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De collectie van Abbé Puisségur

door

Tom Meijer

Het 'Centre des Sciences de la Terre' meende echter, wellicht

op grond van de verbintenis die Puisségur met dit instituut had,

recht te hebben op deze collectie en heeft deze na zijn dood

opgeëist. Uiteindelijk is dit geschil voor de rechter gekomen die

met een typisch juridische 'oplossing' kwam: de collectie staat

voor vijf jaar aan Rousseau ter beschikking, met de opdracht deze

toegankelijk te maken, daarna gaat de collectie naar het 'Centre

des Sciences de la Terre'. Dit instituut heeft echter, althans op

dit moment, geen malacoloog in dienst en het laat zich raden wat

dat betekent voor een dergelijke collectie. Ook in het gunstigste

geval gaat in een dergelijke situatie de toegankelijkheid van een

collectie drastisch achteruit. Voor de collectie ware beheer door

een malacoloog, al of niet aan een instituut verbonden, veruit te

verkiezen geweest. Rousseau was naar de mening van vele Europese

kwartairmalacologen daarvoor de aangewezen persoon, bovendien ver-

bonden aan een universitaire instelling. Zij betreuren deze gang

van zaken dan ook in hoge mate.

Uit deze geschiedenis blijkt eens te meer hoe belangrijk het kan

zijn om dergelijke zaken toch maar schriftelijk vast te leggen, het

liefst op een officiële manier.

OPROEP

Voor de schelpenbeurs op 23 en 24 november, in Rotterdam, is er nog

een groot tekort aan mensen die gedurende de beurs allerlei hand- en

spandiensten willen verrichten: portiersdiensten, helpen met de

inrichting, bediening van de projectoren bij de lezingen, enzovoort.

GEEFT U ZICH ALSTUBLIEFT OP ALS VRIJWILLIGER!!!

--> Bel Guus Gulden, telefoon: 0186 602 386

Na lezing van het onderhoudende stuk van J.G.J. Kuiper over

Abbé Puisségur (Corr. Blad 291, p. 81) wil ik ingaan op wat hij

schrijft over de bestemming van zijn collectie. Volgens mijn

informatie is de collectie namelijk niet door Puisségur nagelaten

aan het ’Centre des Sciences de la Terre’ in Dijon, doch mondeling

(!) toegezegd aan Denis-Didier Rousseau. De collectie is, zoals

Kuiper al aangeeft, inderdaad één van de belangrijkste in zijn

soort in Frankrijk. Het materiaal werd voor het overgrote deel door

Puisségur zelf verzameld, niet alleen de ontsluitingen maar ook de

boringen. Een klein deel van het materiaal was afkomstig uit

toegezonden monsters van diverse instituten uit heel Frankrijk, ter

beantwoording van stratigrafische en palaeoecologische vragen. Een

overduidelijke privé-collectie.


