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In het j-a-buurhistorisch L:useUEl te lest TerschellinG wordt momenteel
e8n exposi t.ie gehouden ii1et nls onderYl8rp lI ;iij en de Ha-buur·;.
Indien U van plc.n bent U'., ! vacantie door te br8118en in i'oord- of
Î'oord- ,est IJederl.:tnd d.:tn raden nij U Q,:'.n deze bij zonder interess.:tnte expositie te bezoeken .
OpeninGstijden: 9 - 12 uur en van 14.00 - 17 . 30 uur, GedUrEmde
do Inuanden juni, jul i on 2uguStus .
:Cntreepri j zen:
vo11'/as~:ep8n f. 0 . 50
hndercm
f . C. 2j

In het op zichzel f al unieke aquElriur(! met cylinderrozen, do:c
re eds sedert 1958 ononderb r okon in het Scheveningse Zee-8.cluarium
met deze prachtige, ,sehoir.Jzinnic;c diepzeo- wezens bevolkt is~
hoeft zich d(;zer dagen een ook c,l wo er unieke ~ebeurtenis voorgedc.an; de ~eboorte va n c~en ni eu ,"o liroosi' .
De cylinderroos, die 00n vleosotend di e r is, hneft zich, voor
zover bekend, tot dusver nog nooit, orGens ter ne r eld, in GevanGenschap voort g eplant .

Dr . John H. Hellcr, diTecteu:;,' van het Insti tute for Ledicûl
Hesearch in Her! Enr:;lo.nd (US i~) heeft het vermoeden uit iSesproken
dat oei1 zich in de lover van h2 a ion bevindende stof deze
vis::18n tegen kanl~Gr b osc;hemt . 0pGov;'[ll en YJ2fl; dat haaien
nhu-ner symptomen van do CGvreosde ziekte vertoonden . Roods
vierden proeven Genomon door :::'. :1n lcarikor J,ijdende p roefdi oren,
zoals hoenders, ratten en muizen injectios toe -bo dionen met
vürschillendEJ uH h:::~Lüelovor ceïs oleerdo stoffon. Hiorbi j is
gebloken, dat /oon van die stoff on ' gonozing bracht .
De chomische samenstelling va11 dozo stof is nog niot bekend .
De onderzookeniSon 1"JOrdon voortc;ezot .
:1. F.:::.ber
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Literatuur.
De tHeede druk V2.i1 het voor de ~Ldorlnnd;::;che kust Geschreven
deterr!1Ïneerwerk ilSchelpen vinden cm herkennen" is verschenen.
De voorzitter VEln onze stichting , Bob mtrop, heeft in deze
nieuvJe druk Cen 28.ntal recente gegevons veTVJCrkt, nElnrvan in
het bij zond6r vermeld TllOgen '.'orden, dio, rfelko betrekking hobben op hot geslacht 3nsis . Overi gens is cr ne inig verschil met
de eorstu druk . Het is iets ldoiner v.::\n form2i:\t , '.'JD.ardoor het
Yint h.::\ndiger in het [ebruik is gcn··orden .
De uitGever N. V. ~ï. J . ThilJL18 re.. Cio tG 6utphün he,oft rJoderom de
druk verzorGd. De pTijs is helC<1s f 1L, . 50 eor.'o rden.
U Golieve in de Vit o. Liecrinec, Lit eratuur , bladzijde 0/4, bij
dit bode de noorden !lin herdruk Ii tG vervCLngen door ;11966" en in
do prijskolom f. 14. 50 in tL: vullen.
D

Tfec!' oon Sch'81hore:n-P.J.tell:J. vulg2.tc L . op hot Schov.:minc;so
______________ ._____________._ .. __. ". ___ _

llc::V.Qnh2.of~l..!...

Tijclc.;1l:3 het veldnerk met é6n VLlil. nijn gymn.J.siumkl u:Jsen troffen
op het Schev~minGs(; havenhoofd een jJruchti[; exemplc:.~lr vo.n
(.,en levende Schuc:lhoron-Po.tellé:. vul [';o.to. L . ":.éln .
Eet dier zut open on bloot VQGtcczoCI..;n op cen mooi cJ--'·d stl.l.k
hardsteen. Hot had Gen dinmeter veen rl.l.im J-i- cm. on \HlS volkomen <..:.1[;on- of Qnd~ro boGrocisolG vrij.
:!o hobben or 0cn gr oot stl.l.lc b::ts·J.l toverheen Golq:;d or,] het c1iCl~
Giln hot bUGoriC 00f, viJ.n c. l te h(;bzuchtie;G strandjuttoTs te
onttrekkon .
I'lot is niltuurlijk iF.l intcrcsc:",nt (.cn P·:::toll.:l vul[;uto. L.
het ,sc'
::. :c;c H.J.vei1hoofd in je colloctie to bezitten? li]~ . ..lr
het zeel v·::el }::trdi E;e r ziJl', indien 1.:ij in de tookomst over
oen zich ui tbreidendo PC'.teJl2.-populo.tio op hot Schevoningse
l-bvcnhoofcl zouden kun;1 8n sc}1rijven . Dr-·.-,rom bon ik ook zo vrij
om enn juiste pl...:.::.ts<"'D.nduidinc voo rlori c nog nio",:; to publice:ccn •
.!ol is het '-:.~' n do scholpenvorzo.li1el:.:-"l~s e n de zeec.qu:lri:'.ners
on tijdens het vold1ï8rk nog jj·1<1r eens Goed rond te kijkcïl.
';i c roet ziJn cr Dt"Jr tG vindc:1.
B. : .
YllJ
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