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[ONS 4e CONGRES VrEDEROM EEN SUCCES!

Hbt denkbeeld om in de ochtenduren de congresruimte .Jm te toveren in
een markterrein,bleek het geweldig te doen.Al beel snel kwamen de talrijke bezoekers in de gezellige sfeer tussen de fleurige kraampjes.
Ieder wae bet er over eens,dat dit iets bijzonders was.Ook de pers
gaf geestdriftige verslagen over "De ]Karkt van }J,eptunus ".
Naar hartelust drentelden de bezoekers lange de kraampjes.Hier werd
gesproken met de man achter het "verzarnel-kraampje",daar werd geluiaterd naar do uiteenzettingen van de medewerker, die met veel toewijding krabben prepareerde.De boeken uit de boekenstand werden doorgebladerd en vooral "de mikroskopie-kraam" verheugde zich in een grote
belangstelling. Met bewondering en verbazing aanscLouwde men hi~r de
"onderwereld van bet kleine.KJrtom iedereen vond wel iets,wat in zijn
lraam te pas kwam.
Wat wij zo langzamerhand wel gewend zijn,wae de grote drukte voor de
aquariatIn de B.M.stand stond een grote bak, terwijl men ook in de
praChtige stand van het Nederlands Instituut voor Biologische Leermiddeler. :F~Z.S4) de zee kon zien.Steeds is het toch weer opmerkelijk
hoo1'eel menson lange tijd geboeid blijven kijken naar de miniatuurzee a'Obter glas. Als we eens in staat waren ot verscbillendo plaatsen
in de stad zee-aquaria te plaatsen, zouden we naast Yerke~rsopstoppin
gen ook weer meer zee-aquarianers ~rijgen.
Het was druk d~e morgen. Vele bezoe~ers kwamen van buiten Den Haag en
zelfs uit bet buitenland ~rriveerden vele congressisten.
Leul{ ,'11 die ollde bekenden te zien,die ons de hand ~warnen drUkken om te
complimenteren met de keurige verzorging van di t Congres.
Na de middagpauze volgde bet meer officie1e gedeelte van bet congresprogramma.Op bet keurig met vlaggen versierde pod:'uru verscheen eerst
de voorzi~ter Rob Entrop,die ~n het bijzonder de buitenlandD& gasten
ver'lITellcomdo, en alle aanwezi ger: een rech t genoeg1i: k congres toewen s te.
Hierna lueeg de secretaris de '~jeer A. C. Verbann he":. woord . ln zijn
praatj e ~ "I1et is heus niet zo r.lOeilijk ••• !I beeft ?lij al die ingebeelde
vooroordelen en moeilij l{heden, die aan een zee-aquarium zouden kleven
weggeva~Jgd, Vooral het fO.bel tj e van iedere dag vers zeewater slepen
wer5. Gehelceld.Nog te veel leeft vooral bij tropische aquariumhouders
de mening dat het wel iets heel moeilijkS iS.]f~ aquaria op dit congres
gaven weer het be~ijs dat het heel goed mogeli:k is om met betrekkelijk simpele middelen iets heel moois tot 6tnn~ te brengen.
Vervolg pngi na 78.
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DE MIKROSKOOP OP STAPEL

TH een goed afgesloten donkerbruine fles en in het donk0r is deze
oplossing !IE fI bij na onbeperl{t houdbaar.
We leggen nu bet te verzilveren glaasje op een ondersteuningsring
in een plat glazen bal-cje en ldjken of de bolle kanl.(die naar bf'ven
gericht is en de te verzilveren zijde is) niet te dicht onder de
rand ko:mt~ anders moeten ·1.nfO GGn hoger schaal tj e nemen. We balen het
er nu uit en vullen bet bakje voldoende met een mengsel van evenveel ",Ai! en HE""Dan leggen Wf:: hd".:; horlogeglas er weer in.Het bakje
:moet zelf e~:m 1VIrr.'T'T~ bodem bebben of als bet van glas is op uen velletje Vlit papier staan"We leunnen nu but vormen van een zilverlaag
g00d volgen en als hij voldoende dik is halen we het glaasje ~r we~r
uit.We spoelen bet af met gedestilleerd water en laten het dan op
een stofvrije plaats drogen.Wo beschermen de zilverlaag door er
voorzicbtig een laagje lak op aan te brengen.Na drogen reinigen we
de voorzij de 9 dUB de bolle kart. Al s daar ook wa. t zil VGr op neergeslagen. is~kunnen we dit gemakKelijk vorwijderen met vlat verdund
salpeter1Zuur.
Wie van plan is om vaak iets te vorzilveren doet beter de gebruikte
vlooistofrosten niet weg te gooien,rnaar in een speciale fles voor
zilverresten te bewaren.Als deze fles vol is,is daar op eenvoudige
wij ze weer niouw zil verni trant. ui t terug tE:: i!:rinnen.
De bierboven "beschreven metbode kunnen we 0.1 tij d toepassen als we
glas moeten verzilveren.Zoals ik al eens opmerkte is het beter bij
microfotogra.fie een'vlakke spiegol te gebruiken,.die aan de voorzijde
verzilverd is"Men krijgt dan anders een meervoudig beeld van de mikr.oskopeerlamp.
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Ook amateurastronomen verzilveren de holle pareb~liB8he spiegels van
hun telescopen aan de voorzijàe om te voorkomen dat men een aterretje niet met een steeds goringer wordende intensiteit berhaalt ziet.
TIi t komt door het foi t;: do. t i1St liclJt bij een {lan de achterzij de verzilverde spiegel eerst aan de voorzijde gedeeJ.-!:.elljk terugl{aatst) terwijl 6e doorgaande stralen aan de zilverlaag tJrug gPkaatst wordend
Deze teruggekaatst0 stralen h:aats':;l1 ".~oor een klein gerjeelte aan de
voorzijde van het glas weer terug nanr de zilverlaag 8nz.enz.Tevens
cnt~taat er een verlies aan licht,als het licht door glas heen moüt.
Om aan de voorzijde te verzilv8TGn doen we ülles prec'ies zoals beschreven is. Alleen lakken we nu niet ae zilv~rlaag,maar poetsen hem
zeer voorzichtig up met een BehOUD ~eGmleron lapje.Deze sfiegel is
enl{elo maandon houdbao,r$ Dan moet hi~ opni l3UVi wordcm vljr~ül verd. Deze
aan de voorzijde v6rzi1verde spiegels verri~hten ook goede diensten
bij mic~oproJectie,De boven beschreven metbode is Jok gaschikt voor
het halfverziliTereD van b~vo verdelingspl'.isma' s in een binoculair
Gpzetstuh:. We laten dan do zil veTl.a,R.g :""10.0,1' to t op 'nal ve sterkte .)pkomen.
Een aan de voorzij de vGrzilveTd·;; spiee;0l lmrmen we 001<: maken door
eGD foutloos zakspiegeltje enkele dagun i~ een bakje met spiritus
te laton l:i.F;c;on.'70 kunnen dan de lakln.n.g mvt don watj8. zeGr voorzicbtig n.fbetten.:Niet '(rn'ijven I Schoon sp081Gtl?drogen, opwri,j ven met zeemleren lcrpj 8 on controlür8n op fOl.lt1 JOBbd:l.d.
Het oorJt:!'.'olero1:1 van eon plat. Op001''!::Jl.c OlJ foutGrJ gnat :-::st ge:Makkelijkst uls volgt.We gobruiken hot pl~tte glaasje o~ Spi0gd!tjc als
spiegolom boV. t i ] k-i.jke'J nrn,r nrm Go;d rechte duurpost of ri').k:li.ist.
~VG m00t01J de spiGr;c)l ochttJr r:::tlceJ.in[S3 gebrUiken. ve;r:,oont hÇjt SP:lt-::golboeld v~~ dG daklijst dan geen knikken en kronku:'s,dun is bij
bruü::baer. We dT'I]Jüan d\) spiegel é)cn kwartfl1ng on prcberon he t 11J';
eene.Ook nu m~g hij goen feuten vertonen.
Het op";{e:cl~Gn \T(l.{j zilverI'ustoD turmon Wd P.v~ 0,113 vc:'c;t d.oen.
Aan de resten voe[':en we een overmaat keukerzout toe.Je vloeistof
scberJl(8n vre nu af van Let ge\Tormcle neerE,lag en gooien 'cet weg.De
smurrie die we (verhouden mengen we flink wat ruwe natrarl1.oog.)pl. en
druivensuiker t08,We kO~Bn dit allen nu Ben flink poosje.Er vOlmt
zich nu een Z~Brte onoplosbare massa in het water. Deze zwarte massa
filtreren ws a~ bD we lossen hem op in zo weinig mogelijk salpetarzuur(20-30~.0) Uit deze oplossing is me:. indampen door uttkristallisersn zilvernitraat terug te winnen,dat door opnieuw oplossen in ged.
water en weer uitkristalliseren te zuiveren is •• Zilvernitraat ia
duur en moet in een bruin flesje in bet donker bewaard worden.
We zijn nu klaar met de mikroskoop.We bebben voor een deugdelijke
lichtbron gezorgd en we kunnen verzilveren.Dit laatste heb ik wat
uitvoeriger besproken omdat de litteratuur hierover nogal verwarrend
en vaak moeilijk voor amateurs te b8reiken is.We zijn hiermede echter nog niet klaar,maar voor de rest verWijs ik naar de litteratuur.
Onderhoud, keuring, hulpappara tuur~ roagGntia,me thodes, oeft:mingen, gespecL:üiseurde 1i tteratuur,handigheidj E'S en nog veel meer van di t allé's
wordon allemaal tot in de treur(~ behandeld door tal::'oze bOGKen tJn
tijdschriften.Men raadplege biervoor de litterRtuurlij~t ••
TensIe tto nog iets over de to epassi ng. Planlctol1 studie! Voor de studie
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van de bouw va.n planten en d.ieren in de zee.Het voortplantingsorga.nleme van een wier.Microchemische reacties op allerlei stoffen in
het zeewater en in weefsels.U kunt jodium aantonen in de doorsnede
van een wierstr:mgel. U leunt ook htit oog van eon steurkrfl:b Gers -0:;;kij ken .. Ko'rtom,. het mikroskoop i s een onOn tbeerlij 1<:: hulpmiddel Dm dieper door te dringen in de levensvronderen in Uw aquariuxl;,En di t was
immors de bedoeling niet vvaar? lKoge il<:: er nog eons aan herinnoren,
dat allo bt:Jgin moailijl<:: is, ook in d,,: mikrokopie ! Succus!
(In bet volgend numIiler de li ttoratuurlij st)
l-L C
/
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EEN REUZ?::: OCTOPUS GEV.AJ:JGEN

We lozen vaak in allerlt:i "moppenblaadjosH over griezeligr.:: gevechten
die duilcers plegen te hebben met unürr:li:;) achtarmige inlctvisseno We nemen zulke reportages vaak met 8']0 korrel tj G zou t!)maar onderstaand beri cht uit de dagbladen 'werd door Gel] 'Hett:it)schappelij k-gelovenswaardig
iemand g.::)lanc;c~erd. In de fj o1'd 'lan Trondhêim dreef \jon Octopus vulgaris rond met tentakels van •••• 17 motEl:r:! !Het lichaam had !Jen afmeting
van maar even 2.17 mrJter. Volgens de huur Si vertsen, directeur van de
Academie voor wetenschappen te Trondheim is dit hut grootate en best
bevmarde eXeI!1plaar dnt ooi t gevonden 'Nc::rd'l
Sedert 1874 ''lfJ!'dr:m inde Noorse wa teren 16 van de1'gelij ktl b<:Je s tj es
gevonden~ Di t lnntste t7xe:mplaar vrT'Jrd v(..;r.mc;t:ld\::Jli~i.K: door dG golfstroom
ui t het zuid 8n 'l~ngevrJQrd.

De Koffiehoek beeft al tij d een goede naam gehad als vindplaats van
sponswier,dat in onze nqua1'ia zo goed houdbaar en deco~atiof is.
,,[le kregen echter al tij d de indrUk dat bet a.angespoeld materiaal was
al Zé.î.t bet subBt.raat in de vorm ynn mosselen,muiltjeskettingen of
lege oesterscbalen,vaal{ in de zandbodem vasto
Van een 'Nerkelij ke groeiplants~ zoals di t het geval was met de bruinwi eTen op de dij khe .lli.lgen-VlD,s [':Gf'm spral{e. Tot voor. kort G ch ter heb
ik kleine Gn middelmatig grote sponswieren nungetroffen cp dG grote
verspreid li~~ende steenblokken.
Direct heb Hr.- toen de leden vnn de Haagse Werkgroep op di t fui t gewezèD
en hot dI'ingende YfJrzouk gericht '\l1n dezo rotsbloKktin gaurJ stukken af
te b,'J..l-:Ken,m.'lnr daze vegetntie aerst de kans te geven zicb flinl<:: te
onuwikkolenoL.'lter zullen waarschijnlijk ook de kleine stenen~die gemakkelijk met} te nemen zijn,ook begroeid raken.Op één der excursies
troffen vvij een :B.lcT.-er (gt30n Hagen3.ar) in de Koffiehoek o,o.,n1dü.l met
bei tul en bnmor do 1.vierc;n 10spi.3U terdtJ. Toen Yrij hem op deze spontane
"!iorr:1.'oei 8tt,-mt m'1:::,,,kton cm Dim! vt-:rzocht0n deze wieren ongemoeid te
lnte~.bloek hij weinig bclraid n~n dit verzoek gevolg te geveu,Hi.j
had 0.1 zo lang geen vd.C:7r meer in zijn bok gehad en uvn paur plu.Kken
mindur was zeker zo erg niet. Dat k\vnm d::::.n OOK w01 YHJer goed. Beste
m8nscn~Dit is niet zo~ls hot hoort.Het is een soort gr.::lijK geval als
orchideen-uitroeiing!Laten We blij zijn net deze spon~wiervegetGtie
en er col{ zuinig op zijn!
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is arm aan zee-biologische films.Op het gebied van het
zee-aquarium is bet al heel droevig gesteld. Voor propaganda doeleinden zouden wij dus een :'llm over de liefhebberij van het zee-aquarium
beel goed kunnen gebruiken.Ondergetekende is bereid deze film belangeloos te vervaardigen, zodat dus alleen bet benodigde filmmateriaal aangeschaft zou moeten worden.
Laten wo kort zijn.Het J3estuur hee:;:"'t goede plannen voor een mooie film
over bot zee-aquarium,h8t veldwürk,wa,Brbij bet verzamelen van zeedieren
getoond wordt,de inrichting van de bá<: ken en •••• het genot van het aquarium met zijn bizarre dierenwereld.
Enige tijd gGleden is een begin gemaakt met de vorming van een B.M.FIU,'lFONDS.Bij speciale gelegenbeden als propagn.ndaavondun en ook op
ons j.l. gehouden ~ongres maken wi: reclame voor dit fonds en worden
do golden bij Stuk~9S en best jes b~~een gebracbt,die nodig zijn voor de
vorv~ardiging v~n Jnzc eerS~G B.M.~ilm.
Het wordt een film voor nl:e B.M.-srs,maar liefst ook door Blle B.M.erseDi t wil niet Z8F.Sgen dn~ wo 1111Gmnnl etchter de opn.:1m~- camera. zullen
getlln sta.::m of als :::ilmstorr"in op zu:',!,en go,cm tr8den.Een iader kan .echter tooh zijn deel bijdragüt,on ~8l toor uens in zijn beurs te tasten
voor bet B.M.filmfonds.Eün ~ilm van ong0veer een half uur projectie
go.ut een F.500.- kosten met :a.ten we zeegon eon lengte von ongeveer
250 meter.l Meter ~ilm kost ~B F.2.-.7ij willen nu di0 250 meter in
stukJ{en aan U lezers gaan ver~open.
E~n moter dus F.2.,5 meter F.~O.- ,10 mc~er F.20.- U kunt nu zelf bepalen hoeveel meter rr vm do 2poel voor ~r rekening af ~il laten 10pen.Het is al v:lker bw;rezen,dnt w;:wneel' :S,IK.-ers iets willen bereiken
zij het ook bOTeiken • Oole di t keer vr3g0tl ':rij Uw medewerking. steun t
ons filmfonds. Hoe sneller ':let geld bij een i6,[. 00 snellur Vle kunnen
gaan drnaien.7ie ~ou niet b.v. op ons volgend Jongres in 1955-dat
wordt ons eorste :'ustrum congr0s-de premiere vT:'lltHl m0emruHrn.
M2ar zorgt U er dnn voor d~ U kunt zeggon: Ki~k die meters die nu
door hot 9roj3ct~etoeBtel rollen,hob IK butnnld!!
Stort Uw mntorsbij drae-G op Giro 606100 stichting Biolog:La Marl tima
Scheveningon met bi:vcrmeldintt, V~kn FIIlTFOl'TD8 1.1K.
Duil<: ill Uw beurs ho:; i~ voer een prachtig plan.
aet Bestuul van
Biologin Mnritimu

~ederland

Op det oongres beb"oen verschillende leden bij de lT Z. S. bun bestellingen geda.an voor Middellr\ndse zeeanemoner. als Purperrozen,EdelsteenroEsn,GorJelrozen.Wie ook nog van de partij wil zijn bij de eerstkomende
i~pol'tzending wordt verzocht per omgaande zijn bestelling op te geven.
0

HEEFT U SPEer MoLT;] ImmEN?
Dó redactie zou het op prijs stellen om VBn de lezers eens te mogen
horen over l~elke ondervH::rpen zij 8ans :"uts speciaals in \-Ti te. JITariua
zouden willen lazen .Hoteert U dus eens -J"vyv~rle::ng6D s op een lijstj e en
stuurt U ons dat toe. Uw wensen zull.en dal in Vi tB. Marina in v~rvul1iDg
gaan.
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Ifu. was bet de beurt van de buitenlandse gasten om bun groet te brengen.Herr ~Modest deed di t namens de zee .. aquarianers in Dui tsland.
Herr Rothenhausler-Zwi tserland.-rnaakte van zijn groet een entbousiast
betoog voor het zee-aquarium en lanceerde de zlagzin:Het zee-aquarium
is het aquarium van de toekomst.Op amusante wijze bracht de beer v.d.
Hoeven de groeten uit Belgie over.Deze bartelijke woorden werden b~
antwoord door de voorzitter,die yervolgens zijn lezing bield :Zonderlinge belevenissen van een strandjuttor"Verscbillende bijzondere
belevenissen alsmede humoristische anecdoten uit een twintigjarige
na tuur hi stori sche strandju ttersloophoan passcerd.an de, revue.
Aan bet slot van zijn lezing vertoonde opreker oen serit;l lantaarnplaatj cs waaronder in natuurlij kc: kleurerl betreffende verschillende
zeedieren en het veldwerk van B.M.
Hierna volgdo het hoogtepunt van de middag en ~el de gastspreKer de
heer Dick van Si,jn.Hij verteldu op· smeuiige wij Zt~ van zi;jn reis naar
8én van de bi,jua onto8gangkelij kG rotf::h;ilnnclj GS ten Z.1d 1 van Vnlles
in Engelan d. Zij n woorden werden gei llustr(:;ord do Cl~ prach ti ge fj: lms.
We kregen né1:1st do spreker oek bdvlondering '1001' de ainl;tl\Jt Dick "(an
Sijn.Unieko c:pnamen linten onB b801don zien uit hot in':;iom:; leven
van papagaaiduikors,jull vm gcmtlJn,stormvogels eta.dio slecht8 in
het broedseizoen de kale smalle rotsranden komen bewon~n.
In spontaan ::.pplaus beclankt0 de zaal de beer van Sijn voor al het
schoons dat bij Gns bad geboden.
.
In het dé',nk1~oord \fan de vocrzi tter merl{te nij terecht OJp,dat al is
het zee-aquarium nns .hoofdinteressegebied,wij toch ook onZe ogen
open moeten houden voor d8 schoonheid van de natuur in het algemeen.

Een kort slotwoord \fan de voorzitter ~esloot dit geplaagde congres.
Tct weerziens een volgende keer.
Het was vveer een ecbt B.M~ congres geVy,:·ust,vvaarop velen nog lang met
ge~oegen zullen terug zien.
A.C.Vvrbaan.-Secr.
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door A. G. Verb""n.
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Deze keer dUI:! iets over de achtergrond van
........- -.....
.,........,...""
-----,.het verzamelen. Die achtergrond on tbruekt
maar al te vaak.Kortgeleden ontmoette ik iemand,die met trots vertelde een verzameling van meer dan 500 exümplaren tG bezitten.Tvevallig
weet H~ dat deze man een kleine p0pulatie van zeldzame ZOG twatermolluskon uitrnoordde,om ze toch maar vooru.l in zijn verzameling te hebben.Als doze artikelen tot gevolg zouden hebben,dat U op deze mnnier
gaat verzamelen,wenste ik ze nooit geSChreven te heboene
:.~at verstaan we dan onder die e.cntergrond?v7el die achtergrond bestaat
uit een inventé1rislijst,d~D wel knartsysteem,waarin de gegevens ~ver
do gevonden schelp vermeld vwrordtm!'Hoe leeft het dier", di t moet dç
... 78....

Yl"aag zijn bij iedere sChelp,die W1J ln hunden .t.;:;djgoao"Hoe voedt
hij zidl'? Hoe 7.Vl',;t biJ voor naKvmelingen? Enfin zo zlJn er nog
vicl mC!01' "lH-t,g;8Yl op te schrijven.I'robeert U dan zelf e ..ms 11et ant,TUU l·a te vi n den
Hoe?oDat is mogelijk vaak door literatuurstudie te plegen.Een
goed handbOi'Jk zal vaak reeds een flinle eind op wug htilpen.Heel
vaak OOk lmrmen Uw f;3igen ~1'1aarnemingen dienst doen.
Stellig ~ult tI nu mijn bedoeling begrijpen.Misschien zal iemand
cpmerl\.sn (i~i,t er d~m w81 euns oen hele studie nan vast l{t.;,n zi tten.
JUiSt,Ol1 in z',~J\.fH'f::: zin is ht::t ons hieT OOl( om beg.:mnen.U zult merl{en d:1t bet v':;rz~mt~,lcn op deze m:-mier iets beel '::U'Jdcrs is,dnn het
domweg bijeenr~0,rtm v~n "schulloplos".No.o.st do prett:gG speurtochten langs d0 vloedlijn betekent het ook een verrijking vo.n de geest
dnor de groei8ode bewondering voor al hot schone in de natuur.
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Of verschillende verschijnselen ~nn louter toeval toe tG schrijven
zt'l$,. do,D wel logi scht; gevo Ig,an zij n v.'J.tl onbegrij Jelij ke kosmi schEi
wetten en regels, ••• deze strijdvrTlg zull(m \'le voor W.:1t de "toevo.llige" verschi.jnEHüün in het lev~:m betreft~in het midden laten.
Wie zich wnt in do natuur en de nntuurstudie verdiept,komt mijns
inziens spoediger terug van dezG toav~lstheorien,omdat het ~em weldrn duidelijk wordt dat de natuur geen samenr.:1:3.psel is van losse
cnddrdelen}diEi elk op zichzelf be3tD.~'l.Dsmogelijkheid hebbep,m.:1C1r da.t
hc:t one radertj e vnn het grote NCttuuruurwerk zeer precies in het andere past en dit weer in een volgend en zo maat door.
Het zou immel'S dW'1[lS zijn te gelovon dut een ,walvis zo manr toevallig in do Zi:;(; voorkomt, een vogel zo ma2r toevallig t~\:m Dtist gaat
bouwen enz"mz.W32rom het echtür ni,;}t tOt;vallig is,m.::1:J.r eerder een
schijnlJD.r:r 10rr,iBch ls0volg van oen en-:::.nder, dnt is zekûr een zeer 1ngU\'J"iKln;ld probleem ,m yc:,nK niet 8t.:ns geh~81 klopptJnd te vE:r~cla.ren.
:Sr bestaat '.Jen yerb~nd, 'Jon v'ê)rhouding tussen 0.]. è.ie luvunde wezens
V~D du 8;;::h,:10 'wo.:ruld.
'iVi CJ :,::-'"lJrhch tir~'H to e fT,an t zi en z~~l ook on tdekken dtl, t deze geweldige
kringloop of cyclus uiteen lijkt tu vallen in Kleinere kringlopen.
TIenuk0n ~8 rnanr BGDS een oa~nblik non de levensgemeenschap in een
sloot of pl~s~de kringloop 'in de zee,dc lûvensg&me01JSchnp in het
oerwoud; dij kd.nr;loop vnn de- tltikstof enz. enz.
Wo.nnGc:Y' we uen bJp~i,c:ld·; g(Jm(;c'Dschap-v~c;l-;: verband hov,donde met een
b()p~:·<l.d lD.ndscht"1pSk~",rö~l{tc;r-onder de loupt: gnan nemen, zull.en we zitln,
d',r, bup'è'lldo di,:;ren UlJ pl':mten nam"! op ~lka[lr ingestold zijn.De bodom ~~~rop ga18efd OD gegro~id ~ordt is vnn~ de hoofdf~ctor,welke
oon ITGmuonBoh~p tot gümeensch~p stempelt.
ó RGp" Wn 'Nr:~
ons tot ht:"t z,judiGT (1,) purpi;rsl:lk, da.n zullen we zien dct
. mili 0U> I i cbn.amsbouw, YOf'.)di n~, ycrspr,:cd. ding en voortplan ti ne; all(1 :
zeer n~uw met elk3~r zijn vsrwüV0n.
'hnnc'\)r 1'18 Engdlse r;n Frc,nsó rott3kust<::tl mt::t onZtJ kust g~Hm vergelijken;bvstoat er ,in kir~ktGr wal eeD hUillGlsbr8Gd v8rschil.
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Wederom is een nieuw'deel verschenen in de reeds bekendheid verkregen serie"Het Handboek voor do aquariumliefbebber" en wel bovengeneGmd boek.Hot behandelt de trcpischo vissen uit Zuid-Amerika,welk
werelddeel ecn rijk!) bron is,waaruit talloze soorten tropische vissen stamrn~m. In de inle iding bespreukt de schrijver de geologische en
klimatolor;ische aspecttm van di t uitg0breide vanggebiod.
Daarna volgt de bespreking van 8ordé.:rJ met 4 farniliee-er volgt n.l.
nog een d,:;ul ov)r. ViD[3erJ uit Arn,;rika,well{t) geillustreerd met z'wartwit tekeningen en zwart-wit fotc's,tevuns een mooie kleurenfot~
aan het bnp'in van but boek. Van iederS' vis wordt het verspreidingsgebied,de biologic cm do vurzorging opgt3gevun,alsmedo de auteur,die de
vis voor het t;orst heeft buschreVrJll.Prijs voor intekenaren F.5.90
Voor niet intu]ümaren op di] surie F.ê..7~).Uitgav8 Hollandia-Baarn
L3GJ:ND":F Y\.N

HOI.Jd~tq-!);)

KUST door CARSL VOOR.lf03VEH. Illletstr. J ,AH BRUGGE

Z''lcrveud langs c·,.m ()t:"mzaam Noor'dzcüstrand kan bet zijn alsof de wind
ons -'''iond8rlijk>; v'JrhaLm doet. ~hrbalun vün romantischo of zeer prozaio~l]o (:iard~ Cnzl~ "'Toorouders stclrlc;r Y0rlmccbt aan cn ook verbonden
miJt d
nn.t1l.UT'7ar,-m YTaarschijnlijk ontvankelijker voor deze fluisterinp;on.Stork leufden bij bon dG volksverhalen,die gez(jten rond knapp~:nd vllur vc:rtcl1 on doorvurteld werden.
.
Car.ü 'IcorhfJ()"7 }D hi;)oft oon 36 logcmden in deze: bundel bij eengebracht.
Sommip;c ricr,ben Tucht::.:tTfH,I\:D yurband mijt dE; zee, andere verbalen van
vro.JrlcL; G»b\nrt'miGsi~m, dil) zich afgospoeld zouden hebben acbter
HolL'mdfJ blonde duinonJ:euut. Wie zich graar; eens in dezu 10gendarische
GfccY' v:jI'pl~latG, 1}1~()ft 1üe:r.' con zeGr mooi:j bundel.Het boekske verdient
al10 l()f ''lat l::é:t tYPo'T;J,fiscna w0rk '1f1ngaat.Drukkar,uitgever en
typcrn' i;JCh-d ,Tormr;',:7,;J' allu GOT.D; prijs is slechts F.4.90.Uitgeverij '!'l.GtH~d() N.V.-Ik~lft
1

YLWDTIJHPIJ?ELS !l.-';H lm'2RILA1\jDS KROON deor H.J.van DOKKUlVf
t bc,.:.kj u is ui tr-çog<Jvon door "Del'oronlnan" 'Assen' in de serie :Nederland, b:d; :: and'.'7D/iTi n\li,' ','{on u!J •
De Jctri j VOl' 'V'O/'T t hi er cl 0 or do gefwhiJdcmis van onze onvolprGzen
':!'ldd<JLJeülEmdcm,diG Ull(\; strandjuttl;r in zijn natuurwandelingun zeker
v~~k hu~ft botrekkon.
Hiclltte bij d~~n doorG~:,:\ns zijn ar.ndacht sterk op het n8.tuur historisch;
'wpect V'W r;il~mchm rü:J rroxol, Ti::rschelling of één van de o.ndere
oil~ndun, et,Jllig I.JGTde Btrand en duin, Gcherre of slik hom niet veel
omtrent de V~Qk bewogen gGBchiedenios6n,walke onze wadden eilanden
in de: lc.()[/ dür 8UW'iJt]t1 hobbtm gem'J.r.kt.Hiürvcm vertel t di t boe~ e on
hoe l:c'.n hot t:.ndors d~~t do gc;d:J,0hto ZC:G U11 :J,llea V'f.:1t d:J,crmee verband
houdt, or in VQT17QVi'::D iO.TijGn pretti,':$ b00},(jo,dat ons de \lc,ddeneilanden
ook GODO uit eon andere hoek belicht.Prijs. F.4.75
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