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CONGRES. 
Het co-ngr es - dat h ebben w e uit ver 
schillende reacties tijdens en ook na h et 
congres mogen afl eiden - kan als zeer 
geslaagd worden b eschouwd. Het ligt in 
de bedoeling in h et volgende nummer 
hi erop nog een s terug t e komen en wel 
door middel van een fotoreportage, waar
aan momenteel wordt gew erkt. W ellicht 
bet ekent dit voor degen en die ni et h ebben 
kunnen kom en een aansporing om een 
volgende k eer wel aanwezig te zijn. Voor 
de bezoek er s is h et bedoeld als een h er
innering aan een bij zonder e dag. 

De congrescommissie 

TENTOONSTELLING ZZ-70. 
ZZ-Zeventig is een visserij-scheepvaart
t entoonstelling, die van 26 juni tot 13 
augu stus a.s. in h et uit 1524 da ter ende 
Graven steen aan de Mol t e Zierikzee 
word t gehouden . Voorzover thans bek en d 
zal de t entoonst elling te bezichtigen zijn 
van 10 - 12 en van 2 - 5 uur tegen een 
toegangspr ij s van .f 0,75 p.p. De exposit ie 
in deze vroeger e gevangenis zal zoveel 
mogelijk aspecten van de Zeeuwse en in 
het bij zonder· van de Zierikzeese v isserij 
belichten . VOor u is h et. inter essant te 
weten, dat er onder meer een Noordzee
aquarium, een permanentediavertoning, 
prehistor isch e b otten uit de Ooster- en 
Westerschelde en een tweeta l vitrines m et 
schelpen te zien zullen zijn . Komt u in 
de buurt, bezoekt u dan deze t entoonstel
ling eens. Overigens is een tochtj e n aar 
Zeeland toch altijd de moeite waard. U 
h ebt nu een ex tra r eden om er eens h een 
te gaan. 
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_ P . BUTTER OVERLEDEN. _ 
Onla ngs bereikte ons het ontstellende be
richt, dat h et nog jeugdige lid P iet Bu tter 
is omgekomen. Hij heeft zijn grote e n t 
housiasme b ij het zoek en naar fossielen 
met de dood m oeten b ekopen. Niem and , 
die op het congres nog zij n foss ielen 
collectie heeft kunnen bewonder en , kon 
bevroeden, dat dit jon ge leven n og geen 
week la ter tengevolge van n eerstortend 
gest eente in een groeve bij Gen t zou ein 
digen. 
Gedurende de weinige ja ren , da t Piet 
Butter aan onze stichting was verbonden , 
is nimmer t evergeefs een ber oep op zijn 
m edewerking gedaan . Helaas h eeft zij n 
leven , da t in m enig opzicht zo vol goede 
verwach tingen was, t e v roeg een einde 
genomen. 

Hij ruste in vrede, 
He t bestuur 

WELVAART, WERKELIJ K WELZIJN? 
On der deze naam wordt thans een t en 
toonstelling gehouden in het gem eentelijk 
Natuur Historisch Streekmu seum te W est 
Terschelling. Deze expositie schenkt in 
het k ader van het n a tuu rbeschermings
jaar 1970 op indringen de wij ze aandacht 
aan het gr ote probleem van d e milieu
verontreiniging. De tentoon stelling, w elke 
is t e bezicht igen tot eind september, is 
geopend van 9.00-12.00 en van 14.00-
17.00 uur, echter niet op zondagen. De 
toegangsprij s, waarin teven s de entree
pr ijs voor h et m useum en aquarium is 
begrepen , bedraagt f 1,- v oor volw as
senen en .f 0,50 voor kinder en. E en 30-tal 
pagina's t ell ende brochure geeft u een 
goed beeld van h et gevaar van milieu 
ver ontreiniging. De brochure k ost .f 1,25. 
Ook kunt u voor .f 1,90 een exemplaar 
franco thuis krij gen. U moet dan dit b e
drag overmaken op postrekening 825629 
van de AMRO-bank West-Ter schelling ten 
behoeve van het Nat. Hist. Museum Ter
schelling onder vermelding " brochure 70". 
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BOEKEN EN PRIJZEN. 

In september vorig jaar hebben we een 
bespreking gewijd aan het voortreffelijke 
plaatwerk The Shell (literatuur, pag. 28). 
Toen konden we nog een prijs van f 72,
vermelden en voegden daaraan toe dat 
deze prijs voor dit boek bepaald goedkoop 
was. Wij hopen niet dat deze mededeling 
voor de uitgever aanleiding is geweest om 
de prijs zo drastisch te verhogen. Want 
daarvan is toch echt wel sprake bij een 
stijging tot f 90,- of wel met 25 % in eens. 
Jammer! 

W.F. 

CONIDAE TE BOEK. 

De familie der Conidae geniet in brede 
kring belangstelling, niet in de laatste 
plaats wegens de mooie vormen en kleu
ren van haar vertegenwoordigers. Er be
staat over deze familie ook wel de nodige 
literatuur, maar desondanks is een juiste 
determinatie lang niet altijd even gemak
kelijk. In belangrijke mate wordt dit ver
oorzaakt door de vele subspecies en varië
teiten, die soms zowel in tekening als in 
kleur aanzienlijk van hun soortgenoten 
kunnen verschillen. De conchyliologische 
werkgroep Xenophora van de Antwerpse 
vereniging Gloria-Maris is reeds geruime 
tijd bezig van deze familie een overzicht 
samen te stellen, teneinde de bestaande 
moeilijkheden zoveel mogelijk te onder
vangen. Dat is geen gemakkelijke opgave. 
Bij haar werkzaamheden stuit de werk
groep herhaaldelijk op allerlei onj uist
heden en tegenstrijdigheden. Niettemin 
zijn de eerste resultaten gereed. En die 
zijn zodanig, dat we daarvoor niet anders 
dan lof kunnen hebben. Op een bijzonder 
geslaagde wijze worden de studieresul
taten verwerkt in een gedrukte losbladige 
uitgave. Daarvan zullen ongeveer 35 à 40 
afleveringen, elk van 6 bladzijden, ver
schijnen. Van iedere aflevering is één 
bladzijde voorzien van originele tekenin
gen, vervaardigd door de heer H. van 
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Eecke naar exemplaren uit musea en 
eigen collecties. De kwaliteit van deze te
keningen toont u bijgaande afbeelding 
van Conus genuantts L. 
De werkgroep onder leiding van de heer 
E. Wils werkt geheel belangen loos. Hier
door is het mogelijk, dat een aflevering 
slechts B Fr. 25 of .f 1,75 kost (uiteraard 
zolang de kosten niet aanzienlijk stijgen) 
na een algemeen inschrijvingsrecht van 
B Fr. 50 of f 3,50. Op dit ogenblik zijn 
reeds vijf afleveringen verschenen, zodat 
u voor B Fr. 175 of .f 12,25 helemaal bij 
bent. U kunt inschrijven door betaling 
van dit bedrag op postrekening 7366.30 
van Y. Saesen, B-2020 Antwerpen (Bel
gië). Vermeldt u echter wel zowel op de 
girokaart - rechts boven - als op de 
giro-enveloppe "buitenland" en stopt u 
geen andere girokaart in dezelfde enve
loppe. Wenst u eventueel over deze uit
gave eerst nog nadere inlichtingen, wendt 
u zich dan tot het secretariaat van de 
werkgroep, Ommeganckstraat 26, B-2000 
Antwerpen, België. 

W.F. 
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