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<...C~NGRES 1970 
EEN GROOT SUCCES. 

In het vorige nummer h ebben wij u reeds 
verteld over de vele gunstige reacties over 
het congr es . Een kleine 300 enthousiaste 
bezoeker s h ebben op zondag 5 april kun
n en genie ten van een bont programma, 
afgewisseld me t demons traties en ten
toonstellingen . Niet ulleen leden, muur 
ook vele introducees en andere belang
stellenden waren aanwezig. Een speciale 
inlich t ingen stand was p ermanent bezet 
om over de Stichting informatie te ver
schaffen. 

De e igenlijke programm apunten lie ten 
voldoe nd e gelegenh eid voor onder1 i ng 
con tact, het uitwisselen va n gegevens en 
het b ekijken van 

zeldzam e tropi sche schelpen 

aquari a 

fo ssielen 

h e t uitzoek en van grui s 

de uitgebreide literatuur 

de schelpenwinkel 

en andere bezienswaardigh eden. Blijkbaar 
was dit a lles zo interessan t, da t de orga 
nisatoren de grootste moeite hadden om 
de con gresgangers weer tijdig hun plaa t
sen in de zaal te la ten innem en voor het 
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volgende programmapunt. Maar ook in de 
zaal zelf was nog het een en ander te 
zien, zoals langs de zaal wanden grafische 
kunst op marien-biologisch gebied en 
wiercomposities. 

Helaas zijn wij niet in staat u van elk 
programmapunt nogmaals te laten ge
nieten. De kleurendia's en de film "De 
wereld zonder zon" moet u zelf hebben 
gezien. Op de interessante voordracht van 
dr. Lancee hopen wij elders in de Vita 
terug te komen. Hoezeer de belangstelling 
allerwege was, bleek wel uit de vraag
stelling aan het forum. Wellicht moet 
daarvoor een volgende keer wat meer tijd 
worden uitgetrokken, want verschillende 
vragen konden nu zelfs niet aan de orde 
komen. Van 10-17 uur is voor het con
gres eigenlijk te kort gebleken. Dat is 
misschien nog wel de beste aanbeveling 
voor al diegenen, die niet aanwezig wa
ï'en, om een volgende keer zeker ook van 
de partij te zijn. Wij hopen dat dit binnen 
niet al te lange tijd zal zijn. 

Stellig had het congres niet tot zo'n succes 
kunnen worden, indien niet zo velen hun 
tijd en energie ter beschikking hadden 
willen stellen. Niet alleen ten behoeve 
van al het voorbereidende werk, maar 
ook voor de vele dingen, die achter de 
schermen gebeuren, zoals het buffet, de 
technische verzorging, de aankleding en 
nog talloze andere zaken, Sommigen heb
ben zelfs hierdoor het congres niet eens 
kunnen meemaken, Een woord van dank 
is hier stellig op zijn plaats. 

Het bestuur 

In het volgende nummer voortzetting 
van de fotoreportage van het congres. 
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