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Verslag van de determineerdag te Leiden op 18 oktober 1975

Hij herdenkt de overleden leden mej. dr. A.S. Timmermans en onze

zo actieve excursieleider de heer J. Rempe. Vervolgens vermeldt

hij de promotie vah ons medelid W. Backhuys en vertelt het een en

ander over de a.s. excursie naar Friesland, het schelpgroei-sympo-
sion op 22 november en de voorgenomen strandexcursie op 29 november.

Dan geeft de voorzitter het woord aan Dr. H.E. Coomans, die aan

de hand van een reeks prachtige kleurendia's ons vertelt over het

Caraïbiseh gebied. Wij zien verschillende vertegenwoordigers van

de mollusken uit dit gebied en leren de verschillende biotopen

kennen. Zo hebben Brazilië, Florida en het Caraïbiseh gebied

endemische soorten. Eertijds bestond er een oude zeeverbinding
tussen de beide oceanen, maar niettemin is het Caraïbiseh gebied
veel armer aan soorten dan de Indo—Pacific.

De heer Coomans besluit deze inleiding en wijst ons op de ten-

toongestelde keuze uit de verzamelingen van de heren K.M. de Jong

en P.L. van Pel, die een belangrijk hulpmiddel zullen zijn bij de

determinatie van de meegebrachte West-Indische mariene mollusken.

Vervolgens sluit de voorzitter het officiële gedeelte onder

dankzegging aan de spreker en de heren De. Jong en Van Pel. De

'Penningmeester neemt de gelegenheid waar om de aandacht te vestigen

op de Fossielenatlas en de Diesrede van Prof.Dr. J. lever; beide

zijn bij hem verkrijgbaar.

Dan neemt de determinatie een aanvang, slechts onderbroken door

de gemeenschappelijke lunch; Na een leerzame en gezellige dag
wordt de bijeenkomst omstreeks 4 uur in de middag beëindigd.

Aan deze bijeenkomst namen deel; (bestuur) mevr. G-erhardt, Joosse,

Omstreeks 11.10 u. opent de voorzitter de bijeenkomst met een

woord van welkom aan de aanwezigen.
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Lacourt, Nieuwenhuis, Van der Spoel; (leden): Asselbergs, Blanken,
Van Bruggen, Coomans, Donkersloot, Faber, Gittenberger, Hak,
Huneker, De Jong, Karnekamp, Lankhorst, Van der Maaden, Maassen,

Meijer, Mounoury, mevr, Nieuwenhuis-Verveen, Van Pel, mevr. Van

Pël-Zwart, Prins, mevr. Prins-van Drielen, Reudink, De Vries,

Warns, Wolters en 5 introducés.

J.G.B. Nieuwenhuis


