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Een nieuwe malacologische vereniging

Deze vereniging wordt geleid door een jeugdige internationale staf: 2 Amerikanen,
1 Peruaan en 1 Belg, en wordt bijgestaan door enkele bekende bercepsmalacologen

als Tucker Abbott 'en William Clench. Het doel dat deze organisatie voor ogen heeft,

is onder andere;

het bevorderen van de interesse voor de studie van schelpen ender jongeren;
het verschaffen van informatie en literatuur over schelpen, en

het bevorderen van contact tussen de leden docr het ruilen van schelpen.

Ruim een jaar geloden (mei 1967) vond de oprichting plaats van een nieuwe

malacologische vereniging: The International League of Young Shell Collectors.
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Om dit doel te kunnen verwezenlijken is het volgens hen nodig dat de voertaal

het engels zal zijn, dat er een correspondentieblad aan alle leden wordt verstrekt

en dat de organisatie het corresponderen en ruilen van schelpen met andere leden

moet stimuleren. Tot nog toe schijnen zij daar aardig in te slagen. Hoewel de ver-

eniging nog maar weinig loden telt (40) doet zij haar naam eer aan, daar de meest

jeugdige leden a.fkomstig zijn uit: Amerika (27), Australië (4)» België (4)> Hon-

garije (1), Italië (1), Nederland (1), Peru (1) en Spanje (1).
Het correspondentieblad dat uitgegeven wordt is getitelds "The Young Shell

Collectors Quaterly" en draagt als kopvignet een afbeelding van Tatcheria

mirabilis (Sowerby). Het verschijnt in stencildruk op kwarto-formaat en kwam tot

nog toe drie keer uit. De inhoud komt vrijwel overeen met die der meeste andere

correspondentiebladens korte artikelen, bestuursmededelingen en een vragenrubriek.
Wat de aard der artikelen betreft noteer ik onder andere uit no. 1:

Tucker Abbott: The venómous Cone shell (herdruk);
Mrs. Hicks: Great naturalists series: Carolus Linneaus;

P. Anseeuws The Solenidae in the Kelthic Prinvince.

In aflevering twee verscheen onder andere:

Dr. E. Boss: The Tellen Shells;

T. Winstone: A short summary of some of the Volutes of South Queensland;

en een vervolg op het artikel van P. Anseeuw in no. 1.

Het derde nummer bevatte onder meer de volgende artikelen:

T. Winstone: Some trawled Cones of South Queensland, Australia;

S. Calderom: Reflections on personal experience with marine mollusks of Spanish

Guinea.

Ter stimulering van de onderlinge ruilactiviteiten stond in het tweede nummer

een enquêteformulier afgedrukt, waarin geïnformeerd werd naar de belangstelling

voor bepaalde molluskengroepen. Tevens stelde men de vraag of men geïnteresseerd
is in het ruilen van schelpen, wat men wenst te ontvangen en wat men i.n ruil kan

aanbieden. De verzamelde gegevens zullen te zijner tijd na bewerking aan de leden

verstrekt worden.

Het lidmaatschap vari deze vereniging bedraagt $ 2 per jaar. Zij die meer wil-

len weten kunnen schrijven naar de penningmeester van de I.L.Y.S.C.: Mr. Steven

J. Britz, Whitney Plaza, At. no. 442, 32 Whites Ave., Watertown, Mass. 02172 USA.
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