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I~eer

grote dag
"jaar nadert
met rasse schreden.Nog een
goede week en van alle kanten zullen do Zee-Aquarianers naar Scheveningen komen.U die ver van he~ voorbereidingagewoel verwijderd
zit,is eigenlijk VleI te benijden.De karn YBn de Haagse Werkgroep
werkt voor U op volle toeren. Ui tnodiG'ingen vliegen bij honderden de
deur uit, aan dit en aan dat moet nog gedacht worden,kortom ~r wordt
bard en met enthousiasme gewerkt.
'
Het congres op 3 October a.s. belooft weer wat te worden.Elders in
dit nummer zult U nog verdere bi~zonderheden :'ezen ovor het rongr(:,js
prograrmna,maé:1,r deze laatste regels '!foor ons éongres zou ik tocb nog
-al is het waarschijnli:k overbodig-willen gebrUiKen voor een opwekkingswoord.
Wij verbeuren or nu al op om vele ~ekenden,jie ook de vorige ~ongres
sen hebben meagi3maakt 1!.'!G~r een s de 'nand te ~unn en drukKei:) • Juist zo' n
congres is zo'n mooie g~:egenheid om de vriendschapsbanden weer eens
''J'at nllU'v70r aan te balon.:8.mmer is het altijd dat zo'n congres maar één
daR,' kan duren,~lITnnt je kont nu eenmc,al niet gauw uitGepraat.
Voor de studiekampdeelnemers zal het ook weer prettig zijn om hun
kampgenoten te ontmoeten en nog eens de ne:inneringen van het j.l.
kamp op te halen.
Juist op zo'n congresdag kan zo goed tot uitdrukking komen,dat alle
B.M.-ers -ondanks bat "Ter van GlH;aar verspreid wonen-toch door één
intereBseband-~ebundeld worden.
Daarom zouden wij TJ allen-en Jok vooral de nieuwe leden-met klem willen aanrnden op het congres niet te ontb::-uken.lIet is maar éénmaal per
jaar congresdag en wanneer U nu de kans o~ contact met Uw geestver1'mnten laat slipperi,moet U w.eer een beel ~aar waohten.
Ieder congres wee~ beeft ons geleerd hoe nuttig tet is om alle leden
minstens één maal per jaar bij elkaar te brengen.Niet alleen ~m de
eenheid tot symbool te verheffen,manr zeker ook ~mdat gebleken is,
dat men-om bet nu m,'3,ar eens gevloon te zeggen-al tij d wij zer naar huis
toe gaat dan men gekomen is.
En danr is 'het toch eigenlijk om begonnen. Wie wa~ op wil steKen ~p
het gebied van onze liefhebberij moet daar met anderen over spreken.
De een weet meer dan de ander,moar twee weten bok meer dan één.
Jui st do or de at tracti eve in'deling '\"fan on s och tend-orogrrunmo. zult U
in do eo1ogenheid zijn om met veel wensen in 60ntacl te treden.
Uit de stemmen rondom ons mogen Vle destilleren dat het idee "De Zeemal'kt van Neptunus 11 in zal slaa.n. Zo:g dut U er bij 'oen t f !
DE
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DE MIKROSKOOP OP STAPEL
H&t is ook mogelijk om ergens twede hands een condensor op te scharrelen.De prijzen hiervan liggen nogal uiteen: F.lO.-F 25.-.DenKt U er
Oln dat bet absoluut geen zin beeft om een condensor te kopen met een
N.A. die 'hoger ligt àan die van Uw objectief!Tenzij U natuurli'jk niets
anders kunt krijgen.De maximum totale vergroting,die U zich kunt permitteren met een bepaald objectief is 1000 maal de N.A. van dat objectief.Het lijkt me ook nogal onwaarscbijnlijk,dat U prettig zult werken met een vorgroting van bv. 600 x op Uw zelfgebomvde "miek".
Een diafragma is vaak ':181 aan"Tezig in tVJ'ede hands c:mdensoren,maar een
filterring niet.Deze zult U er dan zelf aan moeten maKtm,want hij is
bijkans onontbeerlijk.
We ziju nu zO'\'Iat klaar. De tubizijn van bui h;n gepoetst en vnn binmm
dof zw'art.De buitenste buis kan van binnen wat glJolied Y1GpUEm als het
te stroef g3at.~e kunnen OOk de buitenstd van een inz~ging voorzien en
de belften wat indrukken.Hiermede yalt'de mate van glijden wel te regelen.De binnenste bus moet stroef in de middelste glijden en knn desnoods met ()ün klemmetje worden vastgezet.Om het gebeel een wat deftiger annzien to geven la1<:ken we het zwart. (Grondvurf,schuren,lo,KKen,
schuren-poli,i sten-, lakken). Voor de l!J.atste la':lg kunnGn vle ook kristnllak n Gmen. ~7i G vnn plan i s op de tafol te gaan knoei t.m en di t gebtmrt
eerder dan U denkt,kan beter de bovenk~nt en zijk~,nten(vergedt de binnenzijde van het ronde gat niet) van de ~nderstG to,felb01ft als yolgt
bebandelen.
}.[en mn~'..kt twee oplossingen:Opl.J.: I deel Lopürsulfaatkristall(jn,l dGel
knliumcblorRr".l,t,8 delen vrater.Koken tct 0.1188 is Jpgelost.Opl.2: 6,delen ~niline,9 delen geconcentreerd zoutzuut,50 dalen w~ter.Onder aniline wordt niet verst~nn de (jen of andere anilinekleurstof,mo,o.r de
vloeistof, die in do organiscbe chemi0 aniline wordt genoemd.
Het zoutzuurmoet minstens 25 % zijn.Voorzichtig! Het hout moet goed
glad geschuurd zijn en volkomen vrij vnn vet,lak enz.Het wordt dan 2
x eedrenkt in oplossing 1.De2e manl n~dat het hout no de eerste maal
gedroogd is. Dnnrna gn'J.,t men op de zelfde manier te werk met opl. ~.
Als het hout nu volkomen door en door droog is, wast men de overtollige
cbemicalien af met water en zeep en laat weer goed drogen.Men wrijft
dan in met on~ekookte' lijnolie,vooral dun inwrijven.U kunt het na enkele weken ,rve,er ee'n s-hexhalen. Deze bebandeling word t ook veel toegepast op bouten laboratoriumtafels om ze zuurbostand te maken.Men kan
haar in veLe roceutenboeken vinden.
Iets vraar ik niet ~:al te diep op in zal gaan -is de microscopesrlamp.
Er is zeer veel litteratuur over te vind~n,wBt er al op vijst dat d0
idcàe microscopeerlamp oigenlijk nog niet is gecJnstrueerd.Dit komt
eigenlijk omdat de lamp aangepast moet'zijn aan het speciale dool dat
men zicb voor ogen stel t 'bij het microslJoperen.}}[en kan een doodgewoon
bureaulampj e gebruiken met een gema. t teerde lnmp van 25-4C Vla t t.Men kan
I,)ok C:8n kastj e maken met eun w.at sterkere lamp,waarvoor een rui tj e
zi t van melliglas.Uen kan ook gebruik makcm vem bijt daglicht.Di t heeft
ecbter bet nadeel dat het zeer vrisselvall.ig is en men soms boml.1n,ramen
en nog veel meer te zien Krijgt.Het beste kan men zier. Wtmnen aan een
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vast doelmatig lampje.dat ook altijd op de zelfde afstand voor de
microscoop staat.Dit laatste is van zeer groot belang bij micr~fo
tografie.HiGrvoor wordt ook wel een speciale lamp gebrui.k:t,did wat
meer mogelijkheden biedt.Het komt er op neer dat men met behulp
,'an een collectorlens de gloeidraad van de lamp afbeeldt in de condensor.Het voert echter te ver om hier dieper op in te gaan. Wat wel
van belang is,is dat men bij deze laatste metb~de geen holle spiegel kan gebruiken.Bij de andere belichtingsrne,tboden kan deze nog
wel eens nut hebben.We kunnen er een f:open of zelf maken.Om zelf een
holle spiegel to maken mootsn we ecn sgn. horlogeglas verzilveren.
Dit is geen glas voor een horloge,maar eon bolrond glaasje,dat in
allerlei winkels voor laborntoriurnartikelen te krijgen is.
Een diameter van 4-5 cm is voor ons 'ioldoonde.Er bestaan talloze recepten om gla A te verzilveren.Ze hebben alle gemeen,dat de verzilvering alleen slaagt als bet glas ABSOLUUT B&\NDSOHOON ie!
Men kan voor de reiniging de volgende middelen gebruiken:Een opl::>ssing van kaliloog in alcobol 96%;spiritus,tetra,een oplossing 7an
kaliloog of natrenloog in water;geconcontreerd zwavelzuur;een oplossin~ van kaliumbichromaat in geconcentreerd zwavelzuur,water en zeep,
vimlpaso.p voor krassen),benzine,oenzol en nog veel mder.
Het vordient aanbeveling het vet :'0 verwijderen met bv. tetra,daarna
goed borstelen met vmter en ze.:;p, can wrij ven met spiri tus en tenslotte afspoelen met gedestilleerd wa~er.M0n knn bet aldus gereinigde
glaasj e scboon houden door het te 'cewaren onder gedestilleerd water
in een goed afgesloten plat schaalt:e(bv.~eu petrischaal, d.i. een
platte ronde dubbele schaa.l voor be-:. l{weken van bo.cterien) .Ile te verzilveren zijde moet naar onderen wi:zen.Nooit mag men het glaasje
lang in loog laten staan,~.'mnt di t tast het glas aan.Dus ook' niet in
de ~lcobolische loog. Als bat glas :r.::oeilijk schoon te krijgen is,ko.n
men het een poos laten staan(bv. tvee YTeken) in de bichromaat-zwo.velzuur oplossing. Als bot d5n nog nie~ schoon te krijgen is,koop dan
liever een nieuw. Raak het te verzi:veren oppervlak na het reinigen
nooi t meer met vingers arm.
.
.
.c1)
1Ve lossen nu 2 gram aeign ettezou t op
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stens 10 cc \~ater:2i gram zilverni.~_::~ -':::_--'-' .....
J1
traatkristalletj es. Deze laatste ot----------l,'~·,,·.- - - - - lossing druppelen we langzaam toe Onder
reeren aan de nog steeds kokende seignetteoplossing
en koken dan nog 10 minuten.Na afkoelen vullen we
\'j\'
aan tot een volume van 1 liter en filtreren de
~
yloeistof. Voor het oplossen wordt immer gedestil~ {J
leerd water gebruikt. Deze vloei s tof noemen we flA. "
\~~
,~~.
We maken nu oplossing "B".Hiertoe lossen we 10
\\" . (/I,! I'~,
gram zilvernitraat op in 80 cc wo.ter.We druppe\
len nu een sterke cbemisch zuivere ammoninkoplossing" to,e (ongeveer 20%-ig( .Daardoor ontstaat een
troebeling,die bij verdere toevoeging van ummonink
weer verd~l'J'ijnt. "'ve gaan door tot dezG juist is verdwenen en druppelen
dan zeer voorziChtig nog wat zilvernitrnatoplessing toe,totdnt net
weer een zeer lichte niet verdwijnende troebeling ontsta~t.Dit steekt
zeer nauw.We vullen dan a.an met gedestilleerd wa.ter tot 1 liter en
IR.ten bezinke.n. (Wordt vervolgd)
H.Compaan.
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En nu wilt U 'natuurlijk graag nog wnt nadere gBgeVeYJs hebben over
het congres op 3 October,dat gebouden wordt in de Aula vnn H.B.S.
Nieuwe Duinweg.Wel 1~t0n we dnn eerst maar even in het kort bet dagpro grummn ve rme 1 d en •
__________ .___.__._. . _.
Dagprogramma

10 uur Opening van de ZEEllA:ARKT VAl\[ NEPTUNUS
Van 10-12.30 'iwrdt TJ dnn mnrktbezoeker en kunt U van kraampje
tot krnampje gaan om te vrp~gen \.m tê luisteren.
Men zn' U iets vertellen over het ~erken met een microscoop,
voor Uw ogen zal met v[v),rdige b:md zeedieren geprepnreerd worden,eeu boekoustand zal U een indrUk geven van de nieuwste
werken op hot gobied vnn d8 zee en de zeedieren,een stand,
waar technische nqunriumvragen beantwoord werden is voor U het
ndres om ook mot Uw moeilijkhaden noar voren te i·wmen.
Dan zijn verder nrmwozig do B.IK. stand met zee-aquarium, alsmede eon ui om\TG H. Z. S. stand w::l::'.rin oolç: een zee-aquarium Jndergebracht is.
12.30-13.30 uur Lunchpauze.Ueego·ornchte lunchpnkketten kunt U ter
plaatse nuttigen,want een heerlijk koffiebuffet zal aanwezig
zijn.
14 uur Officiels epening vnn het ~ongreB.BegrJeting v~n de buiténlandse gasten, die op hun beurt de groeten van onze buitenlandse
vrienden zullen overbrGngen.
Als lezingen stann op hot progr~mma:
"Een zee-c.,quarium is ni:,t mOGilijld door onze Secretaris
de Heer A. C. Verbann.
" lKerkwaardige belovenissen V,'lD Gun natuur historisch strandjutter"door de voorzitter de Heer Bob Entrop
En als bijzondere attractie snzü gastspreker de Heer Dick van
Sijn,dieenkele van zijn producton op biologisch-cineastisch
gebied voor ons op het witte doek zal toveren.
Indien het ons mag gelukkon-en de kans is zeer groot-dan zullen
enkele interessante biologische films van het Minist~rie van
Visserij en Voedselvoorziening a::m het filmprogramma toegevoegd kunnen worden.
Tevens w~cht U nog een verrassing,die natuurlijk verrassing
moet blijven.
18 uur Officiele sluiting.
Voor hen die Vr1n buiten ·de stad komen.
Het congresgebouw is beroikbaar;vnn af het HollandseSpoor(riehtine;
RotterdnID-Breda) met lijn 9 en bus K
.
:vnnaf bet stantsspoor(richting Utrecht)
met lijn 3 en lijn 15 en dan overstnppen op lijn 9.0versta.pjü 20 ct.
Personen die reeds cp Zaterdag wensen te komen en inkwartiering Wensen
worden verzocht dit aan de redactie te willen melden.Per oIDBuande!!!
vervolG pneina 71.
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door A.C.Verbaan.

In dit artikel. wilde ik bet in het bijzonder hebben over het verzamelen van
schelpen.De ervariJ;lg leurt,dat niet iedere
strooptocht langs het strand iets voor de bak oplevert,ilIaar -;raak Vlel
iets voor de aan te leggen verznmeling.
Het is bijzonder prettig een zee-aquarium en schelpenverzameling te
combineren.Het is vaak stuitend te lezen boe in sommige handboeken
uitgebreid wordt verteld hoe wij een levend schelpdier moeten doden.
We zullen ons bier met dergelijke uitkook-praktijken niet ophouden.
Immers: Levend materiaal in de bak-het düde voor de verzameling.
Schelpen zijn droog te bewaren;bet aanschaffen vnn dure preparaatcylinde~s ~ordt ons dus bespaard.
Ons eerste werk moet zijn de vnn bet strand meegebrachte schelpen
te reinigen. Soms treffen we in de schelp nog allerlei vleesresten
ann, di e 11Te nn.tuurlijk zo snel mogelij k verwij deren. DOEm we di t nie t,
dan krijgen we niet alleen een "geurige" verzameling,maar lopen we
ook de kans do.t onze schelpen na vvrloûp van enige tij d gaan verkleuren.Let U ook even op of er geen stookolie aan de schelpen zit.
Net een lapje met w~t benzine is dit euvel spoedig verholpen.
Als nu de schelpen-keurig scboon- voor ons liggen begint het volgende werk: het determineren.
HiervoGr is een handboek noodznkelijk.Vour beginners is het boekje
"Wat vind ik [Lan het strand" van Prud'bc·mme van Heine ruimschGuts
vüldo ende. Zijn "fa wat verdl:::Jr dan verwij s ik nao,r de seri t? "De Fauna.
vnn Nederland,waarin enkole voortreffelijke werken over schelpdieren
verschenen zijn.(Aflevering 7-8 on 12.Red).
Hebben' we V.:1n de schelpen de nao.m gevonden,dnn kGmt het derde dt;;el
van cns werk: het opbergen. .
Allereerst nug iets ever die no.men.Er bestaat bij beginners va.ak een
zekere schrcom-vo:='r de VJ,tijnse benamingen.Ik weet cok wel dat het
vQ."lk wat "geiT/ild" klinkt,mo.nr tcch heeft het encrm6 vucrdelt.:n.Er
zijn namenlijk schelpen in Nederland die verschillende namen dragen.
Een van de grootste horens,die op het strand te vinden is beet:
Buccinum undatum.De lTederlandse namen voor deze slak zijn:Wulk.Kinkhoren,Kloks.U begrijpt dat dit verwarring met zich mee kan brengen.
Maar nu dat opbergen, Voora] in het begin zal Uw verzameling zienderogen groeien.Begint U daarom direct met een goede vYijze van opbergen
dan werd t Th'1 verzameling tenminste geen rommel tj e.
Een ladekast,die op eenvoudige vrijzo zelf te maken is,is vaak wel
practisch. (Een ladohoogte van 5-7 cm is goed.Houdttusson de laden
echter voldoende ruimte om grote voorwerpen, die boven de lade uitsteken,toch op de juiste plaats te kunnen opbergen.Red,)
In do laden kunt U de schelpen (systematisch Red.) opb0reen in doosjes,maar wat mooier cn o~orzichtulijker la,1s do schelpen te mrnteren
, , op plankj eS. Op Gén plankj c kunnen versdillende exemplaren van
e~n soort bevestigd wordon,zodat Ze van e1le kanten te bekijken zijn.
Esn der zijkanten van het plankje,dat onec;veer 8 mm dik is wordt Jnder oen hoek van 45 erBden afgeschaafd.Op de schuine kant wordt een
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reepje papier geplakt,waarop de Latijnse en de Nederlandse naam
komt te IS taan.
Verder geef ik altijd iedere schelp een nUIT@er (met O.I.inkt).In
eencabier vindt TT dan achter ieder nummer de gegevens van de Bchelp
zoalsg Namen,vindplaats,datum,vinder en verdere bijzonderheden.
U kunt natuurlijk op verschillende manieren scbelpen verzamelen.
De ene verzamelaar zal U met trots vertellen,dat hij wel lOG verschillende soorten bezit.Een ander is blij als bij U van één schelp
een k 1rmrtierlang knn vurtelVm. Ik gfCJloof dat ook Vlij op deze laatste
manier moeten gaan verzamelen .Niet tIJvr0den zijn met EH:m nieuwe aanwinst zonder meer,mn~r proberen ze veGl mogelijk gegevens~ook vooral
d0 biologiscbe!) te vurzamelen.
~on volgende keer gaan we U hierover
GOn8\7Jt meGr vertdllen, te ri\Tij1 we
bot dJn OOk eens OVbr het kleine grut
zullen b(:Jbben.
-0-0-0-0-0-

'lcm de Heda-ctio.DtJ schrijver sta mij
toe nog een enkele opmerking te plaatsen.Wannuer we doubletten-doosjesV~n de tweekleppigen schelpdieren gevonden btibbvn, binden wij 01' na reiniging ecn drandj0 of 0dn elastieKje om.
Het scharnier, dat d,) tvV'ee schelphelften
bi~ elkaar houdt,wordt dan bard en
zcdo~nd~ zulltin de doosjes ook verder
in dB verzameling mooi gesloten blijven. Een andere tip: Schelpen ~p
het strand g'tJvonderJ leggen wij nl tij deen 24 uur in zoetrmter,daurna
reinigen en drogen.
ZE7iR BELATJGRIJK is om direct nn thuiSkomst de etiketjes te schrijven.
'.:vannear wc; daar onige tijd ovorb80n lo.ten gnn.n,weten we nooit meer
precies te vertollen,w~~r en wanneer we de vondst d~den.
Het detorminoren knn altijd nog gebeuren,maar zeer belangrijk is een
goed en juist ingevuld vind91no.tsotiKet.Sluit de etiKetjes ook altijd
direct in bet betreffendü doosjt] of buisje; in.Later wanneer de vondst
in de grote ver~ameling wordt bndergebracht wordt het officiele etiket
gescbreven.
- ..__._------------ ..._...._-_....._
.. _
..-.. _------_._--_.. _... _._... _..... _ _--.._._.... ...,.
DIEREN OP HET CONGRES
..

__

...

Verschillende leden,die bet plnn bebben orr, ons congres t0.bezoeken,
bebben Q.,[1n de Nederlr.mdse Zee-Aquarium Service N. Z. S. geschreven of
bet mogelijk is dat zij,vvanneer zij SI avond naar huis gu.,J,n,tegelijk
wat levende waar voor hun aquarium thuis mee kunnen nemen.
De N.Z.S. verzoekt U nu het volC0nde: W~nneer U di~ren of wieren voor
Uw bet1\: nodig heeft, zend ons dan zo snel !:.ogelij keen verl,::1nglij stj e
toe. Vij zullen dan tracbten het door U bestelde op bet congres in
veorrnad te hebben.Dit spaa.rt U trr.nsportkosten en de iems op dode
dieren.Do bestellingen zullen in volgorde V::1n ontv~ngst uitgevoerd
Rrorden.
Tevens zullen op bet congres bestellingen genoteerd wordeo voor Middl~llrmdse Zeedieren ::11s Purperrozen,Edelstoenrozen,Zonnürozen utc.
Dezu zullen door ons col1octief _geimport(;erd ·worden.
-7UDe N~Z.S.

Vervolg CONGRES-NIEUWS.
In troducees

Zoals ieder jaar bent U ook dit jaar weer geheel vr1J
om naar bartelust UVv yrienden en kennissen op ons
congres uit te nodigen.Neemt U yoornl die mensen mede,
die menen dat een zee-aquarium tech zo vreselijk lastig is. Zij komen bekeerd en als lid van BiolL gia. Maritima weer thuis.

Een tip in Uw belang. ]JTaakt U nu reeds oen lij stj e met vragen kl.a.ar.
-----------------------------Uau-·vergeet U zeker Dh;t iots te vragen en zal menig
probloem voor U bij thuiskomst geen probli:;!sm meer zijn.
En nu tot slot: Tot ziens dan op bet congres.Beloon al de getroffen

-----"------------. voorbereidingen do or

UVl

aanwezightd d.

3 OCTOREH g. 30( ! )n::mnV8 DUTNVTEG-SCHEVSNING:B:;N.
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Bij een strandwandeling naar (jet \vassenaarse Slng,l1>Jerd er door één
on~or leden een sintel gevonden,dic dicht bezet was met kalkkokerwormen en zeepokken en ool<;;-waardoor het beID was opgevallen-een anj eli ertj e.
Van het geval ,},lerd ilt de gelukkige bezi tter, daar bij zelf geen bak
had om het onder te brengen.Deze gift werd door mij_ze~r op prijs gesteld, daar ik ui t ervnrinr:; vveet,boeveel sehoons er aan te beleven valt.
Thui EI i s bet dan ook met de mees to zorg in een klein glazen bakj Ei geplaatst om bot eons rustig t'3 bolcijkon.3n zoals ik al dacht:~e zien
WilS OT gonoeg.
Het eerst Tiel but :::lp,dnt de pro.cntige kroontjes vnn dl: kcükkokerwormen,dio mot mocie rodJ,gole en bruine banden getooid zijn,zo grappig
uit bun kokertjes komen schuiven om zich vervolgens te ontpl~oien.
Daar tusson m~)rktt) il\: tvv-c;e soortün Z88pokken op, die zt3ldzaam voor onze kust zijn.Verd·-tr krq:l'E.m schitterend,-; vvormen rond:dGnkûr r0de en
melkwitte met een bruine stippeltekening.
Alles leeft en~rioelt door elkaar,telkons is er weer iets anders wat
bet oog boeit.H~t is net een sprookjestuin.De zeepökken zwaaien met
hun fragiele waaiers b~en en weer en verschillende schelpdiertjes
steken hun-op p,'ekroonde zuilf.m lijkende-siphc' s naar buiten.
Daar pronkt con kalkkolcerworm met zijn krans van trilharcm in dG meest
denkbare kleuren.Bij de minste aanraking pleft bij naar binnen on
sluit daarbij zijn koker door een met drie stekels bezet dekseltj0 af.
Ginds steekt uit ean lege koker oen blcedrode borstelwurm zijn k0p
nnnr buiten.Bezet met lange ragdunne tasters,bannt hij zicb kr0nkelend
een 1'!Og door al di t moois cm eld0rs weer in ean -gat te· v0rdwijnen.
En zc.' zio ik steeds woer iets niow;\/s,Het een nog m,:oier dcm bet andert:.
Dit alles op een gewoon stuk sintel,cvorb0crd gezet ~adat het zijn
diensten';.an de menStm bewozen hnd.Uceder natuur t,...,cide het met huar
byouterien om zudoenda,opgebrarid,tccb neg een mensenb~rt t~ kunnen
Ver'71'1rmen.
~ __________.
. E. L.HJ og.
OCTCB~R is de dag, die U niet vergoten nag
Niew.'re Duin 1vGI!, SCbevooinESen, c..~m 10' uur bont U present,
Prnt~n,luist~ren,pr~ton,luisteren,veel t~ kort is tocb zvln dog,
Waarn'1 U-r'l enth~uBiaomo-nnar Uw la~~tste trointjlj rt;nt.
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· D6ze beide boekjes w~rden uitgegeven :oor Uitgeversmy.Luctor N.V. te
Baarn en vormer een onderdee: van de grote serie Levend Land.
Zij zijn bedoeld als Dronnenboekj es "'oor bet ondel:'wij s,maar Jok 700r
hen, die de schoo:banken a: lang ont~=oeid zijn, zijn deze deel tj es
zeer lezenswaardig.
In kort bestek en ver1uch: met foto~$ en tekeningen geeft de scbrijver na een overzicht op h~storiscbe :asis een beeld van de hedendaa~
se 1Valvisv!lart ~oals de 1nllem J3aren:6z deze in de Zuidpool ui toefend.Wie een vlot samen7attend Jverz.cht van .Jnze -;"isserij wil krijgen leze zekor net b00k:e De Visseri,. Vleetr, traw1:-, snurrevaalhlruilvisserij zijn enkele VQ~ de besproks1 visBerijmetboden.
Twee heel prettige boek:es,die zeker aan het geste~de doel zullen
bean two orden.
:'JIERENKI.TKEN ONS AAN :öor PAUL EIPP]3].
PAUL ~îIPPER is de mand;;-~ker in do diE)::r..utuinen te vinden is dan tbuü.
Aan beide kanten van d~ ""rcüies v0el t '::.i~ zich thuis en verbonden met
zij n 1i evelingsdi eron.:08 ','Jan deli ngen V~in 8.1 die vers chillende dieren
rusti~ gadeslaand en me~ ~en pratcnd~lu~t ~8t hem door te dringen in
de psych e van ':1et di or. Pan tors ,1[c"raboes, :'uipno.rder;, slangen, vi sdifjven
en 'lPlsgieren,~n een hele :'1lenngerio passc:ê:'t in di t boek,wnar7D.n ~en Ol
en top di eTenvrisnd de sjjrij V8r is. Het :.\3 een grote o.ane enBchc.kelin:
~an interessante voorval:en uit bet diora~leven in de verscbillende
dietentuinen.4l zaar goeie foto's wisBoler de tekst af.
Wie eens buiten zijn spe~i3.al studiegebif,;~ wil treden,lE,ze dit boek.
Hem zal duidelijk worden b~e iedor dier ~nB mensen ieta te zeggen'
beeft. Aan ons slecl1ts de kunst om Dem ~J verstnnn.Een kunst,wno.rbij.·
do liefdo voai het dier ~et sleute~woor~ moet zij~.Prijs ~.9,75.
J)I"?;REN IN ONS EIG3N JJANt door KEES Hl-l.l':Li,
. . . .__._". __._. ".._--_. __._--,.,---..-_.---_._-.. . _.Dit boek is geen niouwe D.l1nwinst,manr b'Sleeft reeds zi~n 38 druk. Wel
eon bovrij s dus dat 1113 t er in is gaga:;,n.:Ji t de verschillen de publi catics hobben wi~ Han~ uel luren kennen al~ een echtL ó~tuurzwerver.
een goed waarnemer en een boeiend vertel:er.Dit boek heeft twee belangrijke kenmorken:le dot overal in ons kleine land in de natuur iet.
mo ai (;1 te· beleven i 8 ct] 20 do, t al die i·ersc'rÜllonde lnndscno.ppsn, w'o.o.r~12,t1 on 8 land zo rij J~ is, hun eigen typi sche :~:mnD. en flon~ hebben.
'Velke di eren dnGri n leven, 1.''161 daarvan vertel:' HanD. on s eou heleboel
wet8nsw2~rdigheden.8trnnd en duin,~eidenen plaaEen,vennen en rietland: Ó,e,t zijn do oorden Vl'J·ar Hena zijn z'\verfto':)btf.3n m~=~l{t en waarvan.
wi~ in dit ~oede boek de deolnem~rB ~ijn.
Uitgo.ve:Fitgevursmy. J.}I[.]JIeulenhoff AlJlstcrdam .Prijs F.5.90'
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