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1975 - 25STE JAARGANG 

Ook 1975 is een bijzonder jaar, een jubi
leumjaar: de 25ste jaargang van uw Vita 
Marina. 
Aanvankelijk was de Vita een gestencilde 
uitgave met alle beperkingen daaraan 
verbonden. Op 1 januari 1964 werd de 
grote stap gezet en verscheen ons blad in 
druk als losbladige documentatie. Nog niet 
geheel echter, want de rubriek Varia Ma
ritima bleef in gestencilde vorm deel uit
maken van de documentatie. Daarin kwam 
echter verandering op 1 januari 1968. 
Eers t toen werd de Vita echt een gedrukt 
blad. Vele jaren bevatte elk nummer vier 
tweezijdig bedrukte bladzijden, totdat vo
rig jaar een uitbreiding tot stand kwam. 
En dan hopen we dit jaar, in de 25ste 
jaar gang, de reeds vorig jaar in het 
voeruitzicht gestelde, eerste kleurplaten 
als illustratie van het artikel over de 
Pectinidae te brengen. 
Dit beknopte historische overzicht van uw 
blad geeft het verheugende beeld, dat er 
steeds sprake is van vooruitgang, ook a l 
verloopt dat langzaam. Laten we trachten 
deze vooruitgang ook in de toekomst te 
bestendigen. U weet het, daaraan kunt 
ook u medewerken: door belangstelling 
te wekken bij vrienden en k ennissen en 
vooral ook door interessante gegevens niet 
voor uzelf te houden, maar aan de redac
tie te sturen. Laten we met vereende 
krachten de 25ste jaargang tot een groot 
succes maken. 

Redactie 
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AANTAL BLADZIJDEN VITA 

U kijkt natuurlijk vreemd op, wanneer u 
ondanks de toezeggingen en de inleidende 
woorden in deze Varia toch m aar acht 
bladzijden ontvangt in plaats van de ver
wachte 10. Maar we komen echt niet op 
onze belofte terug. Er is alleen sprake van 
een technisch andere opzet, omdat dit uit 
druktechnisch oogpunt goedkoper te ver
werken is. 
Daarom zal de Vita voortaan inderdaad 
weer met 4 bladen verschijnen, maar drie 
keer per jaar met 8 tweezijdig bedrukte 
p agina's, zodat er over het gehele jaar 
geen verschil is met maandelijks 5 b laden. 
Het eerste nummer, dat een omvang van 
16 pagina's zal hebben , zal het aprilnum
mer zijn. Deze grote omvang krijgen ook 
h et augustus- en decembernummer. Wij 
m enen, dat deze concessie aan de druk
technische verlangens bij u niet op ern
stige bezwaren behoeft te stuiten. 

MINIROKKEN BEN ADELEN 
PARELINDUSTRIE 

Als pikante bij zonderheid kan vermeld 
worden, dat de omzet van de parelindu
strie belangrijk is teruggelopen. De oor
zaak hiervan zou liggen in het korter wor
den van de damesrokk en. Bij een derge
lijke mode passen nu eenmaal geen pa
rels? ! 

PRIJSWINNAARS 

Tijdens de onlangs gehouden Mediterrane 
determinatiedag is een kleine verloting ge
houden. De eerste prij s, een collectie schel
p2n uit de Middellandse Zee, ging naar de 
heer J. van Schravendijk te Amsterdam en 
de tweede prij s, het Japanse schelpen
boekje "Shells of Japan" van Tadashiga 
Habe, naar Hans Davids te Maarn. Van 
harte gelukgewenst! 

r 
Vergeet bij verhuizing niet uw 
ni euw e adres door te geven! 
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OPLOSSIKG ONGEWILD RAADSELTJE 

Op bladzijde Wormen 24 (december 1974) 
is een tekening van de anatomie van de 
worm. MalacobdeHa g7"ossa Müller opge
n::>men. Aan de rechterzijde ziet u twee 
lijntjes z::>nder benaming. Het vermoeden 
bestaat, dat de aanduidingen b ij het cli
cheren eraf zijn geraakt. Wij verzoeken u 
daarom zelf even de juiste gegeven s van 
de aangewezen lichaamsdelen erbij te zet
ten (met inkt of wrijfletters) : bij het bo
venste streepje "gonadezakje" en bij het 
onderste "zenuwstreng". Hartelijk dank. 
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ONGRES 1974 
Het congres 1974 ligt al weer enige tijd 
achter cns, maar naar wij hopen toch nog 
vers in het geheugen. Met deze kleine 
fotoreportage hopen we niet alleen een 
blijvende herinnering te brengen voor 
diegenen, die het congres hebben bijge
woond, maar tevens de afwezigen te laten 
zien, wat ze hebben gemist. Wellicht doet 
dit hen besluiten een volgende maal -
als alles goed loopt in het voorjaar van 
1976 - wel van de partij te zijn. 

DE 1000STE 

Het toeval was het congres gunstig gezind. 
Kort daarvoor deed zich het verheugende 
feit voor, dat de 1000ste begunstiger van 
onze stichting kon worden genoteerd. 
Natuurlijk kon daaraan niet onopgemerkt 
voorbij worden gegaan. 
De heer D. van Krugten uit Rotterdam, 
die als de 1000ste kon worden begroet. 
werd voor de volle zaal op het podium 
gehaa ld om daar, zoals de foto laat zien, 
uit de handen van onze voorzitter, de heer 
Entrop, als cadeau een boek in ontvangst 
te nemen. Uiteraard wijdde de voorzitter 
nog enige woorden aan deze bijzondere 
mijlpaal in de ontwikkeling van onze 
stichting. Inmiddels zijn we al weer ver
der: op weg naar de 2000! 

GEV ARIEERD PROGRAMMA 

In een goed gevulde zaal heeft ieder met 
grote belangstelling de verschillende on
derdelen van het programma gevolgd. 
Eerst de inleiding van de v -:orzitter over 
"Mogelijkheden en moeilijkheden bij het 
malacologisch veldwerk in het buiten
land". We weten allemaal, dat wanneer 
we alleen afhankelijk zijn van hetgeen 
de zee bereid is op de kust te deponeren, 
onze vangst beperkt is. 
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Wanneer we meer willen, moeten we 
contact zoeken met de lokale bevolking, 
zoals vissers. Het laat zich raden, welke 
problemen daarbij kunnen ontstaan, wan
neer de kenni s van de taal van het gast
land ontbreekt. Waartoe dat zoal leidde in 
J apan, heeft de voor zitter op schilderach
tige wijze verhaald. 
Met grote geestdrift hebben de aanwezi
gen vervolgens getracht de vragen van de 
quiz t e beantwoorden aan de hand van ge
toonde dia's. Het ging daarbij niet zo zeer 
om de biologische kennis van de aanwezi
gen te toetsen dan w el om hun opmer
kingsgave, een eigenschap overigens die 
ook bij het veldwerk goed te pas kan ko
m en, op de proef te stellen. 
In de middag stond de "Bloei en onder
gang van de Ammonieten" op het pro
gramma. Met groot enthousiasme heeft 
dl'. van Waes berghe zijn visie gegeven op 
h et van de aardbodem verdwijnen van 
deze groep dieren. We hopen binnenkort 
elders in de Vita uitgebreider op dit on
derwerp terug te komen . 
Het laatst e zaalevCllel11 ent b estond uit een 
drieta l fi lms, waarvan we de Engelse fi lm 
"Between the tides" gr aag m et zoveel 
woorden willen noemen. Een voortreffe
lijke film van het zeeleven in de littorale 
en sublittOl-a le zon e langs de Engelse kust. 

DEMONSTRATIES EN STANDS 

De grote tussenruimten tussen de ver
schillende programmapunten waren eigen
lijk nog te kort om de vele exposities, 
demonstraties en stands uitgebreid te be
kijken . Voor elk was er wat wils. 
Aandachtig gebogen over de vitrines 
wordt de grote collectie Eocene fossielen 
uit het bekken van Parijs bestudeerd . 
Deze verzameling van vele kleine maar 
ook zeer grote schelpen werd door de heer 
F . van Nieulande uit Nieuw en St. Joos
land geëxposeerd. 
Niet afgebeeld , maar niet minder inte-
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ressant was de atlantische schaaldieren
verzameling, die door J eroen Goud werd 
tentoongesteld. Juist wanneer de verschil
lende soorten naast elkaar zijn opgesteld, 
komen de onderlinge verschillen goed uit. 
De zeewateraquaria, die in eigen beheer 
volgens het in de Vita al besproken glas
op-glas-procédé waren vervaardigd, trok
ken eveneens veel belangstelling. Aan 
vragen geen gebrek. De heer Logemann 
trachtte met enige medewerkers op die 
vele vragen antwoord te geven. 
Een voor B .M. geheel nieuwe demonstra
tie was die met stereomicr0scopen. Een 
voortreffelijk middel om do altijd zo mooi
lijk te onderkennen kenmerken van klei
ne soorten te bestuderen. Al snel maakte 
de heer Mellema, die het gruis onderzoek 
demonstreerde, het zich gemakkelijk door 
eveneens van een dergelijke microscoop 
gebruik te maken. 
Schelpen en boeken over schelpen hebben 
nimmer te klagen over gebrek aan belang
stelling." Niet alleen konden de meer zeld
zame soorten worden be\vonderd, maar 
velen hebben in de schelpenshop van het 
museum "In de Schulp" door aankoop van 
ontbrekende saorten hun verzameling 
weer kunnen uitbreiden. 
Tenslotte dienen nog te worden vermeld 
de expositie over de schelp en de filatelie 
en de demonstratie van het fotograferen 
van schelpen. Voor wat het eerste betreft 
waren dit keer niet alleen postzegels met 
schelpen geëxposeerd, maar tevens de af
gebeelde schelpen in "levende lijve" . E en 
en ander was beperkt tot de soorten van 
de families der Strombidae en de Cassi
didae. 
De heer Strengers, die ook de voor u af
gedrukte fotoserie heeft verzorgd, toonde 
in het bijzonder het fotograferen van 
schelpen, die op een glazen plaat waren 
gelegd om op die manier de hinderlijke 
schaduwen kwijt te raken. 
Hopelijk hebt u het ervaren zoals wij: 
al met al een dag om op terug te zien. 
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