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Even voorstellen:

de nieuwe bibliothecaris

Harry Raad*

Even voorstellen

Ondergetekende (geb. 1953) is in 1993 lid geworden van

de WTKG en heeft tot dusver binnen de vereniging wei-

nig activiteiten ontplooid. Het meest in het oog springend
was het jaarlijkse overmaken van de contributie. Dat kan

voor een deel gekoppeld worden aan de grote geografi-
sche afstand, maar ook door activiteiten elders.

Mijn achtergrond is niet aardwetenschappelijk, ik heb in

Wageningen ‘bosbouw’ gestudeerd met een ecologische

oriëntatie. Ik ben nu al weer zeventien jaar werkzaam in

de natuurbescherming, als medewerker beheersplanning

bij Stichting ‘Het Zuid-HollandsLandschap’, standplaats

Rotterdam. In die stad heb ik een achttal jaren gewoond.

Schelp

Schelpen en fossielen ken ik vanuit mijn jeugd, die ik in

Goes doorbracht. Zeeland is op het gebied van fossielen

een boeiendeprovincie. Ik deedhet verzamelen erg klun-

gelig en wellicht was mede daardoor de lol er op een ge-

geven moment weer af. Het probleem was het gemis aan

collegaverzamelaars in mijn naaste omgeving, waardoor

ik een klankbord miste. In 1987 heb ik de schelpenstudie
weer opgepakt, ik vondhet gruisonderzoek een uitdaging.
Eerst lette ik, hoe vreemd ook, alleen op recente schel-

pen. Die stonden tenminstein het boekje van Bob Entrop.

Uiteindelijk kon ik de fossielen toch nietblijven negeren.

Terug in Zeeland, Kruiningen, kwam ik op het spoor van

de Werkgroep Geologie (Zeeuwsch Genootschap). Daar

kon ik eindelijk goed terecht met mijn fossielen. Gemoti-

veerd voor deze vereniging deed ik er de penningen en

doe nog steeds de communicatiemiddelshet verenigings-
blad ‘Voluta’. Om de schelpenwereld goed te verkennen

werd ik ook lid van diverse andere verenigingen, waaron-

der de WTKG. Dat alles geeft wellicht de indruk dat uw

nieuwebibliothecariseen actieve schelpenveizamelaar is,

maar dat is slechts ten dele waar.

Ik beperk me tot Nederland, en dan met name de stran-

den. Daarnaast heb ik meer lol in het doen van waarne-

mingen dan het aanleggen van een collectie.

Motivatie

Er waren voor mij een paar redenen om het bibliotheek-

werk te doen. Het is een combinatie van persoonlijk be-

lang en verenigingsbelang. Natuurlijk was het zonde ge-

weest als de collectieboeken, kaarten en tijdschriften van

de WTKG uiteengevallen was doorhetontbreken van een

beheerder. De vereniging heeft in 38 jaar heel wat opge-

bouwd, met name de collectie tijdschriften mag met na-

druk genoemd worden. De ambitie om er wat van te ma-

ken is duidelijk aanwezig, waarbij ik dehuidige opzet als

uitgangspunt neem. De ervaring zal lerenof dit resultaat

afwerpt.

Het werk aan de bibliotheek is voor mij persoonlijk een

stimulans om wat meer in de geologie te duiken. Daar-

naast is de werkplek, het NatuurmuseumRotterdam, bij-

zonder aantrekkelijk voor nieuwtjes en contacten op bio-

logisch gebied.

Contact

Het bestuur gaatpogingen doen de leden wat dichterbij
debibliotheekte brengen. Heel letterlijk doorjaarlijks één

bijeenkomst in het Natuurmuseum Rotterdam te organi-
seren. Of dat lukt? In ieder geval kunnen de leden altijd

contact met mij opnemenals ze iets willen weten over de

collectie of het lenen van boeken.

*Harry Raad, Capelleweg 9, 4416PNKruiningen,

tel 0113-38 1942

In Afzettingen 22 (1) van maart dit jaar is een somber

beeld geschetst over de toekomst van de bibliotheek. Er

was nog geen opvolger voor de vertrekkendebibliotheca-

ris Rob van Slageren. Wat nu? Het kostte me weinig be-

denktijd om me als nieuwekandidaat aan te melden, een

leuke klus! Dit initiatief is inmiddels door de algemene

ledenvergadering van 17 maart geaccordeerd.

Rob heeft een ontzettendehoop werk verzet aan debibli-

otheek, maar er ligt ook nog veel te doen. Al dat werk

mocht vooralsnog niet leiden tot een bruisend gebruik;
vier uitleningen in het jaar 2000 mag geen naam hebben.

Wat beweegt iemand een dergelijke bibliotheekklus over

te nemen,wie is diepersoon?


