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Het 27e congres van de ”American Malacological Union” te Washington

De bijeenkomsten werden van 20 tot en met 23 juni 1961 gehouden in het United

States National ïiuseum, onder voorzitterschap van dr. T. Pulley. Het aantal dèel-

ngmers was ongeveer 150, bijna uitsluitend Amerikanen, enkele Canadezen eh een"

Nederlander. Er waren nagenoeg even veel dames als heren.'

De eerste drie dagen werden gevuld met lezingen, totaal 29, samengesteld'door

31 sprekers (5 dames, 26 heren). Volgens de. nationaliteit waren het 29 Amerikanen,

i Canadees en,1 .Nederlander, De onderwerpen der lezingen bestreken wederom het ge-

hele gebied der malacQlogie, maar helaas Waren diverse voordrachten slecht voor-

bereid, ondanks dat de tijd der lezingen kort was (10-30 minuten). Opvallend groot

was het aantal lezingen over land- en zoetwatermollusken (11), terwijl slechts 4

voordrachten de mariene fauna tot .onderwerp hadden. De. overige' lezingeh-kunnen

worden gerangschikt onder physiologie (4), anatomie (3), systematiek (2), toege-

paste malacologie (1), historie (1) en algemene malacologie (3).

Tijdens de avonden werden de congressisten op aangename wijze bezig gehouden.

Zo stonden op het programma een tuin-party, een filmvoorstelling (Sea Scallop

Fishery) en een afscheids-diner.

De laatste congresdag werd besteed aan een excursie naar Spi.onti.sts Cliffs,
een rotsformatie in de.staat Maryland, aan de kust van.Chesapeake. Bay, waar zowel

Miocene mollusken uit de rotsen als wel recent materiaal aan het.strand, konden..

Worden verzameld.

'Alhoewel de organisatie .iets, minder vlot verliep dan verleden jnar in Montreal,

hetgeen zich mooi afspiegelde in de uitvoering van het programmaboekje, dat toen

keurig gedrukt en nu gestencild was
,

v

kan het toch een geslaagd congres genoemd

worden, en het was ëen genoegen voor de schrijver wederom in persoonlijk contact

te komen met de vele Amerikaanse collegae.

Het 28e congres zal volgend jaar ergens in Flo'rida worden gehouden.

H.E. Coomans

Nadat ik verloden jaar het voorrecht had om het 26e Congres van de ”American

Malacological Union” te Montreal, Canada, bij te wonen, en voor U te verslaan in

het Correspondentieblad no. 89 (sept. 1960), mocht ik dit jaar het 27e Congres in

de hoofdstad van de Verenigde States, Washington D.C., bijwonen.


