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Verslag van het 6
de

Europese Malacologen Congres

door

S. van der Spoel

- Er waren deelnemers uit 18 europese landen, en uit 12 buiten-

europese landen.

- In totaal namen zo'n 200 personen aan het congres deel, waarvan

58 Nederlanders.

In dit verslag dient eerst even té worden stilgestaan bij de ac-

tiviteiten van onze vereniging. Enige leden presenteerden een

poster of lezing, die volgens mijn inlichtingen in goede aarde vielen.

Veel duidelijker kwam de vereniging echter naar voren in het aan

alle deelnemers aangeboden boekje "Malacology of the Netherlands"

en in de vitrine met een uitstalling van de vruchten van de vere-

niging. Op deze plaats wil ik namens het bestuur een woord van

dank richten tot Dr, A.C. van Bruggen, Prof. Dr. J. Lever en Mevr.

Dr. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting voor het schrijven van

Op zaterdag 20 augustus 1977 werden de statuten van de Unitas

Malacologica Europaea veranderd en de geheel internationale Unitas

Malacologica was geboren, de laatste activiteit van het 6de Euro-

pese Malacologen Congres was volbracht. Een gewaagde stap voor-

waarts of een logisch meegaan met de ontwikkelingen? De laatste

mening zou ik inderdaad willen aanhangen. De besproken onderwer-

pen toonden een ongekende variatie, de sprekers en deelnemers

kwamen uit alle hoeken van de wereld.
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het "boekje "Malacology in the Netherlands" en tot Dr. H.E. Coo-

mans voor het inrichten van de vitrine van de vereniging. Beide

activiteiten werden zeer goed ontvangen. Leden die het "boekje

nog niet "bezitten, zou ik zeker aanraden het aan te schaffen, er

is geen "betere manier om snel een overzicht te krijgen van het Ne-

derlandse weekdieren-onderzoek in heden en verleden.

Maar wat speelde zich in het naaste verleden op het congres af?

Tussen aankomst en vertrek he"b"ben de deelnemers drie recepties,
11 hoofdlezingen, 99 kleine lezingen, 23 posters, een slotdiner,
drie speciale vergaderingen, rondleidingen in de laboratoria van

de V.U. en de collecties van het Rijksmuseum v. Natuurlijke Historie

en het Zoölogisch Museum te Amsterdam alsmede drie excursies aan-

geboden gekregen. Met als eindresultaat een algemene, opgewekte

vermoeidheid. Het zou te ver voeren het gehele programma hier te

bespreken, bovendien kunt u zich veel beter oriënteren in de over

ongeveer één jaar te verschijnen proceedings in het tijdschrift

"Malacologia" en de volledige uitgave van de hoofdlezingen in "Path-

ways in Malacology" • (uitg. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht).
Het dient echter wel opgemerkt dat dit 6de congres enkele spe-

ciale trekjes had. Het grote aantal lezingen is reeds vermeld; dat

deze lezingen voor de helft een physiologisch onderwerp behandelden

is niet toevallig. De V.U. bood niet alleen gastvrije ruimte voor

het congres, maar ook de persoonlijke inzet van de Lymnaea stagnalis

groep onder leiding van Prof. lever en Prof. Joosse, die naast de

president, onze oud-voorzitter Dr. Van Bruggen, grote invloed had

op het gebeuren. Voor het eerst werd eigenlijk de Malacologie in

al haar facetten belicht. Evolutie, zoögeografie van diepzee,
Tand- en planktonische Mollusca, neurosecretie, gedrag en parasie-

ten kwamen in de hoofdlezingen naar voren, terwijl in de kleinere

lezingen honderd min éen dingen ter sprake kwamen. Er was een

sectie over
i; Systematiek en descriptieve malacologie"

,
"physiolo-

gie"(voeding, spijsvertering en voortplanting ), "physiologie" (bio-
chemie, waterhuishouding), "ecologie", "neurosecretie", "electro-

physiologic en neurosecretore cellen", "histologie en histochemie"
,

"taxonomie", "endocrinologie en voortplantings-physiologie" ,
"neuro-

physiologie en gedrag", "ecologie en zoögeografie" ,
"calcium-meta-

bolisme", "neurosecretie en pharmacologic", "neurophysiologie" en

een sectie "parasitologie".
Deze opsomming moge tonen dat het 6de Europese Malacologen Con-

gres een wetenschappelijk succes is geworden; als sociaal evenement

was het al even geslaagd. Al waren de excursies wat met regenwater

overgoten, van goede kwaliteit waren het natje en droogje.


