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Oproep tot medewerking

Geschiedenis van de malacologie in

Nederland (in biografieën)

R.G. Molenbeek*

De formulieren kunt u aanvragen bij Rob Moolenbeek

(adres: zieonderaan). Het formulierzal ook op de website

(www.spirula.nl) van de NMV gezet worden en kan des-

gewenst ook op verzoek per email toegestuurd worden

(moolenbeek@science.uva.nl). Streefdatum van de publi-

catie is 2004 (70 jarig bestaan NMV!!) maar dat hangt

natuurlijkook voor een groot deel afvan het enthousiasme

van de Nederlandseschelpenverzamelaars. Inmiddels heb-

ben we iemand bereid gevonden om alle 17de, 18de en

19deeeuwse malacologen uit het bekendewerk van Smit

(1986) te registreren en te bewerken voor opname.

Heeftu belangstelling om aan dit project uw medewerking

te verlenen, kunt ubijvoorbeeld gegevensverstrekken over

een verzamelaarbij u in debuurtof wiltu voor ditproject

gegevensnatrekkenvia bevolkingsregisters, genealogische

verenigingen, Rijks- en Provinciale archieven enz., dan

wordtuw medewerking zeerop prijs gesteld. Wilt u één of

meer invullijsten ontvangen, Iaat ons dit danweten en wij

sturen ze toe.
-

*R.G. Moolenheek,Zoölogisch MuseumAmsterdam,

Postbus 94766,1090 GT Amsterdam,

tel. 020-525 62 94, email: moolenbeek@science.uva.nl

In november2000 lanceerdenwij het ideeom in navolging

van het boek ‘In deban van vogels’ van professor Voous,

gegevens van en over Nederlandse malacologen te gaan

verzamelen, met het doeldaar een boekover samen te stel-

len. Het plan is om alle Nederlandse malacologen danwel

conchologen in debreedste zin op tenemen. Mogelijk zijn

er in deze vereniging ledendie wij graag zouden willen

opnemen maar die bijvoorbeeld geen lid zijn van de Ne-

derlandseMalacologische Vereniging (NMV). Als u over

weekdieren heeft geschreven of u heeft een aanzienlijke

verzameling, danwelu heeft(biohistorische) gegevensover

een schelpenverzamelaar, dan horen wij dat graag.

Tijdens dejaarvergadering van de NederlandseMalacolo-

gische Vereniging (NMV) op 13 april 2002 in het Zoölo-

gisch Museum te Amsterdam hebben wij een eerste zet

gedaan om gegevenste verkrijgen. We hebbeneen formu-

lier gemaakt waarop leden hun eigen gegevens kunnen

invullenen dit uitgedeeld. Ook wordthet zeer op prijs ge-

steld indien men informatiekan verschaffen over inmid-

dels overleden Nederlandse malaco/conchologen.
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