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In memoriam Bob Entrop

Het leven van Bob Entrop heeft altijd in het teken van de ma-

lacologie gestaan. Al op jeugdige leeftijd verzamelde hij schelpen,
die hij dan voor familie en bekenden tentoonstelde. Toen al was

bij hem de gedachte ontstaan om eens een schelpenmuseum op te

richten. En wat hij in zijn hoofd had, liet hem niet meer los.

Toch zou het nog vele jaren duren, voordat hij zijn plannen ten

uitvoer kon brengen. Pas in de tweede helft van de 60-er jaren
heeft hij in zijn toenmalige woning onder de naam "In de Schulp"
zijn inmiddels aanzienlijk gegroeide collectie voor het publiek

opengesteld. Maar daarmede was Entrop niet tevreden. Er zou een

echt museum moeten komen en zo is het ook gebeurd.
Op 16 mei 1979 opende op Scheveningen het Zeebiologisch Museum

zijn deuren en sindsdien hebben velen daar kunnen kennis maken

met hetgeen de zee herbergt.
Maar niet alleen de museale activiteiten hebben Entrop grote

bekendheid gegeven. Het in 1956 verschenen boek "Inleiding en

onderhoud van het zeeaquarium" is lange tijd het enige boek ge-

weest, waarmede liefhebbers van het zeeaquarium het moesten doen.

En wie onder de verzamelaars van schelpen kent niet het boek

"Schelpen vinden en herkennen", een boek dat voor de eerste maal

in 1959 is verschenen en in 1965 zijn tweede en in 1972 zijn derde

druk beleefde. Nog steeds is er vraag naar dit niet meer te ver-

krijgen boek, dat eigenlijk steeds een onmisbaar hulpmiddel is

geweest voor het determineren van de schelpen van het Nederlandse

kustgebied. Ook na 1972 is nog enkele malen overwogen om tot een

herdruk te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Niet alleen

zou de prijs aanzienlijk hoger moeten zijn, maar bovendien lieten

Op 3 juli 1987 is C.J. Entrop, beter bekend onder de naam Bob

Entrop, overleden. Voor velen onverwacht. Voor degenen, die in

zijn nabijheid hebben gewerkt, was het al enige maanden duidelijk,
dat hij de strijd tegen de gevreesde ziekte zou moeten opgeven.



Nov. 1987
365

N.M.V.No. 239 CB van de

de activiteiten van Entrop in zijn museum hem niet meer de rust

om de veranderde inzichten op taxonomisch gebied en andere nood-

zakelijke verbeteringen aan te brengen. Het boek is reeds lang

uitverkocht, maar toch leeft de naam van Entrop daarin voort.

Entrop was een solist. Eerst van de vereniging Biologia Mari-

tima en sedert 1 september 1953 van de gelijknamige stichting is

hij tot eind 1982 voorzitter geweest. Men sprak van de club van

Entrop, ook al omdat hij een groot gedeelte van de inhoud van de

Vita Marina verzorgde. Na zijn vertrek als voorzitter hebben zijn

publicistische activiteiten vrijwel een eind genomen. Hij concen-

treerde zich hoe langer hoe meer op zijn museum. Ook van onze

vereniging was hij al enige jaren geen lid meer. Dat neemt niet

weg, dat hij een persoonlijkheid is geweest, die niet alleen door

zijn vele activiteiten een grote bekendheid heeft gekregen, maar

die bovendien velen voor het verzamelen van schelpen enthousiast

heeft gemaakt. Wie schelpen verzamelde, kwam hoe dan ook op een

gegeven ogenblik Entrop tegen.
Entrop is 69 jaar geworden. Hij had tot op het laatst grootse

plannen. Daaraan is hij niet meer kunnen toekomen. Hij was een

schaap met vijf poten en dacht, dat hij dat van iedereen kon ver-

wachten. Dit heeft samenwerking niet altijd even gemakkelijk ge-

maakt, maar dat is haast onvermijdelijk met mensen, die zoals En-

trop, eigenlijk maar voor één ding leven en hoe dan ook hun doel

willen bereiken. Het zijn evenwel zij, die slagen, waar anderen

opgeven. En hij is,in veel wat hij wilde, geslaagd. Wat hij daar-

bij tot stand heeft gebracht, zal ook in de toekomst de herinne-

ring aan hem levend houden.

W. Faber


