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x) Ook zo uw redacteur,

xx) Tom Meyer vond ook enkele van deze soorten (Red.)

vooruitloopt

Overpeinzing naar aanleidin gvanhet tienjarigbestaan van

de Haagse Kontaktgroep

In het jongste nummer las ik met veel belangstelling het relaas van in sta-

tistiek en rhetoriek uitgedrukte groeikracht van de Haagse Kontaktgroep. De geest-
drift van de kroniekschrijver deel ik ten volle. Behalve dan in de passage waarin

hij de heer ”K” meer lof toezwaait dan laatstgenoemde, nuchter bezien, toekomt.

De heer ”K” is tegen persoonsverheerlijking. Lees de kranten maar. Daarentegen
vind ik de peroratie, die al een beetje op de onsterfelijkheid van de Werkgroep
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landen

Het domme toeval, dat soms zo ironisch kan zijn, brengt mij. een "vergeten ar-

tikel onder ogen. Het-staat niet*eens in de uitvoerige literatuurlijst achterin

Germain's Mollusques de France'. Het stukje is geschreven door de indertijd bekende

Franse amateur-malacoloog Gassies, ruim honderd jaar geleden. Met vlotte pen en

bijwijlen laaiende geestdrift vertelt h'ij daarin over de ontwikkeling der mollus-

kenkunde in zijn vaderstad Bordeaux (J.B. Gassies: Les Progrès de la Malacologie

en Prance, et particulièrement dans. Ie 3ud-0uest depuis moins d'un siècle, - Amis

des Champs, 1858, 17 PP•)• Ha een zakelijk verslag, dat historisch interessant is,

stijgt de stijl aan het slot tot oratorische hoogte: (vert.) "Wij .kunnen het met

luider stemme verkondigen: er is geen stad ter wereld waar, verhoudingsgewijs,

zulke prachtige verzamelingen zijn als in Bordeaux. Het is in deze verzamelingen,

dat het Museum te Parijs vijftien jaar geleden de aanvullingen voor zijn eigen

collecties moest zoeken. En zonder twijfel zullen de heren professoren ook nu nog

aren kunnen lezen, ja wellicht zelfs kunnen oogsten in de verzamelingen van
. . .

(volgen vele namen die ons voor 'het merendeel niets meer zeggen, red.). Wij hebben

de vooruitgang van de molluskenkunde in zuid-west Frankrijk willen aantonen; wij

geloven die vooruitgang met voldoende bewijzen te hebben gestaafd. 'En wij zijn

ervan overtuigd, dat deze niet meer té stuiten zal zijn, vooral wanneer onze ste-

delijke collecties op een goede dag een plaats zullen krijgen in de nieuwe daar-

toe bestemde behuizing, die alle liefhebbers in staat zal stellen hun materiaal te

vergelijken en eventuele twijfelachtige determinaties te herzien".

Ruim een eeuw is Verstreken, sinds deze regels geschreven werden. Hoe zien

wij, tijdgenoten van die gedroomde gouden toekomst, de schijnbaar onstuitbare ont-

wikkeling van de Bordelaise werkgroep nu ?

Het antwoord kan helaas kort zijn. In heel Bordeaux is geen malacoloog te

vinden, die zich als geestelijke erfnemer van de daar eens zo grote malacologische

activiteit zou mogen beschouwen. Waar zich al die befaamde collecties bevinden,

waaruit zelfs het Parijse Museum putte, is niet bekend. In het dikke Répertoire

des iiusées de France (uitg. Institut Pédagogique National, 1959), waarin een be-

knopte inventaris van bijna duizend Franse musea gegeven wordt, is met geen woord

melding gemaakt van de door Gassies bedoelde verzamelingen. Pogingen om op dit

punt opheldering te verkrijgen, stuiten op zwijgzaamheid. En alle energie en toe-

komstverwachtingen van de werkgroep Bordeaux zijn voorgoed in de nevelen van het

verleden gehuld.

De moraal ? - Wel, die ligt voor de hand: rustig doorwerken en tijdig voor

de uiteindelijke besteftiming van de met zoveel geduld en moeite bijeengebrachte

privé verzamelingen zorgen.

Hoe de toekomst van de Groep ook moge zijn, de Hagenaars hebben één grote

troef op Vadertje Tijd en zijn zuster Vergetelheid, waardoor zij in elk geval

de haar toekomende plaats in de geschiedenis der vaderlandse malacologie zullen

arijgen, namelijk de ijver van kroniekschrijver Boerman, wiens leiding vorm geeft

aan de geregelde bijeenkomsten. Daarvoor alsnog mijn hulde bij gelegenheid van het

tweede lustrum !

J.G.J. Kuiper

vooruitloopt, ronduit prachtig. Zou in het geval van de Haagse Werkgroep, Vadertje

Tijd nu eens niet het laatste woord hebben ?


