
Convocatie

Nederlandsche Malacologische Vereeni ging

Agenda v.d. Huishoudelijke Vergadering:
1.' Opening
2. .Jaarverslagen Van Secretaris en Penningmeester;
3. Vaststelling verhooging abonnementsgeld "Bastefia"; het Bestuur

stelt voor ƒ. 5- — voor leden;-/ 5.50 voor niet-leden;
4. Benoeming kascommissie voor kasccntrèle over 'het afgeloopen veree-

nigirigsjaar, noodzakelijk geworden door het overlijden van den
, heer Hoog-ermolen. ;

l 5.. Rondvraag. ■
,

.
6. Sluiting.
Agenda v.d. Wetenschappelijke Vergadering:
Demonstraties en rrtededeelingen door do leden.

,'Secretaris.
Deurïoostraat 49 II,
Amsterdam-Zuid.

"BASTERIA". Een enkele opmerking over. "Bastefia" mogen wij hier. nog
aan toevoegen. Zooals U allen uit de begrooting voor 1946 kunt aflei-
den, staat ons blad er finacieel zeer slecht voor, zoodat, als niet
ieder van'ons zich mede verantwoordenjk voelt voor' onze uitgave de-
ze binnen afzienbare tijd zal moeten verdwijnen. Dit zou wel bijzon-

F.E.Loosjes

HUISHOUDELIJKE en WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING op Zaterdag 23 Maart
1946 des middags om 2.30 uur in het Rijksmuseum van Natuurlijke His-
torie te Leiden, Lange Raamsteeg 2a.
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der jamraer zijn. Niet alleen, omdat wij zelf steeds met belangstelling
naar het verschijnen van een nieuw nummer uitzien en dat nummer dan

met aandacht lezen, niet alleen, omdat wij het bij het bestudeeren van

onze Nederlandsche fauna geregeld raadplegen, niet alleen ook, omdat ■
het onze Vereeniging door ruiling met andere uitgevers helpt aan een

aantal buitenlandeche tijdschriften i.u onze bibliotheek aanwezig en

voor ieder lid te raadplegen tegen een geringe vergoeding voor bind-

kosten, enz. (aanvragen aan Mevr. Van der Neen-van Benthem Jutting,
Zoölogisch Museum, Plantage Middenlaan, Amsterdam (C), maar ook, omdat

het het malacologisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daar-

mede onze Vereeniging, nu al reeds een zeer goeden naam in het buiten-

land heeft bezorgd. Dit is geen phrase. Wij mogen misschien een enkel

voorbeeld noemen; Dr. L.Porcart (Naturhistorisches Museum, Basel) meld-

de zich als lid en abonné en schrijft dat, nu het "Archiv für Mollus-

kenkunde" niet meer bestaat, "Basteria" als eerste in aanmerking zou

komen om het tijdschrift over malacolcgie voor West-Europa te worden.

Ons medelid\ W.J.Clench (Museum of Comparative Zoology, Cambridge,
Mass. U.S.,4.) schreef naar aanleiding van het herstellen der verbin-

dingen eveneens zeer welwillend over het tijdschrift en deed eveneens

voorstellen tot uitbreiding. Als derde willen wij noemen Dr. E.Haas,
die namens het Ohicago Natural Kistory Museum zich dezer dagen op
"Basteria" abonneerde met bijbestelling van alle reeds verschenen jaar-
gangen en in zijn brief schreef; 'I very much admire your "Basteria",
which only a few years ago, from a modest start, has risen to its pre-
sent high scientific Standard". Deze waardeering in het buitenland kan

zich nu nog niet in neer tastbaren vorm uiten. Wanneer het betalings-
verkeer met de onderscheidene landen zal zijn geregeld, is vooralsnog
niet te zeggen: de alsdan vrijkomende bedragen zullen de financieele

positie -an "Basteria" eenigszins verlichten. Hot zijn vooral echter

de plotseling sterk verhoogde drukkosten, die voor het Bestuur aanlei-

ding geweest zijn aan enkele wetenschappelijke instellingen in ons

land een subsidie te vragen. Reeds zegden een tweetal Vereenigingen,
mede op grond van de gunstige beoordeeling in het buitenland, een bij-
drage voor éénmaal toe, ü ziet hieruit, dat dus ook niet-malacologen
belangstelling hebben voor "Basteria" als wetenschappelijk tijdschrift
Dit alles neemt echter niet weg, dat wij zelf de financieele basis

voor ons tijdschrift zullen moeten blijven leveren. Ieder jaar zal

daartoe een bedrag van + f. 700. — aan drukkosten en porti enz. be-

noodigd zijn, wanneer wij het blad in den huidigen omvang willen

handhaven. Het Bestuur heeft gemeend daarom het abonnement voor leden

te moeten stellen op f, 5. — en voor niet-leden op f. 5.50 's jaars.
Wij ontveinzen ons niet, dat dit een rigoureuze maatregel is, indien

wij echter "Basteria"' willen behouden, dan is een dergelijke verhoo-

ging absoluut noodzakelijk. V/ij hopen dan ook, dat u zich met het

voorstel kunt vereenigen en zoodoende wilt blijven bijdragen aan de

bloei van de malacologie in ons lanrï.


