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1°. Historisch fotonummer CB
.

De geschiedenis van de Vereniging

ligt vast in artikelen, verslagen, brieven en allerlei andere

documenten. Nu en dan werd er een samenvatting van gepubliceerd.
Er is echter één grote lacune, en dat is het beeldende gedeelte.

Weliswaar verschenen de laatste jaren in het CB nu en dan foto's

van leden tijdens excursies en vergaderingen, doch documentair

zijn ze waardeloos zolang er geen namen bij staan. Over een

generatie weet niemand meer wie daar gekiekt zijn (Wie kan

alsnog in het CB de namen opgeven van de leden, voorkomende

op de foto's van nr. 164, blz
.

402, 1975?)

Om de lacune te vullen, stel ik voor, bij gelegenheid van het

halve eeuwfeest een historisch fotonummer van het CB te laten

verschijnen. Alle foto's betrekking hebbende op de beoefening
van de malacologie in ons land, moeten daarin een plaats vinden.

Groepsopnamen tijdens vergaderingen en excursies, pasfoto's van

leden van contactgroepen, van vroegere bestuursleden, van

auteurs van artikelen in Basteria en CB
,

reisfoto's. In het CB

verschenen de afgelopen jaren heel wat necrologieën. Nooit stond

er een foto bij. Die achterstand zou ik willen inhalen. Wie

kan ons helpen aan een foto van elk der volgende vroegere leden?

Jan Prins (overl. 1941), L. Dorsman (1949), I.A.J. de Wilde (1955),
Mia Boissevain (1959), Ch. Bayer (1956), L.A.W.C. Venmans (1959),
H.G. de Smit (1964), L.S. Paardekooper (1966), J.P. de Ruwe

(1966)
,

G.L.W. Gratama (1966)
,

L. de Priester (1968)
,

H.J.P. d'Olivat (1969), F.J. Janssen (1970), J. Rempe (1975),

H. Boschma (1976), A. Slabber (1977), A. van der Peyl (1977),

F.C.J. Fischer (1973), P. Korringa (1979), Ph. van Hooven (1979),

Jan G. Sloff (1979), B. van der Most (1980). En anderen die ik

niet genoemd heb.

Wie kan nog foto's achterhalen van de vroegste bestuursleden

A. Vlietstra, S.J. Geerts
,

H. van der Maaden (nog steeds lid');

van C. Druyvestein (die al vóór de oprichting der NMV in De

Levende Natuur over mollusken publiceerde) ; van Schouten (de

verdienstelijke naaktslakkenkenner die opeens spoorloos was) ;

van J. Voorwinde (de gangmaker van de Rotterdamse groep, nu

honorair medewerker van het Australian Museum te Sydney); Han

van Haren (een formidabele kenner van de mariene schelpen van

het Tertiair, die, helaas, van de ene op de andere dag de mala-

cologie aan de kapstok hing) ; J
.

van der Meulen (die in 1949

levenslid werd en ten slotte, wegens onvindbaarheidC) van de

ledenlijst werd afgevoerd) .

Laat ieder eens in zijn voorraad foto's en negatieven kijken.
Foto's worden desgewenst na reproductie,anders gaan zij in het

verenigingsarchief .

Ik ben graag bereid (te proberen! ) voor de samenstelling van dit

nummer te zorgen.

2°. Hoe heet dat verenigingslid? Het malacologencongres van

Op 1 juli 1984 bestaat de Ned. Mal. Ver. een halve eeuw. Dat

dit gevierd moet worden, staat als een paal boven water. De vraag
is alleen: Hoe? Op de laatste ledenvergadering bracht de voor-

zitter het onderwerp ter sprake. Hij nodigde de leden uit mee

te helpen denken over het feestprogramma van die dag (of dagen).
Hier zijn enige suggesties mijnerzijds. Hopelijk komen, nu

het eerste schaap over de brug is, ook andere leden met hun

ideeën, zodat het bestuur nog in 1982 over een ruime keuze van

voorstellen beschikt.
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Perpignan (1980) had een praktisch idee ter bevordering van de

onderlinge herkenning. Op een bord in de gang waren pasfoto's

van alle congresdeelnemers geprikt, in alfabetische volgorde

hunner namen. Dat was heel handig ter opfrissing van het geheu-

gen, vooral als men elkaar niet dagelijks ziet of wanneer men een

jarenlange correspondent die men nog nooit gezien heeft, wil ont-

moeten. Er stonden dan ook steeds congresdeelnemers voor het

bord. Nu de Vereniging honderden leden heeft, zou ik het Bestuur

willen voorstellen overeenkomstig te handelen bij het tiende

lustrum. In de convocatie zouden de gegadigden aangespoord

kunnen worden, bij hun aanmelding een pasfoto in te zenden. Na

het lustrum gaan al deze foto's in het verenigingsarchief.

3°. Jacana-prijsvraag. Op de omslag van Basteria staat nu en

dan een vignet voorstellende een schelp. Waarom juist die

soort? dacht ik vaak. Symboliseert die schelp misschien heime-

lijk een aspect van de Vereniging? Deze tweede vraag leidde

tot de gedachte een prijsvraag voor te stellen met als thema:

de mollusk of schelp die een of meer aspecten van de Nederlandse

Malacologische Vereniging symboliseert. Antwoorden behoeven

niet bloedserieus te zijn, een tikkeltje ironie is zelfs wel-

kom; wel moet het voorbeeld zijn voorzien van enige uitleg.

Ik geef hier opzettelijk een neutraal voorbeeld, niet ontleend

aan de molluskenkunde, zodat geen malacoloog erover zou kunnen

vallen: Jacana, een onschuldig moerasvogeltje, echter met zéér

lange en gevoelige tenen; het leeft bij voorkeur oppervlakkig,

maar kan soms verrassend diep duiken
...

4°. Verenigingsmicroscoop. Er is een kans, dat de Vereniging

bij haar tiende lustrum een Leitz binoculaire microscoop (8 tot

216 maal vergroting) wordt aangeboden, uitsluitend ten gebruike

van amateurs (vakbiologen worden geacht zelf zo'n instrument te

bezitten). Onderhandelingen hierover zijn gaande. Het slagen

hiervan hangt voor een groot deel af van de bijval der leden,

met name de vraag, of een dergelijk geschenk in een behoefte

voorziet en de bevordering van de molluskenstudie zou kunnen

dienen. Het instrument zou kunnen worden beheerd door een

commissie van drie, bestaande uit een vakmalacoloog, een bio-

logisch student en een niet-bioloog. De commissie stelt een

reglement van uitlening voor, en beslist op aanvragen van ama-

teurs het instrument een half jaar of meer thuis te mogen ge-

bruiken
.

5°. Dagexcursie op zee. Een onzer vooraanstaande leden is "kind

in huis" aan boord van het oceanografische vaartuig "Tydeman".

Zou de mogelijkheid bestaan, dat de deelnemers aan de viering

van het tiende lustrum der NMV dat schip bezoeken, er aan boord

tekst en uitleg krijgen, en een tocht op de Noordzee maken waar-

bij bodemmollusken gekord worden? Zo'n tocht zou stellig voor

velen het hoogtepunt van de lustrumviering zijn.
6°. Groepsfoto. In 1959 werd een groepsfoto van alle deelnemers

aan het congres ter ere van het 25-jarig bestaan der NMV gemaakt.

Ongetwijfeld zullen vele leden het waarderen als bij gelegenheid

van het halve eeuwfeest weer een grote groepsfoto wordt gemaakt.

Zo'n opname vereist goede voorbereiding. De fotograaf zou, om

de kosten te drukken en om bv copyright te voorkomen, onder de

leden gezocht moeten worden. Hij moet niet alleen over een goed

toestel met statief, maar ook over een groothoeklens beschikken.

Datum, uur en precieze plaats van de opname zouden in het defini-

tieve programma bekend gemaakt moeten worden.

7
. Huldiging. Bij een belangrijk lustrum als dit moet er ge-

huldigd worden, compleet met toespraak, applaus en overhandiging
van iets. Leden met verdiensten heeft de NMV te kust en te keur.

Mijnerzijds stel ik voor, ditmaal de "trouwgraad" in het licht
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van de schijnwerper te brengen. Bij voorbeeld zouden de

drie leden, die op grond van de presentielijsten het trouwst

de ledenvergaderingen bijgewoond hebben, op het podium ge-

hesen en toegesproken kunnen worden. Om de trouwgraad te

bepalen, moet er aan de hand van de CB's worden geturfd.

Maar niet van alle ledenvergaderingen werden de namen der

aanwezigen in het CB gepubliceerd. Hier is het laatste

woord aan de archivaris, die over de originele presentie-

lijsten beschikt. Wat het aan te bieden "iets" betreft, heb

ik wel een idee. Doch dat is van later orde.

8° Kosten. Voor de verwezenlijking van het programma zal,

wat er ook uit de bus komt, diep in de zak moeten worden ge-

tast. De leden verwachten, dat het Bestuur zich vindingrijk

en slim zal tonen in het opsporen van verborgen ministeriële,

culturele en industriële subsidiebronnen. Maar ook op de

leden zal een beroep moeten worden gedaan, een extra bijdrage

te leveren. Het Bestuur zou er goed aan doen, tijdig een

ontwerp-programma en een globale kostenbegroting te geven.


