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Dezer dagen ontvingen wij bijgaand schrijven, dat wij hierna in extenso laten vol
gen. Het betreft hier het afscheid, dat ons lid G . Houtman gaat nemen van zijn 
liefste geesteskind: de Wetenschappelijke Mededelingen van de K . N . N . V . 
Velen van ons en zeker niet alleen onze leden uit het westen des lands hebben de 
heer Houtman leren kennen als enthousiast en serieus amateur geoloog, want op 
tal van plaatsen in ons land heeft hij zijn boeiende voordrachten, verlucht met 
prachtige dia's, gehouden over zijn zwerftochten in en buiten ons land. Het bijzon
dere daarbij was, dat hij altijd zo'n juiste indruk wist te geven van zo'n landstreek. 
Sprak hij over geologische ontsluitingen, dan gaf hij als bekwaam vakbioloog er 
tevens een overzicht bij van de typische flora en fauna, terwijl ook de eventueel 
aanwezige archeologische en cultuurhistorische bijzonderheden niet werden ver
geten. 
De K . N . N . V . bibliotheek en in het bijzonder de Wetenschappelijke Mededelingen 
hebben hun bloeiend bestaan in de eerste plaats aan hem te danken. Hij kent uit 
eigen ervaring de grote behoefte, die er bij de natuurliefhebbers bestaat aan 
eenvoudige, maar wetenschappelijk verantwoorde studies over tal van onderwer
pen uit de Plant- en Dierkunde. Steeds stuit men op kleine, interessante groepen 
van planten en dieren waarover in onze taal nauwelijks iets was gepubliceerd. 
Later werden in samenwerking met onze vereniging ook diverse geologische on
derwerpen in Wetenschappelijke Mededelingen behandeld. 
Alleen al het feit, dat er in de loop der jaren nu bijna 150 nummers zijn versche
nen is een unicum.* Stelt u zich maar eens voor hoeveel tijd en moeite het meestal 
kost om van één enkele auteur op tijd de nodige kopij met afbeeldingen te krijgen. 
Als we dan bedenken dat ook de nodige correspondentie, het contact met de druk
ker en de correcties van de drukproeven door hem werd verzorgd, dan kunnen we 
ons nauwelijks voorstellen dat hij ook nog tijd kon besteden aan zijn drukke dag
taak en tevens tijd over had om zelf te verzamelen! 

* Men vrage daartoe de uitgavenlijst aan bij Bureau K . N . N . V . , B. Hoogen-
boomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud. 

G . M . Roding 
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Hoorn, november 1981 

Aan: de medewerkers van de Wetenschappelijke Mededelingen 
en van de Natuurhistorische Bibliotheek 

Geachte medewerkers, 

in oktober 1981 werd ik 75 jaar. Hoewel ik me gelukkig nog gezond voel, vind 
ik het toch tijd om de funktie van redacteur van de Wetenschappelijke Mededelingen 
en van de Bibliotheek te beëindigen. Niet omdat ik het wat rustiger wil hebben - het 
spijt me genog - maar om de zekerheid te hebben, dat de uitgave van Wetenschappe
lijke Mededelingen en Boeken voortgang zal vinden. 

In overleg met het Hoofdbestuur en de huidige 2e redacteur is het volgende be
sloten: Na W.M. no. 150 stop ik als redacteur van de Wet. Mededelingen. Er komen 
dan drie opvolgers, te weten: 
Drs. H.D. van Bohemen, Holterschans 11,3432 EX Nieuwegein, tel. 03402-42590; 
Drs. D.A.G. Buizer, Vermeer straat 25, 1816 CK Alkmaar, tel. 072-155455; 
Drs. A. Uttel, Roodborststraat 26, 2333 VR Leiden, tel. 071-172678, 
waarvan de eerstgenoemde als eindredacteur zal optreden. Dus voortaan alle corres
pondentie betreffende Wet. Mededelingen naar hem. 

De drie nieuwe redacteuren kennen elkaar goed; ze studeerden in hetzelfde jaar 
aan de V.V. te Amsterdam. Van Bohemen is landschapsoecoloog en werkt als adjunct
secretaris bij de Natuurwetenschappelijke Commissie, waardoor hij veel contacten 
heeft. Buizer is 'zeebioloog', hij was lang redacteur van 'Het Zeepaard', het orgaan van 
de Strandwerkgemeenschap. Thans is hij leraar aan de Rijks Middelbare Tuinbouw
school te Hoorn en geeft daar lessen in biologie en planteziekten (mijn oude baan!). 
Uttel werkt bij de Rijksplanologische Dienst te Den Haag. Hij heeft o.a. meege
werkt aan Wet. Mededeling 92. Hij is meer algemeen biologisch georiënteerd. 

Ik reken er op, dat dit driemanschap de serie Wetenschappelijke Mededelingen 
met hetzelfde succes zal kunnen voortzetten en dezelfde hulp zal hebben als ik altijd 
ondervond. 

Het prettige van het werken aan de Mededelingen - ik deed dit vanaf 1951 - is voor 
mij geweest, de voortdurende toezeggingen van steeds nieuwe kopij, het vlotte samen
werken, zonder dat er ooit sprake is geweest van een honorarium. Alle werk van de 
auteurs en tekenaars ging gratis; de schrijvers ontvingen hoogstens 15 tot 50 ex. van 
de door hen geschreven mededeling. Toch werd steeds zonder moeite genoeg kopij 
ontvangen. Dikwijls werden subsidies verkregen om een vlotte uitgave tegen een lagere 
prijs mogelijk te maken. Mede door de vele persoonlijke contacten was het een plezie
rige baan. Jammer dat ik moet stoppen! Dank voor alle hulp! 

Er zijn nog enige hoeken in bewerking. Deze wil ik nog afmaken. In november 
1982 is mijn ambtsperiode als Hoofdbestuurslid om. Ik bedank dan ook als redacteur 
van de Natuurhistorische Bibliotheek. Daarna neemt het hierboven genoemde drietal 
ook deze werkzaamheden over. Tot november a.s. blijf ik dus nog officieel redacteur 
van de Bibliotheek. Over de boeken dus alle correspondentie nog naar mij. 

Met vriendelijke groeten, 
G. Houtman 
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