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De toezending van de Vita marina 

De redactie voelt zich geroepen deze Varia te beginnen met 
een verklaring.Dit maartnummer is laat,veel te laat . Helaas 
kan ~at nu ook worden gezegd van de eerstvolgende nummers. 
Wij betreuren dat zeker evenzeer als u en misschien zelfs 
nog wel meer.Er zijn vele oorzaken voor , o . a . het feit dat 
de voorzitter Bob Entrop ongeveer 5 weken door ziekte was 
uitgeschakeld.Dit neemt niet weg dat het euvel daarmee 
nog niet is opgeheven. 
Rek e ni n gJ hou de n de met d e moe i 1 ijk h ede n wel k e ver der ie d"e r e 
vacantieperiode toch al meebr~ngt,vertrouwen wij erop in . 
september weer geheel bij te zijn. Hoe dan ook,wij doen ons 
uite~ste best en durven alleen in die wete~schap U te vra
geD . nog enig geduld te betrachten.Daarvoor zullen wij u 
dan bijzonder dankbaar zijn. ' 

De redactie . 

Zoml?rzege1s 1967 

Van 11 April t/m 27 mei zijn deze zegels aan alle postin
rich~ingen verkrijgbaar geweest.Ze zijn ontworpen door de 
graficus ~uke de ~ries te 's-Gravenhage en zijn ontleend 
aan strandvondsten.De afbeeldingen zijn modern van opzet 
zowel in tekening als in kleur en als zodanig wel geslaagd . 
De waarden,voorstellingen en kleuren zijn als volgt: 
12+8 cent - wulkeieren groen en beige. 
15+1u m wulk lichtblauw,donkerblauw,zwart. 
20+10 ~ - mosselschelp - lichtgrijs,donkergrijs. · 

met zeepokken~ rood en zwart. 
25+10 " - oorkwal rose,donk~rrood en bruin. 
45+20 M - strandkrab beige,oranje,rood en bruin. 
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De serieprlJs bedraagt F.l,75. 
Op de zegels wordt geen enkele naam genoemd. Blijkbaar 
om geen conflict te scheppen tussen kunst en werkelijk
heid.Er is m.i" te veel vereenvoudigd~De voorafgemaak
te schetsen laten een meer uitgewerkt en zuiverder 
beeld zien, 
Smaker, verschillen,maar het lijkt mij dat hier meer van 
gemaakt had kunnen worden. Over het algemeen zijn de re
acties echter nogal gunstig,dus laten w~ er vrede mee 
hebb,en " 
misschien komen er nog wel eens van die juweeltjes,die 
ons .. 'aak uit, het buitenland bereiken. 

'ln aa ng_e b_~ct~.c!. 

, '~a~8r bestendig 2quarium 
,-,net ingen: 120 cm la ng 

60 cm breed 
50 cm hoog 

D. J.Ramp,v an ; s Gravezandestraat 129 - Leiden. 

,Het 3e Europesche malacologische Congres 

Door de Unita malacologica Europaea zal in September 
19~8 het 3e malacologische congres gehouden worden.Dit
maal in Wenen. Naast een symposium dat van 1 t/m 3 Sep
~ember onder dB titel:mollusks as parasites or their 
transmitters plaats zal vinden in het museum van Natuur
lijke Historie ,z ullen ook deelnemers met kortere voor
drachten aan het woord komen. 
Aanmeldingen voor deelname of inlichtingen bij:Dr.Oliver 
:oPa get~museum of Natural History,Burgring 7,A~1014, 
Vienna,Austria . Uiterlijk voor 31 Augustus 1967. 

Ruil of' koop 

A1W,Lacourt~merelstraat 33 Leiden,vraagt in ruil of te 
koop linker en rechter kleppen van Pecten grandis westen
dorpianus en Pecten gliberti(=subgrandis).Zie Fossielen
Atlas van Basteria.Ter beschikking een aantal West- en 
Nocrdeuropesche mariene soorten;enkele fossiele soorten. 
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