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De heer Swennen is als bioloog verbonden aan het NIOZ te

Texel en momenteel hoofdzakelijk op ornithologisch terrein bezig.

Hij heeft vooral in het begin van de zestiger jaren over zee-

naaktslakken gepubliceerd. Binnenkort verschijnt echter bij de

K.N.N.V. een determinatietabel van zijn hand betreffende de Ne-

derlandse zeenaaktslakken.

De heer Mastenbroek meldt ook nog, dat er straten genoemd zijn

naar de Deen Thorson (Prosobranchen) en de Noor Wikander. Wel-

licht een idee voor _e Nederlandse straatnaam-gevers?
Voor hen die willen

gaan kijken in Brampton: documentatie is op

het secretariaat aanwezig.

Malacologen zijn of worden zelden beroemd buiten hun eigen

vakgebied. Straten, pleinen en boulevards dragen vaak de namen

van literatoren, componisten en allerhande staatslieden, zelden

die van malacologen. Een aangename verrassing was derhalve een

brief van de heer Mastenbroek uit Woodbridge, Ontario, Canada,
waarin hij mededeelde, dat de "Council" van de stad Brampton,

even ten westen van Toronto, besloten heeft een straat naar de

Nederlandse bioloog Cees Swennen te noemen. Dit is gebeurd, om

uit de brief van Mastenbroek te citeren: "...in recognition of

Mr. Swennen's outstanding contributions in the field of marine

invertebrate zoology; particularly with regard to his highly
acclaimed works pertaining to the ecology and distribution of

opistobranch molluscs".
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VAN HET SECRETARIAAT:

De leden van de N.M.V. vormen een mobiele groep.
Dat is tel-

kens weer te merken aan de mutaties. Om de administratie van de

ledenlijst, en daarmede ook van de verzending van CB en Basteria,

zo eenvoudig mogelijk te houden, is er een aantal jaren geleden

een computerlijst opgesteld. Deze lijst bepaald uiteindelijk wat

er bp het etiket komt te staan, dat op de verzendenveloppen ge-

plakt wordt. De heer Rizzi verzorgt deze lijst, terwijl de muta-

ties via het secretariaat geregeld worden.

Bij adreswijzigingen of eventuele fouten in het etiket komt

het nogal eens voor, dat men de Basteria-envelop gecorrigeerd

naar Leiden terug stuurt, of de CB-envelop naar Amsterdam, of

zelfs, dat men via het jaarlijks giro-overschrijvingsformulier
ons op de mutaties attent maakt. Op zich werkt deze methode wel,

zij het, dat dit tot nodeloze vertraging kan leiden. Soms is de-

ze vertraging er dan weer de oorzaak van, dat men het CB of Bas-

teria te laat of niet ontvangt, hetgeen voor de vereniging extra

kosten met zich meebrengt.
Derhalve bij deze het vriendelijke, doch dringende verzoek om

bij iedere wijziging in het adres, maar ook wanneer er problemen

zijn met de ontvangst van CB of Basteria of wanneer men het lid-

maatschap wil beëindigen, dit door te geven aan het secretariaat,

hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch. Bij voorbaat dank.


