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Verslag van de Anatomische Dag

te Amsterdam op 22 januari 1977

Voorts zijn ter vergelijking tentoongesteld een belemniet, een

nautilus schelp,, een Spirula, een Argonauta, benevens een ammoniet

en de kaken van een inktvis. Ook zijn er preparaten van een open-

gesneden inktvis aanwezig, terwijl duidelijke anatomische schetsen

het geheel verduidelijken. Dan wordt nog een woord gezegd over

de formaline, waarin de dieren zijn geconserveerd. Dit is nl. de

goedkoopste methode, want alcohol is veel te duur voor grote hoe-

veelheden en invriezen doet de organen kapotgaan. Het is gewenst

Omstreeks 10.40 uur opent de voorzitter deze bijeenkomst in het

Biologisch laboratorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam,
waar oud-voorzitter Joosse onze gastheer is. De voorzitter stelt

de aanwezigen in kennis van het overlijden van Dr. C.O. van Regteren

Altena op 23 december 1976 en deelt mede, dat een uitvoerigere her-

denking tijdens de algemene ledenvergadering in april a.s. zal plaats

vinden. Vervolgens geeft hij een overzicht van het programma voor

deze dag en houdt een korte inleiding over de anatomie van de

inktvis. De deelnemers zullen worden begeleid door Dr, R. Thijssen,
B. lever en Mej. 1. Dupont. Er wordt verteld waar men precies op-

moet letten bij het snijden en dat het beter is om eerst een schets-

tekening te maken hoe alles in elkaar zit. Want als men een vitaal

onderdeel wegsnijdt kan men het geheel niet meer reconstrueren. Er

zijn voor dit doel een aantal zeekatten en pijlinktvissen aangeschaft.
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niet met de handen aan de ogen te komen en ook de handen goed te

wassen. Prof. Joosse geeft toelichting over het gebruik van de

instrumenten en de literatuur, die gereed ligt.
De deelnemers houden zich intensief bezig met de anatomische

werkzaamheden, waarbij het een kunst blijkt te zijn de inktzak er

onbeschadigd uit te halen. Dr, Thijssen geeft telkens met veel er-

varing een zeer heldere uiteenzetting van de opeenvolgende werk-

zaamheden, zodat tenslotte de meesten er in slagen de arbeid tot

een goed einde te brengen.
In de voormiddag trekt het bestuur zich een uurtje terug om te

vergaderen. Om 4 uur in de middag wordt de bijeenkomst gesloten
door de voorzitter, die een woord van dank spreekt aan gastheer

en medewerkers, waarna Dr. Thijssen nog een applausje krijgt. Hij

schenkt de schetstekeningen aan de Heer Karnekamp, die als dank

hiervoor een Info-blad over dit onderwerp zal maken in samenwer-

king met Mej. Dupont.

Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag.

Aan deze bijeenkomst namen deel (bestuur): Breure, Lacourt, Nieuwen-

huis, Van der Spoel; (leden): Asselbergs, De Boer, Van der Burg,

Butot, Donkersloot, Mej. Dupont, mevr. Pehr-de Wal, Hak, Hoens,
Joosse, Karnekamp, Mej. I. Karnekamp, land, lever, Maassen, Van

der Most, Neuteboom, mevr. Nieuwenhuis-Verveen, Van Peursen, mevr.

Poker-Kraak, Van der Sman, Stiva, Thijssn, Van der Tuuk, Vriese,

Warns, Willemsen en De Winter. Introducees: Berghuys, mevr. Maas-

sen-Puts.

J.G.B. Nieuwenhuis


