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Een geschenk voor onze bibliotheek

De Nederlandse Malacologische Vereniging is zeer dankbaar voor dit prachtige

cadeau. "Johnsonia" behoort tot de grote seriewerken, die voor velen van ons te

duur zijn en die wij toch zo gaarne zouden bezitten omdat we er eigenlijk niet bui-

ten kunnen. Misschien zal deze schenking aan onze bibliotheek tot gevolg hebben

dat de afleveringen die ontbreken kunnen worden aangeschaft.

Het eerste deel van de schenking bestaat uit:

Clench, W.J. & L.C. Bmith, 1944. The family Cardiidae in the Western Atlantic.

vol. 1 nr. 13

Tucker Abbott, R. 1944. The Genus Modulus in the Western Atlantic, vol. 1, nr. 14

Clench, W.J. & R.D. Turner, 1946. The Genus Bankia in the Western Atlantic.

vol. 2 nr. 19 (1e afl. van vol. 2)

Poster, R.W., 1946. The Genus Mya in the Western Atlantic, vol. 2 nr. 20.

Turner, R.D., 1954. The Family Pholadidae in the Western Atlantic and the Eastern

Pacific. Part I Pholadinae. vol. 3 nr. 33 (1e afl. van vol. 3)

Turner, R.D., 1955. idem. Part II Martesiinae, Jouannetiinae and Xylophaginae.

vol. 3 nr. 34.

Turner, R.D. & J. Rosewater, 1958. The Family Pinnidae in the Western .atlantic.

vol. 3 nr. 38.

Als de scheïLking in zijn geheel in onze bibliotheek aanwezig is, gaan we zien

welke afleveringen er ontbreken en dan maar rekenen. Veel, heel veel dank van ons

allen. Deze schenking zal tegen aanvallen van alle bibliotheekbrekers standhouden

en haar behoud zal door ons allen worden verdedigd. Dit is nu net iets wat we no-

dig hebben.

L.B.

Uw redacteur ontving voor de Bibliotheek van onze vereniging een aantal afle-

veringen van van JOHNSONIA, een tijdschrift uitgegeven door The Department of Mol-

lusks, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge Maas. In dit

tijdschrift worden monografieën gepubliceerd over de Molluscen van het westelijke

deel van de Atlantische Oceaan. De serie is niet compleet en de schenking zal onze

bibliotheek in gedeelten bereiken omdat de schenker, die onbekend wenst te blijven,

deze aanwinsten eerst zelf zou willen bestuderen. De schenker is een van onze le-

den.


