat het zeeboontje (Echi
nocyamus pusillus O.F. Müller) zo talrijk 
aanwezig was. 
Aangezien het Noordzeestrand mij nooit veel 
heeft geboden kunt u begrijpen , dat dit de 
dag van mijn leven was. 

Charles Szerkowski, Enschede. 
0) Laskey wordl als auleur genoemd door Nordsieck. Wij 
houden hel op: (Momagu, 1803). Zie Jan sse n . lijsl recenle 
en fossiele Nederlandse soorten " Tebb le en Emrop. Red. 

14de SHELL CLUB IN FLOR IDA 

Florida heeft een lange kustlijn, een rijke 
fauna -ook aan mollusken- en dientengevolge 
ook veel schelpenverzamelaars, want ons be
reikt het bericht dat in Fort Walton Beach de 
Northwest Florida Shell Club als 14de club in 

VITA MARINA - Zeebiologische doCumenlalie 

Florida is gestart. We kennen natuurlijk niet 
het ledenaantal van de andere 13 clubs, maar 
kennen wel de drang van de Amerikanen 
naar clubvorming, sociale contacten, gezelli
ge parties en diners . En dan nog te bedenken 
dat elke club die zich ook maar enigszins 
respecteert jaarlijks met een shellshow voor 
het voetlicht komt. 
Het embleem van deze club is de schelp Fa
scio/aria lulipa, die in diep water voor de 
kust van Fort Walton Beach voorkomt. 

RESERVATEN IN ZUID AFRIKA 

Twee nieuwe marien biologische reservaten 
zijn aangewezen langs de kust van Natal in 
Zuid Afrika. Beide reservaten staan onder 
supervisie van de South African Sea Fisheries 
Act. In beide reservaten is het verzamelen 
van levende mollusken verboden. Het ene re
servaat ligt aan de uiterste zuidkust van Natal 
tussen Marina Beach en Trafalgar. Het is 3 
km lang en strekt zich in zee 500 meter vanaf 
de laagwaterlijn uit. Slechts lijn vissen vanaf 
het strand is toegestaan. 
Het andere reservaat is veel groter - 79 km 
lang- en ligt tussen Cape Vidal en Sodwana 
Bay bij de grens tussen Natal en Mozam
bique en strekt zich tot 3 km in zee uit. De re
servaten zijn door bakens aangegeven. 

TE KOOP AANGEBODEN 
Wegens ruimtegebrek en andere interessen 
biedt R.P. Spanjer, Gaasterlandlaan 29, 
5628 AX Eindhoven, telefoon 040 - 417738 te 
koop aan: 
- Europese malacologische verzameling: 

hoofdzakelijk zelf verzameld, merendeels 
aan de Costa Brava, veelal gedoken, uit
sluitend gave exemplaren. 

- Uitgaven van Nordsieck (Gastropoda en 
Bivalvia). 

- Schelpen vinden en herkennen , Entrop. 
- Schelpen die men vinden kan, Entrop. 
- Vita Marina van januari 1975 af. Alles in 

goede staat. 
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