
EEN NIEUWE RUBRIEK: MUSEA/AQUARIA
Redactie.

Aan onze losbladige zeebiologische documentatie Vita Marina wordt bij deze een nieuwe ru
briek toegevoegd, waarvan wij hopen dat onze lezers een goed gebruik zullen maken. Het 
wordt een rubriek waarin wij korte beschrijvingen willen geven van natuurhistorische en geo
logische musea, publieke zeeaquaria en eventuele andere instellingen of instituten op het ge
bied van de zeebiologie in binnen- en buitenland.
Naast zakelijke informatie als toegangsprijzen, openingstijden, adres en telefoon zal een in
druk worden gegeven omtrent het doel van het museum, de omvang van de collecties en de be
reikbaarheid daarvan, bijzondere onderdelen van de collectie, waarbij wij dan speciaal den
ken aan die afdelingen van het museum die rechtstreeks ons belangengebied raken.
Wij meenden dat deze rubriek U van dienst kan zijn bij het plannen van uitstapjes in eigen 
land, alsmede om een bezoek aan een of ander museum of zeeaquarium te koppelen aan of in 
te passen in uw buitenlandse vakanties.
Het ligt ook in de bedoeling om u te waarschuwen voor die musea waarvan u misschien meent 
dat zij een bezoek waard zijn, maar die bij een kritische beschouwing toch te weinig aan de 
verzamelaar of zeeaquariaan bieden om hiervoor een grote omweg of een speciale reis te ma
ken.
Uiteraard mag u niet verwachten, dat deze rubriek binnen de korste tijd een volledig beeld 
gaat geven van alle interessante musea en /o f aquaria. De 
rubriek moet groeien.
En dat kan zij, wanneer u aan de completering hiervan 
een steentje zoudt willen bijdragen.
Ieder van U zal zeker op zijn buitenlandse reizen in de ge
legenheid zijn om een dergelijk instituut te bezoeken.
Wanneer u op zo’n moment ook aan deze rubriek wilt 
denken, dan zullen alle lezers u daarvoor dankbaar zijn.
Maar alleen eraan denken is natuurlijk niet genoeg.
Wij zouden het zeer waarderen als u als 
” een buitenlandse correspondent” voor 
ons wat gegevens over het museum zoudt 
willen verzamelen. Gegevens waaruit wij 
een artikeltje voor deze rubriek kunnen sa
menstellen.
Het zal u waarschijnlijk weinig moeite 
kosten om de nodige informatie over een 
bepaald instituut te verzamelen, wanneer U 
zich even in verbinding stelt met de directie 
of de administratie. Wanneer U vertelt 
waarvoor u de bepaalde gegevens wilt ver
zamelen, zal men u meestal behulpzaam te- 
gemoettreden. Het betekent voor hen toch 
ook een vorm van publiciteit, wanneer het
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museum of zeeaquarium onder de aandacht van een groter publiek gebracht wordt.
Meestal zal een folder o f museumgids (die u op onze kosten gerust mag aanschaffen) reeds 
veel informatie kunnen bevatten over openingstijden, entreegelden, adres, tel. enz. maar u 
zou voor ons doel ook kunnen vragen naar reeds vroeger uitgegeven publicaties, tijdschriften, 
jaarverslagen, posters, kant en klare persberichten, enz.
Uw persoonlijke mededelingen na uw bezoek stellen wij ook erg op prijs. Hoe is het bezoek u 
bevallen, viel het bezoek u tegen of mee, wat waren bepaalde hoogtepunten, bijzondere voor
werpen, die het vermelden waard zijn, de kwaliteit van de collectie, systematisch of niet syste
matisch gerangschikt, enz.
Kortom, vraagt u terplaatse naar die informatie, welke u zelf ook graag van een museum 
zoudt willen bezitten. Hoe uitvoeriger wij gedocumenteerd zijn des te beter.
Wij willen deze rubriek uiteraard openen met ons eigen zeebiologisch museum, waardoor u te
gelijk een indruk krijgt wat voor soort informatie wij in deze rubriek willen opnemen.
Wilt u, voordat u een bezoek gaat brengen, nog even contact met onze redactie opnemen voor 
de allerlaatste ’’instructies” , dan kan dat natuurlijk altijd. Wij kunnen u dan nog onze aller
laatste wensen kenbaar maken.
Zoals U bij de presentatie van het Zeebiologisch museum zult merken is de informatie nogal 
uitgebreid. Natuurlijk willen wij van U niet zo’n diepgaande beoordeling van het museum dat 
u op uw reis heeft bezocht verwachten.
Beseft u echter wel dat elke lezer die dat zelfde museum wil gaan bezoeken, graag zo volledig 
mogelijk voorgelicht wenst te worden.
Ook wanneer U reeds eerder een museum of zeeaquarium bezocht, waarvan U nu meent dat 
het waard is om opgenomen te worden in deze rubriek, schrijft U ons dat even.
Mogelijk kan iemand die dezelfde richting uitgaat even bij het betreffende museum langswip- 
pen om wat gegevens te verzamelen.
Ook voor musea en aquaria geldt, dat alles in beweging blijft. Het is dan ook te verwachten, 
dat in deze rubriek verstrekte gegevens worden achterhaald. Andere openingstijden, andere 
prijzen kunnen inmiddels zijn ingevoerd. Laat u daarom vooral niet weerhouden om ons ook 
op te geven, wanneer u ontdekt, dat bepaalde gegevens verouderd zijn. Alleen met uw aller 
medewerking is deze rubriek op peil te houden. En dan alleen is de rubriek de moeite van het 
raadplegen waard.
Wij dachten dat dit nu eens een leuke rubriek is waaraan een ieder die van de Vita M arina pro
fiteert, ook een belangrijk steentje op eenvoudige manier kan bijdragen.
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