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ABONNEMENTSGELD 1976 

Indien door u het abonnementsgeld van de 
Vita Marina voor 1976 ad f 17,50 nog niet 
werd voldaan, verzoeken wij u dringend 
dit bedrag nu direct op onze giro 606100 
ten name van de Stichting Biologia Mari
tima te D en Haag over te maken. U kunt 
hiervoor gebruik maken van de u reeds 
eerder toegezonden acceptgiro of uw eigen 
girokaart. 
Voor betalingen uit het buitenland ver
zoeken wij u gebruik te willen maken van 
de postgiro of internationale postwissel. 
Niet per bank wegens de hoge onkosten, 
die dan dikwijls in rekening worden ge
bracht. 
Stel uw betaling niet langer uit, maar be
taal nu. Het bespaart ons veel extra werk 
en u incassokosten , indien wij later een 
aanmaning moeten sturen. Met de dank 
voor uw medewerking van de 

penningmeester. 

BOEKBESPREKING 

Op deze plaats willen wij eens aandacht 
besteden aan een boekbespreking in een 
krant en wel de N.R.C. van 24.1.1976. Het 
gaat om Elseviers schelpengids, die juist 
nu ook in onze Vita is besproken. Deze 
krantebespreking trok onze aandacht om
dat de auteur, M . Dekkers, daarin een 
vreemd licht werpt op onze hobby. Leest 
en oordeelt u zelf maar. 
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"Juist waar de keuzemogelijkheid zo groot 
is, blijkt echter het duidelijkst, waar de 
belangstelling van naturalia-liefhebbers 
naar uitgaat: naar alles wat glimt als poli
toer, mooie kleurtjes heeft, groter of juist 
kleiner is dan alle naaste verwanten. Spie
geltjes en kralen . Enorm grote schelpen
groepen als de tweekleppigen (de doosj es
vormige schelpen van Zandvoort) en zoet
waterschelpen zijn bijna geheel weggela
ten. Afgekeurd wegens gebrek aan kleur. 
Soorten van haast onbereikbare oceaan
eilandjes en diepe wateren worden wel 
afgebeeld, als zijnde algemeen gewilde 
soorten. Dat er voor dit op zich onschul
dige ekster-gedrag h ele koraalriffen wor
den verwoest met netten, hele soorten 
worden uitgeroeid en halve mensenlevens 
van arme duikers verloren gaan, wordt 
weer niet vermeld. De echte verzamelaar 
denkt hier liever niet aan. Hij peutert 
liever de lijkjes uit de schelp en verwij
dert zorgvuldig elk aangroeisel om zijn 
aanwinst glanzend en glimmend op de 
juiste plaats tussen de andere weekdier
skeletj es uitte stallen." 

Generalisering en het gemak van het ge
brek aan k ennis liggen duidelijk aan dit 
verhaal ten grondslag. Kennis van de Vita 
zou de auteur stellig tot een genuanceer
der verhaal hebben kunnen brengen. 

*: 

Behalve deze kritiek geeft deze bespreking 
ons tevens aanleiding bij u nog eens in 
herinnering te roepen, hetgeen de heer 
Top in de varia van het novembernummer 
1975 ons ter overdenking heeft voorgehou
den - is het juist te doden voor een ver
zameling? - en naar aanleiding waarvan 
wij u h ebben uitgenodigd hierop te rea
geren. Helaas hebben wij nog geen reactie 
ontvangen. Durft u niet voor uw mening 
uit te komen? Het raakt toch eigenlijk wel 
een heel belangrijk punt, dat met uw hob
by onmiddellijk verband houdt. W .F. 
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MISVORMINGEN BIJ 
LAMBISSOORTEN 

Bij het importeren of op andere manier in 
handen krijgen van grote aantallen schel
pen van één soort, wordt de kans groter 
dat u daarbij opvallende afwijkingen 
tegenkomt, die de moeite van het bekijken 
en verzamelen waard zijn. Zo troffen wij 
in een zending Lambis-soorten een tweetal 
misvormingen aan, zoals deze op bijgaande 
foto staan afgebeeld. 
Het linker exemplaar, een Lambis chimgm 
a7·thrictica Röding, heeft tussen de eerste 
en tweede vinger een extra vinger ge
vormd. Zie pijltje. Aan de schelp zelf is 
geen teken van beschadiging te zien. De 
extra vinger zit er keurig netjes tussenin 
geplant. De vinger valt op, omdat hij in 
vergelijking met de andere vingers recht 
in plaats van gebogen is. 
Het rechter exemplaar, een Lambis SC07'
pius sco7'pius (L.) , heeft een onderontwik
kelde vijfde vinger (zie pijltje). Bij een 
vluchtige beschouwing lijkt het alsof deze 
vinger afgebroken is, maar daarvan is 
geen sprake. Het uiteinde van de korte 
vinger is keurig glad en vertoont geen 
breuk. Hij is duidelijk achtergebleven in 
de groei. 
Beide exemplaren zijn in de collectie van 
de monstriositeiten van het Zeebiologisch 
museum in Den Haag opgenomen. 
Mocht u afwijkende vormen tegenkomen, 
waarvoor u voor eigen collectie geen be
langstelling hebt, dan houdt het museum 
zich gaarne voor dergelijke vreemde 
schepselen aanbevolen. Porto wordt ver
goed. B. E. 

OUDE JAARGANGEN 

Een ernstige waarschuwing aan degenen, 
die nog belangstelling hebben voor oude 
jaargangen van de Vita: thans zijn ook de 
jaargangen 1966 en 1967 niet meer ver
krijgbaar! Dit betekent, dat alle jaar
gangen vóór 1972 zijn uitverkocht. 
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SCHELPENTENTOONSTELLING 

IN ROME 
Van 5 tot 30 oktober 1976 zal in het 
Braschi-paleis in het centrum van Rome 
een internationale schelpen tentoonstelling 
worden georganiseerd. De gemeente Rome 
treedt op als sponsor, de organisatie is in 
handen van het zoölogisch museum en het 
Romeinse centrum voor malacologie, ter
wijl ook het bekende Italiaanse schelpen
tijdschrift La Conchiglia bij de organisatie 
betrokken zal zijn. Uiteraard zal op deze 
tentoonstelling de Middellandse Zee grote 
aandacht krijgen, maar ook verschillende 
zeldzame tropische soorten zullen worden 
getoond. Mocht u dus tegen die tijd plan
nen hebben om de Italiaanse hoofdstad te 
bezoeken, neemt u dan deze tentoonstel
ling in uw programma op. 

DUBBELNUMMERS 

Even voor de nieuwelingen: de april-, 
augustus- en decembernummers van onze 
Vita Marina hebben een dubbele omvang. 
Vandaar dit dikkere aprilnummer. Het 
volgende dubbelnummer kunt u in augus
tus 1976 tegemoet zien. 
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