~ MAANDBLAD GEWIJD AAN ZEE-AQUARISTIEK EN ZEE-BIOLOQIE .)
Redactie; BOB ENTROP
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"Het was maal' een akelig doc:d strand! liDi t zlJn vaak de woorden van de
zee-aquarianer,die vol goeden moed naar het strand toog 1 in de hoep
met enkele levende dieren voor zijn aquarium terug te keren.:
"~r was niets te beleven" 1/[ordt er vaak pruilend aan toe gevoegd,
Maar dat is toch eigenlijk te veel e;ezegdfwarnt ook zonder l.evende
buit heeft bet strand toch nog zijn bekoring.Al was het alleen maar
(de zee zelf,die in zijn 80uwige cada~s met voortdurend wisselende
effecten een lust voor het oog is.
Wie danoolr alleen voor levend materiaal het strrmd bezoektllja hij kan
nog wel eens vaak met le~e handen thuis komen,maar ook de vloedlijnrauw na '7estenwind en fijntjes na Oosteri"rind brengt ons schoonheden,
waaraan we maar al te vaak achteloos voorbij ganno
Zo'n vloedlijn he~ft iets weg van een rommelmarkt-in dit geval zouden
we kunnen sprekefl van de rommelmarkt van Neptunus.
Maar gaat er van het snuffelen op een echte rommelmarkt ook niet een
apparte sfeer uit.ls vaak het zoeken naar iets bepaalds op zich zelf
niet al een attractie om dan waar te zwijgen van dat heimel.ijk gelUk
. wanneer het be~eerde soms zo geh::el onvenracbts ,':1,3,n je "roetEJD ligt.
J'-Tu precies het zelfde is di t het geval met een schelpenverzamelanr,
die graag lanfs de vloedlijn sjouwt in de hoop dit of dat e~ns te vinden , wat nog a,în zij n ver znme 1 ing on tbr eekt •
Oh dus je wilt.ier een lans breken voor vdTzame-I-m'1niakken? Nu deze
vraag ontken ik ten stelligste. 1Ve weten toch allemaal wel,dat ook het
verzamelen van zeedieren of welke 3,ndere zaken dan ook,rni ts op de
juiste wijze verricht~meer betekent dan het simpelen \"olladen vnn kasten en dozen met eGn hele boel prullen .Het verzr:.rnelen vcm bepaalde
yoorweroen moet,3n we zien als een basLs,vmarop verder gewerkt kaD worden.lemand die sc~elpen verz~melt,zal het bij voorbeeld op prijs st~l
len eens de <'Tenele Hederlands0 verzameling compledt te hebbt:n om zodoende een overzicht te krijgen van de vormenrijkdom van de Néderlandse Mollu8kon.Vsrzamelen v~n zéedieren is belangrijK voor het verkrijgen v~n soorten kennis~het noter~n vnn vindplaatsen kan een bijdrage
levoren voor het bepn18n van tet verspreidingsgebied van een b~pauld
à i cr .Kortom er zi t ~lee 1 vas t ann het ver zamelen .Hi erover zal on ze secretaris ~.C.V~rbRnn U in de volgende Vita M~rina iets vertelleno
Biedt het strnnd U nu juist niet datgene waarvoor U op pad was gegaan,
wel ik zou ze a:gcm , buk dan ook eens in de vloedlijn of kijk eens naar
do vcgels op het strand.En mocht hot strnnd nl werkelijk akelig dood
zijn~d~n is er nogmaals altijd nog de eeuwig levende ze0.
Heus het strand en de zee garanderen U altijd :Geen tochtje zonder
vruchtje.
-9Bob Entrop
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Al\'"orene ver<ier to gaan lijKt .het' mij beter zeer summi~r enKele begrippen uit de scheikunde te bespreKen,speciaal V~Jr hen,die er niet
erg in thuis zijn.
Alle materie is'opgebouwd uit atorr.en,Er zijn veel verschillende atomen .A.l· deze verschillende soorten 'tobben verschillende eigenschappen
en zi.,in niet in elkander üver te voeren"althans dat n~men we voorlopig aan. Een zuurstofatoom is dus niet te veranderen in een waterstcfatoom.Wel is het mogelijK dat een zuurstifatoJill zich verbindt met
twee waterstofatomen tot· f~ ~n watermulecuul. 1Ve zien dus dat een verbinding van meerdere atomen een molecuul genJemd wordt.
Nu zijn moleculen ''V'el tamelijk gemaK.kelijk te 'Ieranderen in andere
moleculen of te splitsen in de atom~n waaruit zij zijn opget~uwd.
Deze ~ebeurteTllissen en ook bet vormen van sGmmigE:J :rr;:;leculen uit at::;men
nlgemen we een CHEJlIfiSCHE R~AC'l'PG.
Uit bovenstaand voorbeeld kunnen we duidelijk Jpmaken 1 dat een molecuul andere eigenschapren heeft dan do samenstellende atomen.
Di t valt bij voorbeeld ook te dem'"lnstreren aan keukenz:mt.Een r.Jolecuul keukenzout' is opgebouwd ui t een atoom natrium( een zeer licht metaal) en een atoom chloor.Het is duidelijk dat ·keukenzout heel andere
eigenschappen heeft dan chlcor on natrium.
We kunnen dus een atoom beschouwen als bet eindpunt \'an. onze chemische analyse. '1I7e konn en in begin selen 92 ver sch i llen de soorten Jan a tornen en ied8r van deze soorten hebben we een symbool gegeven,!rImdat dit
het schrijven van chemische reacties en formules aanzienlijk vereenvoudigd.Wanneer we nu in symbolen de zgn. formule van zwavt;lzuur weergeven luidt deze: H2S0 4 •

Di t betekent dus dat ~3n molecuul zwavelzuur is opgerou1Jl1d ui t 2at( nen
waterstof (H 2 ),1 atoom iwavel(S) en 4 atomen zuurstJf (04)
Acbtor de S van ZW8,Vel zou eigenlijk een 1 moeten staan,maar voor het
gemak laten '''Te in d!~ scheikundige: formules alle I-en weg.Ui t het eerste voorbe.eld valt dus gemakkelijk :>9 te maken dat de chmiEJche formule voor water P?~ îs( fflNse atomen waterstof en 1 atoom zuurstJf.)
~e ló~sen ~u biJ ~ijze van voorbeeld een weinii keUkenzout in wat wa~
ter(~ed~stilleerd natuurlijk),en in een andere ~oeveelheid water l~s
sen we wat zilvernitraat op. Daarna mengen we de twee :>plossingen en
zien dan dat in het water eon witte neersla€\, gevormd wJrdt,wolke ni0t
oplost in he:t water en door zijn gewicht langzaam naar beneden zinKt.
Dit witte poeder is een verbinding van chloor en zilver,die we zilvercbloride noemen. Deze stof heeft de eigenschap ni.et in water o-.;;üoabaar
te zijn7t~rwijt de moleculen van keukenzout en het zilvernitraat dit
wel waren.
De atomen van d~ verschillende stoffen,die we ~pgelJst hadden,heb-10-

hebben dus een soort van stu:i..vertj e 1"Tis5e1.en gespeeld en in het water andere verbindingen gevormd~waarvan er 0r:)n lüet oplosbaar bleeK
te zijn.
Om eeD derg"'liJ"ke reactie tA doe'- -",la··"·'"
-"'·;"(1,"'" 18 hç"t Dl_'et a 1 t;J'd
;...I ....
voldoende om een aantal opl(Jssingen te meneer) ~l!laar kan bijvoorbeeld
verwarming van de oplossingen n0o~zako~ijk blijken te ZlJD.
Verder behoevsrJ ook laD@; niet al tij d cnOIJlosiJare stoffen gevJrmd te
wordeD?maar kunnen er ook stoffen gevormd word~n,die de vloeist~~
als gasoellen zullen verlaten of die met ed~ andere Kluur in het water zullen oplossen;in het laatste geval zien We dus een kleurverandering ortradon.
Van de 1. i ct tdoor1E1a tbaarlwi d van de gevormde gekleL:l'dd oplosai ngen
kunnen we zelfs gebruik maken om de hoeve~lbeden der ~ieuw ge~Drm
de of voordien aanwezige stoffen te meten on/Of te bdreken0n~Dit
neernen wo Colcrimatrie,iets waar ~e DGg meer mee tG maKen zullen
krij gen,
Van deze T8acticf': leunnen wo in d:) Gc;rste plaats gebruik maken om tE;;
onderzoeken ~01ke stoffen er in ons zeewater of zeewier aanwezig
zijn .~,Ve hebben aJ.loun maar stcffEm A,an het wat8T tOi-; te voegen?
waarvan cl e sam f :ll s telli iJP:; al bekém dis en d'a gedragingen van on s
zeewater te vergelijl<:eD mot di:; geà.raginger:; van in sawsnstelling bekend zijnde oplossingen,waarmse we hut ZGlfd~ al eens eerd~r geprobeerd ber)"ben.
In de twe10 plante kunnen we aan de ~roef een andere verbinden of
de zalfde gebruiken om d~ ~erschillende boeveelheden te meten.
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TEen andJre rr.oeilijkheid Dij ecm ch>::mische rfjacti8 is 9 dat d\::! nieuwe
verbinding uitkristalliseert tot kristal18tjGS van usu bijzond~r6
vorm,een vorm,die kenmerkend is voor d~ stGf.Duz~ kristê1Lldtjes
zijn in 60 re~81 zo klein,dat 20 m8t d~ micr0SCC~p moetdn worden
bestudAsrd, om juiste conclusies te K~nn0n tr~kken.
De schoikundi~8aoalyBa wordt v0~de~ld in d~ ~ua).itati~ve-en in de
quantitatieve analyse.De eerste metho~2 omhelst het onderzc~k naar.
de 8?,yr:, 7an dj aanwezige otoffer., tor 1il[:ïjl de tvtf~c>; dt: hoeve"üh;:;id
de~ aaDwezige stoffen vaststelt.De eersto mettGde DGt:t dus aan de
twede voorafgcw,n
Het valt niet moeilijk na te gaan dat voer ee~ veraotwoorde quantitati2ve atialys8 bepaald~ hoev8Glheden VBn stoff'en gewogen moeten
word8n,"(J.~_ W'3.S het éll1een maélr Jm uitgTngspuntcm te Lebben bij verdere vergelijking0n.
Deze ~o~inpen moeten zeer naUWkeurig geschieden en wel tot op
C:;
1 i~:ram.clit is clus tot OD een tienè,e mill.igram.Vooi' deze we~ingeri llG"bllEH1 'Ne ecn zeer, ge~foeligebalé;1ns nodig en men zal daarover in het a~iemeen niet beschikken~MisBchien kent men wel iemand
die eT ecn -bezit,of a.ndei'S is men aangewezen op een ap' theek,
He+' livt~rJu in de 'beiJ.ot:J..ingfdat we voor ons onderzoek ZUllen velstaan meJc BiJYJ minimuJ'c ,::::"an naUWKeurig 1fv8gen Gn dat we dit dan zullen laten doen bij Ben u90thaok.Dit zal ons niets on anders in ieder ~Bval Z881:' ~eintg kosten. Wat we wal nodig zullen ~ebbeD is wat
glaswerk on 08n buns~nbrand8r voor gas of desnuods een spirituslichtje ~et een beet jo bGhoorlij~2 capaciteit.Het glsswJrk en enkele te vervaa~dig8n hu19apparatdD besprekon we D0g nader.
H8~ spreekt van z~lf,dat Dovenstaande inleiding in chemie een zeer
onvoldo8nd~ is om als grondilag van kennis te gebruiKen voor de
vcl~~GLJ de prO~]V()ïJ cu D8pal i ngen, Maar bi ervoor werd t V0YW8Zt.HJ naar
0
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de onderstaande literatuur;
Prol:". T}r. C. J. v. Nï cWllfenl>urg- i~uali ta tteve Cbemi set.e An alyse
Arthur r.\rO~êtjl-ltualitativ InCJrganio Analyses
-~uantitativ lnorganio .Î.nalyceo
''lJneT.Publ.H8altt '\ss.-::ltandard Het1.ods for the ::-i:xamitation of
water and sewa~e.
In iedere bibliotheek zult U iallGze ~erken en wdrkjes aantreffen
over-4,nalytische Cl~emie. ~~eker di} bOdcjes van ..Jr .. 3ukh'rst (dec'l
A en ~.)HiGruit zal zeKerock voor de btj~inner 0en keus Remaakt
kunnen "I/orden.
~ordt veTvolgd.
H.Compaan
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L (Gotius microps

H.,TIkele maandé:n gGl~;den ging ik naar Ijmuidr:HJ Ir.ct slet:pr.et en p:"tten gewapr:md, CIm mijn geluk W'.C".:r :.hms te:: bc:pro'':;7dn.
]Hjn plannen OITi lanGS d0 pier td ilsl,::p,;n' vi'ÓjL:n in duigc:n,daar
een ware invasitJ van sport7iss,,:;rs d'c:: pi en' tct cp d,; laatstt: mtjtdr
in besla~ hadd0n g3Domen.Nogal teleurgesteld begaf ik mij daarop
naar het linker l:avenhoofd om daar tenminste neg iets te bemachtir:en.
In de plassen,~elke bij eb naast de havenhoofden achter blijven
zag ik plotselin~ hele scholen ~rcnd81tjes (Gobius microps) wegschieten.~en enkele trek leverde mij naast een paar garnalen een
tiental van deze nardil?'8 viajes op.ln de middag 1{1lVamen (:)1' eok Dog
een paal' steurkrabj es en een r('se ké1illster bij.
Tbuisp;ekomen ging al.les vol,o:ens de r8r:jelen der Kunst [Jet aquarium
in.Degrondelije~ deden de ~erst8 dap;en nog wat onwennig.
~erst toen zag ik dat er ~ met kuit bezette ~rouwtjes bij waren en
twee volwasse~ m~nnetjes.Na drie weken be~on á~n van de mannetjus
ijverig te ~raven.Met bek en borstvinnen groef hij ~et zand onder
een steen we~.Of daRrbij gebruik gemaakt wordt van Sp0~KSdl of
31ijm Cim hot dicht,Q:lijdenvan het zand te voOrkCIrJên,kan iK slectts
~ermoeden.Het eind~esultaat was een vrij groot hol,waarin hij soms
soheel verdwI2i~n.
\fu bep;on hij '~~n van de vrOu1~Ttjes td pmüen,De rugvinnc:n stijl -.lver3ind en de donkers strepen tot bijna zwart vcrKleurendppronkte hij
iat het 80n lust was.
De T"olp;ende morgen was één van de 'rrcuwtj es illeee· l • IS Ayonds v(,k di.:;
indare drie.In ~e daaropvolgende da~en lag hij bijna o~afge~r(ke~
ln de ingan~ van het nest e~ waaier~e en hapte water naar tinnen.
reel aardig ~as het toen ~~n van mijn strandkrabbetjes zich lekKer
raar de ingang inf"{;r.;l'E:wun had,in een ogenblik dat het nest verlaten
ras.Fel viol hij de krab aan?bliksemsnel de scharen ontwijk6~d,dans
~e hij net zo lan~heen en weer tot de krab sen uitval deed en hij
~ussen de poten door het nest insohoot.
-~2-

Na ongeveer 14 dagen zag ik s-avonds plotseling de jongen uitzwemscbolen uiters~ kleine visjes schoten uit de nestopening.
Aanvan.K&l.ij k zW'ommen zi: alle hoog in de bak~maar na verloop va.n
een paar uur scharrelden zij al over de bodem~
Het gehele aquarium was in rep en roer. de anemone'o rekten zich extra uit en de grondelt:es konden er gewoon niet genJeg van krijgen.
Ook Pa.,inmiddels van de schrik bel\:omen,liet zich niet onbetuigd en
ba.pte er lustig op los.
Een aantal jongen,welk~ ik apart zette9gingen na een paar dagen
dood. VOlgens mij door gebrek aan voedsel.
Mocht deze voorstelling nog eons plaats vinden, dan zal ik ongetwijfeld nog eens proberen eer. aantal jongen groot te brengen.
Mocht het lUkken, dan zal U: zeker mijn bevindingen bekend maken.
~n.Hele

G.C.Recourt.
Stellig gebeurt et in vele aquaria wel Gens iets bijzonders,dat de
moeite waard is om er in V:ta Marina bekendheid aan te geven.
Daarom een ''Voord van dank clan de heer Recourt,die ons deze interessante 'lITaarnem1ng toezond. 110gen er vele volgen ..
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De Heer P. v. d. Hoeven-onze Antwerpse contactman- deelde ons mede hoe
hij een handig pincet had gemaakt. SpeciD.O,l voor het voederen van zijn
anemonen beWijst het naar hij zegt goede diensten.
Is dit misschien ook iets vror U? HierondeT vertelt de heer v.d.Hoeven hoe hij gemaakt heeft.
Ik. heb een celluloid buisje aangeschaft van 60 cm lengte en 4 mm diktelDe lengte is afhankelijk lan de hoogte van Uw aquarium.
Aan het einde van het buisje maakte ik eeu zaagsnede van 2 mm dik tot
cp een lengte van 3t CID. De twee lippen, welke dan on ts taan vij lde ik
tot een punt (Zie tekeningen)
Vervolgens boorde ik in de ene punt een gaatje Jp lt cm van de puntspits en in de andere punt twee gaatjes,l op 2 cm van de spits en
1 op 2t cm.Op tekening 3 wordt duidelijk gemaakt hae een sterke draad
door de buis en de gaatjes gehaald wordt. Bij A wordt een dikke kneop
gelegd, die de draad vasthoud~.Enkele centimeters buiten h~t buisje
maakte ik een stokje aan de draad vast.Door aan het stOkje te trekken
gaan de punten naar elkaar toe.Laten we het draadje weer schieten, dan
openen de punten zich weer.Zijn er liefhebbers vo~r~knutselen dan!!
fig.,uur
1
figuur 2

r__~=-________________________________

P.v.d~Hoeven.
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DE MIKROS==OOP OP STAPEL

Zoals reeds in het vorige nummer var Vit~ Marina is opgemerkt,m~aten
we bij het aanscbaffen van een :nilcusl<:OOp er in de eerste plaats op
letten,dat bet statief deugdeli:K en zo zwaar mogelijk is.Ook bij het
zelf bouwen van een mikroskoop ::ul:en we van di t 'pJ:'incipe t:.i tgaan.
Een stevig statief scbept de mo;elijkbeid om later het mikrosko~p a~
tijd te kunnen uitbreiden.
Bij de 8,anwij zingen voor de bV1!w ~al ik in het algemeen niet te veel
vast staande maten geven ~maar I!eer de vorm8n ep ongeveer de: ma ten van
de verscbillende onderdelen.De nnten kunn8.n. immers afhankelijk zijn
van bet voorbanden zijnde mater~aal.
De voet maken wc; in de vorm zoa:'s h1 de tGkening is aangegeven. Vooral
de dikte kan nog wel eGns iets ~ercchillGn.We maken ~em uit drie lagen mUltiplex.ln de middelste lt;,ag sparon wè 2 e;aten (A en AI) uit,
welke we vol met lood gieten. DeJe lJodvulling8n kunnen we maken door
met behulp van de ui tgezaagde s,;ukken bout gîpsvJrmen te maken ,welke
we-na droging-goed moeten uitg:oeien.Anders zijn ze niet te gebruiken
om er gloeiend lood in de gietGn.
.
Op de voet moeten twee steunen aangebr[wht worden in de vorm van de
tekening.DG wijze van bevestig~ng kan verschillend zijn~mnar in elk
geval moeten steunen en voet orbeweeglijk ann elkaar verbonden zijn.
Tussen de twee steunen dient t::-ecies voldoende ruimte te zijn" ')m de
arm er passend tussen te kunnat sctuiven.
Deze arm dient voor de bev-estiging van tubus~ tafel el] verlicbtingsinstallatie en tevens als hand78t.Hij dient minsttms 2à om dH: te
zijn. Vorm en maten zijn op de tekening aangegeven~D;,)or bet bovenainde
van de steun en loopt een bout :net een vleugelmo er en ee_1 paar opslui t
ringen.De arm kan dUB bewegen en met de vleugGlm~er vastgezet werden.
Het fei t dat de mikroskoop eniaszi:1S achterover hel t veraangenaamd
bet waarnemen,maar wannee~ er ;loeistoffen op het ~bj~ctglaasj~ liggen,moet de mikroskoop ook vertikaal kunnen st~a~.
Wordt vervolgd.
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Medio JanUé1T1.-(Jm precies te :::;i,jn 18 J~.:l,lJ1J;Hi /Jv~ 0.'- f j J" J n,rJgo de 7] .>0.:1lijn~welKe er niet was.Ik had tl'YJgltY01ge YLHJ de stjj"v lJl:i8f1.wo1kG
en i R;G dagen ach tereen ge'waai ct had; s tvrLllJu, tO~;'iaal ver\1\T(J.cb~ lOTnafl.r ~oals
gezfJgd was bet strand zo kaal als e(~nllje ·weet wel;:.
Bij de laatste golfbreker van het Noorderstrand Scheveningen werd
eohter alles Wr3dr goed gemaakt.Het was laag water en oun grote plek
\Tlü1 9 waRTic -i;a110zo levende bod,·m:dieren 9 sierd8 het strand~Een aanspoelsel hoop9zoals je juist na G8stenwind altijd kunt verwachten.
Leyc:m de Gc'-u.dkamruetj 0 s, zees torren 9 r()s e kams terren ,massa! s so,gartia! s
een zec:rnuis, oen kn'1,ap Y·l.n eon zrsepier en nog veel meer van dat moois
verdwec:n in do respoctiovelijku p-Jtten.Nndat dtJze plek grondig afgegraosd Yms~wilde ik verder$mn.ar 'cet stro,nd was verder verboden t:)egang. Men schoot met grof gesc~u~ en verstoorde de rust van het strand
in de ",rinter.
Dan manr 13ngS de hogor op het s:r2nd gelegen vloedlijn terug.
En toen gebeurde het.Op een groot stuk in elkaar gekr~nKeld rubber
deed il( een moe i e vondst n, 1" ;2 1.evende exemplaren van de Kauri. Om
weer precies te zijn de Trivia monacbaikenbaar aan de 3 zwart-bruine
vlekken op hot schelpje. Tbuis in het aquarium kwam 1Jij één exemplaar
al s,oedig de vo~t naar buiten on kroop het dier met Zijn tropisch
aandcend huisje langs de voorruit rondoHet andere exemplaar had zeker
reeds te veel geleden en vertoonde geen tekenen van· leven meer.
Na 2-:t dag is ook hot andere exemplaar ter ziele gegaan.Hij lag weer
op de bodem en het dier had zich volledig in de Bchelp teruggdtrokken~
Dat "ras wel jammel',l~mnt graag had ik nog wnt YJ""~Qrnemingen aan dit
zeldzame schelpdiFJr gedaan.7oorzover ik de li teratuur er op nageslagen
heb is deze Trivia monacha nog niet levend op het Noordzeestrand gevonden. Op het s tuk ru~be: zaten verder nor.:; M,:n teldi eren 0 rfu~ul~ri~ larynx~grote levende anJ011eren en Mossolenl)~llus galloprov~nolalls)
Schelpenverzamelaars kunnen begrijpen dat ik met deze vondst WI:::l in
mijn nopjes was on •••• dat ik voortaan alle stukken rubber van voor
tot achter napluis.De stencil laat het helaas niet toe een goede afbeelding te geven" U!-3n zie hiervoor ?auno. V,::1n Nederl:111d ~-1.fl. VII
Mollu8ca.pagina l20 •• Beide exemplaren mat0n 12 mmo
B.Entrop
In bet Nfc.J.artnummel' van Vi ta Marina zal de artikelenreekS KR/J3BEH IN
HE'r Z"El~··-"l.QUARnJM W8,;r vdT"'\rolgd worden. Tevens zullen dan de eerste
mededolingen versctijn8n over het met Pinksteren te houd8n studiel(amp in 'j'~'1r)lerJ" Ui t de Hao.gso 17arkgr0t1p hebben zich reeds ecm JA tal
entbousiqnte deelnemers aangemeld.
Nu we hot toch OV8l' \rita lIJIari.-na hehLJer;;.'''Iat do.oht U er van als VI8 nu
eens allemaal in de loop van düze maand een nieuw lid of abonne aanbracbtém'dlét is 1}eus gdm bekzen-::oer",Ln.El.t Vita Harina ao.n Uw .kem~i9se
sen lazen en noteer ben als lid of abonn6.
ON:UEH
G~EN
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KI../P V.\RI:\. TJ~\BI TDlt;. ZUli~c.,EH COK lIJ 'ih~MUIJ"El\jIINGEN EN VONDSTEN

GEK FIGUUR 8L.:i.·.:Jf ! I

t/JRf/NU1 //V 2 (Jlt/ l3()é/(LNt/()c/(
In de eerste pl~ats zijn het de delen 1 en 3 van bet Handboek voor
de Aqur-triumliefbeb1Jer uitgegeven door de Hollandia Uitgeverij te
Br-J"arn,welke ter bespreking voor ons liggen.
Deel l:IN EN OM HE'l' '1:1TURIIDJI door Dr ..;'oJ.F.PORTIEL.JE moeten we bescbou~en als het inleidermde·ooek voor de verder te verschijnen reeks..
Dr, Portiel,je,de man van li.rtis mager, w(:; gerust zeggeulgeeft in zijn
boek geen inBtructies~technische voorschriften etcpmaar beziet het
aquarium beschou',ründ, daarbi; af'lITegend wnt het aquarium voor ons kan
betekenen en betekent.Het is zo prettig dat de schrijver uteeds weer
laat uitkomen 9 dat een aquarium een steeds grotere "bron van genoegen
voor ons kan worden,naarmate we minder angstig worden voor het woord
studie.Berst door oDste v~rdiepen in dier en plant~begint bet meer
en meer voor ons te leven.
Een groot deel van het boek is ge'vij d aan het ";.rtiso..quarium en daarbij passeren natuurlijk een groot aantal zeedieren de revue.Dr Portielje is het dan,die op smakelijke en onderhoudende wijze hu~ doopceeL licht.Rijk geillustreerd en typografisch Keurig verzorgd.
Deel 3~/~Q,lL'~BIUJllfr~CH1H1ITK door IT.:B' .C.'V.SLOOFF is een nitsteKend boek,
waarin een--rii-en"lgt-Ä·-fë-ë-hn i Ben e problemen o..o..n de orde komen .. Problemen,
welke door de schrijver tec~niscb en toch duidelijk uit de doeKen gedaan ~orden.Dit boek bezitten en lezen zal ons zeker veel narigheden
besparent~elke door ondeugdelijke apparatuur Jns deel kunnen worden.
Een grote ruimte lvordt ingi:3norr.en door de boofdstukken Aquo..riumver\l\farming en "\.qun.riumpompenl!mo.ar oot. aquariumfilters en allerlei kleine
aquariumtoebehoren ',vorden vakkur.dig beKeken .Duidelijke tekeninger.
completeren de tekst.
Deze twee delen van Het HandboeY. voor de ~:~quariumliefhebber make-:1 zeker een goede entree en eenmaal de gehele serie ccmpleet zal dit
Handboek zeker voor iedere aquarmumhouder een kostbaar bezit uitmaken,
De prijs bedraagt bij intekening op de gehele serie F.4.90.Ieder
exemplaar afzonderlijk F.5.75
DE VJilIJGENnE 'VERELD door J :i.C:t,UES- YVES:OUSTK~U en FREDERIC

DmJI..~S

De sport van Z'.iVemmen ond':7rwater met een portie samenge)erste lucht
op de rug neemt hand over hROd toe.ll.an de Franse kusten il3 dit een
uitting ge~orden van vacantievermaak.
In bovengenoemd werk komt. deze sport echter in een heel ander licht
te staan,wt"'tnt voor Cousteau en Dumas beteKent de door Cousteau ontworpen apparatuur om langere tijd ond(';T water te vertoeven:.de sleutel tot een wereld van ongekende schoonhdid en mysteries.
De Zw'ijgende 'Yereld is nen boek vol belevenissen van de duizende
afdalingen in eindeloze diepten,de ontmoetingen met vissen van formidabele afmetingen eu de stroo}?tochten door ruimen en over dek:k:en
van wraKken.
Juist voor ons zee . . . aqun.riFl.ners:die toch allen de 'il/ens lwesteren eens
een kijkje te kunnen nemen op de bodem van de zee om daar als vis
tussen de vissen te kunnen waarnemen,betekent ·de~e apparatuur iets
bij zanders. Voor 1r1e zelf gaan duiken lezen We eerst wat Cousteau ons
vertelt in zijn boek"want dat is m8er dan de moeite waard.
Uitgave:Uitgeverij Servire,Den Haag. Prijs F_10.90 •
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