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Schitterendeschelpen en slijmerige

slakken. 75 jaar NMV: Malacologie als

hobby en professie

G.C. Cadée, S. vanLeeuwen& J.J. ter Poorten(eds.) (2009).

Nederlands Malacologische Vereniging, Leiden. 144 pp.

Onze zustervereniging, de NederlandseMalacologische Ver-

eniging (NMV) viertditjaarhaar 75-jarige jubileum en pakt

uit met een jubileumboek dat een must is voor alle liefheb-

bers van recente en fossiele schelpen! Het boek is één grote

ode aan het plezier dat inmiddels velehonderdenmalacolo-

gen in Nederland(en een beetje daarbuiten) hebbenbeleefd

en nog immerbeleven aan de wonderlijke wereld der week-

dieren.Zowelbeschouwendeals persoonlijke anekdotes, met

als hoogtepunt vier pagina’s waarin 75 malacologen aan de

hand van een afbeelding en in enkele zinnenhun favoriete

schelp ofslak tonen en duiden.

Het boek is onderverdeeldin

vijfthema’s. In het eerste the-

ma komen de geschiedenis
en hoogtepunten van de we-

tenschappelijke mollusken-

collecties van het Zoölogisch

Museum Amsterdam en die

van Naturalis in Leiden aan

deorde. Zeer fraai zijn de fo-

to’s van eminente malacologen in hun jonge jaren! Het

tweede thema gaat over fossiele schelpen en biedt de no-

dige hoogtepunten voor WTKG-ers. De geschiedenis van

het molluskenonderzoek aan deRijks Geologische Dienst
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Hetderdethemabehandeltland- en zoetwater weekdieren. In

een vijftal bijdragen komen het onderzoek aan deRadboud

Universiteit (Nijmegen), deVrije Universiteit (Amsterdam),

75-jaar tropisch landslakonderzoek in Nederland, hetAtlas

project NederlandseMollusken en een blik op het leven van

de Leidse malacoloog Dolf van Bruggen aan deorde.

Het vierde thema betreft deNMV zelf. Het verhaal van de

twee crises in haarbestaan. De uitgaven van de NMV wor-

den in beeld gebracht. De fusie met de BM, de schelpen-

beurs en NMV symposia passeren de revue. Daarnaast ko-

men driezeldzame Nederlandstalige publicaties aan deorde

(uiteraard van de hand van Wim Backhuys) en impressies

van een van deoudste leden (Prof. Wim Vervoert) over zijn

begindagen bij deNMV.

Het vijfde en laatste thema gaat over mariene weekdieren

en schelpenverzamelaars. In vijftien bijdragen komt zowel

het onderzoek van mariene instituten als het NIOZ en het

NIOO aan de orde, en hoogtepunten als het werk van Cato

ten Hallers-Tjabbes over TBT en imposex bij wulken die

uiteindelijk flink heeft bijgedragen aan het verbieden van

tin-houdendeverf op boten die zoveel schade heeft gedaan

aan grotere slakken. Verschillende meer persoonlijke en

meer wetenschappenlijke bijdragen zijn in dit thema ver-

weven, waaronder een stuk over het experiment met nage-

raaakte zaagjes die werden uitgezet om te zien hoe het lin-

kerklep-rechterklep sorteer fenomeenplaats vond. Een on-

derzoek dat altijd verbonden zal blijven met de naam Le-

ver, waarvan er blijkens deze uitgave maar liefst drie gene-

raties actiefzijn!

De schitterend uitgegeven jubileumuitgave zit vol met ver-

rassende foto’s van ledenen illustraties van schelpen, slak-

ken en het onderzoek ernaar. Het is een feest voor de mala-

coloog. Het illustreertniet alleen derijke geschiedenis van

de NMV maar ook hoe actief Nederland is in de interna-

tionale schelpenwereld. Ik heb nog niet gezien of het ook

voor niet-ledente koop is, maarverwacht daaroverbinnen-

kort meer te weten te komen op de webstek van de NMV:

www.spirula.nl.
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van de hand vanTom Meijer. Een geschiedenis die helaas is

doodgelopen, maar die verschrikkelijk veel heeft bijgedra-

gen aan dekennis van de ondergrond van ons land. Vervol-

gens wederom een schitterend stuk over het ontstaan van de

Fossielenatlas van de hand vanArie W. Janssen. Met de uit-

gaven in Basteria tussen 1954 en 1984 is de NMV immers

de geestelijke vader van het project. De geologische bele-

venissen van Bert Boekschoten, en een stuk over fossielen

zoeken in oorlogstijd van de hand vanAd van Dijk comple-

menteren het thema.


