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2pmerking bij d~ Voorlopige Mal acologische Literatuurlijst~ 

Onder aan de pagina van de eerste uitgave van een voorlopige 
malacologische lit~ratuurlijst treft U het nummer 0 / 1 aan en 
op de vol gende pagina 0/2 . 
Tene inde de nog komende literatuurlijsten bij elkaar te kunnen 
opbergen meenden wi j een'paginanummering 0/1, 0/2, 0/3 enz. te 
moeten invoer en. 
Zij , worden dus opgeborgen ~ de gewone boekbesprekingen, ' 
Dit , is overzichtelijker, want na verloop van tijd ligt het in 
de ~edoeling de voorlopige lijsten tot één uitvo~rige lijst te 
bundelen. Zij kunnen dan; een pagihering kri j gen, die aansluit 
bij di e van de boekbesprekingen. ' , 
De uitgave van een VOORLOPIGE ZEEBIOLOGISCHE LIT:j!:RATUUftLIJST 
ligt ook in het naas te verschiet,' , 

We hebben a chterst'and , maar we lopen in. 

He t zal D. ongeh.rijfeld opgevallen zijn, dat er een achterstand 
is ontstaan in de maandelijkse afleveringen van Vita Marina . 
Een belangrijke oo rzaak is, dat door het bestuur en naaste mede
werkers van de Vita Marina enorm veel werk is verzet aan de voor 
bereidingen van onz e inzending op de Navito-tentoonstelling. 
Maanden van offeren van vrije tijd maakten onze inzending tot de 
mooiste van de gehele tentoonstelling en wierp zijn vruchten af 
in de vorm van 39 nieuwe leden!! 
Een pracht succes . 
Nu de Navito voorbij is zullen wij alles op alles zetten om de 
a chte r stand in zo kort mogelijke tijd in te lopen. 
Wij starten nu met twee a fleveringen, april en mei. 
Wij hopen van ganser harte, dat U deze situatie kunt begrijpen 
en wilt billijken, 
Ieder€en mag best ~ens horen, dat ook wij alles in de vrije 
uren moeten verzet t en. Insiderd kennen de la~~ne van werk, die 
een zeer snel groeiende Biologia Maritima met zich meebrengt, 
doch wij doen ons best. 
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WATERSTANDEN. 

In verband met ruimtegebrek noemen we alleen de tijden van de 
LAAG- WATERSTANDEN van de zater dagen, ber ekend voor de volgen
de sta ti öns g 

Î. Delf~ij12 . W.Terschelling 3. Harlingen 4 . Den Helder 
5. I J muiden 6 .• Scheveningen 7. Hoek van Holland 8. Hellevoet
sluis· 9. Brouwershaven 10 . Zierikzee 11. Wemeldinge, 
12 . Vlissingen 13 . Hansweert 14. Terneuzen. 

4-7-64 
1. 0.21/12.29 
2. 9.40/22.22 
3.11.08/23.51 
4. 7.47/20 .42 
5. 5 . 52/18.27 
6, 5.17/17 . 52 
7. 3 . 59/16 . 42 
8. 4.49/17 . 22 
9 . 3 • 1 4/1 5 • 50 

10. 3.20/15.52 
11. 3 . 30/1 6 . 06 
12.2 0 45/15.04 
13 . 3. 39/15.59 
140 3. 12/15.30 

11-7-64 
7.35/20.16 
4,26/17. 0 7 
6 . 09/18.53 
3. c' 5/ 15 . 55 
0.26/12 . 5Z 

12.13/ --
11.51/ - -
0.01/12.24 
9.38/22.08 
9.55/22 . 33 

10.28/23 .02 
9. 24/21 .57 

':). 32/23~-o7 · 
10.00/22,34 

18- 7- 64 
0.35/12 . 44 
9 . 49/22 •26 

11 . 17/ 23.54 
.. 8 . 04/ 2n . 45 

6 . 07/18 .44 
5.32/18.09 
4. 22/ 17.n5 
5.09/17.51 
3d6/16015 
3 . 42/16.17 
3.55/16.32 
3.00/15 . 29 

. 3.50/16 . 17 
3. 23/15.51 

25- 7- 64 
6 . 47/19 . 21 
3.29/16 . 02 
5.08/17.42 
1.57/14 . 43 

12.14/ - -
11.34/23 . 52 
1n.54/23,19 
11 . 24/23 . 45 
9 . 06/21;27 
9. 23/21.54 
9 . 46/22 . 09 
8.46/21 . 15 
9.51/22 . 21 
9. 18/21 .49 

Overgenomen uit ~ Getijtafels voor Nederland 1964, 
Uitgave Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, Den Haag. 

DE ZETDUIV~L 3~~~LT ONS PARTEN 

Wilt U zo goed zijn de volgende correctie aan te brengen. 
Op pagina Buikpotigen 1 staat in de 2e regel van de titel 
Crepidula fornatica. Dit moet zijn Crepidula fornicata. 

CONTR~BUTI~BETALING VOOR 1964. 

Deze mededeling geldt niet voor leden die hun contributie 
voor 1964 reeds hebben voldaan. 

Voor de leden, die hun contributie voor 1964 ad. f. 10,-
nog niet hebben gestort op onze girorekening (606100 t . n.v. 
Stichting Biologia Maritima, Den Haag) bestaat alsnog de 
mogelijkheid om tot 15 juli a.s. dit bedrag over te maken. 
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Daarna zal onze penningmeester de postkwitanties doen uitgaan, 
hetgeen betekent~ 1. voor u een verhoging van 50 cent voor 
inkassokosten,2. een enorm werk voor de penni ngmeester 
(kwitanties in duplo uitschrijven~ borderellen invullen 
enz . enz.). 
,hIt U graag per postkwitantie betalen , wilt u dan zo goed 
zijn er voor te zorgen dat het geld gereed l i gt wanneer de 
postbode de kwitantie komt aanbieden . Postkwi tanties die 
onge i nd terug komen kosten de kas f . 0,50 per stuk. Dat 
vinden wij jammer van het geld , 
Di t alles kunt uechter voorkomen door nu meteen uw giroboek 
te nemen en f. 10, -- over te schrijven-.-
Heeft u nog een oudere contributie te betalen, dan verzoe 
ken wij u dit tegelijkertijd te doen. Na 15 j uli gaan de 
kwitanties onherroepelijk de deur uit . 
Wil t U ons helpen? Har .. elijk dank! 

EXCURSIE~ROGRill~u1 -----
Voor de eerstvolgonde maanden hebben we de volgende exoursie 
gepland~ zaterdag 1 ~ juli naar Antwerpe~, zaterdag en zondag 
29 en 30 augus tus naar Schü t torf en zondag -13 sep tember naar 
Yerseke. 
De excursie naar An~verpen is helaas n i et per trein te maken 
in verband met de slechte verbindingen naar het excursie
terrein. Wan08dr eGn deelnemer over een ei~en vervoermiddel 
beschikt en bereid is iemand mee te laten rij den, eventueel 
tegen betaling, dan is het ook mogelijk dat enkele leden 
mee kunnen die geen beschikking hebben over een eigen vervoer
middel. 
Wilt u een en ander s.V.p. op bijgaand formulier invullen 
en dit zo spoedig mogelijk zenden naar Stichting Biologia 
Maritima, Benoordenhoutsew0g 5, Den Haag. Wij kunnen dan be
middelen tussen personen met en zonder eigen vervoer. 
Personen die aangeboden hebben 6én of meerde r e personen mee 
te laten rijden, maar geen bericht m0er van ons ontvangen 
kunnen aannemen dat van hun aanbod geGn gebruik z a l worden 
gemaakt . 

Vo or verdere gegevens zie pagina 16 en 17 en 18 van Var i a 
Maritima. 
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Zaterdag 9 1 B jul i 1964 naar An_twGrpen. 

We verzamelen 's morgens om 10 uur bij de Boudawijnsluis (zio 
kaartje). In de naaste omgeving van dOZG sluis worden nieuwe 
havcms gegraven " Het daarui t gegraven zand bevat vele Plioc8<1e 
fossi~lèn. (Veel gave exemplaron, waaronder ook doubletten). 
We raden U aan Uw goede kleron thuis to la ten cm Clln paar sto',Ti·
go schoen0n of nog liever rubberlaarzen aan te trekken. 
Verder verdient hot aanbllvoling een paar kartonnen dozen ( groto 
en kleine)? en oon pak watten mGe te n8m~n om de gevonden fos 
sielen in tG vervoeron. 
DG deelnam8 aan deze excursiv is gratis . Do kosten van vervoer, 
eton, drinken e.d . zijn voor oigen rekening. 
Wij rad\jn U aan zelf wat eten "'n drinken voor U1;\ 12 uurtjl:3 lnGl? 

to nemen. 

Zaterdag 29 on zondag 30 augustus 1964 naar Schüttorf. 
(Schüttorf ligt in Dui t sland, 2:. 5 km. ten oosten-van-:ä\.m theüm) 

We verzamelen achtor do steenfabriGk "Klinkerwark Schüttorf", 
we lke + 1 km. buiten het dorp ligt. (zie kaartje). Op hot ter
rein a~hter de st2enfabriek is meteen gelegonheid om te kampe
ren (ge~n officiJlc kampaurplcatG). TI ~io~ hier wel enkele van 
onze l<:;dan mJt hun auto en/of tent st<::an. To,o;onover de stounfa
briok is Gen steengroeve waar fossielen uit het Onderste Krijt 
voo rkomen 9 waarond<o)r Ammonieten. 
Onzo beste kleding l aten we weor thuis. Een paar stevige schoonen 
of rubberlaarz8n, 00n hamor j een bei tol on een klein schepje met 
wat kartonnon dozèn en Gon stapeltj e kranten zijn do attributen, 
die wa goed kunn~n g0bruiken. 
De d301name is W~Gr gratis. De koston van vervoer 3n verblijf 
zijn voor cigün rekening. Zoals U al hoeft gelezon is bij de 
stoenfabriek geleg8nheid Uw tent op te slaan, anders is in h3t 
plaatsje zeker 0un goedkoop hotelletjo te vindGn. 

Zondag j 13 s0ptember 1964 naa::: Yerse}~.o. 

Om 11 uur ' s morgons verzaill811m , ;u bi j d0 ~ch01po{lbrandori j 
(zie kaartje). In de direkte omgeving zijn verschillende moge
lijkhéden; a. U kunt bij hetsluisjo vissen en mooi begroeide 
stonen voor Uw aquarium vorzamelen~ bo U kunt in de Oosterschel
de recente schelpen gaan verzamelen? c. bij de schelpenbrander~ 
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liggen grot~ ho~veGlheden recente en fossiele schelpen, welke 
zijn opgezogen uit de Westerschelde. Hierin zult U veel gave 
exemplaren kunnen vinden. 
Ook hier w,,\Jr Uw ZondagSe) pak thuislat .. ,m. 

Voor a. raden wij U aan, wanneer U niet op Uw blote voeten in 
het watur un op de stenen wilt lopen, een paar rubberlaarzen 
mee te nemun. Vorder een flink stuk dik plastic en eGn plastic 
emmar. Het plastic kunt U dan in de emmer plaatsen, het volgie
ten mot water on van boven dichtknopen. Op deze manier morst 
U guun wator tijdens het vervoer. Verder eon luchtpomp, zoals 
b.v. wordt gebruikt voor ~on luchtbed, Gen slangetje un een uit
stroomsto0ntje. Dit om de vissen on eventuoel de wioren van 
zuurstof tu kunnen voorzien. 
Voor b. en c. ziu excursi e naar Antwerpen . 
.vannuor U per trein komt, nU8mt U dan du trein, die + 10.45 u. 
in Kruiningen aankomt. Als U ~it op bijgaand formulier invult 9 

kunnun we U daar per auto afhalen om U naar Yerseke te brengen. 
Deelname gratisï kosten van vervoer en eten voor oigen rekening. 

BATHYSCAAF DOOK TOT ACHT KM. IN PORTORICO-TROG 
Prof. Pierre Drach van de Sorbonne is met de Franse bathyscaaf 
Archimède in de Portorico-trog afgedaald tot ruim 8 km. onder de 
zeespiegel. Hij was verbaasd over hot aantal lovonde wezens dat 
hij daar aangetroffen heeft, vooral vissen van ongeveer 2 tot 12 
cm. lengte. Nadere inlichtingen kon hij e chter niet goven eor hij 
de foto's bustudüerd heuft. 
Do duik van Drach en z ijn twoe metgezellen - kapitein Houot van 
de Franse marine on dr. Henri de Lauze van het Franse bathyscaaf
instituut - ging ruim driemaal zo diep als ooit eon wetenschappe
lijke expuditie geweest is. Houot is in 1962 met dezelfde 21 m. 
lange bathyscaaf Archim~dG al Gens tot 9540 m. afgedaald in de 
Koerillen-trog 9 maar bij die gelegenheid was de bathyscaaf niet 
uitgerust met wetenschappelijke instrumenten. Ditmaal ging het 
niet om beproeving van do Archimèdc 9 maar om wetens chappelijke 
waarnoming en daartoe waren schijnwerpers, t.v.- en filmcamera's, 
mcletinstrum\3nten en apparatuur voor het nGm",n van monst",rs 
aang0bracht. De expoditie hoopt tuss3n del 12 en 24 duiken tG 
ond8rn\3m0n, vooral om de gGolcgische bouw van de wanden van de 
trog t~ ondéirzoGkeno Men huuft vanaf de oppervlakte (mot weer
kaatsing van geluidsgolv13n) reeds vastgesteld dat de trog "af
loopt" naar een ongev8er 240 km. lange en 15 tot 30 km. brede 
b odemvl akte. Bij deze c\3rste duik vertoofde men drie uur lang 
op 8360 nl. diepte; het di epste punt van de trog ligt op 9200 ID. 

Overg0nomen uit: Hot Vaderland. 
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