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Zuidafrikaanse zustervereniging meerderjarig

Ter gelegenheid van haar 21e verjaardag heeft de Conchological

Society of Southern Africa een speciaal nummer van haar orgaan, The

Strandloper (Bulletin of the Conchological Society of Southern

Africa), gepubliceerd. Aanvankelijk stond ons eigen Correspondentie-

blad model voor de Circulars (sinds 1958), die van folioformaat

overgingen op A4 in 1970 en later (1975) in offsetdruk gingen ver-

schijnen, waarbij de mogelijkheden voor illustraties veel groter wer-

den. De jubileumuitgave van de Strandloper draagt nummer 195, hetgeen

dus neerkomt op een gemiddelde van iets meer dan negen nummers per

jaar (Nederlandse Malacologische Vereniging 188 nummers in 4-5 jaar,

gemiddeld iets meer dan vier per jaar, wat wel schril afsteekt bij

de huidige regelmaat]). De naam van het blad is ontleend aan de

archeologie. De vroegste bewoners van de Kaap leefden aan de kust

en voedden zich met zeeproducten. Zij worden door de archeologen

Strandlopers genoemd; zonder twijfel waren zij de eerste Zuidafrikaanse



Het jubileumnummer van de Strandloper bevat naast een kort over-

zicht van de eerste 21 jaar van de vereniging, een exposé van de

Gonidae (genus Conus) van Zuid-Afrika geïllustreerd met twee grote

kleurenplaten die bestaan uit foto's van 57 exemplaren. De foto's

omvatten alleen de endemische soorten; de gewone Indopacifische vormen

worden bekend verondersteld. Het eindresultaat (totaal 74 soorten) is:

39 Indopacifische soorten, 2 soorten van Zuid-Afrika en Japan, 1 soort

van de Indische Oceaan, 19 twijfelachtige soorten en 13 endemische soor-

ten.

Ter gelegenheid van het jubileum is verder o.a. in Pretoria een

schelpententoonstelling gehouden. Een deel van een locaal persbericht
luidt: "Meer as 4000 skulpe, van oral ter wéfeld afkomstig, is by die

1979-skulpskou uitgestal wat onlangs deur die Pretoriase groep van die

Skulpversamelaarsvereniging van Suider-Afrika geregl is om die 21e

bestaansjaar van die vereniging te vier".

Het is duidelijk dat het onze Zuidafrikaanse zustervereniging goed

gegaan is met zo'n rijke mariene fauna (om maar te zwijgen van de

land- en zoetwatermollusken) zal dat niemand verbazen.

A.C. van Bruggen

Uit binnenlands zoopolitiek oogpunt zou de nieuwe .soort die

binnenkort uit het Kaaskenswater gepubliceerd zal worden, als

embleem van de NMV geen slechte keus zijn.

A.V.

(toegepaste) malacologen. Het embleem van de Zuidafrikaanse vereniging

is Afrivoluta pringlei Tomlin, 1947, de beroemdste vertegenwoordiger

van de Marginellidae in Zuid-Afrika. Van de weinige andere verenigingen

die een embleem hebben, is dat van de Australiërs, Conus marmoreus, wel

de bekendste. Tussen haakjes, waarom hebben wij eigenlijk geen embleem;
of komt dat misschien omdat wij Nederlanders het altijd zo moeilijk eens

worden? Op het congresboekje (1977) werd een wenteltrapje gebruikt.
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