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Overzicht van de jubilea en het eerbetoon aan leden van de Nederlandse

Malacologische Vereniging tijdens haar 75-jarig bestaan (1934-2009)

Survey of the jubilees and the homage to members of the Netherlands

Malacological Society during its 75 years existence (1934-2009)

L.J. van Gemert & S.J. van Leeuwen

Summary

In the first part of the article we present an overview of the jubilee activities of the Netherlands Malacological

Society (NMV), organised since the founding in 1934. Jubilees were celebrated at 15, 25, 40, 50, 60, 70 and 75

years with festive meetings, special publications, expositions and an international symposium. The latter took

place in 1959, during which the foundationof the Unitas Malacologica Europaea was initiated. The chairman’s

chain ofoffice, consisting ofshells, was presented in 1949 at the 15 year jubilee. His hammerwas handed over in

1984 during the festive meeting for the 50 year jubilee. This part ends with a detailed overview of all - 11 till now

-jubilee publications.

Members of the society were honoured mainly during jubilees. In the second part of the article we give an

overview ofthe different types ofhonour:

the designation as a honory member (1964 - mrs dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting; 1967 - dr. C.O.

van Regteren Altena; 1978 - dr.h.c. J.G.J. Kuiper; 1999 - dr. A.C. van Bruggen);

the medal of honor (1974 - mrs dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting; 1984 - managing director of

Natuurhistorisch Museum, Leiden [presently Naturalis], managing director of Zoölogisch Museum Amster-

dam, and mr. A.W. Lacourt; 1994 - dr. A.C. van Bruggen, dr. H.E. Coomans, ing. L.J.M. Butot and mr. D.

Smits; 2004 - LLM W. Faber and mr. J.G.J. Nieuwenhuis; 2008 - prof. dr. E. Gittenberger);

and the publication ofa special issue of one the NMV-journals or a Festschrift (1965 - Basteria Festschrift for mrs

dr.h.c. W.S.S. van derFeen-van Benthem Jutting; 1972 - Basteria Festschrift for dr. C.O. van Regteren Altena;

1998 - special issue ofBasteria in memory of dr. F.E. Loosjes; 2004 - special issue of Spirula with biography

and bibliography of dr.h.c. J.G.J. Kuiper; 2006 - Basteria Festschrift for dr.h.c. J.G.J. Kuiper; 2008 - Basteria

Festschrift for prof. dr. E. Gittenberger).

Figure 13 shows all 12 membershonoured in one or more ways together with the types ofhonourreceived.

1. Inleiding

Dit overzicht van de jubilea van de Nederlandse Malacolo-

gische Vereniging (NMV) is gemaakt ter gelegenheid van

het 75-jarig bestaan (1934-2009). We beschrijven eerst de

jubileumactiviteiten, daarnageven we een overzicht van de

jubileumpublicaties. Eerder werd een overzicht van de

NMV-jubilea samengesteld door Van Benthem Jutting

(1974) in haar historisch overzicht van 40 jaren NMV.

Daarnaast is getracht een compleet overzicht te geven van

alle eerbetonen, in de vorm van erelidmaatschap, NMV-

penning en feestbundelcq. Festschrift, die door deNMV in

haar 75-jarig bestaan zijn gegeven aan haar leden.

Er wordt geen aandacht gegeven aan eerbetonen uitgereikt

aan NMV-leden door organisaties en instellingen e.d.

anders dan deNMV.
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2. Jubilea van de NMV

2.1. Jubileumvieringen

Het tienjarig jubileum werd niet gevierd: "Het bestuur is

van oordeel, dat onder de huidige tijdsomstandigheden een

feestelijk herdenken hiervan voorlopig achterwege moet

blijven" (Loosjes, 1944). Volgens Van Benthem Jutting

(1974) was er vooral geen animo omdat drie leden van de

NMV door, zoals zij schrijft, Duitse maatregelen waren

omgekomen.

In april 1949 schrijft Kuiper (1949) in een historisch over-

zicht van de eerste vijftien jaren dat het bestuur van de

NMV geen feest wil in het kader van het vijftienjarig jubi-

leum. Maar in het volgende nummer van het corresponden-
tieblad wordt verslag gedaan van het vieren met een etentje

van hetvijftienjarig jubileum op zaterdag 2 juli 1949 in een

café in Leiden, voorafgaand aan de herdenkingsbijeen-

komst in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Het

verslag hiervan is een nu nog steeds lezenswaardig stukje

proza, waarin wordt beschreven hoe de voorzitter de nieu-

we ambtsketen (Fig. 1) omgehangen krijgt: "In deze voor

orthodoxe conchyliologen decadente sfeer werd de voorzit-

ter plechtelijk omhangen met een ambtsketen, zulks ter

meerdere glorie van het vaak gemaledijde presidentschap"

(Anon., 1949). Een zin die direct kan worden opgenomen

in het jaarlijks op de TV uitgezonden dictee. De ambtske-

ten is overigens nog steeds in gebruik. Op elke ledenverga-

dering wordt van de voorzitter verwacht dat hij - tot nu toe

geen zij - de schelpenketen draagt.

"De keten was geheel vervaardigd van huisjes van voornamelijk

Cepaea's, Arianta's en Helicigona's, met kwistige hand in een

veelvoudige rij aaneengeregen. Zij bleek rijk te zijn aan symbo-

liek: de grote, zware, versleten schelp aan de onderzijde was het

zinnebeeld van de gewichtigheid van het voorzitterschap, de

kleine Murex ter zijde daarvan, met veel stekels, symboliseerde
de neteligheid van deze functie, en een fragiel, deerlijk gehavend

horentje aan de andere zijde, was het symbool van de kwets-

baarheid van dit ambt" (Anon., 1949).

Zo te zien is dit "deerlijk gehavende hoorntje" verdwenen.

Hopelijk heeft dit de kwetsbaarheid niet verhoogd.

Het twintigjarig jubileum werd niet gevierd (Van Bruggen,

1954).

Daarentegen stond het 25-jarig jubileum bol van de evene-

menten, waarover een uitvoerig verslag is verschenen (Ber-

nard, 1959). Gedurende vier dagen, 27 t/m 30 juni 1959,

waren er vergaderingen in Amsterdam (zaterdag 27 juni)

en Leiden (maandag 29 juni) met buitenlandse sprekers,

excursies naar Kortenhoef(zondag 28 juni) en Antwerpen

(dinsdag 30 juni) en schelpententoonstellingen met een

grote verscheidenheid aan malacologische onderwerpen in

zowel Amsterdam als in Rotterdam. Die in Amsterdam,

georganiseerd door het Zoölogisch Museum Amsterdam

(ZMA), werd gehouden in het aquariumgebouw van Artis

van 28 juni tot halfoktober 1959. Over de tentoonstelling

is een gidsje verschenen met een aanschafprijs van 20 cent

(zie Fig. 5 in Coomans & Moolenbeek, 2009). De Rotter-

damse werkgroep had, in samenwerking met het Natuur-

historisch Museum van Rotterdam, een tentoonstelling

ingericht in het Museum aan de Mathenesserlaan (Bernard,

1959). Nieuwenhuis (2001) beeldt het affiche van deze ten-

toonstelling (26 juni tot 1 september 1959) af en vermeldt

dat er ruim 1500 bezoekers zijn geweest. Ook is er ter gele-

genheid van het 25-jarig bestaan een supplement versche-

nen van Basteria over Nederland als leefmilieu voor mol-

lusken. Er werd in de Koningszaal van Artis een internatio-

naal malacologisch congres georganiseerd (zie Fig. 4 in

Coomans & Moolenbeek, 2009). De buitenlandse gasten

waren mede uitgenodigd om te bespreken of er belangstel-

ling was om een Europese Malacologische vereniging op te

richten (van Regteren Altena, 1959). Dat idee viel in goede

aarde. Volgens Van Benthem Jutting (1974) heeft deze

internationalebijeenkomst de stoot gegeven tot de oprich-

ting van de Unitas Malacologica Europaea in 1962. Tijdens

het congres werd een internationalecommissie van vijf

leden benoemd, waaronder dr. C.O. van Regteren Altena,

om een "European Malacological Union" voor te bereiden.

Van de festiviteiten is een "receptieplakboek" gemaakt dat

opgenomen is in de bibliotheek van de NMV. Jammer

genoegis ditboek niet meer te vinden.

Van Benthem Jutting (1974) geeft aan geen berichten te

hebben gevonden over de viering van de 30- en 35-jarige

jubilea.

Op 9 november 1974 werd het 40-jarig bestaan van de

NMV gevierd in de Vrije Universiteit te Amsterdam(Nieu-

wenhuis, 1975). Onder meer hield Van Benthem Jutting

(1974) een lezing over de geschiedenis van deNMV. In het

Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) werd een schelpen-

tentoonstelling ingericht en in het Rijksmuseum te Amster-

dam werd de tentoonstelling 'De schelp in de kunst' gehou-

den, met de publicatie van een speciale kunstkrant over dit

onderwerp (Coomans & Moolenbeek, 2009). Ook was er op

9 november 1974 een verloting van allerlei malacologische

voorwerpen, zoals: schelpen, gruis, boeken, kleine instrumen-

ten, postzegels met een malacologisch thema (Gerhardt,

Figuur 1 -
Ambtsketen voorzitter; uitgereikt in 1949 ter gelegen-

heid van het 15-jarigjubileum.
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1974), gevolgd, en daar was over nagedacht, door een ruil-

beurs. Ook was er een ontvangst in het ZMA (zie Fig. 6 in

Coomans& Moolenbeek, 2009).

Aan de viering van het 50-jarig jubileum is gewerkt door

een jubileumcommissie, die regelmatig verslag uitbracht

van haar voorbereidende activiteiten (Nieuwenhuis, 1983,

1984a-c). Voor de financiering hiervan is eind 1982 een

jubileumfonds opgericht, waarvan de beheerder vooral in

het jubileumjaar regelmatig op de nog ontbrekende gelden

heeft gewezen (van Bruggen, 1984a-e).

De jubileumbijeenkomst (Menkhorst, 1985) werd gehou-

den op 29 september 1984 in het gebouw van de Rijks

Geologische Dienst aan het Spaame in Haarlem en in het

Teylers museum (eveneens aan het Spaarne), met o.a. een

speech van de voorzitter over het verleden en de toekomst

van de NMV (Breure, 1985), en een jubileumtentoonstel-

ling over de Fossielenatlas, met o.a. de originele tekenin-

gen van Gijs Peeters (Nieuwenhuis, 1985; Janssen, 2009).

Een select gezelschap werd na afloop uitgenodigd voor een

diner ten huize van de familie Spaink (Meijer, 2009).

Menkhorst (1985) vermeldtmeerdere jubileumpublicaties,

namelijk: a. de laatste aflevering over fossiele Bivalvia in

Basteria, b. de publicatie over de mariene malacofauna van

Algeciras in een supplement van Basteria, c. de tweede en

uitgebreide druk van het boek over de Nederlandse land-

mollusken, en d. de 7 e aflevering uit de Conidae-serie in

Basteria. Bij deze opsomming ontbreekt het jubileumnum-

mer van het Correspondentieblad met een beschrijving van

de 50-jarige geschiedenis van de NMV door Kuiper

(1984). In het jubileumjaar verscheen de laatste aflevering

van de fossielenatlas als artikel in Basteria, precies 30 jaar

na verschijning van de eerste aflevering. Het plan om ook

een gebundelde uitgave van de fossielenatlas over twee-

kleppigen uit te geven, is er toen niet van gekomen (Jans-

sen, 2009). Een aantal ontbrekende zaken van het jubi-

leumjaar in het Correspondentieblad worden enkele jaren
later door Kuiper (1986) alsnog beschreven. Onder meer

wordt de NMV-voorzittershamer (Fig. 2) vermeld. Deze

hamer is afkomstig uit Frankrijk. De steel is gemaakt van

rozenhout en de kop van "ivoirine". De kop lijkt dus op

ivoor. Een mooie naam voor namaakivoor? Ook deze

hamer is nog steeds binnen de vereniging aanwezig. Maar

er bestaat geen traditie die het gebruik tijdens ledenverga-

deringen voorschrijft.

Ook werd nog een jubileumtentoonstelling gehouden op 17

november 1984 in een zaal van de Vrije Universiteit te

Amstelveen-Buitenveldert (Nieuwenhuis, 1985). Hiervoor

werden eerder 'enige wenken voor deelname' gepubliceerd

(Karnekamp, 1984). Ook wordt het voornemen vermeld

van een tentoonstelling, in verband met het 50-jarig jubi-

leum, over fossielen door de Werkgroep Geologie van het

Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in het

Zeeuws Biologisch Museum te Domburg/Oostkapelle

(Nieuwenhuis, 1984c). Gerhardt (1985) beschrijft de

opening, op 2 februari 1985, van deze tentoonstelling.

Nog vermeldenswaard is dat het batig saldo van het jubi-

leumfonds is gebruikt als beginkapitaal van de Stichting ter

Behartiging van de Malacologie in Nederland, kortweg

STIBEMAN, opgericht op 24 april 1987 op initiatief van

deNMV (van Bruggen, 1986; Bruins, 1987, 1988).

Het 60-jarig bestaan is gevierd met een jubileumweekend, 19

en 20 november 1994, met een symposium en de eerste

Nederlandse schelpenbeurs in de Tijger- en Koningszaal van

Artis (zie ook: Coomans en Moolenbeek, 2009; Gulden et al.,

2009). Voor het symposium waren ook buitenlandse gasten

uitgenodigd: Philippe Bouchet, Geraat Vermeij, Guido Poppe

en André Delsaert. Ter gelegenheid van het jubileum kregen
de NMV-leden een gratis diner aan het Waterlooplein aange-

boden, waaraan 60-70 personen deelnamen. De traditie van

het malacologisch dinerbij debeurs werd hier geboren, al is

dat nu wel tegenbetaling. Ook werd het eerste exemplaar van

de jubileumuitgave gepresenteerd, te weten: "Nederlandse

naamlijst van de weekdieren van Nederland en België"

(Strack
,

1995). Wim Backhuys reikte het eerste exemplaar

uit aan dr. H. Heestermans, de hoofdredacteur van de

"Dikke" van Dale. Daarnaast is ook een jubileumnummer

van Basteria verschenen, waarvoor vooraf geld is ingezameld

(Van Bruggen, 1994).

Intermezzo

NMV-logo

Van belang is ook dat in 1994 bij de viering van het 60-jarig

bestaan de NMV een nieuw logo kreeg. Dit was het resultaat van

een wedstrijd, die gewonnen werd door de heer P. de Haan (Fig.

3a). In 1995 staat dit logo, in iets gewijzigde vorm, op het Corres-

pondentieblad. Vanafjanuari 1996 staat het logo, opnieuw gewij-

zigd, ook op Basteria, en sinds 2002 ook op Vita Marina (Fig. 3b).

In 2004 wordt op het september/oktobernummer van Spirula, en

de ingesloten uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst, een jubi-

leumlogo afgedrukt (Fig. 3c). Dit logo is ontworpen door Jan

Johan ter Poorten, en zoals hij zelf zegt "de slak is losjes geba-

seerd op die van De Haan
"

(Ter Poorten, pers. med.). In 2009

wordt op alle uitgaven van de NMV een logo afgebeeld, geba-

seerd
op

het jubileumlogo van 2004. Kijk maar op de omslag.

Uiteraard zijn de getallen gewijzigd, en is ook het lettertype ver-

anderd. En als u heeft meegeteld, kunt u zoals wij concluderen dat

er vanaf1994 tot heden vijf verschillende logo 's zijn gebruikt.

Figuur 2 - Hamer voorzitter: uitgereikt in 1984 ter gelegenheid

van het 50-jarigjubileum

Inscriptie op de kop: “N.M.V” aan de ene en“1934-1984” aan de

andere zijde
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Ook het 65-jarig bestaan is niet onopgemerkt voorbij

gegaan. Geen specifieke jubileumviering, maar zoals Breu-

re (2000) schrijft in het jaarverslag "Tijdens het verslagjaar

vond een groot aantal activiteiten plaats, een jubileumjaar

waardig". Onder meer werd een lustrumvergadering

gehouden op 20 november 1999 in het nieuwe Naturalis.

De op deze dag gemaakte groepsfoto is te zien in fig. 5 van

Gittenberger (2009).

Het 70-jarig bestaan is gevierd op 2 oktober 2004 in het

ZMA (fig. 4). Er werden een aan hem gewijd supplement

van Spirula en een liber amicorum uitgereikt aan Hans

Kuiper. Deze uitgaven kreeg hij niet alleen vanwege het

70-jarig bestaan van de vereniging, maar ook ter gelegen-

heid van zijn 90ste
verjaardag. Van de gehouden voor-

drachten zijn de jubileumspeech van de voorzitter (Bank,

2004a), het historisch overzicht van Van Bruggen (2004)

en de lezing van Peter Dance uit Londen vermeldenswaard.

Om de dag een feestelijk karakter te geven was er ook een

gratis broodjeslunch, klaargemaakt door een beperkt aantal

leden, maar bedoeldvoor alle leden (van Leeuwen, 2004).

Figuur 3a Het winnende logo van de wed-

strijd ter gelegenheidvan het 60-jarig

jubileum in 1994; ontworpen door de heer

P. de Haan (ontleendaanDe Bruyne et

al., 1994).

Figuur 3b Het logo gebruikt vanaf1996

tot heden op de tijdschriften Basteria,

Spirula en Vita Marina.

Figuur 3c Het jubileumlogovan 2004 ter

gelegenheidvan het 70-jarig bestaan; ont-

worpen door Jan Johan ter Poorten. Voor

de uitgaven tijdens het 75-jarig bestaan is

het logo licht gewijzigd.

Figuur 4
- Groepsfoto van de deelnemers aan de vieringvan het 70-jarigjubileum in het ZMA (foto: Jan Johan ter Poorten)
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Ook aan veijaardagen van de NMV, buiten de jubileumja-

ren, werd soms aandacht besteed. Zo zijn in debibliotheek

van de NMV drie delen uit de Manual of Conchology te

vinden met voorin een getypte tekst waarin wordt aangege-

ven welke leden het boek hebben aangeboden ter gelegen-

heid van deachttiende verjaardag in 1952 (Fig. 5a-c).

2.2 Jubileumpublicaties

Meerdere jubilea waren aanleiding tot het uitbrengen van

speciale jubileumpublicaties.

1. Ter gelegenheid van 25-jarig jubileum verscheen in

1959 een supplement van Basteria (vol. 23), getiteld

"The Netherlands as an environment for molluscan

life". Deze aflevering bevatte in totaal 174 bladzijden

verdeeld over zes tweetalige artikelen (Nederlands en

Engels). De redactie bestond uit mw. W.S.S. van der

Feen-van Benthem Jutting en dr. C.O. van Regteren

Altena. Bernard (1959) schrijft dat het jubileumnum-

mer van Basteria 'als een aantrekkelijk, keurig gebon-

den boekwerkje tijdig gereed kwam'. Achteraf gezien

is dit het eerste supplement van Basteria.

2 Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum verscheen in

1984 het tweede supplement van Basteria. Het bevatte

één artikel " The marine mollusca of the Bay of Alge-

ciras, Spain, with general notes on Mitrella, Marginell-
idae and Turridae" van 135 bladzijden. Auteurs waren

J.J. van Aartsen, H.P.M.G. Menkhorst en E. Gittenber-

ger. De redactie bestond uit dr. A.C. van Bruggen en

dr. E. Gittenberger. Dit supplement wordt wel vermeld

door Menkhorst (1985) bij de jubileumpublicaties en

dit wordt bevestigd door Van Aartsen (pers. med.),

maar in het supplement zelf wordt, en dat is jammer,

het 50-jarig jubileum van de NMV niet genoemd.

3-4. Ook verschenen als jubileumpublicaties de laatste

aflevering over fossiele Bivalvia in Basteria (A.W.

Jansen, G.A. Peeters & L. van der Slik, De fossiele

schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten,

tweede serie, 8 (slot), Basteria, 48(1984): 91-219) en

de 7 e aflevering uit de Conidae-serie in Basteria

(H.E. Coomans, R.G. Moolenbeek & E. Wils, Alpha-
betical revision ofthe (sub)species in recent Conidae.

7. cingulatus to cylindraceus, including Conus shika-

mai nomen novum, Basteria, 48(1985): 223-311). In

het eerstgenoemd artikel wordt het 50-jarig jubileum

niet vermeld, in het als tweede genoemdeartikel

wordt expliciet het 50-jarig jubileum van de NMV

vermeld, met een dankbetuiging aan het Jubileum-

fonds.

5. De tweede en uitgebreide druk van het boek over de

Nederlandse landmollusken(E. Gittenberger, W. Back-

huys & Th.E.J. Ripken, De landslakken van Nederland

(2e
, geheel herziene druk, 1984), Koninklijke Neder-

landse Natuurhistorische Vereniging, pp. 184) is ook

een jubileumpublicatie van de NMV. In het boek zelf is

op blz. 25 vermeld: "het verschijnen van de tweede

druk van dit boek valt dan ook samen met het 50-jarig
bestaan van deze aktieve vereniging". Tevens staat op

pagina 6: "De uitgave van dit boek is mogelijk gewor-

den dank zij de financiële hulp van het Prins Bernhard

Fonds en is voorts uitgegeven in samenwerking met de

Nederlandse Malacologische Vereniging".

Figuren 5a, b en c -
Teksten aangebracht in delen van de Manual ofConchology
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6. Eveneens ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van

de NMV verscheen in 1984een jubileumnummer van

het Correspondentieblad. Dit nummer 220 was geheel

gevuld met één artikel "Een halve eeuw Nederlandse

Malacologische Vereniging" van 48 bladzijden,

geschreven door Hans Kuiper.

7. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum verscheen

in 1994 een Basteria nummer (vol. 58, nr. 3-4) met

één artikel "Notes on the non-marine molluscs of the

island ofBomeo. 6. The genus Opisthostoma (Gastro-

poda Prosobranchia: Diplommatinidae), part 2" van

116 bladzijden. Het artikel werd geschreven door JJ.

Vermeulen. De redactie van Basteria bestond uit dr.

A.C. van Bruggen en dr. E. Gittenberger. Zeer kort

vermeld door Strack (1995). Overigens maakte het

artikel van Vermeulen deel uit van een reeks van in

totaal 9 afleveringen over de niet-mariene mollusken

van Bomeo in Basteria.

8. Ook ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum ver-

scheen in 1994 de "Nederlandse naamlijst van de

weekdieren(Mollusca) van Nederland en België", door

Rykel de Bruyne, Ruud Bank, Hans Adema en Frank

Perk. De uitreiking van het eerste exemplaar wordt

beschreven door Strack (1995). Deze publicatie kwam

medetot stand door de hulp van andere groeperingen.

9. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum kwam in

2004 een speciale uitgave van Spirula, supplement nr.

1, over dr.h.c. J.G.J. (Hans) Kuiper met bio- en biblio-

grafische publicaties. De gelegenheidsredactie

bestond uit R.H. deBruyne, R.G. Moolenbeek& H.E.

Coomans en de uitgave van het nummer werd mede

mogelijk gemaakt door mw. Maggie Frangois. In het

voorwoord (Bank, 2004b) wordt alleen het 70-jarig

jubileum vermeld. Maar in het verslag van de bijeen-

komst wordt ook nadrukkelijk geschreven over de90ste

veij aardag van Hans Kuiper, die ook nog een liber ami-

corum aangeboden kreeg (van Leeuwen, 2004).

10. Het 75-jarig jubileum in2009 vormde aanleiding voor

verscheidene jubileumpublicaties. De eerste was het

Jubileumboek "Schitterende schelpen en slijmerige
slakken. 75 jaar NMV: malacologie als hobby en pro-

fessie". Er werkten 49 auteurs aan het boek mee, en

75 leden zonden foto's van hun favoriete schelp of

slak in. De redactie bestond uit Gerhard C. Cadée,

Sylvia van Leeuwen en Jan Johan ter Poorten. Het

werd als jubileumcadeau beschikbaar gesteld aan alle

Nederlandstalige ledenin 2009.

11. Dit artikel maakt deel uit van de meest recente jubi-

leumpublicatie, in 2009 uitgegeven als extra nummer

van Spirula, onder redactie van Ruud Bank en Bert

Jansen. Dit extra nummer bevat tevens een overzicht

van eponiemen van NMV-leden en daarmee verwante

personen met de daarbij behorende literatuur. Daar-

naast wordt in een derde artikel ook een chronolo-

gisch en alfabetisch overzicht gegeven van alle

bestuurs- en redactieleden van de NMV tijdens haar

75-jarig bestaan.

3. EERBETOON AAN LEDEN DOOR DE NMV

De vereniging heeft de afgelopen 75 jaar leden op drie

manieren in het zonnetje gezet: door toekenning van een

erelidmaatschap, door het uitreiken van een penning en

door het uitgeven van een feestbundelof Festschrift. Deze

drie vormen van eerbetoon komen hieronder aan de orde.

Daarnaast heeft de vereniging (in de praktijk het bestuur)

enkele aanvragen voor koninklijke onderscheidingen van

haar leden ondersteund. Aangezien deze niet door de ver-

eniging worden uitgereikt, blijven die hierbuiten beschou-

wing. Buitenbeschouwing blijven eveneens deonderschei-

dingen, prijzen en feestbundels die door andere organisa-

ties aan NMV-leden zijn toegekend.

In figuur 13 worden alle NMV-leden afgebeeld die een ere-

lidmaatschap, een NMV-penning of een NMV-feestbundel

aangeboden hebben gekregen.

3.1 Ereleden

In de statuten van de NMV is bepaald dat de vereniging

ook ereleden kent. Ereleden zijn "zij die op voorstel van

het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn

benoemd en die de benoeming hebben aanvaard" (Statuten

NMV, artikel 4.3). Op grond van welke criteria men tot

erelid benoemd kan worden, staat er niet bij. In het huis-

houdelijk reglement van de vereniging is bepaald dat het

bestuur een lid als erelid kan voordragen aan de algemene

ledenvergadering, "wegens hun gebleken buitengewone

verdiensten tegenover de vereniging" (Huishoudelijk regle-

ment NMV, artikel 6).

Hieronder volgt een overzicht van de ereleden van de

NMV, met vermelding van het jaar waarin ze tot erelid

werden gekozen:

Mw. dr.h.c. W.S.S. van derFeen-van Benthem Jutting
1964 (overleden 1991);

Dr. C.0. van Regteren Altena

1967 (overleden 1976);

Dr.h.c. J.G.J. Kuiper

1978 met oorkonde;

Dr. A.C. van Bruggen

1999 met oorkonde.

Ter gelegenheid van de pensionering van mevrouw W.S.S.

van der Feen-van Benthem Jutting werd besloten haar het

erelidmaatschap en een 'feestbundel' van Basteria (vol. 29,

nr. 1-4) aan te bieden (Butot, 1965). De heer C.O. van Reg-

teren Altena kreeg het erelidmaatschap aangeboden ter
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gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter (Kuiper, 1968).

De heer J.G.J. Kuiper kreeg het erelidmaatschap aangebo-

den voor zijn vele werkzaamheden voor de NMV en voor

zijn malacologische activiteiten (van Bruggen, 1978). Het

vierde erelidmaatschap werd aangeboden aan de heer A.C.

van Bruggen in 1999 voor zijn verdiensten voor de NMV

als redacteur en als bestuurslid (Breure, pers. med.). Van

Bruggen kreeg eerst een voorlopige oorkonde. De defini-

tieve oorkonde, later uitgereikt als vervanging van een

voorlopige, is te zien inFig. 6.

Ereleden hoeven geen lidmaatschapsgeld te betalen. In de

statuten is namelijk bepaald "Behoudens het geval dat de

algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ere-

leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan

vrijgesteld." (Statuten NMV, artikel 8.2).

3.2 Penningen

De eerste penning die de NMV uitreikte was voor

Mevrouw dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jut-

ting. Zij kreeg deze penning tijdens de viering van het 40-

jarig bestaan van de NMV te Amsterdam op 9 november

1974. De uitgereikte penning is niet de penning die later in

gebruik kwam, maar een one dollarmunt van 1966,van de

Bahama Eilanden, met afbeelding van Strombus gigas (Fig.

7). Van deze penning hebben wij geen vermelding terug

kunnen vinden in het Correspondentieblad.

De penningen die daarna zijn uitgereikt, hebben een ander

uiterlijk. Sinds 1984 gebruikt deNMV een waar kunstwerk

als penning. Deze penning werd door J.G.J. Kuiper ontdekt

en aangekocht op een tentoonstelling van de Franse Munt

(pers. med. J.G.J. Kuiper). De penning met een doorsnede

van 72 mm is ontworpen door de Franse kunstenaar Claude

Lhoste, geboren in 1929 (Kuiper, 1993). Even 'googelen'

leert dat Claude Lhoste nog leeft en wordt beschouwd als

één van de grootste dierenbeeldhouwers met een stijl her-

kenbaar door zijn gevoeligheid, humor en

speelsheid. Welk eerbiedwaardig genootschap
dat al 75 jaar bestaat heeft voor haar leden als

hoge eer een penning met een afbeelding van

twee parende beesten (Fig. 8)?

Figuur 6
-

Oorkonde uitgereikt aan dr. A.C. van Bruggen ter gele-

genheid van zijn erelidmaatschap (foto: Bram Breure)

Figuur 7
-

One dollar munt, van 1966, van de Bahama-eilanden,

met afbeelding van Strombus gigas, geschonkenaan W.S.S. van

der Feen-van Benthem Jutting tijdens de viering van het 40-jarig
bestaan van de NMV teAmsterdam op 9 november 1974

(gebaseerd op dia 13 uit diaserie Hans Kuiper, zie B-14-23)

Figuur 8 - De NMV-penningvan Claude Lhoste,

zoals uitgereikt vanaf1984
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Hoewel deze 'nieuwe' penningen in 1984 voor het eerst

werden uitgereikt, werd de erepenning van de NMV pas in

1993 afgebeeld in het Correspondentieblad (Kuiper, 1993).

Kuiper suggereert om de penning voortaan jubileumpenning

te noemen. In het volgende nummer werd hierop gereageerd

met de opmerking dat in de bij de penning uitgereikte oor-

konde de naam legpenning wordt gebruikt (Coomans,

1993). Coomans geeft ook een afbeelding van de bijbeho-

rende oorkonde. Strack (1995) heeft het over erepenningen,

maar in de bijbehorende oorkonde wordt weer de term leg-

penning gebruikt, en Van Leeuwen (2004) schrijft over

jubileumpenningen. De meest algemene variant wordt ten-

slotte door Van Leeuwen (2008) gebruikt, namelijk: NMV-

penning. De term jubileumpenning was in dit specifieke

geval zeker niet van toepassing. We stellen voor voortaan

de naam NMV-penning te gebruiken, dit creëert expliciet de

gelegenheid om de penning ook buiten de jubilea aan te bie-

den. Een aantal penningen heeft het randschrift "Ned.

Malac. Ver. 1934-1984", bij later uitgereikte exemplaren

ontbreekt het randschrift.

Hieronder volgt een overzicht van de uitgereikte NMV-

penningen:

40-jarig jubileum 1974:

1. Mw. dr.h.c. W.S.S. van der Feen- van Benthem Jutting

(penning bestond uit one dollar munt van de Bahama's

met een afbeelding vanStrombus gigas) (Fig. 7);

50-jarig jubileum september 1984 (Menkhorst, 1985;

Coomans, 1993):

2. Directeur Natuurhistorisch Museum, Leiden, namens deze

in ontvangst genomendoor Prof. dr. E. Gittenberger;

3. Directeur Zoölogisch Museum Amsterdam, dr. C.A.W.

Jeekel; nu in de glazen vitrine bij de ingang van de

bibliotheek van het ZMA (en de NMV) op de eerste

verdieping;

4. A.W. Lacourt;

60-jarig jubileum november 1994 (Strack, 1995):

5. Dr. A.C. van Bruggen;

6. Dr. H.E. Coomans;

7. Ing. L.J.M. Butot;

8. D. Smits;

70-jarig jubileum oktober 2004 (Van Leeuwen, 2004):

9. Mr. W. Faber;

10. J.G.B. Nieuwenhuis;

Symposium september 2008 (Van Leeuwen, 2008):

11. Prof. dr. E. Gittenberger.

De nummers 2 t/m 8 hebben bij de penning ook een oor-

konde ontvangen. In figuur 9 wordt de oorkonde van het

ZMA (nr. 3) afgebeeld en in figuur 10 die van de heer

Butot (nr. 7). De nummers 9 t/m 11 hebben geen oorkonde

ontvangen.

Figuur 9
-

Oorkonde behorend bijde NMV-penninguitgereikt

aandr. C. A.W. Jeekel, directeur van het Zoölogisch Museum

Amsterdam (foto: Rob Moolenbeek)

Figuur 10 - Oorkonde behorend bij de NMV-penninguitgereikt

aan Ing. L.J.M. Butot
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3.3 Speciale nummers en Feestbundels

In het 75-jarig bestaan van de NMV zijn er door of met

medewerking van de vereniging in totaal vier feestbundels

verschenen, tegenwoordig ook wel aangeduid als 'Fest-

schriften' - een bijna vergeten I9^e
eeuwse Duitse term.

Hierondervolgt een overzicht.

1. Ter gelegenheid van de pensionering van mw. dr.h.c.

W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting werd haar in

1965 een feestbundel(Basteria, vol. 29, nr. 1-4) aange-

boden, met daarin 15 artikelen verdeeld over 76 blad-

zijden. De redactie bestond uit W.S.S. van der Feen-

van Benthem Jutting en C.O. van Regteren Altena. Het

aanbieden van de feestbundel wordt beschreven door

Butot (1965). De bladzijde met een Latijnse tekst

wordt inFig. 11 afgebeeld.

De vertalingis als volgt:

De schrijvers die zich bezighoudenmet Basteria

en worden beschouwd als haar leerlingen

geven, schenken, wijden dit bundeltje

over de kennis en wetenschap van weekdieren

voorhun eerbied en vriendschapjegens haar

aan Woutera Sophia Suzanna van der Feen geboren Van Benthem

Jutting
omdat zij dit zeergoed verdient bij haar pensionering.

2. Ter gelegenheid van de pensionering van dr. C.O. van

Regteren Altena werd in 1972 een feestbundel (Basteria,

vol. 36, nr. 2-5) samengesteld. Deze bundel bevat 16 arti-

kelen en in totaal 198 bladzijden. De redactie bestond uit

mw. dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting en

dr. A.C. van Bruggen. Het aanbieden van de feestbundel

wordt beschreven door Van Bruggen (1973).

3. Een speciale aflevering van Basteria (vol. 62, 1998, no.

3-4, pp. 125-192) gewijd aan de landslakkenfamilie

Clausiliidae, werd opgedragen aan de nagedachtenis

van dr. F.E. Loosjes (1913-1994); zie Van Bruggen &

Gittenberger (1995). Dit nummer bevatte 6 artikelen

met in totaal 68 bladzijden en werd gefinancierd, in

overleg met mw. A.C.W. van Loosjes-Bemmel, met

gelden verkregen uit de verkoop van een deel van de

wetenschappelijk bibliotheekvan wijlen dr. Loosjes.

4. Ter gelegenheid van de 90-ste veijaardag van dr.h.c.

J.G.J. Kuiper verscheen in 2006 een Festschrift (Baste-

ria, supplement 3). Op de 95 bladzijden van dit supple-

ment waren 19 artikelen met zeer uiteenlopende

malacologische onderwerpen afgedrukt. De gelegen-

heidsredactie bestond uit R.G. Moolenbeek, dr. H.E.

Coomans & J. Goud. De uitreiking aan Hans Kuiper

wordt beschreven doorVan Leeuwen (2006).

De al eerder vermelde speciale uitgave van Spirula ter

gelegenheid van het 70-jarig jubileum in 2004 (jubi-

leumpublicatie nr. 9) over dr.h.c. J.G.J. (Hans) Kuiper

met bio- en bibliografische publicaties en het liber

amicorum, zijn geen feestbundels, maar moeten hier

toch wel vermeldworden.

5. Ter gelegenheid van de 65-ste verjaardag en pensione-

ring van Prof. dr. E. Gittenberger verscheen in 2008

een Festschrift (Basteria, vol. 72, nr. 4-6). In totaal

omvatte dit nummer 304 bladzijden en 32 artikelen,

waarvan de helft over landslakken gingen. Een uitge-

breidere beschrijving is te vinden bij Van Bruggen

(2008). De redactie bestond uit dr. A.C. van Bruggen,

dr. A.J. de Winter, drs. B. Kokshoorn, J. Goud, dr.

D.R. Uit de Weerd en dr. M. Schilthuizen. Deze feest-

bundel werd uitgereikt aan het einde van een landslak-

kensymposium in Naturalis te Leiden gehouden, ter

gelegenheid van het emeritaat van Edi Gittenberger

(van Leeuwen, 2008).

Ter gelegenheid van de 80-ste verjaardag van dr. A.C. van

Bruggen werd doorNaturalis een nummer van Zoologische

Mededelingen als feestbundel uitgegeven (Breure, 2009).
Hieraan is door vele NMV-ledeneen bijdrage geleverd. Een

bibliofiele uitgave van deze feestbundel met een beperkte

oplage werd mede namens de NMV aangeboden tijdens de

door de NMV georganiseerde bijeenkomst, in het teken van:

"Dr. A.C. van Bruggen - 80 jaar, op 26 september 2009. De

omslag van deze bibliofiele uitgave, met het jubileumlogo

van de NMV, is te zien in Fig. 12.

Figuur 11 - Bladzijde uitdefeestbundelter gelegenheidvan de
pen-

sioneringvan mw. dr.h.c. W.S.S. van derFeen-van Benthem Jutting
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"Semper aliquid novi ex Africa" betekent zoiets als "Er is altijd
wel wat nieuws uit Afrika"

3.4 Overzicht van alle eerbetonen

Fig.13 is een fotoparade van NMV-leden - een eregalerij

van deNMV
-,

die erelid zijn of zijn geweest, een NMV-

penning hebben ontvangen of een speciaal nummer of

feestbundel van deNMV aangeboden hebben gekregen.

Figuur 12
- Omslag van de bibliofiele uitgave van defeestbun-

del, een nummervan Zoologische Mededelingen uitgegeven door

Naturalis, voordr. A.C. vanBruggen

Mw. dr.h.c. W.S.S. van der

Feen-van Benthem Jutting

Erelid 1964-1991

Feestbundel 1965 (foto

ontleend aan Engel & Van der

Feen, 1964)

Dr. C.O. vanRegteren Altena

Erelid 1967-1976

Feestbundel Basteria 1972 (foto
ontleend aan Gittenberger,

2009)

Dr.h.c. J.G.J. Kuiper

Erelid sinds 1978

Speciaal nummer Spirula 2004

Feestbundel Basteria 2006

Dr. A.C. van Bruggen

Erelid sinds 1999

NMV-penning 1994

Bibliofiele uitgave feestbundel

Zoologische Mededelingen
2009

A.W. Lacourt

NMV-penning 1984 (foto;

archief W. Backhuys)

Ing. L.J.M. Butot

NMV-penning 1994

D. Smits

NMV-penning 1994

Dr. H.E. Coomans

NMV-penning 1994
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4. TOT SLOT

Een gevoelige vraag bij eerbetoon aan leden is natuurlijk

altijd: wie wel en wie niet en waarom? Wij hebben

gemerkt dat hiervoor geen duidelijke criteria zijn opge-

steld. Het is daarom interessant de spontaan gegroeide

praktijk te bezien.

In de afgelopen 75 jaar werd het erelidmaatschap inder-

daad toegekend aan personen met uitzonderlijk grote ver-

diensten voor de vereniging ,
maar betrof het ook steeds

personen met tevens grote verdiensten voor de malacologie

als wetenschap.

De NMV-penning werd (op 2 instituten na die de vereni-

ging gastvrijheid verlenen) steeds toegekend aan perso-

nen die zich op bijzondere wijze voor de vereniging heb-

ben ingezet. Het kan zowel gaan om werk dat voor een

ieder zichtbaar is, als om werk "achter de schermen",

vaak gedurende een zeer groot aantal jaren. De leden die

een penning ontvingen waren actief in bestuursfuncties,

in redacties, bij de verzending van tijdschriften, de

opbouw van het verenigingsarchief, het beheer van de

bibliotheek, etc.

Speciale nummers en Festschriften blijken vooral een

aangelegenheid van en voor de wetenschappelijk actieve

NMV-ers te zijn. Het initiatiefdaartoe kan komen van

bestuursleden maar ook van bevriende wetenschappers of

redactieleden. Het conservatorschap van een wetenschap-

pelijke molluskencollectie, bestuursfuncties in de NMV

en lidmaatschap van de redactie van NMV-tijdschriften

lijken dekans op zo'n Festschrift aanzienlijk te vergroten

maar vormen geen garantie. U weet dus wat u te doen

staat.

Uiteraard heeft iedere generatie de vrijheid om bestaande

tradities te handhavenof nieuwe tradities te maken. Maar

deze keuze kan alleen maar bewust gedaan worden als

men kennis heeft van de bestaande tradities. Met dit arti-

kel willen wij aan deze kennis een bijdrage leveren.
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