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nededelingen IIél.él g§e werkp:r~ 

Bibliotheek. 

Voor een kleine reorganisatie verzoeken wij alle l eden, die één 
of meer boeken van het bibliotheekfonds in hun bezit hebben, deze 
op de contactavond van 20 december a .s. te willen inleveren. 
Zo spoedig mogelijk daarna (hopelijk in januari) zullen de boeken 
weer beschikhJ.ar zij n. 

Excursie Walvissen . 

Voor de excursie né1ar Blijdorp (bezoek aan de tentoonstelling 
w.Ialvissen\!) zal zeker belangstelling bestaan bij onze leden. 
Vlij wij zen u dan ook op de uitgebreide gegevens hierover, die 
u elders in de Varia rIaritiJ,w kunt aant reffen. 

De lezing, gepl and voor 15 november j .l. bleek z6 veel voorbe
reiding te vergen, dat de hecr lli1trop deze helaas niet kon 
houden. 
We houden deze lezing echter te goed en zullen u dus op een l ater 
tijdstip meer kunnen l aten horen over iiDie moeilij ke Tafalmes
helften, hoe kunnen we die gernaklcelijk deten1Ïneren i' • 

En dan nu de contactavond van december: 

MaanÇ1~K,, __ ?ÇLgSl..QSilllQ§r_19.~5L_. 
2.0.00 uur. Biologielolcael Lyceum Goudsbloemlaetn 131, Den Haag. 

De feestavonden komen weer in zicht. Kerstfeest, Oud- en Nieuvi
jaar, dagen, vlaarbij ue vaak een extra filmpje voor ons foto-· 
toestel kopen. Dit bracht ons op het idee, eens iets te ver-
tellen over: -
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De Heer Entrop, bijgestaan döor de Heer T. Strengers , als foto
gr aaf verbonden aan het Gemeentemuseum, zal ons vanavond tips 
geven betreffende het fotograveren van de schel pen uit onze 
coll ecti e en het feto r,raveren van dierÈ:ll1 in on s aquarium. 
Als u iets aan fotoc;r.:lferen doet, a l is het met een Box of 
een Leica, u zult dezu avond zeker niet voor niets bezoeken. 

Zoal s u misschien in de k!anten 'heeft gelezen, hebben vandalen 
grote schade in de school &án~ericht o , n . door nlle brandkranen 
open te dranien. Uit '!oorzorg moet het gebouw voort2an vlorden 
a f gesloten. 
Om de concierge niet onnodig veel vlerk te bezorgen; verzoeken 
u;i.j u uiterlijk 20 .15 uur 2al1V!eziC te ~üllen zijn . Dao.rna zal 
do deur worden gesloton. In bijzondere gevall en kunt u na deze 
tijd bij de concierge) de fIeer van Schaik, bellen voor de sleutel. 

Onze excursie n2:::r he"'û Dolfirlé\rium te Harderr!ijk "JaS Gen succes 
en in de toekomst zullen nij zeker nog eens een excursie daar
heen org:1niser'en . Interessant ZCLl h8,t ~1.1. zijn om no. verloop 
van tijd de vorderinGen van de vier in het Dolfino.:cium gehuis
veste Dolfijnen 'nog èens g~de te slaan. 
Interessc.nt is het ook om nOG eens iets meer van de l1alvis
achtigen te \Jetr:m te komen. 
Dc'cl. rom heeft het bestUL~r besloten om op 2.E!:.terdar; 11 december __ 12.9~ 
te 14.00 uur voor hot DiorQi.1a,-~eboun in de Diergaarde Bli jdorp 
te Rotterdam bij een te komen om gozo..menlijk de tentoonstelling 
ii :ktl vissen 11 a l dO' ... '.T te bezoeken. 
0111 toee;anc te verkrij [<on tot het Dioro.mageboun moet men e;e~-JOon 
oen kaartje kopen voor de DierGc:arde à. f. , 1.-- voor volvJassenen 
on 50 ct. voor kinderon. 
Rotterdam is niet. moeilijk te boreiken en "iat l et ons om IS mor
gon s al nCLilr de aapjes te GD.Clrr kijken en I s middags r.1et elkaélr 
de tentoonstellinG te bozoekon? fJij hopen echt vooral ook onzo 
Rotterdar.1so loden te ontmoeton, oen geede gol egenheid als dit is 
OLl nadere contacten to leGGen . ' 
Tot ziens dus . ... voor het Diornmacebom! in Blijdorp!!! 
(Zio ook V 3riQ Lo.ritimo. 45 v&n nu[;ustus 1965) 
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Abonnement 1966 ~ 

In verband met de sterk gestegen lonen en prlJzen sinds 1963, 
het j J.Clr, rJ2a r in \Ji j de huidige a bonnementsprijs vaststel den, 
hebben rJij ons eel1oodz[wkt Bezie;1 het abonnement voor 1966 te 
s t ol len op f. 12 . 50 per j 22 r . 
Hi j verzoeken u het vercchul di gde bodrag voor de jaar ganG 1966 
vóór 1 februa r i 1966 te storten op Giro 606100 t . n. v . Stichting 
Bi ol ogia nari tiinCl, Bel1oor denhoutsel"!eg 5, Den Haag . 
Bi j vonrbaCl t zeggen vlij u dClnk voor U1:J mederJer king . 

Jacg~~~_Yves_Cou~tea~~_De~ee_beh20rt nU_Q~~_g§-illens~ 
(Uit de HClags che Cour2nt van 23 oktober 1965) . 

De zee behoor t nu definitief toe aan de mens . Dat is de zeer 
korte en even k r a chtige c oncl usi e , di e de Franse diepzeeonder
zoeker Jacqu es Yves Cousteau heeft Getrokken uit het exper i ment 
"Precont inent lIP . Bij deze proef zi jn zes mannen gedurendIJ 
drie en twi ntig daGon honderd meter on der r!ater eebleven . 
Volgend j aar, zo lwndi gde Cou stea.u aan, zullen onderzoekers 
geruime t ijd op een diepte van trJeehonder d meter de zee gaan 
verkenèlcn . 
Bij de nu be-éindi e d,91)roef hebben de onderzookers gebr u i k Ge-
maak t van een bol mot t\"Jee verdiepingen, ,\Jc.:1rin zich oen at
mosfeer bevond van hel ium en zuurstof . De bol ,Jas met het zee
opper vlo.k s l echt s verbonden doar een ko.bel , rJao.rdoor een el ek
triciteitsleidinc; l iep , a l swode eon drD.:cd . voor het overbren..,. 
gen VCln Ylotenschappelijke GeGevens on tel evisiebeelden, 
De \loceClnautenli hebben a l le voorGenomen onderzoekinGen kunnen 
afwerken . Zij kloo.gden er s l echts ovor, dClt zij . grote hinder 
hadden VCln de koude, a l s zij hun hüis-onder-l,'mter verlioten . 
De temperatuur van het nater ,;-;o.s 13 cradeu, en dezo kondell UO 
mo.nner~ niet l anGer dCln vij f knClrt ier verdraGen . ,Uel is'.:mQr be
schermde hun Gpoci.:J.lqtcJLedinc hen eniGs zins tegen do koudc y 

maar zij nClS niet afdoendo. Geen van de mannen heeft overigens 
en i Gerl ei nadeel van het verbl ijf onde r no.tor ondervonden. 

~72 terstClnde11 . 

De redactie vCln de Vito. LaTino. heeft destijds een l ijst sanen
Gesteld door rocelQo.tic eon lCl i1C;s de lJedGrlClnc.se kust Gel OGen 
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plaa ts op te nemen ~ l;re.a rvan zij daeht ~ da t do ze bij het verzame
len van schelpen, vissen e.d. door de abonnees zouden Horden be
zocht. 
De plaatsen vindt u, genmlDerd van 1 tin 14, geleGen langs de 
kust Viln het noordoosten (Delfzijl) ne.ar het zuidvlesten (Ter
neuzen) . 
Nu zal in de praktijk o.isschien blijken, dat bepQalde pliwtsen, 
die vlij opn:emen~ nooit ("!orden bezocht, ten'1ijl veel bezochte 
pla2tsen niet in deze lijst voorkomen. Zo ontvinGen \Jij het 
verzoek ook de Hondsbossche Zee"\7erinc; op te nemen in de lij st 
van de naterstanden. 
Hij vraGen u nu) OH vóór 1 januari 1966 op te nillen geven a an 
de redactie van de Vita Nlarina nelke plaatsen u Gra 2.[!, 0PGenoDen 
wilt zien in de lijst met naterstanden. 
Hij zullen, zo mogolijk j met un 'lensen rekeninG houden en dan 
per 1 januari 1966 Flet een niemie ; door u saDGngestelde lij st 
verschijnen. 
Tot januari {}rwn \".'e nog door met de oude lij st, IJ8.arbij 1.-Je, 
zoals u zult weten, alleen de tijden van de lOél.LillQt§3r-standen 
op de znterdaGon Goven en nel van de vol Gende stations: 
1. Delfzijl, 2. r!8st TerschollinG5 3. Hnrlinc;en, 4. Den Helder, 
5. IJmuiden, 6. ScheveninGen, 7. Hoek vnn Hollnnd, 8. Hellevoet
sluis, 9. BrounershD.ven, 10, Zierikzee, 11. \lemeldinge, 12. Vlis
singen, 13. HansrJGert, 14. Terneuzen. 

27."J1.65. ~Jb65 11.12.65 18.12.65 25-"--1~-,-~5 
1. 8.43/20. Lf9 1.44/1 Le. 37 8~ 01720-:-15 1 . 45ï14. 37 7.55/20.01 
2. 5.29/17.43 11.39/ - 4.52/16.59 11.39/ - 4.36/16.47 
3. 7.13/19.24 0.27/13.0~. 6~35/18.Lf2 0.18/13.09 6.19/18.28 
4. 4.10/16.11 9.58/22.21 3,36/15.38 10.08/22.26 3.16/15.14 
5. 1.42/13.57 7.59/20.18 0.53/13.16 7.46/20.09 0.55/13.14 
6.1.07/13.22 7.24/19.L,3 0.16/12.397.11/19.340.18/12.37 
7. 0.24/12.45 5.55/18.17 12.16/ - 5.50/18.57 11.58/-
8. 0.54/13.12 6.42/19.16 0.14/12.42 6.39/19.15 0.00/12.22 
9. 10 .57/23.20 5,23/17.41 10.05/22.26 5.00/17.23 10.06/22.20 

10. 11.14/23,32 5.18/17.44 10.26/22.36 4.55/17.26 10.27/22,30 
11. 11.35/23.54 5.32/17.52 10.51/23.10 5.18/17.42 10.45/22.57 
12.10.43/23.00 4.30/17.16 9.53/2.2.11 4.22/17.069.52/22.03 
13. 11.47/ - 5.23/18.11 11.03/23.19 5.12/17 0 57 10.58/23.08 
14. 11.13/23.27 4.55/17.41 10.27/22.43 4.43/17.30 10.22/22.32 
OverGeDonen uit: IIGetijtafels voor Nederland 1965 i1 , 

UitC;D.ve: St,:'2tsdrukl-':orij on Uitceverijbedrijf, Den H:J. GC . 
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