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Twintig jaar Nederlandse malacologische vereniging

Wel is nu het ogenblik aangebroken om

ons te bezinnen op de Vereniging, haar

doelstellingen en in hoeverre zij er in ge-

slaagd is in de afgelopen twintig jaar de-

ze te verwezenlijken.
Bezien wij art. 2 van de statuten, dan

lezen wij, dat de Vereniging zich tan doel

stelt de beoefening, bevordering en ver-

breiding van de malacologie en dat zy dit

doel tracht te bereiken door middel van

excursies en vergaderingen, het uitgeven

van publicaties en het houden van ean bi-

bliotheek.

Wat "betreft de vergaderingen en excur-

sies hebben de laatste jaren wel "bewezen

in welk een behoefte deze voorzien. Niet

het minst was dit het geval met de beide

laatste excursies naar Antwerpen en Vei-

sen, maar ook de film- en demonstratie -

avonden en de lezingen trekken altijd een

verhoudingsgewijs groot publiek.
Ook de publicaties staan in het cen-

trum van de het Corr-3s -

pondentieblad
,

dat zijn groei in niet ge-

ringe mate dankt aan de vorige secretaris

,
de Heer Kuiper, en Basteria, dat heden

ton dage meer abonné* s telt dan vroeger .

Bovendien is er nooit copiogabrek en zijn

do ingezonden artikelen immer van goede

kwaliteit, twee dingen waarop wij, zonder

ons op do "borst te willen slaan, in ber

scheiden mate trots mogen zijn. Dat Baste-

ria ook in wetenschappelijke kringen gro-

te waardering geniet, is algemeen "bekend,
oen feit, dat in December 1953 zijn bekro-

ning vond in de subsidie van de Stichting

Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek voor do :

uitgave van de platenatlas van de fossie-

len van onze stranden en zeegaten.Do een-

ste aflevering hiervan zal oen groot deel

van het laatste nummer van Basteria 1954

vullen.

Het bestaansrecht van de bibliotheek is

buiten kijf de grote handicap
voor deze instelling vomen de financiën.

Het onderhouden en aanvullen van een spp-

cialistische boekerij vergt zo grote sommai

dat de golden, die do Vereniging hiervoor

beschikbaar kan stollen, vooralsnog onvol-

doende zijn. Dankbaar memoreren we dan otk

do steun in deze ondervonden van de zijde
der leden.

Momenteel telt de Vereniging ruim 175

leden, een getal dat sinds Januari 1954

een opmerkelijke stijging vertoont. Van

deze leden, waarvan een aantal buiten het

Rijk in Europa woonachtig is, zijn er nog

14 over van de eerstelingen van Het

grootste deel van de huidige leden is na

de oorlog toegetreden. Van de activiteit

van de leden getuigen de werkgroepen
•s-Gravenhage en Rotterdam, terwijl on-

langs ook in Amsterdam een dergelijke

groep tot stand kwam.

De toeneming van het ledental stemt

tot grote voldoening en geeft het bestuur

vertrouwen voor de komende jaren.

Leiden, 8 Juni 1954 Namens het bestuur A.C. van Bruggen

secretaris

Op 1 Juli 1954 zal het 20 jaar geleden
zijn, dat door een klein aantal malacolo-

gen de vereniging werd opgericht. Het be-

stuur heeft gemeend hij dit jubileum geen

feestelijkheden te moeten organiseren om

over vijf jaar bij de volgende gelegenheid
wat meer financiële armslag te hebben.


