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De tentoonstellingscollectie van de mollusken in het

British Museum(NaturalHistory) te Londen

Het grootste deel van het immense gebouw is niet toegankelijk

voor het publiek. Dit gedeelte bevat de wetenschappelijke collec-

ties, bibliotheken, werkkamers, administratie, etc. Het museum

heeft een groot aantal personen in dienst, specialisten op elk ge-

bied van de beschrijvende dier- en plantkunde, palaeontologie, geo-
logie en mineralogie. De grote zalen, galerijen en de centrale hal,

gereserveerd voor de tentoonstelling, zijn na de oorlog ten dele

voltooid (vogelafdeling, "whale-room"
,

Europese zoogdieren, etc),
ten dele nog in opbouw na de grote oorlogsschade. Tevens vindt een

algehele modernisering van de showcollectie plaats.
De molluskenafdeling bevindt zich in één van de Oostelijke

vleugels naast de reptielenzaal. Als gevolg van plaatsgebrek is het

grootste stuk, een fraai gipsafgietsel van de inktvis Stenotheutis

caroli, inclusief de tentakels circa 1.Ö0 m lang, m bpvengenoemde
zaal geplaatst. De eigenlijke tentoonstelling van mollusken is be-

trekkelijk klein, maar geheel volgens moderne principes opgebouwd.
Er is geheel gebroken öiet de oude methode van een zo' volledig mo-

gelijke systematische-opstelling; integendeel, het is zeer duide-

lijk een keuzecollectie, die de toeschouwer frappante bijzonderhe-

den van de vormen en het- leven van de- weekdieren wil tonen. Hier-

onder volgt een kort overzicht van deze verzameling.

De eerste vitrine licht ons in over het leven van Tridacna,
met o.a. exemplaren in koraal geboord. Daarnaast "Rare shells",

n. 1. Cypraea leucodon (een unicum! ), Provocator pulcher,Guivillea

alabastrina, Murex lebeckii, Pleurotomaria adansoniana, P. quoyana

(slechts in vier exemplaren bekend) en natuurlijk Conus gloria-
maris; naast deze kostbaarheden een afdeling van "Shells no- longer
rare" ( Scala pretiosa, Pitaria dione, Conus cedo-nulli),

, schelpen
die algemene hekend werden, zodra men eenmaal wist waar ze te vinden

•waren. Als illustratie een prijslijst van deze soorten over ver-

schillende jaren, waarin duidelijk een scherp dalende tendens aan-

wezig is. Aan dezelfde kant "Historical specimens", exemplaren uit

de collectie van Sloane, mot de afbeeldingen in het werk van Lister

(1685-1692). De volgende vitrine trekt altijd veel publiek door de

schone vormen en kleuren van een uitgelezen verzameling mariene

schelpen van de Maladiven (Indische Oceaan) "presented to the Queen

by the Maldivian Delegation, April 1954" gedurende de wereldreis

van het Engelse koningspaar. Verderop "Shell jewelry" (cameeën, cor-

sages, kettingen, etc.) en "The uses of shells" (knopen, parelmoer,
clips, lepels, etc.).

Hoewel de Britse hoofdstad rijk aan attracties is voor de

liefhebber van de Natuurlijke Historie, zal hij toch spoedig zijn

schreden richten naar de Cromwell-Road in South Kensington waar

het Natural History Museum gevestigd is. Dit instituut, officieel

geheten British Museum (Natural History), werd als zodanig geopend
in 1881, als afzonderlijke tak van het grote nationale museum in

Bloomsbury. Het Brits Museum, in 1753 tot stand gekomen door d'e tes-

tamentaire bepalingen bij de dood van Hans Sloane, is hierdoor het

oudste openbare museum ter wereld. Na verloop van tijd groeiden de

collecties zozeer, dat besloten werd het gedeelte betreffende^-de

natuurlijke historie (zoölogie, entomologie, botanie, geologie en

mineralogie met de bijbehorende bibliotheken) af te splitsen en el-

ders te huisvesten. Hoewel dit besluit al in 1860 genomen werd,
duurde het tot 1881 eer het gebouw in South Kensington betrokken

kon worden.
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De twee nu volgende wandvitrines gewijd aan inktvissen.

De eerste bevat alle bekende vormen van" do Britse kust" op alcohol,
de andere geeft een idee van do vormenrijkdom van Cephalopoda,

langs de wand gerangschikt naar de diepte van de zee waarin ze le-

ven. Het zijn allemaal gipsmodellen, van de oorspronkelijke kleu-

ren voorzien en op natuurlijke grootte of naar behoeftevverkleind

of vergroot. Op eenvoudige wijze krijgt men zo een overzicht van de

verschillende aanpassingen aan diepte en duisternis.

Enige middenvitrines van het Noordelijk deel zijn gewijd aan

die soorten die een borend leven leiden. De indeling is als volgt:
"1. Wood borers" (Teredo, Xylophaga, Martesia),

,
met o.a. foto's

yan de gevolgen, zoals een ingestort huis aan de kust, "2. Stone

"borers" (Pholas, koraal "boor ders
,

etc.) en "3. Chemical borers"

(Lithophaga).JT Deze serie van' economisch belangrijke vormen is zeer

instructief.

Het belang van de mollusken voor de menselijke samenleving
komt in wandvitrines

,
die de cycli van gastheer en parasitische

worm aanschouwelijk weergeven met behulp van preparaten (eventueel
met bijbehorende loupe), tekeningen, kaarten en schema's, goed tot

uiting. Daarnaast vinden we uiteenzettingen over "Form and diver-

sity in Mollusca"
, "Egg and egg capsules", "Shell formation" (met

o.a. doorsneden met en zonder periostracum, .herstelling van breu-

ken) en de indeling van de weekdieren. Bij de laatste beschouwingen
werd gebruik gemaakt van een heel mooi gekleurd glasmodel van

Tergipes despectus van circa 7 cm lang. Belangrijk zijn nog de vi-

trines die inlichtingen verschaffen over de vergiftige soorten van

het geslacht Conus (met verklaring van bouw en werkwijze van het

gifapparaat en een kaart met gegevens betreffende het voorkomen

van deze dieren) en over de yerspreiding van de beruchte Achatina

fulica over dc tropische gedeelten van de wereld. Aan de hand van

de geëxposeerde kaarten wordt duidelijk dat Mauritius in 1880 ver-

overd werd, Australië in 1947 eh dat in 1948 Californië werd be-

reikt. Ook is aangegeven waar men er in geslaagd is de invasie te

verijdelen.
Als sluitstuk van deze permanente expositie fungeren drie

hoofdstukken uit de Engelse malacologie, t.w. een verzameling land-

slakken (waaronder de endemische soort Ashfordia granulata) gerang-
schikt naar de verschillende biotopen, een beschouwing over voort-

planting en voorkomen van Octopus vulgaris en "The life history of

two british cowrios". In dit laatste deel wordt uiteengezet, hoe

men er door diepgaand en nauwgezet onderzoek in geslaagd is te be-

wijzen, dat Trivia monacha (niet gevlekte schelp) en T. arctica
v

(gevlekte schelp) twee duidelijk gescheiden soorten vormen. Men

hield eerst arctica voor een variëteit van monacha, maar de bouw

van de plank tonische veligerlarven blijkt essentiële verschillen

te vertonen.

Bij het bezoeken van deze instructieve en moderne mollusken-

show in Londen, die leek en specialist iets te bieden heeft, be-

treurt men het ontbreken van een dergelijke expositie in ons land.

Het beste op dit gebied in Nederland wordt gevonden in het Natuur-

historisch Museum te Rotterdam, dat in meer opzichten een bezoek

ten zeerste waard is.

A.C. van Bruggen


