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In memoriam

A. W. Lacourt

(6.6.1910-19.2.1987)

Daarop volgde een aanstelling bij het Laboratorium voor

Pathologie van de Leidse Universiteit, waar hij aanvanke-

lijk in het bijbehorende museum werkte. Na zo'n tien jaar

werd hij geleidelijkbij de administratie van het Labora-

torium betrokken. Hij beëindigde zijn carrière als Admini-

stratief Hoofdambetenaar met 53 dienstjaren en als drager

van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau.

Zijn gezondheid liet toen al te wensen over; hij had angina

pectoris.
Na zijn pensionering werd Lacourt benoemd tot honorair

wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum van Natuur-

lijke Historie te Leiden. Vanaf zijn zestiende jaar had hij

zich al geïnteresseerd voor schelpen. Daarnaast ontwikkel-

de hij belangstelling voor Brachiopoden, Bryozoën, Crusta-

ceeën, Inktvissen en Roggeëieren. Op al deze gebieden heeft

hij gepubliceerd: in Zoölogische Mededelingen, Basteria,

Het Zeepaard en het Correspondentieblad van de N.M.V.

Voorts heeft hij een boek over Bryozoën op zijn naam staan.

Lacourt was vanaf de oprichting lid van de N.M.V., waar-

in hij van 1970 tot 1977 een bestuursfunctie had als pen-

ningmeester en van 1977 tot 1978 als vice-voorzitter. Voorts

was hij lid van Biologia Marina en van de Strandwerkgroep.

In 1984 ontving Lacourt een medaille wegens 50-jarig

lidmaatschap van de N.M.V. Deze gebeurtenis is vastgelegd

op de achterpagina van CB 225 van juli '85.

Niet alleen was Lacourt een regelmatig bezoeker van de

bijeenkomsten van de N.M.V., ook anderszins gaf hij blijk

dat het wel en wee van de vereniging hem ter harte ging.

Te zamen met zijn langdurig lidmaatschap en zijn verdiensten

als bestuurder wijst dit er op, dat hij zich in de N.M.V.

moet hebben thuisgevoeld. Het is prettig dat te kunnen con-

stateren, want op
de een of andere manier maakte hij toch

altijd een wat eenzame indruk. Ik denk dat dat meer aan

zijn karakter dan aan de vereniging lag. Van nature was La-

court formeel, terughoudend en gesloten. Gevoelens toonde

hij zelden en hij scheen weinig behoefte te hebben aan

vrienden. Hij trok zijn eigen baan en ging zijn eigen weg.

Toen hij voor een liesbreuk links geopereerd moest worden,

achtte hij het risico, dat hij per ongeluk rechts geopereerd

zou worden, te groot, weshalve hij er zorg voor droeg dat,

toen hij naar de operatiekamer werd gebracht, duidelijk op

zijn buik stond aangegeven, waar hij geopereerd moest worden.

Nog tamelijk onverwacht is de heer Lacourt ons op 76-

jarige leeftijd ontvallen. Hij werd te Leiden geboren en

heeft daar zijn gehele leven gewerkt en gewoond. Na het

behalen van het einddiploma Mulo-B was hij ongeveer ander-

half jaar als volontair bij het Rijksmuseum van Natuurlijke

Historie werkzaam, waar hij zich bezig hield met vogels,

in het bijzonder de schedels en de skeletten.
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Of het bij die gelegenheid was, of bij een andere, weet ik

niet meer, maar het is ons overkomen dat hij, toen wij hem

kort voor een ontslag uit een ziekenhuis wilden bezoeken,

onvindbaar was. Het duurde even, voor men ons in het zie-

kenhuis kon vertellen, dat hij al naar huis was. Toen we

hem daar opzochten, bleek dat hij tot de conclusie was ge-

komen in dat ziekenhuis niets meer te zoeken had, een taxi

had besteld, en zijn vertrek had aangekondigd. Grote con-

sternatie bij de verpleging, dokter erbij, papier getekend
dat hij op eigen verantwoording vertrok en Lacourt ging naar

huis.

In taxi's en openbaar vervoer had hij wel vertrouwen, maar

meerijden in privé-auto's deed hij uiterst zelden, dat vond

hij te riskant. Zo heb ik Lacourt leren kennen als een strijd-

baar man, die het leven ernstig nam. Zulks neemt niet weg,

dat hij soms blijk gaf van een verrassend gevoel voor humor

en dat hij, als hij op zijn gemak was, goed kon lachen.

Al bij al heeft Lacourt het zichzelf en ook anderen niet

gemakkelijk gemaakt. In zijn werk was hij ijverig, toegewijd

en onkreukbaar, met een bijzonder sterk ontwikkeld gevoel

voor orde en plicht. Anderzijds waren twijfel en zelfkritiek

niet zijn sterkste kanten en liet hij zich, als hij eenmaal

een oordeel gevormd had, daar eigenlijk nooit meer afbrengen.

Met het gevolg dat hij ook zeer redelijke kritiek van anderen

maar moeilijk kon accepteren, hetgeen gemakkelijk tot wrij-

vingen leidde. Zijn kracht was dat hij zich door tegensla-

gen, conflicten of kritiek nooit of te nimmer uit het veld

liet slaan. Wat dat betreft, was hij niet klein te krijgen.

Hij bleef altijd strijdbaar. Hoewel dat in de omgang wel eens

lastig was, viel het au fond in hem te bewonderen, zoals men

ook waardering kon hebben voor de wijze, zijn

vrouw, die op het laatst van haar leven in Mariënhaven te

Warmond moest worden opgenomen, tweemaal per week bleef be-

zoeken, ondanks dat zij er op den duur niet veel meer aan

had en ondanks dat het heen en weer reizen hem zwaar moet zijn

gevallen. Evenzo bleef hij tot op het laatst met grote regel-

maat zijn werk-plek in het museum bezoeken, weer of geen weer.

Wat mollusken betreft, heeft Lacourt zich hoofdzakelijk

beperkt tot de taxonomie van marien materiaal, dat hij langs

de kusten van Groot Brittannië, Ierland, Nederland en west

Frankrijk kon verzamelen. Speciaal de omgeving van Arcachon

had daarbij zijn belangstelling. Vandaar beschreef hij een

nieuwe fossiele soort: Glycymeris wagenvoortii en een fos-

siele variëteit: Turritella communis var. crassa.

Andere variëteiten die hij beschreef, zijn: Bittium reticu-

latum var. fascialba, Buccinum undatum var. pauciflexuosa

en Cerastoderma edule var. sinicola,, alle drie van Arcachon,

plus Buccinum undatum var
.

multiflexuosa van Nederland,

Naar hem vernoemd werden twee soorten: Chrysallida lacourti

Nordsieck enCingula lacourti Verduin.

Ongelukkigerwijs was Lacourt z'n vertrouwen in de boeken van

F. Nordsieck niet te schokken, hetgeen zijn determinaties

niet altijd ten goede kwam.

Zulks neemt niet weg, dat Lacourt belangrijke verdiensten

heeft gehad voor de N.M.V. Niet alleen was hij een voortref-

felijk en doortastend penningmeester, maar ook de wijze waar-

op hij de financiële administratie van de vereniging sa-
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neerde, nadat hij die, om het voorzichtig te zeggen, in

enigszins ongerede staat had aangetroffen, verdient alle

lof. Wie hem gekend heeft, zal hem nooit vergeten.

A. Verduin


