
Zaterdag 29 oktober

Zaterdag 26 november

Zaterdag l0 december

Woensdag 28 december

Excursies

Zaterdag l 0 september 2022, 9:30 uur

Zolerdag 24 september 2022,10:30 uur

Zaterdag 22 oktober 2022, 10:30 uur

Eigenlijk best een leuke ervaring om van onze zuiderbuur

Nathal Severijns, oud-voorzitter van de Koninklijke Belgische

Vereniging voor Conchyliologie (KBVC) in Antwerpen, het

stokje doorgegeven te krijgen voor deze rubriek. Het geeft te-

vens mijn brede interesse aan op het gebied van de malacolo-

gie. Antwerpen, waar het in 1970 in de bouwput voor de ver-

binding tussen het 5e havendok en het Amerikadok allemaal
min of meer serieuze vormen begon te krijgen voor wat be-

treft de fossiele schelpen uit het Tertiair en Quartair. Een paar
jaar daarvoor was ik in het Sloegebied en op De Kaloot al in

contact gekomen met schelpen aan het strand. Meer omdat ik

daar als hengelaar rondliep en afen toe wel eens wat vreemde

schelpen aantrof. In 1965 begonnen mijn eerste ervaringen met

het verzamelen van fossiele schelpen. In die tijd was er naast

het bedrijf waar ik werkzaam was, de Scheldepoortwerf in het

zuidelijke Sloegebied, een enorm opgespoten terrein tot aan de

Schorerpolder bij Ritthem. Dus ik liep daar in de middagpau-

ze en in mijn vrije tijd nogal eens te struinen. Ik viste destijds
in dit Zuid-Sloegebied ook met fuiken met staand want en dan

ben je afhankelijkvan het getij om de vis uit de netten te halen.

Dus als het water nog te hoog was bracht ik de wachttijd door
met oprapen van allerlei voor mij onbekende schelpen en ande-
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Excursie Neeltje-fans - Getijdenpoel. Benieuwd hoeveel stenen er vandaag vrijkomen in het'stroomge-

biedl Aanvang: 9:15 uur. Verzamelen: parkeerplaats Getijdenpoel/Topshuis.

Excursie Putti's Place. Voor de tweede keer dit jaar gaan we het gebied onderzoeken. Aanvang: 8:45 uur.

Verzamelen: parkeerplaats Putti's Place, Het Sas, Wilhelminadorp.

Excursie Kattendijke. We gaan weer eens stenen keren bij de restanten van de oude oesterputten en

misschien is er wat bijzonders te vinden in de aangelegde getijdenbakken. Aanvang: 8:45 uur. Verzame-

len: Oude Zeedijk, Kattendijke.

Excursie Kats. Eén van onze meest favoriete stenenkeergebieden met - mits goed laag water - een rijke

fauna en een zeer rijke zeewierflora. En je wilt er na de kerstdagen vast wel op uit. Aanvang: I l: I 5 uur.

Verzamelen: parkeerplaats buiten de jachthaven van Kats.

Mollusken Studiegroep Limburg

Zowel voor de werkavonden als de excursies geldt: belangstellenden zijnvan harte welkom, maar neem even contact op met de

coórdinator Stef Keulen (06 444 04 350; biostekelpgmail.com) als u wilt komen, dan hoort u ook of er iets in het programma

gewijzigd is.

Werkavonden. Alle avonden beginnen om 20:00 uur.

Dinsdag 20 september 2022 bij Stef Keulen, Mesweg 10, Hulsberg. 045 405 3602.

Dinsdag 1 8 oktober 2022 bij Jan Koert, Achter de Kruiskapel 28, Grevenbicht.046 485 2246.

Dinsdog I 5 november 2022 bij Gerard Majoor, Jekerschans 12, Maastricht. 043 321 7 507 .

Dinsdag l3 december 2022 bij Stef Keulen, Mesweg 10, Hulsberg. 045 405 3602.

Dinsdag l7.januari 2023 bij Jan Koert, Achter de Kruiskapel 28, Grevenbicht.046 485 2246.

Genootschapsweekend Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Inventarisaties in het Roerdal. Startplaats Holsterhof, Posterholt.

Curfsgroeve en/of Groeve't Rooth.

Start parkeerplaats Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6, Meerssen.

Etenaken, Keuteberg, bos boven de Gronsvelderput.

Start parkeerylaats Camping De Gronselenput, Haasstad 3, Wijlre.

Even voorstel len: Freddy van Nieulande
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re fossielen. Op een zekere dag stopte er een alrto aan de kant
van de weg en er kwam (in mijn ogen toen) een al wat oudere
dame op mij afgelopen met de vraag: "Meneer, verzamelt u ook
fossiele schelpen?" Mijr"r antwoord was dat verzamelen eigenlijk
nog niet direct aan de orde was, maar dat ik die vreemde schelp,
jes die je daar kon vinden wel erg leuk vond en ook wel eens
wat r-neenam naar huis. Na eer-r geanineercl gesprek, volgde haar
stellige invitatie: "le moet maar eens bij ons naar de verzameling
konren kijken!" Zo gezegd zo gedaan en in Wilhelminadorp,
waar ze toen nog woonde, vielerr daadwerkelijk cle schellen van
mijn ogen. Zoiets had ik in heel mijn leven nog nooit gezien.
Hier leerde ik ook dat er in Yerseke bij de gritfabriek hander.r-
vol schelpen te vinden wareu, opgezoger-r uit de Westerschelcle!
Uit eer-r van de daar gevonclen Scaphelltis (toen nog Voluta,heeï
tegenwoordig weer Euroscapftella) klopte ik eer"r gave klep van
S ole c ur tu s scop ulus (fig. 1).

Maar ook in de ongeving van Antwerpen en in het Bekken van
Parijs lagen de schatten voor het oprapen. En naast het Zuid-
Sloe was ook l)e Kaloot zeker een aanrader. Voordien kwam ik
daar eigenlijk alleer-r om te vissen en afen toe een scl-relpje op te
rapen, maar vanaf toen heb ik De Kakrot in mijn hart gesloten.
Op lt3 novemberl99B begonnen donkere wolker-r zich echter
samen te pakker-r boven De Kaloot ntet de aankoncliging dat
men claar een containerterminal wilde bouwen. Dat liep bijna
uit op een totale ramp voor dit unieke natuurgebied en fossie-
lenstrand. Ik was het jaar claarop medeoprichter en later voor
z.itter van de 'Vereniging Red de Kalootl We hebben meer drn

Fig. l. Solecurttts scopulus, afmetingen 38 x l3 mm. Foto Freddy van
Nieulantle.

lB jaren moeten toezien dat zelfs ons eigen Provinciebestuur, in
innige samenwerking met het Havenschap, achter de plannen

ging statrn om dit unieke strar-rd te vernietigen omwille van de
aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Ge,
lukkig is dit plan door onze aanhoudende strijd in de diepvries
verdwenen en De Kaloot behouden gebleven! En gelukkig kon
ik er regehnatig excursies met jeugdiger-r organiseren (fig. 2).
Daarmee is het dus eigenlijk allemaal begonnen en zit ik nog

steeds met volle aanclacht voor de schelpen, waar ik bijna dage-
lijks nog aan werk er.r veel plezier beleef. Ook dank zij de oude
dame Tannie Keukelaar, want daar ging het destijds om, zij was

mijn eerste bron van schelpenvreugde. Ik ben dan ook blij, dat
ik haar zoon Hans toen heb leren kennen. Ook een fanatiek
verzamelaar waar ik samen rree in België en Frankrijk veel heb
verzaneld. Intussen is Tannie in 2013 op 98-jarige leeftijd over
leden. Als dit de formule is om oud te worden dan teken ik daar
onmiclclellijk voor. I)aar doe je het toch voor; genieten van ver-
zamelen en van verzamelaars.

In l97l ben ik lid van de NMV geworden, mede vanwege de
afleveringen van de Fossielenatlas die in Btrsteria (waren) ver-
schenen. Eindelijk wat meer informatie over de fossiele mariene
schelpen in Nederland! In datzelfde jaar ben ik ook lid gewor-
den van de Werkgroep Geologie waar ik vanaf 1979 tien jaar de
functie van voorzitter mocht bekleden.

Omclat ik in 1978 ook lid wercl van het Zeeuwsch Genootschap
kon ik wat rneer kennisnemen van hun natuurhistorische verza
rneling waarbij voornl de 'botter-rcollectie' nogal wat onderhoud
nodig bleek te hebben. In dat jaar ben ik dan ook aandacht gaan
besteclen aan de natuurhistorische collectie van het Genoot-
schap en met een paar rnedeleden van de Werkgroep Geologie
begonnen om de collectie Land- en Zeezoogdieren te conser-
veren. Een intensief karrvei: alle delen eerst ontzilten, drogen,
daarna conserveren met speciale lijm, weer drogen en opnieuw
opbergen in het depot. Goed dat we het gedaan hebben, want
daardoor is het merendeel van cle items behouden en bereikbaar
en daardoor toegankelijk voor verclere studie.
In 1973 ben ik dankzij Tannie Keukelaar lid geworden van de
Belgische verenigir.rg voor Conchyliologie 'Gloria Marisl Die

eerste bijeenkomsterl $,aren nog in het lokaal 'Stella Maris' aan
de Italiëlei 72 te Antwerpen, waar ik ook samen met haar in
1974 iets van mijn Franse fossiele schelpen kon laten zien. Het
is binnen cleze vereniging, dat ik later contact heb gekregen met
Nathal, gedurer-rde zijr-r vele jaren als voorz.itter van deze ver-

eniging. L)aar kon ik n'rijn interesse op het gebied van Recente
schelpeu maanclelijks oppeppen.

Ook in 1974 werd ik lid van de Werkgroep'lertiaire en Krvar-

taire Geologie. Voorwaar een zeer goede keuze, want hier kon
ik mij met n.rijn mede-tbssielenliefhebbers totaal uitleven. Wat
ik eerder aan het strand aan vreemde schelpen had gevonden
kreeg hier plotseling een naam! Soms was dat niet eer-rvoudig,
want literatuur bestoncl er nauwelijks. Regelmatig hielden we

daarom determinatiebijeenkornsten samen met de Werkgroep

Geologie en geleidelijk ontstonden er gezamenlijke publicaties

;..ï::.t"..'". 

schelpen (Gastropoden) in afleveringen van Bas-

In 1982 ber-r ik gevraagd om conservator te worden van de schel-
penverzameling van l-ret Zeeuwsch Genootschap en die taak van

de toenmalige conservator 'ièr;r van l3entl-rem-Jutting over te

Netherlands De Kaloot Borssele; 1 ex leg. F.
v. Nieulande; May 10, 2005.
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Fig. 2, Freddy van Nieulande op excursie aan het Kalootstrand met
jeugdigen en de 'Gids van de Zeeuwse strandfossielenl Foto Lex Kat-
tenwinkel.

nemen. Een taak die ik met veel genoegen heb aanvaard en ik

werk nog wekelijks een dag aan de collectie, die ondergebracht

is in het Zeeuws Museum in Middelburg. Veel administratief

werk en onderzoek was nodig om een en ander toegankelijk te

maken.

Geleidelijk groeide mijn interesse uit naar voornameluk ma-

riene fossiele schelpen uit het Tertiair en Quartair van Europa,

waarbij verzamelen in het Bekken van Parijs jarenlang een voor-

keur had. Het leidde tot een paar publicaties over de Eocene

Marginellidae. Ook veel werd verzameld in de bouwputten

voor sluizen, dokken en tunnels in de omgeving van Antwer-

pen. Uitermate belangrijke vindplaatsen, omdat daar vooral de

stratigrafie en lithografie heel goed te bestuderen waren. HieÍ-

door werd er veel meer inzicht gekregen in de herkomst van

de fossielen die we ook van onze stranden kenden en waarbii

nu eindelijk hun stratigrafische context waarneembaar was. We

konden bijna tot op de centimeter nauwkeurig bepalen in welke

lagen bepaalde soorten in situ geleefd hadden. We ontdekten zo

ook de laag met Petaloconchus intortus (en tevens hun uitster-

vingniveau) waarin ook Arca tetragona met grote regelmaat in

voorkwam! Iets wat we voordien helemaal niet wisten. Dit feno-

meen is voor het eerst waargenomen in Kallo tijdens het graven

van de bouwput voor het 4e Havendok (nu het Vrasene dok) op

de linkeroever van de Schelde in 1982.

Vanwege die onderzoekingen kregen ook De Kaloot en andere

Zeeuwse stranden opnieuw de nodige aandacht. Mede hierdoor

is er met de Werkgroepleden en medewerkers van het Natuur-

historisch Museum Naturalis in Leiden veel onderzoekswerk

verricht aan de fossiele Bivalven. Een en ander leidde tot de pu-

blicatie in 2010 van de atlas 'De Fossiele Schelpen van de Neder-

landse Kust'. Het verzamelen, onderzoeken en publiceren onder

andere over Glycymerididae ging ook daarna gestaag door.

In 2005 ben ik vereerd met de Van de Lijn onderscheiding en in

2016 ben ik tot erelid benoemd van het Zeeuwsch Genootschap.

In 2010 deed ik een belangrijke malacologische ontdekking in

mijn eigen tuin! Meer dan 20 exemplaren van de Lichtbruine

schildslak Testacella halíotidea hadden zrch daar gevestigd. De

eerst bekende populatie van deze omvang in Nederland! |aar-

lijks zie ik nog steeds enkele exemplaren levend in de tuin onder

de stapstenen; de meest recente waarneming was een exemplaar

op 12 apr112022.

ln 2012 heb ik de stap genomen om mijn verzameling, uitge-

zonderd het Zeeuwse materiaal, te schenken aan NBC Natura-

lis. Het heeft me alles bij elkaar toch een paar jaar gekost om al-

les in te pakken en verzendklaar te krijgen. Enkele malen is het

vrachtwagentje van het Museum geweest om de buit in te laden

en naar Leiden te transporteren. Het geeft èen goed gevoel om

op deze wljze zelf de regie over het overdragen van je collectie

in handen te hebben Vele malen beter dan dit over te laten aan

nabestaanden, omdat die dan meestal geen kans zien om een en

ander ergens ordelijk onder te brengen.

In 2016 vierde de Werkgroep Geologie haar 50-jarig bestaan en

dat was een mooie gelegenheid om een jubileumuitgave te la-

ten verschijnen van een gids over de Zeeuwse strandfossielen.

Inmiddels een alom gebruikt naslagwerk om de vondsten van

onze stranden mee te determineren. Omdat er naast schelpen,

haaientanden en botten ook andere fossielen behandeld worden

een interessant werk dat tijdens een excursie aan De Kaloot ze-

ker niet mag ontbreken.

Sinds 2021 is ook mijn Zeeuwse verzameling aan de collec-

tie van het Genootschap toegevoegd en die wordt momenteel

systematisch in die van het Zeeuws Museum geïncorporeerd.

Voordeel hiervan is dat er weer onderzoek gedaan kan worden

aan de verschillende fossiele Gastropoden families, waarvan de

uitkomsten dan weer verwerkt kunnen worden in de voorbe-

reiding voor het tweede deel van de Fossielenatlas: 'De Fossie-

le Schelpen van de Nederlandse Kust III Ik heb pas samen met

een paar fanatieke collega's gewerkt aan deel 17 in deze serie die

vooral gaat over de Velutinidae, Triviidae, Eratoidae en Ovu-

lidae. Hierbij draag ik het stokje dan ook graag over aan mijn

collega-auteur in deze, Dick Hoeksema, hij heeft vast ook wel

wat interessants te vertellen.
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