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De Bibliotheek

Rob van Slageren*

Soms gaat dat snel: Geologica Traiectina bijvoorbeeld

bestaat uit de proefschriften van de promovendi van het

Instituut voor Aardwetenschappen in Utrecht: 50 inge-

voerde titels is al gauw weer een meter verwerkte plank-

ruimte. Ander uiterste: publicaties als bijvoorbeeld het

Correspondentieblad van de Malacologische Vereniging.

Veel artikeltjes van 1 of 2pagina’s, dus 50 titels invoeren

en er is nog steeds maar een paar centimeter kastplank
verwerkt. Dat maakt het wel heel moeilijk om een schat-

ting te geven hoe lang het verwerken van de rest van de

bibliotheeknog gaat duren.Latenwe het eer maar op hou-

den, dat het een levenswerk is, als het eerder “klaar” is,

dan valt het tenminste nog mee. En onder klaar versta ik

dan; deachterstand tot dat momentweggewerkt, zodathet

zinnig is dan een gedrukte versie van de catalogus uit te

brengen.

Hoewel, is het wel zinnig de catalogus nog te drukken op

dat moment? Daarover, lezers, moeten jullie je mening
’ns geven. Onze catalogus komt binnenkort (is inmiddels?)

on-linebeschikbaar op de web-site van de WTKG. Ieder-

een met intemet-toegang kan daar de nieuwste versie raad-

plegen (en downloaden, afdrukken, etc). Degenen, dieniet

op het internet kunnen komen kunnen een versie op flop

verkrijgen (ƒ 4,-). Dat heeft het voordeel, dat zoeken op

trefwoord veel eenvoudiger is. Maar je moet natuurlijk
wel de beschikking hebben over een PC met Word 6.0 of

later.

En ja, op aanvraag kan ik natuurlijk altijd afdrukken op

papier maken. Maar het staat me wat tegen om voor ie-

dere WTKG-bijeenkomst 10 afgedrukte exemplaren mee

te brengen, van nu dus ruim 100 vel tweezijdig bedrukt.

Als daar dan4 of5 exemplaren van verkocht worden gaat

er toch 5 of 6 maal 100 vel zonder enig nut voor wie dan

ook de oud-papier-bak in. Dat is toch wel jammer. Daarom:

wie vanaf nu een afdruk van de catalogus op papier wil

ontvangen: graag een paar dagen voor de volgende

WTKG-bijeenkomst even een berichtje, dan kan ik daar

voor zorgen voor de somma van ƒ 5,- (kan iets goedkoper
dan voorheen, omdat de afval-exemplaren niet ook be-

taald hoeven te worden). Opsturen kan ook, maar houdt

dan rekening met de niet geringe verzendkosten (eerlijk

gezegd weet ik niet hoeveel dat precies is; de afdrukwordt

gemaakt op 80grams papier, een vel is 0,06 m
2

,
dus ca. 5

gram per vel, en iets meer dan 500 gram voor een volle-

dige afdruk. De rest is een kwestie van het nakijken van

de posttarieven; ƒ 6,- staat er voor zo’nbrief in de tarief-

tabel voor 1999. De tarieven voor volgend jaar heb iknog

niet gezien).

Dit voor wat betreft de vorderingen bij het maken van de

catalogus.

Een ander punt is natuurlijk het gebruik dat van debiblio-

theek gemaakt wordt. Ik heb al eens laten weten, dat ik

een beetje het gevoel heb dat mijn bezigheden als biblio-

thecaris voor de WTKG van betrekkelijk gering nut zijn.

In het vorige jaar werden twee (2!) uitleningen gedaan.

Dit jaar zijn het er tot nu toe 8. Relatiefgezien is dat een

gigantische vooruitgang, maar absoluut?

Laten we even een klein rekensommetje maken (het ma-

ken van dit soort sommetjes is weer een andere hobby

van me): Ik heb tot nu toe een kleine 1000 uur werk aan

debibliotheekbesteed, schat ik. Als ik die tijd als schoon-

maker zou zijn gaan werken, en de inkomsten daarvan in

de WTKG-kas gestort had, zou de WTKG (bijna) geen

contributie meer hoevente heffen... OK, dat is een beetje

overdreven, maar toch.

Daar staat natuurlijk tegenover, dat werken aan debiblio-

theek ook wel z’n eigen bevrediging meebrengt, en wel

wat meer ook dan werken als schoonmaker. Ik doe het

werk dan ook in aanzienlijke mate, gewoon omdat ik er

zelf plezier in heb. Dat is naar mijn mening ook de enige
goede reden, om een klus als deze aan te pakken. Het is

dan ook beslist niet zo, dat ik aanbied om mijn vrije tijd
als schoonmaker door te gaan brengen om iedereen het

betalen van contributiete besparen. Maar toch, ik kan mij
voorstellen dat er andere dingen zijn die ik kan doen, en

die voor de WTKG nuttiger zijn. Suggesties hebbenmijn
welwillend oor.

(NB. Ik heb in het verleden meer malen om respons om

mijn uitingen gevraagd. Toch heb ik nooit veel reacties

gehad. Het is natuurlijk goed voor mijn motivatie, om af

en toe ‘ns wat meningen van medeledentehoren. Al was

het maar instemming, dat wat ik aan ‘t doen ben zinloos

is: dan weet ik in ieder geval zeker, dat ik op het ver-

keerde pad geraakt ben (:-)).

Tja, dan nog wat algemeenheden over de gang van zaken

rond de bibliotheek. Uiteraard is er een gevoel van dank-

baarheidnaar Jelle Reumer en het Natuurmuseum in Rot-

terdam voor de bereidheid de bibliotheek te huisvesten,
de post in ontvangst te nemen, enzovoort. Hiervoor we-

derom mijn welgemeende dank.

Tja, debibliotheek.Wat moet ik er van zeggen? Iets in de

trant van: zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter, alweer een

hele meter van de boeken opgenomen in de nieuwe

cataloog?

Zo iets ja, alleen is het niet een meter sinds mijn vorige

verslag maar meer een kleine 10 meter. Al met al resulte-

rend in weer een uitbreiding van 60 bladzijden van die

catalogus: de omvang is nu ruim 200 bladzijden, vergele-
ken met de ongeveer 140 bladzijden dit vooijaar. Toch is

het eind nogniet in zicht: bij iederbezoek aanhet Natuur-

museum Rotterdam liggen er weer hele pakken nieuwe

publicaties, die verwerkt moeten worden.
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Dan is er de schrik, die mij laatst om het hart sloeg; het

zojuist van de BVP-vriendenontvangen boek van Robert

Marquet over de Pliocene gastropodenfauna van Kallo

stondniet meer in de kast: verdwenenzonder dat mij iets

gemeld is. Navraag bij het museum bracht geenuitkomst:

men wist van geen uitlening of inzage door medewerkers

van het museum af. lelieReumerwas afwezig, anders had

ik hem gelijk kunnen vragen navraag te doenbij zijn me-

dewerkers. Omdat ik hetonderwerp wat delicaatvondheb

ik besloten toch maar face-to face met Jelle hierover te

overleggen, liever danschriflelijk. Bij mijn volgende be-

zoek was Jelle weer (of nog steeds, maar dat lijkt me na

twee maandenonwaarschijnlijk) afwezig, en het boeknog

niet terug. Drie maal is scheepsrecht, zoals een oude Ne-

derlandsewijsheid zegt. En ja hoor, bij het derdebezoek

bleek gelukkig, dat de werken die ik voor vermist had

aangezien (behalve het boek van Robert was ook een

exemplaar weg van deoudebibliotheekcatalogus uit 1974)

weer keurig op hun plaats in de kast stonden. (Jelle was

overigens wederom afwezig met bezigheden elders: dui-

delijk ook een drukke job). Andere oude wijsheid: eind

goed, al goed. Hoewel, ik zou het toch wel erg op prijs

stellen, als leners niet eigenmachtig zaken uit de biblio-

theek halen; ik zal nog met Jelle spreken over wie toe-

gang hebben tot debibliotheek.

Laatste onderwerp: sommigen onder u zullen wellicht

gegrepen worden door de angst, dat ik op een gegeven

moment toch klaar ben met het inventariseren en toegan-

kelijk maken van de bibliotheek.Schroom vooral niet om

dat te voorkomen door dubbele literatuur, overdrukken,

kaarten,... mijn kant op te sturen: het is voor ‘t nut van ‘t

algemeen. Vooral de volgende zaken zijn van belang, het

zijn ontbrekende nummers uit onze tijdschriftreeksen:

Afzettingen, populaire kwartaaluitgave van de WTKG. -

Ontbreekt: 3(1), 4(2) t/m 11(1), 15(2).

Contributions to Tertiaty and Quatemary Geology (voor

1990: Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire

en Kwartaire Geologie). - Ontbreekt: 21(3), 24(1-2),
25(1).

Correspondentieblad der Nederlandse Malacologische

Vereniging. - Ontbreekt: 258,296.

Grondboor en Hamer. Nederlandse Geologische Vereni-

ging (Voortzetting van de “Publicaties der NGV”) -

Ontbreekt: 1991: 2, 3, 5, 6; 1992: 4 t/m 6;1993:1, 2;

51:2,5; 52:2

Informatiebladvan de Nederlandse Malacologische Ver-

eniging, verschenen als bijlage bij hetCorrespondentie-
blad. - Ontbreekt: nr. 7.

Jaarverslag van de Geologische Stichting. (Vanaf 1968:

Jaarverslag v.d. Rijks Geologische Dienst). - Ont-

breekt: 1977, 1990-..

De Kreukel. Orgaan van de Malacologische Contactgroep
Amsterdam en Omstreken. - Ontbreekt: vol. 6(6,10)

(Toegezegd door Cor Kamekamp).

Het Zeepaard. Orgaan van de Strandwerkgemeenschap van

de NJN en de KNNV (later: orgaan van de NJN, CJN

en KNNV). - Ontbreekt. 44(1), 50(1), 50(5), 51(3),

52(6), 53(1), 53(2), 54(1).

Het merendeelvan de bovengenoemde zaken is nog wel

op de een of andere manierte verkrijgen, maar wel tegen

betaling. Als één van de ledennog iets van bovengenoemde

overheeft (evt. als fotokopie), dan is debibliothecaris daar-

voor dankbaar.
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