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Twee

In memoriam Dr. Carlo Alzona

(Turijn, 26 mei 1881 - Genua-Quinto, 14 mei 1961)

In 1908 werd hij aangesteld aan de Psychiatrische Kliniek van MömbëlIo""bxJ"

Milaan, waar hij - behoudens militaire dienst tijdens de eerste wereldoorlog -

werkzaam was tot 19-33.

Daar het medische werk aan de inrichting voor. geesteszieken hem op den duur

niet bevredigde, greep hij ip 1933 de gelegenheid om zich uit de staf van het hos-

pitaal terug te trekken, met beide handen aan.

Van toen af vestigdè hij zich in Quinto, een voorstad van Genua, en wijdde

zich geheel aan do twee zoölogische groepen, die al vele jaren zijn belangstelling

hadden: insekten en mollusken.

Na de tweede wereldoorlog nam hij, ondanks zijn hoge leeftijd, enige jaren

(1947-1955) het directoraat waar van het Museo Civico di Storia Naturale te Genua.

Alzona was getrouwd ffiët dr. Jóle Bisacchi, zelf ook malacologe van naam.

Alzona's malacologisch werk omvatte in hoofdzaak de bestudering van de Itali-

aanse landgastropoden. Na de bekende onderzoekers der 19de eeuw (Monterosato,

Pollonera, Stefani, Stabile, Paulucci, Issel, e.a.) was er slechts weinig, moderne

studie over de fauna van Italië verricht, yan verscheidene soorten onderzocht,

Alzona de anatomie, van andere de variabiliteit der huisjes, of de verspreiding

boven zee, niet alleen in Italië, maar ook in Dalmatië. Hij werk.te steeds uiterst

minutieus, met veel zelfcritielc. Een uitgebreide jorivé-collectie en een met veel

kennis en liefde bijeengebrachte bibliotheek stonden hem daarbij ten dienste.

Het aantal zijnpr malacologische publicaties is niet groot, stellig ook,

doordat hij steeds weerzijn eigen waarnemingen aan een hernieuwd onderzoek wilde

toetsen, en men kan het betreuren, dat zo veel notities over de slakken van Italië

in portefeuille zijn gebleven.

Carlo Alzona was van opleiding medicus. Hij studeerde in Bologna, en bracht

ook enige semesters door in München en Berlijn, waar hij zich specialiseerde in

neurologie en psychiatrie.



No. 98 februari 1962.1000

- van -

Twee keer had ik het voorrecht Alzona te ontmoeten, een donkere, lange,
slanke figuur met zeer levendig temperament. De eerste maal in Göschenen (Zwitser-

land) waar wij verscheidene excursies maakten, in augustus 1927, en de laatste

maal in september 1960 in Genua en in zijn woning in Quinto, ruim een half jaar

vóór zijn heengaan. Daar tussen door correspondeerden wij al sedert 1921, meestal

in de Franse taal, soms in het Duits, dat hij ook goed sprak. Het waren geestige
brieven over reizen, slakken, oude cultuur, museumbeheer, e.d., getuigend van een

grote eruditie, een biljante geest, een sterk gevoel voor humor en een oneindige
liefde voor de natuur.

Malacologische Publicaties van C. Alzona.

1940 Molluschi raccolti dal Prof. G. Scortecci in Tripolitania e sui Tassili

(Missioni 1934 e 1936).-Atti' Soc. Ital. Scienze Natur., vol. 79, pp. 140-

148, ill.

1960 Mollusca in: Zavattari e.a., Biogeografia delle Isole Pelagie.-Rendic,
Accad, Naz. dei XL, (4) vol. 11, pp. 426-431, 1 fig., pl. 45.

Malacologische Publicaties van C. Alzona en J. Alzona-Bisacchi

1937 Malacofauna Italica, vol. 1, pp. 1-92

1938 " " "1, PP. 93-128, fig. 1-17

1939 " " "1, PP. 129-152, fig. 18-22

1940 " " "

1, pp. 153-170

1941 Osservazioni sulla variabilita della Macularia niciensis Fér.-Ann, Mus. Civ.

Stor. Na'tur. Genova, vol. 61
, pp. 95-101, fig. 1.
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