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De verzameling van mejuffrouw M.J. de Graag

De vrij grote hoeveelheid fossiel materiaal uit zeeland is geschikt om aan een

werkgroep te geven ter verdere determinatie en verdeling. Daar van de bestaande

werkgroepen die in Amsterdam het verste van de bron zit, heb ik-dit deel van de col-

lectie aan de Amsterdammers toegedacht. Van wat er dan over is zijn negen pakketten

gemaakt, die op de eerstvolgende algemene vergadering, op 7 maart in het Rijksmuseum

van Natuurlijke Historie te Leiden, zullen worden verloot. Deze pakketten zijn ge-

nummerd en bevatten:

1. Mariene schelpen van de gehele wereld: Gastropoda 1e keus, Bivalvia 3e keus.

2. - - : 2e keus, 2e keus.

3. - - : 3e keus, 1e keus.

4. _ Nederland en land- en zoetwatermollusken Nederland 3e keus.

5. - de Westkust van Zuid-Amerika.

6. Gastropoda van Zuid-Afrika.

7. Land- en zoetwatermollusken van Nederland, 1e keus.

8. —

,
2e keus.

9. — buiten Nederland (vnl. Europa).

Als tiende prijs is er dan nog een pakket met vellen blanco etiketjes.

De loterij zal als volgt worden gehouden. De voorzitter bedenkt een getal onder

1000. De deelnemer aan de loterij, die daar het dichst bij is, mag het eerst een

pakket kiezen; wie het getal op één na het dichst benaderde, heeft de tweede keus,

enz. Leden, die mee willen loten, maar verhinderd zijn ter vergadering te komen,
kunnen een ander lid machtigen voor hen aan de loterij deel te nemen. Zij dienen

dan echter duidelijk op te geven welk pakket zij willen hebben en in geval dit al

is vergeven of dan een andere keus moet worden gedaan of niet. De pakketten worden

gesloten verloot en dienen na de vergadering te worden meegenomen of anders binnen

twee maanden te worden afgehaald. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie kan on-

mogelijk voor verzending zorgen, daar hieraan zorgvuldige verpakking zou moeten

voorafgaan.

Wat de inhoud van de pakketten betreft wijs ik er nog op, dat vooral die met

Nederlands materiaal voor gevorderde verzamelaars weinig nieuws bevatten. Voor hen

zijn de nummers 5 en 6 het aantrekkelijkst.

De twee kasten, waarin mejuffrouw de Graag haar collectie bewaarde, mogen ten

bate van de kas van de vereniging worden verkocht, zij staan in het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie en zijn daar gedurende de maand maart na voorafgaande telefo-

nische afspraak met ondergetekende te zien (tel. 01710/30641). Ook in de pauze van

de vergadering van 7 maart bestaat daartoe gelegenheid. De kasten zijn van deuren

voorzien en zijn 1.67tahoog, 0,89m breed en 0.47 m diep. Zij bevatten elk 50 laden

van 39,5 x 38,5 x 3 cm en 3 laden van 40 x 39,5 x 14,5 cm. De kasten zullen voor de

taxatieprijs van f. 150,- per stuk worden verkocht. Wanneer zich vóór 1 april a.s.

meer dan twee kopers melden zullen zij onder de gegadigden worden verloot. Zij wor-

den dan in de eerste week van april ongefrankeerd aan de winnaars toegezonden, aan

wie wordt verzocht het verschuldigde bedrag op de girorekening van de penningmeester

te willen overmaken.

C.O. van Regteren+Altena

Enkele jaren geleden vertrouwde een van de oudste leden van onze vereniging,

mejuffrouw M.J. de Graag, mij haar verzameling ter verdeling toe. De bedoeling was,

dat eerst de musea te Leiden en Amsterdam gelegenheid zouden hebben wat van hun ga-

ding was voor hun collecties te reserveren. Daarna mochten twee met name genoemde
leden uitzoeken en de rest was voor de overige leden van de vereniging. Bij de ver-

deling moest ik enigszins willekeurig te werk gaan om er niet al te veel tijd aan

te besteden. Ik hoop met de volgende regeling althans een aantal leden van de vrij-

gevigheid van de schenkster te kunnen laten profiteren.


