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Er zijn verschillende redenen, waarom 
wij de malacologische werkgroepen, zoals 
zij reeds enige jaren in het museum func
tioner en, nog eens voor het voetlicht wil
len brengen. 
De belangrijkste reden is, dat in de afge
lopen jaren -- en nog steeds -- de mu
seumcollecties zo enorm uitgebreid zijn, 
dat het eenvoudig onmogelijk is om de 
toevloed van schelpenmateriaal b innen 
redelijke tijd voor het publiek gereed te 
hebben. Hierdoor ontstaan achterstanden 
en blij ft prachtig materiaal lang (Le lang) 
in het magazijn liggen. Daarom werd en i
ge jaren geleden een begin gemaakt m et 
werkgroepen, die elk een bepaald deel 
van de museumcollectie in bewerking ne
m en. Sindsdien functioneren 3 werkgroe
pen: de Middellandse Zee-, de fos sielen
en de Atlantische werkgroep. Elke groep 
omvat ongeveer 5 medewerkers . 

De Middenands e 
Zee We1'kg1'oep in 
volle actie . 

De Middellandse Zee w erkgroep komt el
ke zaterdagmorgen bijeen, de beide ande
re om de veertien dagen op dinsdagavond. 
De enorme voorraad nog t e b ewerken 
materiaal h eeft ons doen besluiten uit
breiding aan het aanta l werkgroep en te 
geven. Wederom stellen wij voor geïnte
resseerde verzamelaars de mogelijkheid 
open , enkele nieuwe werkgroepen te star
t en. Vooral wordt gedacht aan de bewer
king van tropische m ollusken . (Bepaalde 
regio, families etc.) Een zeer aantrekke
lijke materie dus. 
De ervaring h eeft geleerd, dat groepjes 
van 5--6 deelnemers h et meest ideaal zijn. 
Mocht U belangstelling hebb en en graag 
willen deelnemen, dan is het zaak U zo 
sn el mogelijk aan te m elden. De beschik
bare r uimte in het museum is beperkt. 
Een andere reden voor uitbreiding van 
het aantal werkgroepen is dat in de naas
te toekomst het pand, waarin nu het mu
seum gevestigd is, zal worden afgebroken 
(1. v.m . aanleg sn elweg) en dat het mu
seum in een grotere behuizing zal worden 
ondergebracht. Dat zal tot gevolg hebben 
dat nog veel meer materiaal dan tot nu 
toe, in vitrines geëxposeerd zal kunnen 
worden. In afwachting van dat gebeuren , 
w illen wij trachten om m et medewerking 
van de werkgroepen, zoveel mogelijk ma
teriaal voor expositie gereed te maken. 



Aanmeldingen voor deelname aan de 
nieuwe werkgroepen te richten aan het 
Schelpenmuseum "In de Schulp", Zuid
hollandlaan 5, Den Haag. 
Het is mij een behoefte om op deze plaats 
mijn hartelijke dank uit te spreken aan 
alle medewerkers, die met veel ijver en 
belangeloze inzet zo veel voor het mu
seum verrichtten. Dat de waardering voor 
deze werkgroepen ook bij de deelnemers 
zelf aanwezig is, moge blijken uit enkele 
uitspraken van hen. 
Beter dan ik, kunnen zij de waarde van 
de werkgroepen belichten. Hieronder ko
m en zij aan het woord. 

Ik maak nog niet zo lang deel uit van de 
Atlantische werkgroep, maar heb nu 
reeds gemerkt, dat het je kennis op schel
pengebied enorm verrijkt. Een eigenbe
lang dus, dat je privé collectie ten goede 
komt. Bovendien geeft het een bevredi
gend gevoel een steentje te kunnen bij
dragen tot verbetering van de museum
collectie. Dit in ieders belang. De bijeen
komsten zijn gekenmerkt door een pretti
ge sfeer. Ik hoop nog lang te kunnen me
dewerken. J. Blommers 

Je praat met andere verzamelaars, hoort 
nieuwtjes, ziet nieuwe schelpen en nieu
we boeken, je verrijkt je kennis. Het is 
prettig met elkaar aan een waardevol 
werk bezig te zijn. Han Raven 

Ik nam deel aan een werkgroep om mijn 
wens naar meer ervaring te bevredigen. 
Fossielen hebben mijn grote belangstel
ling. Het determineren is door de nauw
gezetheid waarmee het gebeurt een leer
zame en prettige bezigheid. Ik ervaar het 
als bijzonder prettig, om in gezelschap te 
verkeren van mensen die dezelfde inte
resses hebben. 
De aanwezige kennis van de deelnemers 
is niet primair; belangrijk is of hij geïn
teresseerd is. 
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De verschillende taken en de circulatie 
daarvan onder de werkgroepleden, maken 
het werkgroepwerk tot een boeiend 
"spel". J. v. d. Voort Maarschalk 

Je leert de werkwijze van andere verza
melaars kennen. Je determinatieproble
men worden in gezamenlijk overleg opge
lost. Het werken in een museum, met zo
veel materiaal ter vergelijking, is een 
lust. Tips over vindplaatsen, nieuwtjes, 
nieuwe aanwinsten in het museum etc. 
krijg je het eerst onder ogen. Het is leer
zaam en gezelliger dan alléén met je eigen 
verzameling bezig te zijn. Lid zijn van 
B.M. is niet alleen de Vita Marina lezen. 
Deelnemen aan een werkgroep heeft ook 
een idealistisch aspect. Meehelpen aan de 
perfectionering van museumcollecties, 
waar anderen en jij zelf ook weer veel 
voordeel van kunnen hebben. A. Bos 

Door deelname - reeds meer dan 3 jaar 
- is mijn kennis omtrent mollusken van 
de Middellandse Zee enorm verrijkt. In 
het museum krijgt men meer soorten on
der de ogen, ook in het bijzonder de vari
eteiten, afwijkingen enz. Uit onderlinge 
gesprekken steek je veel op, meer dan 
door alleen maar in boekjes te snuffelen. 
Een uitgebreide collectie Middellandse 
Zee mollusken is voor de museumbezoe
kers waardevol. Hieraan wil ik graag 
mijn medewerking verlenen. 

Ir. M. Mellema 

Uitbreiding van het aantal werkgroepen 
schept de mogelijkheid de doelstellingen 
van Biologia Maritim'l. op zo breed moge
lijke basis te verwezenlijken. Hartelijk 
aanbevolen. D. Braam 
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