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Bij het afscheid van Dr. Ch. Bayer

Ch.Bayer begon op latere leeftijd te Leiden biologie te studeren. Hij

promoveerde in 1929 op eer proefschrift ''Over de biologie van Pseudo-

coccus adonidum (Linnaeus )Westwood".

Op 1 September 1929 werd hij in het Rijksmuseum als tijdelijk conser-

vator aangesteld en kreeg het beheer over de Mollusken toegewezen, Te-

voren hadden Dr.A.L.J.Sunier (1923-1927) en Dr.H.C.El'
,

waarnemend

(1927-1929) deze collectie beheerd.

In 1930 volgde Bayer's benoeming tot conservator in vaste dienst en

op 1 Januari tot wetenschappelijk hoofdambtenaar.

In 1930 maakte hij een reis naar Joego-Slavië, waar hij veel belang-

rijk materiaal, vooral op malacologisch gebied, verzamelde.

Gedurende zijn arbeidstijd in het Museum heeft Bayer veel ordenend

werk gedaan: het modern revideren van families, en het rangschikken en

catalogiseren van nieuw verworven collecties, waarvan de zeer grote,nog
niet lang geleden aangekochte collectie Mulder een der hoofdbestanddelen

vormt.

Voor degenen, die weten hoeveel ingewikkelde en tijdrovende vraag-
stukken bij het critisch bewerken van een Mollusken-groep aan de orde

komen» is het niet moeilijk te beseffen welk een reuzenarbeid hier werd

gepresteerd» Een deel van de resultaten van dit classificatiewerk is ge-

publiceerd in de bekende catalogi van het Rijksmuseum: Bursae (1932),

Cymatiidae3 (1933), Cassididae (1935), Doliidae (1937), Pirulidae (1939),
Solarium; (19^0), Philippia en Torinia (19^8). Niet. alleen als in-

ventaris van het Leidse Museum, maar ook daarbuiten voor ieder, die met

de classificatie van deze groepen te maken heeft, zijn zij onmisbaar en

munten uit door nauwkeurigheid en weloverdacht oordeel in nomenclatuur-;

soortsbegrenzing- en literatuurverwikkelingen
,

waaraan ons vak zo bedroe-

vend rijk is.

Behalve deze artikelen publiceerde Bayer nog enige stukken over A new

Maculotriton (1933), Cassis cornuta gedeformeerd door Balanus (1936), een

afwijkende Truncatellina
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uit Nederland (1938), monstruositeiten van

Lymnaea stagnalis en een historisch overzicht over de Mollusken-collectie

van het Rijksmuseum (1950).

Voor collega's en amateurs stond hij steeds gereed om vragen te be-

antwoorden, of hen van zijn rijke kennis te laten profiteren.

Bij het afscheid van een gewaardeerd afdelingshoofd rijst onwillekeu-

rig de vraag: hoe gaat het nu verder in die afdeling? Wordt het werk op
dezelfde voet voortgezet, of voert een nieuwe conservator een geheel an-

der bewind?

Natuurlijk zal iedere andere figuur onvermijdelijk andere inzichten

huldigen, maar de persoon van Bayer's opvolger, onze voorzitter Dr.C.0.

van lïegteren Al tena, is er een waarborg voor dat de tradities van hoog

wetenschappelijk gehalte en bereidheid anderen behulpzaam te zijn, on-

verminderd sullen worden voortgezet.
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Het jaar 1952 brengt voor de Mollusken-afdeling van het Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie te Leiden een grote verandering. Met ingang van

1 Februari wordt de conservator Dr. C.G.F.H. Bayer wegens het bereiken van

de 65-jarige leeftijd gepensioneerd.


