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Toen ik Zondag 26 April de ~eer Audretsch in de vroege morgenuren ging afhalen voor e'Jn excursie naar Tholen,kon ikniet
vermoeden,dat ik de avond ~eToren zijn hartelijke stem voor
het laatst g~hoord had.
Ti]r schoof als het .11tarc een G.onkere wolk voor de ochtendzon,
die zo -reel voor do\')komende :a.f;.g be1oQfde; toen wij van zijn
vrouw vernamen,dat Audretsch la naèri·t'o6nwEil '.was geworden.
We hoopten dat het bericht van :e dOkter,devreemde angst,
die ons die morgen overviel zou ~egnemen.En dat was ze.
Na enkele dagen at on oprak de -i tale Audretsch reeds weer,
en we hoopto~ hem s~oedig wedr ~n ons midden te zien.
Dit heeft niet zo mogen zijn.5 M~i kwam het vreselijke bericht dat onze vriend na een tweee instorting was heengegaan.
Voor wie hem van nabij gekend he~ben is tet nog steeds onmogelijk de werkelijkheid ervan ~e beseffen.
De onaf1vendbare Natuurwet hee:::t ::;iJh-met naar menselijke gevoelens te oordelen~Wreed ook aan ~em voltrokken.
In ons bruist de ona:ÉLnvA-ardbaar:'H::L. tem.;lls natuurliefhebber,maar bovenal als vriend te moe~0n missen.
Zijn plotselinge heengaan tre~t one ellen zeer diep.
Aan !3ij n plaats, die zo een sklaps openvi el, zal zeker één
grote troostende gedachte ve~bondên ëlijven.
Een troostende gedachte,die,na~r we jOfen ook in het bijzonder voor de nabestaanden, de ~ractt za: geven dit leed
te dragen.
Het is de gedachte, dat hier een s:,rmpathiei: mens en yoor
velen een vriend in de diepgevoelde betekenis is heengegaan.Een vriend, die door zijn rijZe levenservaring voer
ons zo'n onmisbare steun isgewee?~.
Zijn moevoelende le'\enshouding en zijn '3er:'ijke en hartelijke persoonlijkheid,zullenons aan be!een onuitwisbare
maar bovenal krachtgevende herinnering d:en bewaren.
Moge dit dJ troost en kracht zijn.
In deze geest,vrhmd Audrotsch,willen wi~ a:scheid va.n je
nemen.Je ruste in vrede.
~cb Entrop
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Gegevens over op~eloste gassen ~lJn in de tabel niet opgenomen, terwijl de lijst geenszins comple-'3t i8."\"ele van de hierboven genoemde
elementen komen in de levende crganismen in de zee in geheel andere
hoeveelheden voor dan in het zeewater zelf.lk zal daar OOK nog een
tabelletje van geven~
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De onderstreepte elementen zijn wel in allerlei crganismen gevonden,
maar zijn no~ niet in het zeewater zelf aangetoond kunnen worden.
Een aantal elementen komen ~el voor in het zeewater,rnaar zijn niet
gevonden in enirr organisme. Uraan en radium zijn daar enkele vOGrbeelden van.
In het laatste tabelletje i.'lcrden een aantal sywbolen gebruikt waarvan
de betekenis no~ niet is gegeven.Hier volgen ze:
Ti-titaan,Li-lithium,Be-beryllium,Cr-chrocm,Co-cobalt,Ge-germanium,
Rb-rubidiurn,Mo molybdeen,Cd-cadmium,Su-tin,Cs-Caesium,Ba-barinth.
Over de functies van vele der elementen in de levensverrichtingen van
planten en dieren in do zee,is maar weinig bekend.Vooral over de rol,
die sporenelementen srelen in het leven in de zee,weet men veel miuder af,dan voor ~at dit de landplanten aangaat. OOk in de enorme hoeveelheden literatuur zijn slechts verspreide publicaties te vinden.
Zo heeft men b.v. ~QvondGn,dat zeewier meer Borium bevat dan zoetwaterwier en dat zee~ier engeveer evenveel Kcper,maar veel meer Nikkel bevat dan landplanton.Borium heeft voLgens bepaalde onderzoekers ecJn
gunstige invloed op de assiIpilatie van zeewier.Eeu kwart milligram
kI'lTik per litéer zee"rater zou dodelijk zijn voor Daphnia. Vis wordt in
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een tijdsbestek van twee tot drie dagen chronisch vergiftigd door
hoeveelheden van 0,01-0,02 mg kwiK per litor zeewater.Een bepaalde
raJiolariensoort scheidt veel Strontium af in de schaal.Zo zijn er
nog wel enkala voorbeelden meer te noemen,maar dat is verder niet
van belang. Het moet echter niet moeilijk zijn rm te beoeffen,dat
men b.v. alleen al Est een studie ~ver de invloed van Keper op de
organismen in do ze8, ar.m leven kan vullen.
~Ve

hebben al 09r':c:TI1(:rkt, dat allo lc:rn,;n ten in normaal zeewater in
een zekere oonst,::lXJtf; -v-orl!OudinQ; ·n:-crkom,m.ln een zf3,:;aquarium,dat in
de reRel overbevolkt is en waarin het biologisoh evenwicht en het
chemi~ch even~icht maestal ~o intunstG~ mog~lijK zijn verstoord,
gaat ddze Te~ol natuurli,jk lang lÜt;t éHtijcl ()~)'-"h;l tracbten we hier
iets aan tt:; doen met het tl'adi ticneh: kunst un vliegwerk van pompen
cn fil tors-of 'va doen or'pTincipilJ.,l:r nL:ts aan-maar beel licht
vergeten we tierbijCJon z,nr bf:;langrijlc,' biologiscb(j wetmatigheid.
Ik bc:dool hier de; zgn. J,'\I:tTrfliITf}'lTI"=T.
, .
Deze wc; t ZGgt dat versch i ll,;nd e plan tf,;n sc crtr?t1 ui t d8 Z ,:llfdu bedem
de verschill,~nde stoffen in yersc1-:.illdHlc; ,TrhoHjinrs'~m opnemen.
Als dus b.v. erm plant vir:I' v(;:;:,schilL.:;nd,; "len',::ntcn in de verh:,uding 1'2:3:4 oonr;m'm .Kan en er ifJ vrtn j,; ~W(L.) ;:;1;0: maar 1 mg aan''l8zig,dan word(:;n van ju and'jr·; !,;lc:rrli:;n~;(:tJ 'lU.S T'c:f3). ~', l'};rJ ~~ mg epgenomen,al zijn (:;1' ook ponden van !l[HJ'v, 7i r",
~e zien dit duidelijk ~edHmon8tr8crd 3:n zU0wi~r,vant dit bevat namen 1 i,i k r'è.' la ti ,.:;f"TUi n i n; kc:u.k(: n zou t i::t]',l: i; L je cl Lli.lll, t,: FTij l mun toch
misscl1icm e'3rder 1'wt '.::mgek8!;rd:; Z:.JU y\,'r'.J:":::hi.>:,n.
Hot kan dus vOJrkomon, dat <Jen bopr:tald ~ "itjl'Sl'ort veel van tien of
andere stof oprJ':)f';mt on niet genoog mrt:r ()','l;·~'2.[,~tt YCC,}: t;dD andere
wiersoort, di'? cr mi.sschien zaL';, maar' 'inic; van bel1c u::t om in loven te blijven.Maar dit h83~t tut g~YOLS,dqt tij-~mdat er van deze
bepaalde:; stof nÎi';tG mE;,::r, of :~':) "Tf;inir: V[),r! f.1élnw<Jzig is-oek van dt!
and,::;rrj 1:;toffen ,.,~aar hij yc;cl van moet l1ubben, O~)K NIETS },ic..r;:::.GR OPNE1!]I['1'.'f)r: p:evolgen laterJ zich licht inzi'~·n.
Een o~ensctijnlijk ZOuT eenvoudigu Oplc8oing vocr dit euvel ligt
voer de hand. '1[,.; voe,Cl'è:l1 Kunstmatig di; utcf aan het "Tatt;;r toe,waaraan ('en r;ohrek is ontstt'.;.gn.
Alleen ••• hoe'viè,tcc 'rTl ,JU a~;n V!,:;lko stof l~c;n tekort is ontstaan?
Da t i 8 n iet zo een v 0 11 di. i?, . : i~ t zou nog te dcc n zij n als d t: \ ers eh e i denl1r~d aan soort~n nio+ zo groot ~as in ons z8d-aquarium.Voor vele
.
l "
; "
''lP e.v.
OL 8,[J é:1\:k<:]r mu t "
een soor't gewas
1 an.',r:JUvrr,(;'vassen,:va~rl)l~!
te ;78..KCn (.ebl)eD~ zi~n ~'L;~;cl:,~'cbl,)m·:n dun (Jek al vrij t('vl'edigend opgd0st.1JIaar di,; Zl.)l~ is 08'(, tr:;T minder tsee;o..ngk~;lijk cn mind0I' evurzi2~tèlijk dan oen ~KkGr met rodo kelen.
'l'o~h r188ft men voor de 0c1'109; in Dui tschl.::;,nd al pr0even C8t10mlm met
"kunstmest" voor hot ze ;-aqu.ariurn.lk ter) daar al e8ns e:~rder i(~ts
over P;8 schreven en "lel in" do Kc r '" van ?ellTuRri 1952.Een re cept, Vluarmee men ve~l succes beeft gehad zal ik nu 8chtor negmaRLs geven~
Op 1. A Gcdest.'vnter
lOOec.
Nntriumnitraat
2 r:,r.
Kaliumnitraat
2 ISr.
,\:mrnoniumni traat 1 q-r.

091. B G2d C; 8 t. 1'ra ter
ITee tI' i umph 0 s ph a.':!. t
C~',l :; i '.l.me h 1. 0 ri d,;
jl't::rd ;:clori de

?ou t;mnr
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Karakteristiek voer vocago:::LJ',,:; .. ,;
v',·._'_Ll;Yl is ochter de bijbehorend~ gebruiksaanwij zing: "Naar de (~~?:..~.2. ...y).q._de, "liersoort voeg!,.) men wa.t
van de opl.A on/of B toe~maar in tot~,al niet mu)r dan 1 cc per liter
zeewater" Men moet dus zelf ma2r experimentoJl zien v~st te stellen
wat voor ean bepaalie wiersocrt of D0n combinuti6 vnn soorten het
bestè is,"~mnt dpt "70rdt er niet bij verteld.
j"

Om nu de ideale omstrlndighedon to schepi)on voor het houden van een
zee-aquarium,moet in elk geval aan de volgend0 voor~aurden voldaan
worden.~e moeten ~eten welke soorten van planten en dieren zioh allemaal in bet aquarium bevinden 6n OOk hoeveel van elke soort.Da.n
moeten we weten welke stoffen-en hoeveel er van-elke suürt nodig
heeft en we moeten beschikken over sn~lle en zuivere analysemethoden om de hoeveelbeden,die van elke stof aanwezig zijn,o~ elk ge'lVenst moment te kurmen bepalen.Dan bebben we het nog niet gehad
over do invloed va~ eb on vloe~,over ee invloed van het licht en de
temperatuur, ever, de
~enz.enz.enz.

]]Iaar ondanks al d1zo pessimistiscY1G l{lr).nlc:;n~·dir;; toch ;:üs oen stimulans bedeeld zi.in- moet ik zeggen dat mijn :;:ee-aCfu,é1rium cl' [Jrima
bij staat,al is het dan ook met b0hu19 van tot reeds eerd~r genoemde
kunst en vlie[!'verk.IUjn strandkrab1:Jctj (; is :::c ~uist ui t Cjijn huid
gekJ'o1)on p,n mijn vi(~r steurkrabbon bcbb;;n oun ze8piGr verd,;old en
opgepouzeld!~en stom'Po alikruik graast door mijn wi~rtuintj~ en
een 'aliKruik draa~t r~(ên lC'vE:nd,_; z'jepC;k Ci] zijn toctt,.:n lihJd.En dat
al10s torwijl ik ni t c3c!n S '7'j0 t'71J, t hut percentage KO )'2:r van het
wat.er· is",Tlaari'n al d,)z.edit,;ron zich zo lokker vo(;l"m.Bd~alvc; d\:.:
goviercnd8eld~ ~oopi0r, natuurlijk!!
'Vordt vcrvDlq:1.
}~. Compaan
1·'

i Cf'i,T'ST;

ZUTJHSTOF ?~} T)TjnG~lT

In hc~t j 7a ar tnummer ynn ll::t 1)ui ts,,' hobbyblad "Hecbanikus il stond een
tip ou 1:'1nt r1'E':bL;d van zuurstofvoorzL;tling yoor duiKers.
Men ~aakt daa~bij gebyuik van natrium~eroxyde (Na202),dat bij apotheken on drof!ist!?rijon t(~ verkrijgen is.
De::;e stof yormt met ~lc ''fat(;rdamp (H2C) en !:1(:;t konlzuurgas (CO~)
ui t de ui tgeadeI'lde luc,h t ~:vce:r opni uw", zuurs tof vo 19uns on dars tanD de
reacties

Er ~erdcn geen verdorD technische gegavuos over de: toepassing biûrvan vermeld,maar mi~sohien bebben de duiKers in onze gGlederen er
iets aan.Andars is cr v/ellicht iets Y'ln te maken voor tlet docrluobten van transportbunnen tijdens grote ~xGurDies.(Hierbij de~K iK
aan '1'b01 en). De stoffen NaOh en C[1~2C03-n~ tronlocg en sc ds., ',lelKe c ok
gevormd ",ord3n,mogen niet direct m0t ons in conto,ct kcmen.Du apparatuur moet van een materiaal vervaardigd ryorden,dat niet aangetnst
kan ''forden.Dus b.v .. plastic en enKele; duurdGI"3 metalen.
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Het duurt niet eens meer een volle maand en dan zitten'we in Tholen.
Dnn zal ons eerste studiekamp een fei t geworden. zijn.De grote schuur
waarin -s ~inters koeien tegen melkenstijd loeien, zul dan gevuld zijn
met zee-bi ologi sche klanken. 'Va t wc daaronder verstaan? Wel in de eerste plaats bet gegons van discusierende stemmen van zee-aquarianers,
die voor de quarantaineb~kken gez8ten de rijke vangsten van de dag
. aan het bespreken zijn,of een spreker,die zijn gehoor aandachtig weet
te boeien,omdat hij bijzonderheden zal vertèllen over het dierenleven
der zee en niet te vergeten natuurlijk bet bekende brommende geluid
van de lucbtpompjes,dit> onafgebrokelJ hun best doen om de gevangen
dieren in het leven te houdim •
Dan zullen er ook nog geluid,,;n zijn van koffie en theeinscbenkende
dames en naar we nopen geen geluiden vetn plankenzagende lieden in
het nachtelijk uur.
Wanneer de voortekenen niet bedriegen-en die kans is bij enthousiastelingen uitgesloten-belooft dit eerste studiekamp een succes te worden. Een ieder ziet vol· spanning do dag tegemoot waarop dd tocbt naar
het kam? aangebroken zal zijn.
Reede. zo vaak staken '"rij de loftrJlmpet over Tholen en omgeving, zodat
we daar nu "'7el mee kUnnen stnken.Opmerkc:lijk is-wanneer \7e de namen
van de deelnemers een~ de revue laten passeren-dat bet juist de mensen
die reeds vaker naar Tbolen gingen,zijn,die zich ook voor dit studiekamp hebben opgegeven.Dat is typisch,"[::'.nt bet zijn juist dEi mensenzoals bijna de g0hole Haagse ~arkgroep,diQ gamoKkelijk altijd zelf
hun dieren kunnen verzamelen.We vragen ons dan ook [~:,\'marom i;<J de
animo juist van IIde inlanders 'Init.;t groter?Nu zouden zij toch een unieke kans bobben v':)ol materia'11 voor bun nqunria te vcrzamelen!Go:o.t
hier het spreekwoord~Onbekf?nd ma:1kt onbemind! opgeld doen?Zij weten
ecbter niet w~t zij missen.Cf k~men zij oV bet l~atste moment met
hun opgav0? Inde volgr:nde gegevens betreffende het Pinkstc;rknmp
zullen zij OOk d n sluitingsdatum lezen,en die is onherroepelijk boor
mensen! !
G ~ G E V E TI S VoeR KAM P D E E L N E M"E R S
Studiekamp Ttulen 5-6-7 Juni a.s.
KaIIlPadres

-------------~-------------------

Het juiste krîmpadres luidt: Fa.van Luyk & van Dalen
Mosselhoek lC T HOL E N.
Ons "Inb" en nncb tlogi f:S Dank zij een prettige medewerking van de
gastberen z:11 de grote schuur geheel voor on~ disponibel
zijn. Op de deel zullen t·3.fe1s geplaatst worden,waQraan
"y=de maal ti,; jen gebruikt v/orden en waarop ook de quaran taine
~.
bakken en 21le verdare potten en pannen met dieren en wie~~-;-·-:~-l;;:~: ren ui tgestald zullen staan.
'<:"--:;;-:.-f-t' I Links en rechts van de deë;l bevindt zich de mannen- en de
'~:.:ll ; . j vrouwensltl..app~aats.""
.
,~=t=~bP In de schuur IS electrIsch lIcht aanwezlg alsmede een stopcontact voor de pompen. Denken wij er aan, dat Zeeland 220
volt heeftJ Twee pompjes 130 Volt in serie geschakeld,k:unnen op het 22C net aangesloten ~orden.
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tima, dat vol. tallig aan-

weZig is in het kamp,zal de voorzitter Bob Entrop als

kampleider optreden.
TtllTee Bestuursleden,de beren A.C.Verbaan en .EG.L.Hoog alsmede de Utrechtse Jontactman de heer G.J.Beisterveld
zullen als excursieleiders optreden.
Wanneer het weer een beetje mee wil werken bopen wij de
beer Beisterveld niet veel te zien.Dit is niet onaa.rdig
bedoeld,maar hij' zal zicb vOGrnamenlij.k belasten met bet
duikwerk.Hij hoort dus niet op bet land,maar onder water!
Kampgeld
-

~

Het kampgeld bedraagt per deelnemer (lid van B.Mo) F.10.-

alles inbe~repenymaar exclusief reiSkosten.
Voor het kampgeld ontvangen de deelnemers nacbtlogies,
5 broodmaaltiJden,l diner en de nodige kopjes Koffie en
thee gAdurende de drie dagen
De deelnemers worden verzocbt voor de broodmaaltijd ~p
Zaterdar; 5 Juni den avcmds om 6 uur ZEL.F hrood van t'rmis
i:lede te brenp:eD. Consumptie is wel aanwezig !!
Het di~cr zal op ~ondogavond genuttigd worden in Hetel
ZeG 1a:1 cl ir Th,,; 1 en.
De reis ~aar hot Ka~D Als volpt is hot kamp te bereiKen;
~--.;;~~~ . P8-:::-tr~~TD- naar }3(JrCj·en Clp Zoom. Voor het station staat de
bue na~lr T'he lm. '[anai' be t eindpunt Tt:olpn naar ·de boerderij 113 geen vc:rbin1i(]G~ dcege','vcmst taxi buren) ,maar Kan
te voet ~er8ikt ~ordeD.
De prakt:i.jK zal leTen dat de grote groep uit den Haag per
grote vrachtauto zal reizen,waarin mensen en bagage tot
in het kamp vervoerd zullen lil/orden.
~e zoudgn willen vüorst811G~ dat deelnemers buiten Den
Haag voor wat b8treft de reisgolegenheid nog contact mot
de k3.mplc;ider opneu(;tJ,
[';clijlC Kan flut dan zo geregeld
wordon dnt men b,y. naar dun ~aag p0r trein reist en dan
verder gezamenlijk pcr vra2htaut0.Dit diene llien acbter per
omgaande te doon.
Voor de H~i1~sq_..12.Q2}.D..:?E:l.s;rs De Haap.;se 'ii rlÇfsTGc:pdecjlnemers ontvanl3sn nog
eBn 890clalu modedellng omtront uur van vertrek ~n plaats
van vortrU{. Vermcodclijk =Ct:~ di t zijn ~=aterdagsmi.ddags om
2 uur,
Waar meet iedor voor ~orgen? De ClavolrruJde fJpu':'1.0n diunt iedur voor
i cti·-z-~]iT-m() () te n emcjn : GlEtapz8,lC 81' "'{ü 1do end ,j deken s, to i le t-

·-----s

benodi~dhed6n,bord,krces,bestok,8xcursieKleding(laarzen)

vangmateriaal,quarantainepotton,enige uitstromers en luchtslang, indien mogeli,jk eigen lushtpomp, slatJgklm,;men.
Aa~beYelenswaardig zijn vorder: camera,aanteKen~oek,1oupB,
en literatuur.
Slui t.in!!.!L~a_tu!1:1_.Y.2_QX__iJ1BCbfkyi)]g Als !!i tl!.E-1J.j~.c s_l:.~i t~Eg.9:1...~~UL~. waarop
nog voor' bet studi"kamp ing8G~l1reven kan './fardd] is 5: 9 lJlJ:i!l
, ,
Dar., lTIJ etell ·;vi : [:)1'80i l;S weten r.c) oveal deeln emer;3 totaal
zt<llon~L;ulnem':;n.
,
Yoor d~a datum moat tevens bet ~ampgeld ad.F.IO.-(niet 10denS.18,EO) gostart ~ijD o~· giro 606100 stic~ting Biologia 1'.10." i tima ;]Gbwveningcm .Ha~igSQ Wurkgrot;plüden kunnE:n OOK
voor 89 HL':;: bij de Kamflcider Bob En trcp bet kampgeld komen
,

J

,

-?)8-

Programma

•

het Stud1ekamp

van

ZATJPRDAq 5- JUNI 1954

In de middaguren komo:J ç~e dselnemers in

het

kamp aan·

,

6 uur G07iamonlijke oT()()cllllaalttjrJ...;'I':;'~i\ion8 daze J'1aaltijd zal
het kamp 0 f f i ei (; è 1 Vlor den C; Gv (} er; d •
.
8 uur Lezing,Het Bestuur heoft 08~ llit~6dlGing gericht aan
Dr. ~r: > K9 rri nga ~ Di 1 e éteu r ven tIO t I.,a1,·o Ië!· r,c'l'jJill voor Oe steronderzoek en hem verzocht voor ons' UL~ lozinc te willen houden
over de Z00uwse Oestercult~re8 ~n he~ WetuDBchappelijx Onde~
zoek.
9 9 30 Pauze met consumptie.
11 uur Ta[ito,'j.
~_g.!I?~Q

~KAA.L'TDAG

6 JUNI 1954 1)e20 ochtend is vrij gehouden yan Gen officieel
kaJ:1ppTogramrr.a,.i.v.m. met kerkgangers.Kt.'Jrktijden
zu1ler; in h,i t kamj; oek,C)nd GemaaKt worden.
18 U'lr 5roc:drraaltijd in het Kump.
's Middags excursio.
6 uur DirJfH i!.1 ~;c)t':~l ==eclanu in Tholen.
's Avonds bcscrokin~,determinuring enz. van de g~vangen dieren tijd'ms :'L-; :n::..ddagexcu.,.'cie.
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on t' )ij t w"durunde do gehe18 morgen een

excursie;,
18 uur Broodnaaltijd.

.

's Middags Excu~sie.
6 uur Brocdf'1aal.tijd en ()·f:':ïciele sluiting van het kamp.
.
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Hieronder lJoter;:m WI,) nog enkele opmerkingen van b(-;~_ang. :Let zijl) opmerkingen,die Ban 'het kamp een echte smc;niigheid kutmen geven.Hoort
U maar. "
1/ In het programma leest U over oxc~rSi0,GXCUr6ie enz.C.M.zal met
alle de~ln~rners aan boord van Acn YiS8Crsbo~t uit Bergen op Zoom
Gen bezoek gebracht 11Tord8n aan do k,:;\;l'V'féLn tvissorij zoáls deze op
de Oost8rsçheldo uitgeoefend wsrdt.
2/ Dank zij de h'Jer Beisterveld ui t Utrecbt zullen in het kamp enKele
GndeTwaterapparaten Ramvezig zijn,1,vnarlDGde ervê.1r~n duiKers in de
Tbolens8 1~ateren zullt::n opereren. \'"erdcr zullen aanwezig zijn de
zgn. SnorkelaQparnten,wanrmede naar haribolust onder water geKeKen
zal kunnerJ 1vorden. En 'vat denkt U ven een echte duikarbulm?Ieder
op zijn beurt met de duikerhelm ,onder water!!!
3/ ~e teer H~Compaan zal trachteri in hot K~mp de mikrosKoop te demonstreren,welke tij in zijn artikelenreGkS in Vita Marina aan h0t
.bouwen is.
4/ Minstens t'vee sloc;pn('~tten zullen in het kamp áanwezig zijn.Di t speei é1['! 1 voo r 1 i 0 d 0 t1 , die eon sec b t iI del i j n w i 11 ent reK ~{e n 11 •
5/ IN V3RBAl;D I,r8'l' DUm::PARTIJEU NEME }.[EN DUS BADKLEDInG J\iLEDE !!!
-0-0-:)-0-

Mocht dit KAHPNIEU'7S nC'g onduidelijKheden bevntten of Yragen doen
rijzen,dan kan men zich altijd weDden tc,t de redactie va~J ~lita Marine.
Nu 'vil ik afsoheid nornon van U mot eon bartelijk
TOr K l J K ~ N D U I K J N HET KAM P
-39Bob Entrop.

-CAPCI/'/Uj 11'1 liJN B()[K{NtlOE!\
MAITTA door Hans Hass.Nederlandse yertaling door Mr.Louis do Bourbon
f~

Voor ons is Hans Hass geen .ubekende meer,na zijn boek uJagers op de
zeebodem"UJ'ij w,é)ten dat Hans Hass een knappo duikor is en da bij van
ziju belevenissen met de diorcm der zcJe enthousiast en smaKelijk kan
vertellen. Zo ook \Voor in di t niewve bO<Jk van zijn band lVIANTA.Hierin
bescbrijft bij zijn ontmoetingen met baaien, roggen etf.in de Rode Zee.
l1Ianta birostris is een rog van gm"1eldige a:fmetingen-zo in de ma<1t "'an
een vloerkleed van 5x5-,die niet rOJflustig is,manr wiens kracbt voor
de mens gevaarlijk kan zijn.Hass werd door de r~g wat opzij geduwd
en meende zijn rug~Qgraat gebrOken te bebben.De manier waarup Hass
van zijn vrienden ondor watei verteld is werkelijk uniek. OOk ~ver de
moeilijkbod0n bij rh7t uitrusten van zo'n reis en de grappige voorvallen tijdens zijn vorblijf rond do Rode ZdG worden smakelijk weergegeven.Met prachtige foto's (81 stUkS) verlucht is dit een bOok,dat zeker ook op ~, beokenplank niet mng ontbr~kon.
Hot is een uitgnvc van uitgeverij Hollnndia -Baarn.Prijs F.12,90.
DE ,rnRELDZ1BE door Racbel L. Carson.
In nog gOJn 2 jaar tijd beleoft dit boek over de zee reeds do 40 drUk
iKet de tnlrijke rocensies,diG dit boek reeds geoogst hoeft,en waarin
van oonprimn, boek ges'Drcket] '1ITordt,:3ijn wij h(·t'roerend fJGns.De autrice-\moTikaanse biologo beh:1ndol t tal v::;.n boeiende ondenverpen VolkOmen wetünscha~pelijk ,maar daarnaast toch in een prettig leesbare
stijl. Voor ons zec-aquarinners is Gat juist zo getid dit b08K te lezen,
omdat het ons nadarbrengt tot de konnis cmtr~nt die grote bron,waaruit
wij de scboonheid voor het aquarium opdiepen.De schrijfster begint bij
bet allereerste begin, toen de zeeen ontstonden en het alle~eerste leven de ze6~n ging bevolken. Zeer interessant zijn de boofdstukKen waarin over de onderzeese landscbappen en hun ontstaan wordt verteld.
~Vie belangstelling heeft voor de 2ee,haar oerkrBcht,baar wijdbeid en
beweging ieze dit-boek met aandacht.Het is zeer de moeite waard.
De prijs bedraagt slechts F.7.90 Uitgnve~UitgeveTij Born-Àssen.
DE LEVENDE ZE"Pj door Rachel L.Carson.
Tegen de grote achtergrond Val! IIDe WereldZee" schreef de sCbrij fater,
die thans boofdredactrice is van de Vis- en Wilddienst van Ver. Staten
dit a~arte boek,waarin-zoals de titel reeds verraadt-meer de biologische zijde der zeedieren belicht wordt.~et vertelt van de struggle
for lif'6 zoals deze in de zee gestreden wordt.En weer is het een
schrijfster \'an formaat,die bier aan bet woerd is.'!fe souden kunnen
spreken van een pakkende roman met wetenscbappelijke ruggegraat.
'-Vel heel duidelijk kTijgen wij een indruk van bet le\'en in de ,ceaan
dat altijd aan onze ogon onttrokken blijft,en waarvan wij toch maar
al te ~einig af weten.Bijzonder is ook dat in beide boeKen de gegevens van de jongste onderzoekingen, die nog niet eerder gepubliceerd
werden,verwerkt zijn.Het glossarium ~crdient hier en daar wat revisie.
Beide boeken vormen elk voor zi~h een afgerond geheel,maar wie wijs
is schaffe beide aan. De prijs is F.8.90 Uitgave van Uitgeverij Born.
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