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"Als de jonge vereeniging gaat groeien en bloeien zal er veel belang-

rijks tot stand komen tot vreugde der leden en als winst voor de

wetenschap." Deze hoopvolle woorden schreef Dr. J.Th. Henrard in zijn
redactionele bijdrage voor het "Gedenkboek Dr. Jac.P. Thijsse" (1935).

De Nederlandse Malacologische Vereniging telde toen slechts enkele

tientallen leden en moest voor vele critische buitenstaanders nog haar

bestaansrecht bewijzen en haar levensvatbaarheid tonen. De verrassende

ontwikkeling van de vereniging in de laatste decenniën heeft Henrard

niet meer van nabij meegemaakt, daar hij reeds in 1948 zijn lidmaat-

schap opgezegd had. Toch verdient hij een ereplaats in de annalen onzer

vereniging, want hij was het die in 1934 de stoot tot haar oprichting

gaf.

Jan Theodoor Henrard werd op 16 october 1881 geboren te Maas-

tricht, als nazaat van hugenoten uit de Vendée. Hij bezocht de lagere
school in zijn geboortestad, waar zijn vader directeur van het IJkkan-

toor was. Door diens herhaalde overplaatsingen genoot de jqnge Hen-

rard het middelbare onderwijs achtereenvolgens te Zwolle, Leeuwarden

en Sneek, in welke laatste stad hij zijn einddiploma H.B.S. behaalde.

Daar hij van jongs af aan een intense belangstelling voor planten had.

zou het in zijn lijn gelegen hebben biologie te gaan studeren. Merkwaar-

digerwijs echter zou de beroemde botanicus Hugo de Vries, terzake
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Fig. 1. Dr J.Th. Henrard. Excursie in het natuurmonumentNaardermeer, 29 juni
1944; handtekening enproeve van zijn handschrift.
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Tijdens zijn vele botanische excursies met studenten in binnen- en

buitenland had Henrard vaak gelegenheid ook mollusken te verzamelen.

Het bestuderen en determineren hiervan was een zijner geliefde vrije-

tijdsbestedingen. Hij deed dit met de hem eigen nauwgezetheid. Zijn

ervaring als taxonoom en nomenclatuurdeskundige (sinds 1930 was hij
lid van de Internationale Commissie voor Botanische Nomenclatuur)

kwam hem bij dit werk goed van pas. De opbouw van een verzorgde

privé-studiecollectie nam een grote plaats in zijn gedachtenleven in. In

de beginjaren van de N.M.V. hebben vele leden van zijn kennis mogen

profiteren. Henrard kon mededeelzaam, onderhoudend, hulpvaardig en

aanstekelijk geestdriftig voor mede-amateurs zijn.

Zijn initiatief een vereniging van schelpenverzamelaars en malacolo-

gen op te richten moet men zien in het verband van de tijdsomstandig-
heden. De weekdierkunde werd toen weliswaar al lang in Nederland

door Henrard's vader geraadpleegd, dit afgeraden hebben, omdat hij er

geen toekomst in zag. Henrard besloot toen farmaceut te worden,

aangezien hij dan indirect toch nog met planten te maken zou hebben.

Van 1901 tot 1906 studeerde hij farmacologie aan de Rijksuniversiteit

te Groningen. In 1909 vestigde hij zich als apotheker te Gorinchem. Het

jaar daarop trad hij in het huwelijk met Johanna Gorter, die hem meer

dan zestig jaren een trouwe levensgezellin was. Uit dit huwelijk zijn drie

kinderen geboren, een zoon en twee dochters. In 1915 verhuisde

Henrard naar Den Haag. Van daar uit ging hij in zijn vrije tijd vaak naar

het Rijksherbarium te Leiden. Hij werd er in 1916 tot assistent be-

noemd. In 1921 kwam het grote keerpunt in zijn leven met zijn

benoeming tot conservator. Hij zegde in 1922 de apotheek vaarwel en

ging zich van toen af geheel aan de studie der grassen wijden. In deze

groep werd Henrard, zoals Lam (1946) het uitdrukte "one of world's

leading authorities". Op 3 juli 1929 promoveerde Henrard bij Prof.Dr.

A. Pulle aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de wis- en

natuurkunde op een proefschrift over het genus Aristida. In december

1940 werd hij benoemd tot privaatdocent aan de Rijksuniversiteit te

Leiden om colleges te geven in de taxonomie en de geografie der

planten, en in de agrostologie. Henrard's botanische bibliografie omvat

zeventig titels (Van der Hee, 1946). Zijn eerste publicatie verscheen in

1911, zijn laatste, een monumentale monografie van meer dan duizend

bladzijden over het geslacht der vingergrassen Digitaria, in 1950. Hij
verwierf er een prijs mee van de Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen. Op 16 october 1946 ging Henrard met pensioen. De laatste

jaren van zijn leven werden hij en zijn vrouw verzorgd in het Sint

Elisabeth Gasthuishof te Leiden. Hij overleed daar op 28 augustus 1974

in de leeftijd van bijna 93 jaar. Hij werd op 30 augustus ter aarde

besteld op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden.
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beoefend, maar trad — althans naar het gevoel van vele amateurs —

weinig buiten de kloostermuren der wetenschappelijke instituten, waar

het besef van een informatieve neventaak nog niet zo ontwikkeld was

als nu. Goed werk op faunistisch gebied was sinds twintig jaar gedaan
door het Comité ter Bestudering van de Molluskenfauna van Nederland,

doch het lidmaatschap van deze selecte club stond niet open voor

beginners. De weinige amateurs, die zich tot de studie van schelpen en

schelpdieren aangetrokken voelden, waren veelal op zich zelf aangewe-

zen. Binnenlandse literatuur was er weinig. De Levende Natuur bracht

nu en dan een artikeltje. Verder waren er de elementaire werkjes van

Dorsman & De Wilde. Over fossiele schelpen bestond er vrijwel niets.

Pas van 1933 af begonnen achtereenvolgens de drie afleveringen in de

befaamde serie "Fauna van Nederland" te verschijnen. Ook was de

actieradius van de particuliere verzamelaars gering; in de dertiger jaren
behoorde de auto nog lang niet tot de attributen der amateurs, zodat

het ruilen van vooral buitenlands materiaal meer voor de hand lag dan

het zelf verzamelen ervan. In deze omstandigheden beantwoordde het

initiatief van Henrard aan een duidelijke behoefte aan onderling con-

tact. In 1934 werd de N.M.V. opgericht, met Henrard als voorzitter, een

functie die hij tot 1948 bekleed heeft. Eveneens in 1934 verscheen het

eerste nummer van het Correspondentieblad. Het eerste artikeltje daarin

was van zijn hand. In 1936 werd het tijdschrift Basteria gesticht. Tot

1948 was Henrard lid van de redactie, eerst tezamen met Dr. F.P.

Koumans, van 1945 af met Dr. C.O. van Regteren Altena.

Henrard's malacologische bibliografie is betrekkelijk kort. Voor zo-

ver ik kon nagaan, was hij al ver over de vijftig, toen hij voor het eerst

(1934) iets over mollusken publiceerde; al in 1948 verscheen zijn laatste

malacologische bijdrage. Stellig zou hij veel meer over weekdieren

gepubliceerd hebben als niet een verkeersongeluk in 1940 zijn gezichts-

vermogen sterk had aangetast. De laatstekwart eeuw van zijn leven had

hij nog slechts zelden contact met andere Nederlandse malacologen en

leefde hij teruggetrokken in zijn huis aan de Warmonderweg in Oegst-

geest.

BIOGRAFISCHE GESCHRIFTEN OVER DR. J.TH. HENRARD.

BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, 1974. Historisch overzicht over

veertig jaren Nederlandse Malacologische Vereniging (1934 —

1974). — Corresp.bl. Ned. malac. Veren. 161: 298-313.

GODD1JN, W.A., 1946. Dr Jan Theodoor Henrard. — Blumea suppl.
3: 4-6 (met portret).



73Kuiper: Jan Theodoor Henrard (1881-1974)

HEE, H.J. VAN DER, 1946. Bibliography of Dr J. Th Henrard. —

Blumea suppl. 3: 6-9.

KUIPER, J.G.J., 1975. Persoonlijke herinneringen aan Dr Henrard. —

Corresp.bl. Ned. malac. Veren. 162: 333-338.

LAM, H.J., 1946. A letter from the editor. — Blumeasuppl. 3: 1-3 (met

portret).
OOSTSTROOM, S.J. VAN, 1975. In memoriam J. Th. Henrard. —

Blumea 22: 157 (met portret).

MALACOLOGISCHE BIBLIOGRAFIE VAN DR. J.TH. HENRARD

1934— Iets over het vangen en conserveren van kleine mollusken. —

Corresp.bl. Ned. malac. Veren. 1: 1-2

1935— Over de ontdekking van Hyalinia nitens, een nieuwe mollusk

voor de Nederlandsche fauna. — Gedenkboek Dr Jac.P. Thijsse

(=De Levende Natuur 40,3-4): 184-188.

— Over onze beide inlandsche Viviparus soorten. — Corresp.bl.
Ned. malac. Veren. 2: 6-7.
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— Beredeneerde lijst van de variëteiten der Nederlandsche land-

mollusken, I. — Basteria 2: 30-32, 46-48.

1938— Bijdrage tot de kennis van het geslacht Succinea in Nederland, I.

— Basteria 3: 29-39.
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1939— Over de indeeling der vormen van het geslacht Cepaea. — Baste-

ria 4: 9-27.

— De typische Fruticicola hispida (L.) in Nederland. — Basteria 4:

31-32.

— On the thalassoid genus Coxiella. — Basteria 4: 5 3-58.
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Résumé

Jan Theodoor Henrard (1881 — 1974)

Jan Theodoor Henrard, issu d’ancêtres huguenots originaires de la Vendée,

naquit le 16 Octobre 1881 à Maestricht, où sonpère était directeur du bureau des

Poids et Mesures. Il fit ses études secondaires en plusieurs villes de province et les

termina à Sneek, en Frise. Comme il se passionna dès sa prime adolescence aux

plantes, il aurait dû devenir biologiste. Mais onle lui déconseilla vues les perspecti-

ves apparemment peu favorables à l’époque. Pour cette raison, il s’inscrivit à la

Faculté des Sciences de l’Université de Groningue où il obtint en 1906 son

diplôme de fin d’études en pharmacologie. Il s’installa comme pharmacien,

d’abord à Gorinchem, ensuite à La Haye. Mais, répondant à l’appel de sa destinée,

il se réorienta professionnellement en acceptant, en 1921, le poste de conservateur

au Rijksherbarium de l’Université de Leyde. Désormais, il se donna entièrement à

la botanique. Il allait devenir un spécialiste de renommée mondiale des Grami-

neae. Le 3 Juillet 1929, il fut reçu docteur ès sciences naturelles à l’Université

d’Utrecht en soutenantune thèse sur le genre Aristida. Retraité en 1946, il publia,

en 1950, sa dernière et grande oeuvre notamment une monographie du genre

Digitaria. Sa bibliographie botanique comprend 70 titres.

L’étude des mollusques était le violon d’Ingres favori de Henrard. Il en

possédait une belle collection. En 1934, il prit l’initiative de fonder la Société

malacologique des Pays-Bas (Nederlandse Malacologische Vereniging) dont il a

assumé la présidence pendant 14 ans et il a été l’un des deux membres du comité

rédacteur de “Basteria” 12 ans durant. Profondément déçu du fait qu’il ne fut pas

réélu en 1948, il se détourna de la Société
pour nejamais plus reprendre contact.

Le 28 Août 1974 Henrard s’éteignit à Leyde, à l’âge de presque 93 ans.


