O T T O K L A G E S onderscheiden
W. F. Anderson
K l i k , zei het klepje i n de voordeur en door het raam zagen wij
de postbode voorbijgaan.
Tussen de inhoud van de brievenbus v i e l al dadelijk een buitenlandse brief op, versierd met het wapen van de stad Königslutter.
Nu verwerft deze stad een warm plekje in het hart van iedere
N.G.V. er zodra hjj op een of andere manier met de heer Otto Klages
in kontakt i s gekomen door hem persoonlijk te leren kennen of iets
van hem gelezen te hebben.
Wat kon dit zijn?
Tot onze grote vreugde treffen wij onderstaande uitnodiging
aan, waaraan wij helaas op zo'n korte termijn geen gevolg meer
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Anlaf>li<b der Verleiding des HiederMéóiófbenVerdienótordens i. Klasse an
HERRN OTTO KLAGES
gibt die Stadt einen Empfang
AM FREITAG, DEM 31. JANUAR 1964, " u(rr im Stadtt?aus, Sack I.
lm Namen des Uerrn Nieberna(bdió<ben Mininterpradidenten überreicbt
Herr Verwaltungopraaident Dr. Knott den Orden.
KonigAutler am Elm, den 27. Januar 1964
STADT KÖNIGSLUTTER AM ELM
K. Kohier
Dr. Gremmels
BÜ RGB RM EISTE R
STADTDIREKTOR
Een hartelijk gelukwens telegram namens de N.G.V. was spoedig
verzonden. A l de deelnemers van de excursie van augustus 1959 z^jn
de familie Klages veel dank verschuldigd en niet in het minst ook
de universiteiten van Leiden en Utrecht die t a l van prachtige
museumstukken van hem ten geschenke ontvingen.
Op ons verzoek kwamen wij i n het bezit van krantenknipsels zodat wij nu i n staat z i j n U toch een verslag van deze plechtigheid
te kunnen geven.
Hier volgt dan het krantenverslag:
Otto Klages werd door de i n geologisch opzicht merkwaardige
omgeving van zijn vaderstad Königslutter ,waar meerdere geologische
formaties dagzomen en waar veel fossielen te vinden zijn, reeds i n
zijn jeugd er toe aangetrokken hiervan een verzameling aan te
leggen om op die manier zich een nadere kennis van dit gebied
eigen te maken*
Zo werd h i j spoedig een i j v e r i g verzamelaar van mineralen, gesteenten en versteningen. Hij is echter niet in het stadium van
het verzamelen blijven steken maar heeft zich in de loop van de
t i j d door systematische studie en veel v l i j t een omvangrijke en
grondige kennis van de gehele geologie verworven.
Weldra kwam h i j ertoe, zich niet alleen met zijn eigen vondsten
bezig te houden, maar begon met gelijkgezinden een intensief r u i l verkeer .
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Overal ter wereld heeft h i j zo z i j n relaties tot in Australië
toe.
In bijna kO jaren heeft Otto Klages op die wijze i n totaal
meer dan 40.000 waardevolle stukken verzameld, geprepareerd, gedetermineerd, geordend en overzichtelijk opgesteld. Het is echter
z i j n bijzondere verdienste, dat h i j deze genoegens niet voor zich
alleen houdt, doch ook het publiek hierin betrekt.
Niet alleen z i j n artikelen in vaktijdschriften worden zeer gewaardeerd maar ook zijn verzameling is voor iedereen toegankelijk.
Belangstellende verenigingen, schoolklassen evenals vakgeleerden
maken van deze mogelijkheid een veelvuldig gebruik.
De heer Klages i s a l t i j d bereid z i j n bezoekers belangeloos en
uitvoerig voor te lichten. Hij heeft een bijzondere gave ook bij
de jeugd begrip en liefde voor de geologie te wekken.
Belangrijke gedeelten van z i j n steeds groter wordende verzamel i n g heeft de heer Klages aan openbare instellingen geschonken
- bijv. de afdeling natuurlijke historie van het provinciaal museum te Hannover,het geologisch instituut van de technische hogeschool te Braunschweig enz.
Daardoor heeft Otto Klages bewezen dat het hem niet in eerste
instantie om z i j n eigen genoegen gaat, maar om de wetenschap in
het algemeen. Op die wijze heeft h i j een belangrijke bijdrage geleverd voor de bevordering van de wetenschap i n het land Niedersachsen. In t a l r i j k e wetenschappelijke publicaties is reeds waardering voor de verzameling Klages tot uitdrukking gekomen.
Ook i n zijn beroep - als zakenman - staat h i j in hoog aanzien.
Als bewijs daarvoor kan dienen dat zijn collega's hem voor enige
jaren als voorzitter van de plaatselijke handelsvereniging kozen.
Al deze voortreffelijke eigenschappen, ten dienste van zijn vaderstad,het land Niedersachsen en voor het gehele duitse volk werden
door Verwaltungsprasident Dr.Friedrich Knost geroemd bij-j de overhandiging van het Niedersachsische Verdienstkreuz erster Klasse
met bijbehorende oorkonde.
Landrat Fritz Weiberg reikte de heer Klages de Beireis-Medaille
uit.
Van links naar rechts:
Dr.Kno s t,mevr.KIage s,
moeder van dhr.Klages,
dhr. Klages en z i j n
echtgenote(foto B u l l man) .
Verder spraken nog
Stadtdirektor Dr .Gremmel,
Bürgermeister
Kohier en Probst Blühmel .
Otto Klages zelf
dankte i n alle bescheidenheid voor alle eerbewijzen hem betoond.
Tot
zover
het
krantenverslag.
Niet onvermeld mag ook nog blijven de grote verdiensten van de
heer Klages voor de V.F.M.G. onze duitse zustervereniging waaraan
hij jarenlang als vice-voorzitter mede leiding gaf.
Onze hartelijke gelukwensen aan de heer Klages ook voor z i j n
moeder en echtgenote die alfcijd met zoveel belangstelling aan dit
werk hebben deelgenomen!
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