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SCHELPEN MUSEUM 

IN DE SCHULP . 

Eenzaam staat aan de Zuid-HoUandlaan te 
Den Haag het gebouw, waarin nu nog het 
schelpenmuseum "In de Schulp" is ge
vestigd, te wachten op de slopershamer. 
Straks zal, waar nu de kleur- en vormen
rijkdom van de oceanen is tentoongesteld, 
het verkeer voortrazen. En wat dan? Het 
zal u niet verwonderen, dat degene die 
deze unieke kollektie in de afgelopen ja
ren met zoveel zorg en inspanning heeft 
opgebouwd, onze voorzitter Entrop, al 
lange tijd geleden begonnen is een ant
woord te zoeken op deze vraag. Alleen 
was dat niet mogelijk. Daartoe was het 
ge'.venst de aktiviteiten in een stichting 
te bundelen. Het belan g van het voort
bestaan van het museum heeft vanzelf
sprekend ook het bestuur van uw stich
ting onderkend. Voor het werk van uw 
stichting en vooral voor de inhoud van 
uw Vita Marina heeft het museum bewe
zen steeds meer een vrijwel onmisbare 
steun te zijn. Daarom heeft uw bestuur 
geen ogenblik geaarzeld om onze voorzit
ter a lle steun te geven om het schelpen
museum niet alleen elders gehuisvest te 
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krijgen, maar het liefst om het museum 
verder uit te bouwen tot een werkelijk 
marien biologisch centrum, waar èn met 
de malacoloog èn met de jeugd èn met de 
amateur èn met de toerist is rekening ge
houden. Uw bestuur heeft daarom reeds 
enige tijd geleden opgericht de stichting 
"Het Zeebiologisch Museum" en aan die 
stichting als doelstelling meegegeven "het 
opwekken van belangstelling voor en 
het verrijken van de kennis van de zee
biologie in het algemeen en die van de 
malacologie in het bijzonder door het in
richten en exploiter en van een zeebiolo
gisch museum. U ziet , dat de belangen 
van de beide stichtingen in grote mate 
parallel lopen . 
De afgelopen periode heeft ons geleerd, 
hoezeer theorie en prakt ijk kunnen ver
schillen. Het bestuur van de jonge stich
ting had al spoedig een ideaalschets ge
maakt van een opvolger van ons ver
trouwde schelpenmuseum. Maar om daar
aan vorm t e geven zijn nodig ruimte en 
mankracht. Beiden kosten geld. Daarover 
beschikt de stichting echter niet en aldus 

Hie7' staat eenzaam het Schelpenmuseum, 
mam' hoe lang nog? 
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was en is zij afhankelijk van de goede 
wil van anderen, die met haar het belang 
van het museum willen inzien. Toen eerst 
werd in volle omvang duidelijk hoezeer 
de aanvankelijke vertraging als gevolg 
van mislukte pogingen en de in die tijd 
gewijzigde economische omstandigheden 
parten zouden spelen. 

STICHTING 

ZEEBIOLOGISCH MUSEUM 

Toch is er thans een lichtpuntje: de ge
meente Den Haag heeft de stichting een 
andere ruimte aangeboden in de oude vis
afslag aan de Dr. Lelykade te Scheve
ningen. Het is echter niet meer dan een 
lichtpuntje, want op dit ogenblik verschilt 
de ruimte nauwelijks van wat het eens is 
geweest. Voordat deze ruimte, die verge
leken met de ideaalschets maar zeer be
scheiden is, de naam museum kan dragen, 
moet er nog heel wat gebeuren. En al is 
er dus nu een andere ruimte, de finan
ciële ruimte voor de inrichting en exploi
ta tie is er nog niet. 

AKTIE REDT HET SCHELPENMUSEUM 

Inderdaad, u raadt het reeds. Ook u kunt 
daaraan uw steentje bijdragen. Op welke 
wijze? Door u op te geven als vriend van 
het museum en een jaarbijdrage van 
minimaal f 15,- (geen maximum) ter 
beschikking te stellen. Hoe? Door bijgaand 
form ulier ingevuld terug te zenden en uw 
bijdrage over te schrijven of te storten op 
postrekening 624400 van de Stichting Het 
Zeebiologisch Museum te Den Haag. Wan
neer? Nu meteen, want dan kunt u het 
niet meer vergeten en het bestuur krijgt 
zo spoedig mogelijk enig inzicht in de 
financiële mogelijkheden. Wat koopt u 
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ervoor? Gratis toegang tot het museum 
(voorlopig nog het schelpenmuseum) ; toe
zending van het museumnieuws; korting 
bij aankoop van schelpen; een verrassing 
bij uw eerste bezoek aan het museum; 
maar vóór alles .. . de wetenschap, dat u 
een bijdrage hebt geleverd aan de oprich
ting en instandhouding van een museum 
op het gebied van uw eigen hobby. De 
gemeente heeft 5 jaar de tijd gegeven om 
het bestaansrecht van het museum te be
wijzen. Dat is een uitdaging niet alleen 
voor het bestuur, maar ook voor u, van 
wie de belangstelling zo zeer naar het 
zeebiologisch gebeuren uitgaat. Daarom 
aarzelt niet langer, volgt het voorbeeld 
van uw bestuur en helpt vandaag nog 
een voor Nederland uniek museum in een 
fraaiere vorm voor ons allen te behouden. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Het bestuur 
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Vlielands noorderstrand bood Juultje 
Woldendorp uit Heelsum op 27.11.1975 
enige interessante vondsten. In het gruis 
trof zij aan Retusa alba (Kanmacher), 
Venus veTTucosa L., een juveniel exem
plaar van Aequipecten opeTculaTis (L.) en 
een doublet van Spisula solida (L.). 
Op 20.12.1975 was het geluk aan Wim de 
Winter uit Katwijk aan Zee, toen hij daar 
aan het strand ter hoogte van paal 52/250 
een exemplaar aantrof van de kleine 
zwaardschede, Ensis phaxoides van Urk, 
die ernstig gekneusd is. Er zit een hoek in 
van maar liefst 150°. De maten van het 
gevonden exemplaar zijn: 76 mm lang, 
15 mm breed en 9 mm hoog. De hoek zit 
op 43 mm van de voorrand en op 33 mm 
van de achterrand. 
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