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Haar een enkele opmer king uI niet t oe kan leiden...... Een van 
onze le zer s heeft op zijn ensuête-formulier terloops op gemerkt, 
geen gebruik te maken van de vJaterstanden uit de Varia Maritima 
omdat hij daa rvoor een b'oekj e van de 11 01 veh'! in zijn bezit heeft. 
N. a . v . deze opmerking zijn wij bij gen oemde maatschappij gaan 
informeren, waar op het ons is gelw{t, voor alle lezers zo !n boekje 
te bemachtigen. Onze hartelijke dank hiervoor gaat uit naar de 
'!Olveh'!. 
Wij hebben gemeend u van dienst te zijn geweest , door de getij
tafel s op een tabkaart t e p l akken. U kunt het boekj e nu opbergen 
in uV! Vita Marina , bijv. acht er tabkaa rt 20 - Veldwerk . 
\Vlocht u er de voorkeur 2an geven, het boekj e l os in u w zak te 
steken, dan zal het hopelijk niet te veel moeite kosten het 
boekj e van de tabkaart t e verwij deren . 
Binnenkort hopen vJij nog met een 82.nvullende li jst t e komen, 
o . a. VOor p l aatsen l angs de Bol gische kust. 

A. de Jonge 

Tijdens een veldw8rkuur met een gymna s i umkla s werd door een 
van de l eerlingen op het zuider- hc.venhoofd (buit enzijde ) van 
Schevoningen een l evendo Schaalhoren - Pat elIa vulgat a (L.) 
gevonden. 
Toen mijn élQndacht voor de vondst gevr éagd werd, had de l eer
ling het dier r eeds va n het blok hardsteen gep eut e-rd (met be
hulp van een puntige ha arkam!). Ik kreeg de indruk, dat het 
dier da ~è rdoor was bescha digd en nam het voor a lle zekerheid mee 
naa r het zeeaqua rium. 
Daar >'J ilde hot di or zich nam-Jelijks of niet vast zuigen op de 
rotspartij en de vol gonde Gag V.Ja s het r eeds t en offer gevallen 
a c.n de eetgr a ge Strandkrc.b . 
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De afmetingen vnn , de schelp '!Jaren: 
lengte 3 J 6 cm. 
b r eodt e 2,7 cm. 
hoogte 1 $ 3 ~m. 

Het na s een mooi gaaf, onb egroe id en kl eurrijk exempl aar. 
De omgeving van de vindplaats h ebben VJe nog n[>,arstig afgezocht 
n o..::: r eventu el e andere exempl a r en, maar zon'der verdor resultaat. 
Over de hO::c'komst hebbGn vlij geen zekorhoid. Do mogelijkl'!-eid be
staat, dat het aan exempl aar betroft, dat b. v. met losgesl agen 
'aier van de Fran~e- Jf Thgolse kust naar Scheveningen getrans
porteerd '.lord. 
Hot exomplaar i s nu in mijn colloctie opgenom en . 
feb~uari 1966 B. Ehtrop. 

Geologon monon in do rotsen van Victoria Island in hot Canadese 
Hoordpool gebied de oudste vorst~ondo overblijfse l en van dieren 
te hebben gevondon , dia ooit zijn ontdekt. 
De fossielen, die, n O:1 r de geol ogen menen, 720 miljoen jaren 
oud zijn, zijn de versteend e overbJ i .i fs01 on W-ll1 mossnlA.cht.ige 
dieren) "Br c,chiopod en 'l (arrnpot.igen) gonaamd . 
Vroegero vondston van fossic::len hadden roeds :-langetoond, dat 
in het c ambrium, dat on guve(:;r 600 miljoon jaren geleden begon, 
braclliopodcn bostonden. Hot on i go cord Elr bokendo leven lil2S dat 
van oenvoudige lj!atorplanten en nietig8 reproductieve sporen 
en p l nnt en. 
In het tijdschem.J. van hot leven op '- .. ude vorschco n de dinosaurus 
niet eerder dan 200 mil j oen jaren geledon en zoogdi oron 118. ren 
60 li1ilj oen jo.2r geleden betrekkelijk, nieuwelingon. Nons ol ijko 
VJozons dat oren van oen nlil j oon j Cl(!, r of zo gel eden . 
Do ontdok1dngon in Canada betekenon volgons de deskundi gon oon 
doorbraak in do kennis van hot l evon gedurende de vroegsto 
poriode van do geologische tijd . 
DG brochiopodon hadden twoe papierdunn o schalen met groeiribbel s 
cm hoog ontwikkolde bowogings-" spijsvert3rings-, ndemhalings
on zonU','ist 01801 8. 

(uit de iiHengsche CournnV' dd 6.11. 6j ) 
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