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Ik beb de eerste St.lUcolaas-reclame enkele dagen geleden reeds in
mijn brievenbus gebad.Daarin beeft de Sint,geassisteerd door een
stel zwarte pieten met als scboenen op Zondagmorgen glimmende gezi cbten,mij doen weten dat de tij d van geschenken "geven weer daar
is.Een massa aardige dingen,waar je een ander nu eens echt een re~
ze plezier mee kan doen, waren in de reclamefolder afgebeeld.Nuttige voorwerpen naast luxe en protserige prullen.
Mensen zonder fijne sm~l,ak wordt r.et met zo iets wel moeilijk gemaakt.Keus maken valt vaak niet mee.Tooh weten de respectievelijke
Sinterkl~zon altijd tot de juiste oplussing voor deze problemen te
komen. Zoiets eist toewijding en inspanning,maar geeft voldoening en
vreugde bij schenker. en ontvanger.
Groot en klein,..wèl- en niet aan Sinterklaas gelovenden,kortom alle
v!orden in de cadeautj es"roea g.esleept.
En laat nu Biologia llJrnri tima-in de vorm van bet Bestuur-ook n("\g
sterk aan St.Ni colaas, goed he ilig mnn gelovGn. Ju heus gelooft lJ mij.
Iedere dag gaat ons hart sneller kloppen.5 December komt al zo snel
dichterbij.Iedere dag vragen wij ons dringerder af hoeveel nieuwe
leden Sint Nicolaas dit jaar in onze giroschoen gaat schuiven.Verl~
den ,jaar had de Sint het ze' gednnn~dnt hij voor "oppassendE; kinders"
een j aOor-abonnement bij ons bestelde' .Toen werden wij dus zelfs in
hot hoofdkwnrtier van de oude Baas betrokken en moesten wij aan lido
zoete jongen"melden~dQt de Sint voor hem F.4.-gestort had en dat hij
duo vnn lido Sint of 'Sinte!!I een abonnement oadeau had gekregen.
Dat is dus één tip boe U Uw vrionden,mQn,verloofde met Sint Nicolaaa
kl:nt e;Gdenl:en.
Eigenlijk luidt bet gezegde:Kindertjes die vragen worden ~vergesln
gen ,maar wnt kunnen wij er aan verhelpen dat we brutaal geboren zijn?
Wij ~ebben op ons, verlanglij st je heel gewoon een paar voor ons leuke
oadeautjes opgeschreven.Nu vooruit U mag ook wel even stiekum op ons
verlanglijstje kijkeng Hier is het:
Verlanglijstje vnn het Bestuur van Biologia Màritima.
aan alla B.M. SinterkInzon •
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TI JDSCHJU PTEN
Microwereld: Dit is de uitgave van de Nede~landse Vereniging voor
MiflTos_opie.Het vertnhijnt 11 maal per j aar.De inhoud
i s ze c:r inter(;ssan t en staat op hoog peil. Jaarabonn eroent
F.6.-Voor inlichtingGn kan ID8n zich wenden tot ondergetekende via de rodactie van Vi ta Marina.
'Mifirokosmoe: Een soortgelij k Dui te orgaan.NaRr mijn bescheiden mening
is dit hot beste tijdschrift voor algemene microscopie,
dat ik tot nu toe zag. Hot g0eft veel tochnische tips.
De pri,] S is 5 maal zo hoog. Verkrij gbaar in de Openbare
Leeszaal te den HaaG.Alle jaargangen tot 1944.
Tbe Micros-eope: Het ~ngelse orgaan.De Engelsen zijn vooral zeer bedreven in do microfotografie.
BOEKEN

ALGEMENE MICROSCOPIE

De Wonderwr3reld van het }[icroscoop doer D:-.A.S("hierbeC:k.Uitg.W"P.van
S~ockum &: Zn .Den Huag.
Dit boek is geschreven voor du beginneling en de zelfstandige microscopeerch:roPlet bovat e8n paar honderd oefeningen op allerlei gebied.Hat is ideaal voor de natuurliefbebber,dio de microscop:e ook niet wenst te verwaarlozen. Veel afbeeld ingtm (00(. van plankton!) en veel 1i tteratuur-opgnven. Wie di t bockj c heeft doorgowerl<:t is behoorlijk op do hoogte.
Inleiding tot de lHcroscopische Techniek ::loor C.van Duyn J'r.A.M.'fechn.l
Ui tg.m .E.Kluw8r,D0vûnter.
3en prima gids en handloiding voor meer serieuze microscopie op bot laboratorium en voor dt.:) g<Jvordord0 runateur.
Het beschrijft uitvoerig de methodiek en receptuur, alsmede een aantal meer gespeoialiseerde apparaten en werkwijzen,zoals b.v. de microtoomtechniek,po1arisatiemicroscoop en'phasencontrnsttec·rmiok.lk persoonlijK zou het
niet graag missen.Prijs F.15.50
UICROGCOPISCHE

1'}~~CmHEK

The lTicroscope 2.nd thc practical principlos of observation door 'rheodor,} Stephanides ])I. D. Ui tg. Faber&Faber Ltd. London.
Dit EngelsG boekje beschrij~t de juiste wijze om een microscoop te gebruiken, iets waar de Engelsen in thuis zijn.
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Juist 1netGllen,belicbten enz. Velo wer.kWijzen in schemavorm.lk heb

bet zelf op de kop getikt (t"'1ede hands) bij boekha.ndel DIJ Slegte in
Den Haag voor w.3.75.îr zijn er nog meor.
MICROFOWRAFI TG

'Pbotomicrography in thcory 9.nd prn.ctict: dccrCll.P.Ghillo.bbr.Uitg.
J.'Viloy & 80n8 Inc.JV.Y.,Chapman 8<; Hall,Ltd.Lvndun.
Het bustG 'boel\: (lP gebi(~d van de gevwnu microfotografie.

Het omvat niet de bijzonderu techniek8n.Dezo verschijnen
later in ::tpo.rtc monografic;en. Talloze vüürbeeldt;;IJ van hoe
het niot (JO \7l:ll mO(:it. Aan htjt \)ind 'Van (:lk bÜ(JfdstuK een
anntal vruGoD om Uzelf tG ovorhoren.Bijna 800 bladzijdonl
Prij B • • •• li'. 6 f) • 9 O. • • !
Microfotgrl1fie in tb'.'crio:D practijK dour K.H.ldema,C.v.Duyn .fr 0n
E. Sch''l.r1ek. ::i;'.m guc·J l,(-:dc~rü:mds b')f:kj G.

Het lUcroscoop do,.lr 'Jr.P.}{.v'J.n Cittort.Uitg.J • .Novrduijn &Zn .. G0rincheIn
PLAN'K'T.'Olm 'T.'TJDni~
Handleidin~bij de practische
nismdn d!-.·::r ~:ruf.r.v·~lrJ Oya.

studiG d0r niet-parasitaire micro-0rga-

Prof.v.Oye uit Gont haoft eun 40 jaren 1~ng8 8rv~ring in
studio.In zijn b0Skju vindt U uchter g~en
rmkr;lu ~tfbo . )lding veln eCD pl:.;.nldonurgo.nismo.Dr.A. Schierbe',)\: z,:,gt ervan in NIicr!1'!erel::l :Jlct beek is dus geendoter--"
mi.nc,::rbcGlc,ma~~r bot g:;cft r1cm,die zich ::'.~:tn de: lllicrobirJ10rJ,ie'dlleD "ri,jdnn,d,,,: DudigrJ vlEmJren (jl1J dit w.~rk gusd tij
d_:Ji:m. V;.:Jr p1 ~mkt Jns tudi c::-mCmSG11 ~:nmisbatlr .Enorm v(;(;l
litteratuur l·p{!r~vnn.rrijB. F.i3,55
TIw Ji;larin,:J Pl'mkt 'n cl 'cr Jt)bnsL;n '_J •.'1.
7~î,11r'z'~'lfbtJeldinr",en.!~,;';r géJ:Jchikt VuGr determinr.. tie Vülr,,;;::nfJ nfbdelding"m.Hat Ii~nr;01;:; stee·rt niet,1r.,rrmt or is ]në:wet
gÓGn t·d" st ~m d.] WU'lun ziJn la. tij ns.
bovong0nr~mde

:MA:"J( In CROT?'K~NING~J\f V:JJ lIETGBJ:;;n "J: ZI2:-':1' liGT BEHULP VM:J 1:SN VJ',l; D3
VEL~ TEJmNAPPAH"lTI~H DIT~ C\G::-t,AL BESCHn.BVE1T 'VORD':-.s1'I EN DI?J U ZELF KUNT

M'.I'1.K.~N( Zie Uikr;::kcsmC's)
KnUTS~LTGH

In "Jcngens

!JD

natuurkunde!! van ,T.C.Alders,is

(.'l,k

oen hemdleiding c;p-

zelf Gen rücrcsc"cp te maken. "Verder' het tijdschri ft Hi.t.\:rc. kc sm;. s.
YCl:r bnt zelf maken van allerlei hu1po,I)p3.r.:.'Guur is er dan
gen;\TIlen

CEl

n,)c;"Arbeitsgerät des TIic.loget1,selbst gfjbnut ll d'Jur Dr.Geüra8 Stebli 811 Hcrst Kaudewitz.Bcuwbeschrijvingon van vlin'aerDot,pl~nktonnet,d6 ~ic. als prcparaar~ic,mikrctuum enz.
Ui tg. Fr ,',mkb 'Bcbe VorL:ngshandlung/::>tu t tgJ.rt Prij s .DU ó.80
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Na de bespiegelingen in het vorige
arti1~el keren we di t ke er terug to t
. --...
de prae tij k.
In dit praatje dus iets over de kleine lfchelpen. van .'>nze kust.
Pak Uw rugzak en ga In\38 naar het strand. Voor we vertrekken zullen we
eerst Uw rugzak nog even insIt'Jteren.Heeft U dEi potten Toor levend
materiaal meogonomen?Zijn do dooSjOB voor eventuele anderd vondsten
aan1VGzig'!?
Goed,vergeet dit .koor geen zakje moe to nemen.Nuom desnoods het knikkerzakj G van Uw zoon tj e of doch tC:rQ c; maar, ho 6vwl een gro ttJrE:: be ter
is.En nu "op jacht" naar ht:t J::10in;.; grut.
Vele b~ginnerB vr~gen zich mot v0rbazing af hoe zij dergelijke kleine exemplaren kunnen bomachtigen.Loop maar eens mee,dBn zullEin WEi U
helpen.
Hoe~el ook hier routine een woordjG m~e gaat spreken,kunnen we U al
vlug weg~ijB maken:Doordat bet kleino meteriaal veel lichter is,
~vordt hot d oor de galven heft lt8rS t getren sportefJrd. \78 zullcm dus
sehe lpon als ];Iys elIa biden t.'l. ta en T!lon tasu ta flHruginosa-Hollan daG
no.men hebben deze scholpen niet-mo;.;sto,l beven aan de vloedlijn vinden.Eon dooltroffender methode is hot gruisondeTz00k.
}J""u komt "Uw lmi kkorzalc" vo,n Po,s. Vul doz8 t.:t;n smet sebelpgruis. Liefs t
het gruis dat na Oostonwind op het str~nd te vinden is.In dit gruis
io zW3rt do overheersende kluur door zwart geworden t6p~lhorentjes
en stuKjes eO]{i]s.We spreken dan ook wel van bcrentjeseruis.Ons vult
direct do typisch8 vloedlijnvorm Op.N3 Oostenwind vindt mbn geen
lo,nggorekt8 vloedlijn mo,ar veel mBor kleino bankj~B,diu loodr~cht op
de kustlijn staan.
Het moa no,ar huis genomen gruis wordt eerst goed gedroogd. Droog gruis
is vc;m zl::lfs·prekond butt~r te bew·erken dan het natte. T'lSf3en di t gruis
nu wordtm vaak bij zondcr8 schelpen gevonden. Bustig nch tGr Uw bureau
zi tt8nd kunt Lr het op 11i t papier ui tgespreide gruis o.:ln een nauwkeurig onderzoek ondtHwe:rDdn. Als U vorschillonde zeven tot Uw ·bGschikki~g hebt zal dit onduizook v8rgem~kkGlijkt worden.De aldus gevonden
exemplaren kUDnen het best opgeborgen w0rden in glazen bu1sjes.U
doet er goed aan al vast bij het uitzoeken de buisjes bij de hand te
houdon om de vondsten direct op te bergen.
Om stukraken te voorkomen verdient bet a:J.nbeveling eerst eEm watj e
onder in het buisje te stoppen.Natuurlijk gaat in ieder buisj~ g~lijk
eon p.::\'piertjo waarop naam,dCLtum on vindpluats.
U zult w~l merkon,dat vank zeer jonge Qxumplaren van bOKt;ude scholpon laotig te de termi TI eren zij n • Vooral de jonge s trandg:.::~per i B hiarcm berucht .Het is dll8.rom aardig naG.st Gun volwassen eXt3mplaa.r de juveniele yorm te bewo,ren.Zijn we hL3r eenmaal mee bezig d::m volgt de
rest vo..nzelf.lT:1tuurlijlc zullen VlO dan gaan pr8berEm 'van itJdur dier
de "toebel1oren 11 te verzamelen. Ik dtmk bierbij. annde d<..:l{S0l tj es (
opercula) van de horens,eierkapsels,reganerQtievorm~n,klGmvormen9
abnormc"li tei ten enz.
.
Ik kan U aanraden eons een plankj e te mC:.ken waa.rJp een· ·wulk,heteierkàpsel,enkele juvenie16 exempla.run on het opereulum gemonteerd worden.Tl',; garandeer U,dnt U plezier zult heb'oen van dit 'itotaalpreporuo,t.
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PlakKers van onze imitatië---rà-täkiii3t

Dieren welke op r6tsige kusten leven zullen bet bij ons mQeilij~
kunnen uithouden,cf zij moeten genoegen nemen met wat wij ben als
imi tatierotskust in de vorm var; bavenhoofden en dij ken hebben aan
te bieden.
En er zijn enkele typische zeedieren-vnl onder de schelpdieren- die
onze pieren ~n golfbrekers niet eenG zo'n heel slecht surrogaat
rotskust vinden.
~en voorbeeld daarvan is de ?urporolak,waarover we het nu eens willen hebben .De Purperslak maakt deel ui t van de familie Purpuridae,
waarvan vertegem'Toordigers over de· g8holt;; w6rt::ld verspreid zijn .Ons
land wordt slechts door ~;"~n soort van deze familie bezocht en wel
door Nucella lapillus.
On~e soort-als wo bet zo maar ~0nB mogen neemen-beperkt zicb echter
niet alleen tot ons land,manr leeft up alle Europuscbu en Amerikaanse kusten van de NODrd Atlantische Oceaan. Zelfs tot in dü arctische
zone,Zuidelijker dan Spanje komt tij ecntar niot.
En nu .1s bet heel typisch da.t wu zijn vorspri:JidingsgebiEtd in Nederland zelfs al he ol eng kunnen begrtJn z!:m. 'ren l~oorden va.n de gemeen te
}J[onster{Zuid HOlland) zul je bOI!) op geen ünkele dijk,buvenboofd of
Golfbreker D.A.rl treffen, Ga j C~ eeb ter i ets zuidelij ker dan .Monster en
7J'el n~ar de Hc ek V'ln Holland, dan vind t jo er to..llozen .Dtj HCtdk van
Holland "is voor de Bchelpenverz,~Eüa[ir vlIJ1 de vindplaats bij ui tnemendhoid.
Nu wc het toch over het verspreidingsgebiod bebben 113 l1et wel D.o,rdig
om eens te vertellen hoe men jaren geladen eens getracht beeft bet
verspreidingsgebied van Nucell~ lapillus naar het noorden te verschuiven.3en groot a::mtal op de Heek van Holland v·erzaruelde purperslakKen werden op het havenhoofd van Scbeveningen uitgezet,maar zij
verdwenen allemaal. Waarheen? D~,(.'d?Het 6tntyro ord moeten we schuldig
.blijven.Toch zul je je 3fvragen waBr dat nu in kan zitten.Hemelsbreed
is de n.fstand van Hoek vtm Hollnnd tot Schevemingen nOB geen 20 km.
Het materia'11 wan rui t de pÜir0n bij de Hoek en bij SCheveningen opgebouwd zijn ie het zelfdo.ln bcido gebieden leven voldoende moss~
len en zoopokkan,welKe tct vcedsel kunnen dienen,terwijl eok in SeheveningJt1 op de nL':crdzijde van dü Huord0rpier tegen Zuid-Westerstormen
en dG Zuid-Ncord-ctroonl,welke langs OrJZl;l kust vc,ert,beschutting is.
Hoe het ook zij,de corzank zou misschion te vinden zijn in oen mogelijk vc~rscbil in watorsamenstc::lling.
Wnnne:Jr je n'), op de Yiocrdorpier in Hoek vrn RolL-md komt,mcet jG niet
dcmkon d:1t je bepa.::tld ever de Purpers12kken 13 truikei t, '.V2.n t je zul t
ze tech in hun sehuilp13ntscrJ moeten o9zGeken.D2art~e sta je sems
baAst cp je h~0fd tussen de grGtc rctsbl~kken,wacr ze in sp10t~n en
ender stenen V:1stgQZOg0n zitten.
Opvallend zijn zo-genZeg en verw~rren ill0t gcwune alikruiken behoef
je ze zeker niet.Het zijn Bt::vige hurens,die tc,t 35 mm grout kunnen
werden, Dl; gr;)ndkleur v[tri G'Jrt V;::I,l1 wit te t denktirbruin , lSOIYW met D0g
denkerdorspi raaI ö·nn d6n
... 85-

\

\

De horen Ol3staflt ui t ongev\~G_r 6 windingeri~wanrvàn de -lao.tste de
grootste ia.De bui tenr::md ïan de mende.gening is'vaak geka.rteld.
De purperslak kan zijn buisje evenn,ls de wulk en vele andere elakkensoorten !nst sen hoornacbtig dekseltje,bet zgn. operculum,af~
sluiten.
'ilanneer je bij eb de s:takken tussen
de r~tsBpleten wil peuteren,zal je
me~kenfdat ze somB terdege vastzitten.Je T~aagt je dan wel eens af hoe
bet dier zich uit deze benarde poaitü; weer zal weten tfJ bevrij den. Al
zoekend tusson de stenen kunnen we
dlln c·ok het gGluk b0bben,dat ',ve de
e:igenaardigo-oierkapsels van de PurperBl~kkon

vind~n.'

Dezo wGrden in grote boeveelheden
dioht bij elkaAr dcür de dieren afgezet.Oolr. deze Gtnan tomidelen van het
t)'r;~:,ndirJgfJg{]Wt;lcl. 811 mCJt)ten er dus wel
tÓGCl') lm11l1c::n .. Hu dat iso e,k l;C.
r::~)ch tun j fJ Y1.U,k
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eiEJrO!l doer het
~cn'e "v:1l1dj c; bo on zien schemeren.
:n ied0r kapBcltja legt bclt dier een
';(;0-600 eieren. '.lannecr die een S o.lle~'l:ü uitkomen !Nu dnt is niçt het geval.
:uistzoala dit het geval ia bij de
':Vulk, zijn cok hier vele eierenvoür~~achikt cm in hut gehe~l niet tot
: ong;:-; pu-rpernluk te wO.l'den ,m'w.r o.le
-ündoc:l tv dümcm veur hong0rige zasjes en broertjos.Slechto 15-45 eieren
~ntITikkolen zioh tct slak~
!.Je .. ~ndl)rG (]i uren klcmtfJren srunen tv t
sen vJsdingamassa,waarop de larven
~ich vunthecbten en w~armoe zij zich
Y.:edm'J •

de wulk twee Buurten eieren
ontstacn vindt zijn corzaak in
de dtmorphie vtm het m;::mni.üijk spermo..
ra wul1:: booft nml. tweti sucrten Bperm~
:cz0en,w~arv~n ~~n-dG zgn. typischena vorsmelting met:een vrouwelijke 0i){ü eon TIC rrrm.al ei vurmt, t0rwij 1 de
c.ndGre
.. de zgn. a-typische-na vf$rsmel:rDierkapt3els
ting OGn vcedinGsei wordt.
Bij do purpersla.lc Z:LJ n (!,G en ui terli,j Je vero ehi llende ~perma tGzuen gevcnden,manr kunnen vclgens dll Lnc}i::rz-"tJkurs de spermn.tc.zC\,Hl pbysiolJgisch verschillend zijn.
Van ei tot j ongEl purperslak duurt do c;r;twikl{eling ongeveer 4 maanden
en de ontwikkeling vindt geheel binnen Lot kapsel plaats.
Wanneer de jouf','e dieren het kapsel vdrlc,ten zijn het nog: maar riünio.
tuurtj on Vt':l.U bij n"" ;~ TIJm.
-8i3(word t vervolgd)
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Een van de lezers h8Gft op onZ(:l vraag ilWat wilt U nu eens lezen ll
geantvlOord,dat 've O;),k eena de aandacl-:t moesten geven aan min of
g8 1vone pl'actisch6 facetten van. de liefhebberij van het zee-aquarium.
Dus zo in dE"; rr,eest,van "F:oe knap je dit of dat nu het handigste Opil
Om aan deze ''lons gchoc'y te ge~J(:m hoobon we deze keer eens de ver11 ehti ng boven te t '1quari UI:.1 bij de Jen p genomen. IGn Viel voornamenlij k
de beroemde ~.L.verlichting,omjat deze voer zee-aquaria wel het
meest ideaal is.De g~Guvens vaar dit artikel ontlenen we aan een
s8hri,iven val'. on.8 lid dE; fcNJrAr,:mtz,vc,c;r yvie T.L. en alles ivat er
bij boort daGolijkse kost is.
Zoals we Vlol weten bostn.;1D or in ems Lmd tV/GG YoltagfJB Gn V:T\Ü 220
on 127 Volt.Omdat d.e 'T.L.buiz0tJ allcnnal ont'vil):keld zijn voor (Jen
ontstcekSpffilninf van minstens 165 Volt ligt dit voor dia m0nsen,die
over 220 V bascbikkOD bet gunstigst. Zij buhc0ven dus niet du extra

transformator aan te sctaff~D,zca18 dJ bezitters van 1~7 Volt dit
do{::n om dc] SI)[ttming )crst (10 :~:~::() t,;; brangf..Jn.Duzü transformQtor maakt het voor 127 VoltoTs ~illr.
WRar e ch tor bij DP. .'1118 g(~rnoon tijD in N;:.:(1:1'l8,n d Oi,Ter ~~:~O "{ol t b8 schikken-on den Eaag o.a, er spoedig aek Q3D gnat g~lovGn-kunnun we dit
bUdg,:; tpun t dus r;t-;VO t:;,:;l ij k voorbij ga:1D. A:..m b,·; t slo t van di t artikel
geef ik nop; (Jcm lwstenbe:reJ.coning vC,UJ.' t.'jll T.IJtAqunriumvur:'.ichting.
OVC:T de montagr~\'!2rl-:zaamhGdc~'D lwnnsn "/0 (wk J<:ort zijn.Wió niets van
electriciteit af~~Gt,doet cr goed n2n,no0it zolf t~ prutaen,mnar
liov(3r een vnkrn.'1,n-vriend in de: 8-rm te ndrUl~n.
J.Ja t6n we liever 0Gn s gaan kij ken WiJ, t nu preeies de vo urdeleu van een
~vel I?JOei>jD

T.L.verlichting zijn.
1/ De buis geeft zeer weinig,we kunnen wel hnast zeggen geen warmte
af .Dus ook bij ln,ngdurig branden geen gevaar voor hoee temperaturen Ven1 het zeoïrvatGr in ons aquarium.
2/ De 88ïrJ'eldige lichtintcnsi tei tii7clke de buizen levoren. Een vuistregel is dat een T. :L. bui s 5 x zo veel 1i eh t geef t al s een normale
gloeilamp van het ZGlfdd \1attage.Dus b.v. een T.L.buis '\an 40 Watt
staat in licbthoGveolheid gelijk met oen gloeilamp van 200 Watt! ,
3/ Do lengte van de lichtb~on ga1'andclert oen mooie cgal~ v~rlichting
in d~ totale bak.
4/ W:.:mnfJer mE)c;rder~; buiz8r)-b.v .. ~~ :x: ;2;-5 ',Yatt- gebruikt \'lorden bestaa.t
do mogelijkheid om het lichtte mengen b.v.~án buis in de zgn.
kleur 15 (1'06d liCht) en ~~n buis in dG kleur 10 (bla~w liCht)
PhilipD hoeft in ::G. L. buizi.::rJ zelfs één exomplanr dat speciaal gescbH::t
is om planton goed t.u dOGn graaien.Dat is dt3 buis kLjur o2(Wnrmtint
do Luxc-))Deze bonadt)rt het dngliGht het LW8st,maar hetjft toch nidt de
typi sch koude kl Fmr vrelke dagl i ch tl[~JY\pon oig~n is.
5/ De buizen zijn in du volgcmdt:: lengtem tG kOOp.
20 ',Vntt •••••• 60 cm 1~1ng
8;) 1.Va t t .... •• 100 cm lang
40 Watt ••••• 125 cm lnng.
We ~ion dus dat we bavun betrekkelijk klaine aquaria reads ~en T.L.
verlichting kunnen a~nbr8ngGn •
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Dit keer bepaalt Jarcinus zich tot de bespreking van boeken,die wel
is waar al enige ~ijd op de markt zijn,maar een bespreking tooh dubbel en dwars Ylaard zijn, In de eerste plaats de trilog1~e
HET 70NDER DER NA7UUH door Dr • .'i'ri tz Kabn.
---'-Deèr'TÜemól--sn-Aéi]_:'dë,Deór-~?,'-tÓ~r-e-tT-éri plD.nten,D~el 3 Dier en ~JIens

Woorden uls~f.anto..stisoh goed,uitnomend,ziju nog te< zwakke bewoordingen voor deze 3 p::.-o.cht YJC):rkOD. Dr" J?ri tz Kalm beeft hier 'Jen bui tungewone prestatie geL1Vt;rd,Zf.:ur bo(ücnde stof,vaak moeilijke stof wordt
op een ~vel he~;l bij zond8rO''lij Z.J zo fijn. aan ons gebracht, dnt het
een lust is deze drie delen tur hand td nemen.
In deze drie praJhtigo delon rolt als hot ware de gehele nntuur~waQr
van bet berin erg':iDs in dE; onmet;;lij Lw VlureldruiJ:'1tc hueft gelegen
en hot e-ind bij do mens alo Kroon diJr SChepping, als eon groot pnnoramabeeld l~ngs ons b';en.
Het zijn geGn booken,w~~rin U nl1c st8rrenbeelden,nlle planten en
1.110 dierIJn o'3sproken zul t vindon .. lh:t:.:D do opg'-iaf VUD deze boeken ligt
geheel n.nders~ ruimer on juist d0.fl:rdoor dioper .. ZiJ n',ken Bte~cis weer
kernbegrippen,wolke dG sChrijyer hn::lrfijn uit 01kao,r ro,ftllt .. begrijpelijk tot in do fijnsto finessen en •••• buitengewoon goed versterkt
door dG mi:ler dan bij zondJrEi illustrflticuoNuci t zr. . (~en wij bockillustra.ties,welke zo oanspreken en de booijnde m~teri9 zu overduidelijk
tot ons breriaen.
Wij mogen on~ buitengeuoon g81ukkig prijsün drie van zulke pra.chtige
worken [l'1n onze :bTocl.erl::mds0 li tterr:twu' tc~:;g;~~voé:gd te zion ..
EGn pracht verj ::111rdngn-of 8t.Hicol~1:"1BCndaG.u!! 1)e prij f.l 'b8drac'!'gt
per deel in linnen F.19,50;in kunstleer F.21.50
por Derie van 3 delen in linnen F.55.50 ün in kunstleer F.61.50
Ui tgr..VG ~ Ui tgoverij Con tac t A1m~t8rdc,m.
~1'Q~II
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duor :Jr. A. SCHIER]3.E?:r(

2 DIn.

en zek ç3r lcenncm vru o.lloill8.r:.l wel de nnn.m ven Antüni van Leeuwenhosk "üo de ui tvinder vn.n de microscoop.Misschien hebben Wt; o~k
wel eenr) ~;;;:m".fb()eldinrl' gezien van hot instrument wac.rmedu Antoni
zijn eersto 0nderzoeki;g~n deod,m~ar wie nu eens GGn heleboel meer üv~
deze grote Ned6rl~nd~r tG woten wil koruen,beeft in de tW80 delen
ivelko 1)r~ SchL~Tbe.ok evor Antoni Lt:euvJ'onhoGk vli st te vullen ,ba~st een
onuitputtDlijko inlichtinGon trun.
W'at gnnt bij h<:;t lezoJn vrm d\3:;i; interessante boeken oèn figuur als
Leeuwenhook 'lOCI' onB leven.Wclk oon respect dwingen zij niet nf voor
'doze ouvormoeib~re vorser,diu op ze velerlei gobied d~ olüutel heeft
gevondeu,welkolater enorme studiogebieden heeft ontsloten.Zijn levensboschrijving, de) brioYOll w"Jlke .~ntoni a.an zij n :vrienden on bui tenlnndso rolaties BChroef,zijn proofnemingen,kortom e~n onn0~melijKa
hoeveelbeid lltof J'lGt~'ÜiJ middelpunt de grl: te figuur Antoni Lüeuwenhoek. TV1GC prim~ boeken, liocrul vc <.r ben die: me t IIda miek 1/ vlerken.
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