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Zen rc specto.bel aanto. l ülgovulde onquêtefor mulieren zlJn binnen-
gekomen . Ir:en oantal, ekt vJcwr schijnlijk v181 r ep resentatief voor 
de tot ::tle l e zerskring maG \'lorden geacht . De redactie zegt allen, 
die hi erdoor actic;f hebben blijk gegeven ebt do Vita hun ter hnr
te geat, hartelijk dank . Zij is bovc;ndion bijzonder e rkontelijk 
v Ç)o r de vol o enthousi::'.sto ui tlo.tin gon . 
Zoal s de b edoelin [!; Vo.rl doze enquêto ',':::'8, hobben ve l en hun 1.'/onson 
en opvo.ttingen kenbaar gOID:J.é1kt . Ook hebbon zij ons geon k ritiok 
bospno.rd. Zij goeft doo r hot opboU'.'londo knrnkter ervan een duide
l ijke aamïij zing voor do t.e ,wC; in (10 toekomst . '!l1 daze \/og, dat 
heeft de uitsl.::l.g v::m eh enquêto tot Groot Gonoegon v::m do roebc
tie 2.CU1Gotoond, m:::.[!; neinig vorc.ndoring ondorgo.an. 
De Vit2 L'2rin a beoogt (;on o.l ger:lene zeobiol oGische documonto.tie te 
zijn . Het is eon uit[!;ove van do Stichting Diol oE:;i o i,brit imo. , een 

· instituut voor zeeb i ol ogi e, zccaquariologie en mal acologi e . Hier
uit ko.n al direct no r den cfcel cül, dct de lezers niet nJ.lel!1anl op 
p r ecies hetzelfde torrein hun bij z::mclore bolnngstolling zul l en 
hebben. Zo hoeft b . v . ruim 16 % VL~n de in zendors verklaard [;.:::.o.rne 
a rtikelen te l ozen over .lqu a riumtechniek . ~en even groot porcen
to.go hoeft doarontogon doen Hoten in dit ondervJerp juist minde r 
ge~nt erOS3G Cr~ te ~ijn . 

Hot groot sta deel v~n du in zenders heeft duidolijk Getuigd VQJ.1 
oon sp ocio.l o belilngstelling VO:::lr nrtikelon :::lvor allos not mot 
scholpon samenh~ngt . 37 i; hooft hiorvoor Gen bopnnldo voorlcour 
ui tgesp r oken . Hiorop vol t;t hot ondor1.JOrp veldnor k net 25 %, nqu 11-
riuÏl1tochni ç~k 16 ~,), collectj.otoclmiok H. %9 lit.er atuur en soort-
boschrijvingen ioder 12 %. 11 % houft vcrkl~nrd goen bijzondoro 
voork eur te hobben on bot op prij s te stelIon over oon zO b reod 
mogel ijk terrein tG nor den bo~nforncerd . 
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• 
Ook raet betrekking tot de vr2.a.g in 1.)el ke onder nerpen ïl1en mi nder • 
is Geï nter esseerd, hebben vel en zich duidel ijk uitGesproken. Het 
s l echtst komt daarbij het OndOTiïorp ffic.riene fi l atelie e r af met 
33 ;;. -19 ;~ heeft verkl [1.ard Geen ondernerp te rli ll en mi ssen . Van • 
min der e bel angstelling is, zoals reeds gezegd, in 16 ~ getuigd 
voor aquariur;,techniek en in 10 ;~ V88r collectietecnniek . 
Behclve de gonoemde porcentJ.ges zijn er vonzel fsprekend nog Ce-· • 
ringero aGntal len, die voor of tc,cen beh3.ndoling van bopaal de 
ondenlerpen hobben goploit . 'lij zulIon Gr in dit Qverzi c ht niet 
vordor op ingLlon, hetgoeD niet betekent, do.t zij voor het Lll ge- • 
mone bee l d niet boln.ni3rijk 6ou~on zijn . 
Uit do uitspr2kon vc~n do in7,ender3, Y:1car JYloc;r nog uit hun mede-
dol ing, G.:ot hun voorko·o. r voor bcr,~.:.üd8 onclor'Torpen uitsluitend • 
sGI1onhinc, l'ct hun ': ((~ific>o vc;rzc.mnlt::obiod, menen VlO te mOGen 
o.fleidon, dat spreiding ven elG ondor1. l orpon gOl'Tenst b l ijft . 2:on 
te storke klemt aon op ',101k OnC18rïlCrp (bn ook moge voor dG one • 
c :'. tecorio oontrokkalijlc zijD, VQor ;'.nderCJn is het dLlt zoor be-
p,'1.nld niet. Do rcclnctio za). h,"'.,~'~ "LütoC':-;te bGst doen de gul den 
middomioc tc~ blijven be'.1:<.ndolen . Golet QP do enquête zoT do na- • 
rione fil;ctolie niot Verd'JT l.iOTde11 uit geb ouw.:t , al zal de 0Pc;QVU 
wm post zugols r,lct nollus~ccn nol ',101"(len vervolGd. 
I'.·kt het voorcac:nde hcudt ten nJ.uilsto vOTo,::mc1 de geuite ~'Jens ani • 
oen Qrtikol niet in tovoel ::;tukkun te hakkon en snell er achtor-· 
OOD tG volt ooien • Dit is ()chtur o.11.een mOGolijk door oen gehele 
Clflevorinc of zolfs muor nflov8ringen a::m érÉm Qrtikel te vlijden . • 
8.1 juïst \7annOOr hot 00:1 1i!'1.t Door r;oGpoci!21isourd artikel botroft J 

zQltogolijkurtijc1 uQcton \J:::>:cc::.eD vaarkOEIen, c1:1t dO[~ene die hiurin 
in mindoro mo.te [';oïnt0re38oerd ie, in dozelfdo '.èflov(:)rinc niets • 
v;,11 zijn G'l.din:.; zal r'.:lntreffon , 08k hier moet dus stoeds gctr:.cht 
rlQrden ecm \'leg te vinclu'1 > clie :1110n olèç;cr:cht hun bij zondero be· · 
lQngstollinG zovool moc;cJ.ijl' k:-.n bevrediGen , • 
"'\.Qn hot hiervoor Gosic;no.lcordc bozY<i:> . .:'.r zou inderdc.:ld tOGemoot GG-
kOitlOn kunnen \lorden op de ,'lij zo die vcr::,chi l lende inzendurs hobben 
voorc;ostold, n.l. eloor het Cèo.nt2.1 L;odrukto p~. Gin,, ' sper EIQCmr} uit . 
te breiden . U kunt o:~v.}n vcrzol'ord zijn, dQt dit ook do wens W1D 

de redo.ctie is . 1 ':'OT hot Guvon VOD uitvQoring hieraan 'rorelt oen- • 
voudiC; belat door do i'in<"l.llt~"éle Go[;olijkhc:den . Bij de l odom!erf
C'. ctio hobben ,'lij cr Cèl op GCiïe~on , do:b ck 'no[;olijkhodon V:<l1 de 
Vita ,:,.lloCI1 door :.;el1 ;J'ccods G:,,'QUiOrlc1c 0c1L:..~e be1Cln[;:Jtol lendon tot 
vCrYiOzcn1ijking kon ri8:!."den C·3bl'~,cht . E:::nvouc1ic; [3ezoc;d nordt de • 
prij sper p2·Cin.::l 10.Ge:.." bij een C,).'Qtoro oplaGc . Hierdoor ontsto.Qt 
do.l1 \'cor Elecr :ruimte 0:-" ~'.2.i'1 UT! "enson) dit) ook do onze zijn, tOGe-. 
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most tG k8T!1en: meer p:::.gii1'J. ' s, [loer f8t')Lntoriaal, k l euronfoto ' S 

Gl!.Z o Dit pTobloor.1 ~:::.r --:J.l-:o.i1 (-1')':):;.. ... '"';.'" ... :::; ':,:_c;:~ tczO.ïlcn '."J8rGen o.1='Go--
18st . 
Er is ook [/3SPTO):.:Cil OV8T 8G11 t1.ircJGGG banC!. . j'~iot o.lleon zo.l het ver .. · 
st1.·okkon en 'lor zonden el'V~J.1 c.ls OOil onovol1I'cdi(3 c;rote post no.deol 
berokkenen nrm de El8[;elijkhoc1en V08r r:lu LlllOUC1.J nP.lr '"jO zijn er 
vo.n ovoTtu.i3d rl:::. erdoor toch niet :'..o.n (lr..: veelheid v'lll nensen to 
kunnon voldoen . :,)8Tilmi(;en vullen hun bMc1 L1Vlo mot [' llor l oi zol f 
vGl."C'Qrc1e '"]otons\iD.o.rdi::::hoden on hebboïl Ckl2.rc180r vool oordor be
hooft 0 2.C'.P eon niou'.10 bé'1lcl dan ,meloTon . Do een \lil ~üle bo.nc1en in 
dozolfdo kleur, do Ll.l1clor ';/il juist veY'c:ichillonc1e k l euren . ::!l1 .juist 
op het zolf oQnvull cn van do b~U1cl on hot d2J'.rdoor drukkon vCJn 08n 
persoonlijk stoElpol op rIo Vita i~~ de opzot V['j1 do tOG8n 1Joordic;0 
Vit o. stoods [;oricht, [;G1J()(]st . Dit [;olcl ook voor do kouzo vo.n oon 
t·\ïoode bo.nd . :~ll e omsto.nrlic;hoc1on bij (Jon , Do.:::~r in het bij zondor 8m 
rodonen wm fino.nticl o C'~lr(l l~o.n hel ".".;, niot , :::tnc1ors don rJ8Tdon vol
sto.o.n mot hot c;rntis vorf]troklcon wm o.ll(;on do oorste bood . Dit 
betekent niet 5 r1:::tt nij gooi1 bCDjC:l~üli:1C l,;iJlon verlonon bij hot 
vorkrij gOD orVCln? rIrmnocr ior'lMcl niot in de Gelogenhoid is zol f 
oon bC'.nc1 (',ém to sch::,Jfon . }ij hebbon j\ÎcJrbi,j in hot bij zonder hot 
8oL; Clp dC[~onon die in D(;lrïó jE ·:n(lu1'o l·'ndon \"JCl;10n, nnê'.r do mul ·
tobo.nd rÜ:Jschion nil;t tl; koop is . j,:I,ol"'.on '.lillon ,,-'ij 118C; toovoo
Gon, d..-'.t hot kClpoD V~'.J1 Od1 bc:nr! in do Ciinkul niot duurdor is c12J.1 
riQl1l100r ni j oon grClto pC:,l"tij vO'lrclcli:;or ~;8ur1cn kunnon inl:opcn en 
dezo dnn stuk voor S1jU~( DCloton ,Tr;r zUl1llcn" 

:Ór is ilOe; C"i1 punt, (yt bJj.jkr;ns ([0 c;n(,c1.oto (1.0 ~~omooc1cren no[;'':'. l 
boziE hCludt on r1:::tt is dl; niut-,tijdi(o til onreGol m.::.tigo ontvan[;st . 
,Joost u or7C'.n vorzekr;rd, d~:G cJJ t o')~" c.~c :"CJc1actio verdriot? tUJlGor 
c1no.r hi0rin 001:: do ')01."Z",--:): schuilt \TC:l1 oon c..'nktl onnmn.T]·:ouriche
don , Hot is d2n ook tor voorkorün[s V'è,l ditj 0uvol , do.t \lij in de: 
hoop op uen snolloro nf1 /or king hobben LütL;OZl.on n o.nr oon ~1.nclGru 

c}l"tll~ker. Pll. \Jij hierin zijn ~0Lîl-::::'.[;c17 znl n llos Yf8rdon cuda"'.i1 ora 
do ilohtorstanc1 zo mlOl LlClt.:olij;( in .':,,' lE1.1c~n en daQrno. CO~1 niouHo 
2.ch-cer st::mcl te V00:;:;:e~.~.r: . ;'t.l:TiL'T. c:':·,ro':·: u'," kop io tijc1ig in! 
j ~ ~ nst het';oC'l1 wij 11 hierbij huL bon vOTtclcl 8vor du cnquûto , hub-
bon 1;lij do.c.ruit oon 10.11Cu :tijst van ')l1r:c,rrJcrpon ccput, op het ~;o
biod nl.o.rvr:èn ::'.rt ilcolun op p r ij 8 1:/orc1on G:c;st.old . Ook 1;lonson op 0.11-· 

l~0r Gobioc1 zijn [;c;i1otuorc1 un 7.Llll Cel 70 eni.cszins nOGol ijk wordon 
vervul d . Z8 is uct hlJt artikol il't'o.:,l.l"SO GcJ.ü ilcClrst il con bosin [;0-
E1.:'cUd, tu vol doon a2n hot vorzoek tot 8VcrnLè frlO vo.n o.rtitel on uit 
do iioudo l1 , Gosto~lcilcl() Viti::' in do lnidico, Cicdrukto Vita in 108-
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b l ::tdi{3e vorm . Ook hebben r:ij r eeds Gevol g kunn en Gov en [\o.n de e 
vr iJ.aG no.o.r een reGister en eon control estaat v::tn de in 1965 vor -
zonden b12dzi j den on tablwo.rten. 
De redacti e zeGt u nOQl1L:al s hOTtelijk c1ël1k voor mI modener kin[; • 
on sp r eekt (Ie hoop u i t;c\nt een volGondo enquête mD.c; bel':ijzol1 y c1.:1t 
u noc; meer tevreden zul t zijn ::WGr w! VitQ Lar ino. do.n no.o.rvC'.l1 u 
dit mo.Ql get u i Gonis hobt "ft~ol eGc1 . • 

J. Paber, 

Ton (lion.rJto vLtn do l ezer s die ror;elLl:'ltic; het st r Cln c1 bezoekon om 
schel pen to ver zélJ11ol on of zeedi er on te vo.ngen voor hun :J.qunr i u r,l 
hebbol1 Vli j verl eden mo.C'.nd Q1 10 o.bonnoef-i eon boekje met cotij- to.-
fe l s tooGezon den . 
"Jij heb~)en c;er~eend9 c!OZ8 bookj es nOL; to mooton Qanw.ll en met de 
tijdon vo.n een o.olYG".l vool b8zochtc p 12.2tsen in Eel c;i'ó en IT eder-
1nncl . U vindt c1o.n.r too bijGesl oten 80n horleidi nGsto.bol die u al s 
vol Gt kunt Gebruiken; Rechts op de horle i dinGsto.b e l vindt u een 
Qanto.l p l aatsen vl3.arvan u do laQ:;1,'Jo.tertijden kunt b~jrek()nen . U 
doet c1élt Dot bohul p VQn de plo.atGon dio l ii1ks op de herl oidinGs
t[lbel sto.an, De linl{s [;el1oemde plD..:J.tsen vindt u terue; in het 01·
veh-boekj e ilGetijtc.fels 1966';, 
y'g.Q.r1?.fJ.~lg ; Het :l-.:l~LvI::tter to Ouc1o::.:chilc.1 vo.lt Gcmiddel d 7 uur en 5 
ininutcn n6 het HooiIvl8.ter v['n Den Helder . 
(Do tc.fols in het Olveh bClokjo g,::;von eh" tijclon van het hooCïJ.:J.ter . 
OndürD.on elko bl.:ldzijc1o ziot l'. hoo het l:.:::c.;poter voor de b3tref··· 
fendo pl[lClts ~,~n vJOrdcn bOTekoncl,) 

lij hobben bes1ele; kunnon lC,~;Gon :::lp con 2.o.n.t .. èl conküners Vill1 Poly 
r.othylecn (o.fmetin[;: 60 hOOG en 35 cm . oiddollijn) dio ic1eo.o.l 
zijn voor hot transport V'1n ZGC 17C.tOr. De contrciners zijn voorzien 
vr'.n 2 stoviGo pInstic h".nclv:'ton on eon flink schr oefdob·3el. Onder 
de Loclom con handGreop , .~lle8 :-11..d volL::xlCl1 roestvrij . Het ~~C'.nt['.l 
Ü~ bap erkt . Eocft u in t'::;resse 9 rcq:;eort u do.n direct door te bcl·-
1811 070--243689 of zendt oon briofkC'.é'rt . BGr1tolJincen norel.cn in 
VO}_[0I'C.10 vo.n binnen::ol.!r3"c 1fcc\'erl:t. Prij:" :J.'3ches f 15 . -· p , st . 
("'inkehio.[lrdo zeker f 30 . .. ) . 

.: cd , Instituut voor Bi 81.. Lcorl'lielclelon . 
Ben80rdcnhoutsc"IC[; 5) De~l Ilc.-::>.[; . 
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