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Verslag van de determinatiedag

te Rotterdam op 26 maart 1977

De heer Karnekamp vraagt of er va,n ieder land in Europa kaarten

verkrijgbaar zijn; deze blijken nog -schaars. Voor informatie over het

project Europa kan men -zich het beste wenden tot de heer Gitten-

berger. Op het komende U.M.E.-Congres te Amsterdam zal een poster-

-session te zien zijn inzake dit project. Tenslotte vragen de heren

Van der Maaden en'Van der Spoel naar de codering van getallen van

andere landen en het codesysteem van Amersfoort.

De voorzitter dankt de spreker en de heer Janssen voor hun bij-

drage en stelt thans voor net het determineren te "beginnen. Er zijn
verschillende deskundigen aanwezig zoals Butot, Gittenberger, Jans-

sen, Hanstra, Menkhorst, die al spoedig de handen vol hebben net

het oplossen van malacologische problemen. De bijeenkomst wordt

onderbroken voor de lunch, welke eveneens in de Rivibrahal plaats

vindt. Halverwege trekt het bestuur zich terug voor een korte be-

Na een gezamenlijk kopje koffie in de Rivièrahal van Diergaarde

Blijdorp opent de voorzitter ca. 11.15 uur de bijeenkomst in het

nieuwe leslokaal. Hij verwelkomt de aanwezigen en schetst de gang

van zaken voor deze dag. Vervolgens is het woord aan dr. E. Git-

tenberger, die een overzicht geeft van het ontstaan, doel en werk-

wijze van het Mollusken-Conité. Hij geeft tekst en uitleg over de

verschenen handleiding voor het inventarisatieproject en de naam-

lijst van recente en fossiele nederlandse mollusken, waaraan de heer

A.W. Janssen het grootste aandeel heeft gehad. Het gaat in de

eerste plaats om de inventarisatie van collectiegegevens, die op

computerkaarten zullen worden overgezet. De handleiding en de

naamlijst, respectievelijk tegen de prijs van ƒ 9,- en ƒ 4,- zijn bij

de penningmeester verkrijgbaar.
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stuursvergadering. Omstreeks 14-.00 uur heropent de voorzitter de

"bijeenkomst en spreekt een woord van dank.uit aan allen, die hun mede'

werking hehhen gegeven om deze "bijeenkomst te doen slagen. Omstreeks

16.00 uur wordt de bijeenkomst beëindigd en de terugtocht aanvaard.

Deelnemers (bestuur): Breure, mevr. C-erhardt, lacourt, Nieuwenhuis

en Van der Spoel; (leden): Asselbergs, Backhuys, Van den Bos, Butot,

Gittenberger, Hamstra, Janssen, De Jong, Karnekanp, mevr. Karnekanp-

Kraanen, Letens, Van der Maaden, Maassen, Menkhorst, Van der Most,
Mounoury, mevr. Meuwenhuis-Verveen, Ripken, Schuiterna, Van der

Slik, Veneman en 1 onleesbaar. Introducee: mevr. Maassen-Puts.

J.G.B. Nieuwenhuis


