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In memoriam

Arie de Graaf

Arie v/as van beroep inkoper bij een biscuitfabriek. Zijn vrije

tijd besteedde hij het liefst aan het kweken en bestuderen van

cactussen en andere vetplanten. Hij bracht het ver in deze hobby.
Vole jaren was hij redacteur van het Nederlands-Belgische tijd-

schrift "Succulenta". Hij publiceerde zelf ook veel en toonde zich

een uitstekend fotograaf en een nauwgezet tekenaar.

Toen Arie de fysieke inspanningen rond zijn plantenhobby niet

meer op kon brengen, schakelde hij over op een oude liefde:

schelpen verzamelen en bestuderen. In Het Zeepaard 43(6) en 44(3)

waren we getuige van\ zijn verwondering over de zeldzaamheden, die

hij 'als beginner' zomaar aantrof in enkele liters schelpengruis
van het strand bij Ouddorp. Arie bleek over een bewonderenswaar-

dig opmerkingsvermogen te beschikken en had bovendien de gave al-

les wat hij zag in eenvoudige en duidelijke tekeningen te kunnen

vastleggen. Door de genoemde artikelen in Het Zeepaard ontstond

levendig contact tussen Arie en ondergetekenden, waarbij we meer-

malen werden voorzien van grote porties uiterst rijk schelpen-
gruis. Al gauw werd besloten gedrieën onze gegevens over het rijke

gruis van Ouddorp te publiceren. Dit resulteerde in een tweetal

artikelen in resp. het CB 226 en Basteria 51(1-3). Aanvankelijk

zou Arie de artikelen nog hebben voorzien van tekeningen, maar

helaas liet zijn inmiddels sterk teruggelopen gezondheid dit niet

meer toe.

Arie de Graaf overleed op 5 januari 1989 op de leeftijd van

66 jaar. We hebben hem leren kennen als een vriendelijk en bemin-

nelijk mens, voor wie geen mccite te veel was. We bewaren uitslui-

tend fijne herinneringen aan de samenwerking met hem. Mogen vrouw,

kinderen en kleinkinderen de kracht vinden het gemis van Arie te

kunnen dragen.

R.H. de Bruyne en

D.F. Hoeksema

Arie de Graaf heeft niet meer de tijd gekregen in NMV-kringen
erg bekend te worden. Pas na zijn zestigste ging hij zich se-

rieus met weekdieren bezighouden, waarbij vooral de fijne frak-

ties van het Nederlandse schelpengruis zijn bijzondere belang-

stelling hadden. Helaas heeft hij van deze hobby maar betrekke-

lijk kort plezier mogen beleven.


