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Steeds dichter n adert ons con gr es . Bij h et 
februarinummer hopen wij u h et vol
ledige programma voor zo ndag 5 april te 
kunnen toezenden. Ditm aal w illen w ij u 
alvast een inzicht geven in d e dingen di e 
om h et eigenlijke co ngresprogram ma h een 
w orden geor gan iseerd . Allereerst de ex
posi t ies. U zult a ll e gelegenh eid k r ij gen 
rustig te genieten van da tgen e waarheen 
uw belan gstelling in h et bij zonder uit
gaa t: zeldzam e schelpen, wiercomposities, 
postzegels met sch elpen, fo ssielen of een 
nog nie t eerder vertoonde collectie li tho 's 
m et afbeeldingen van zeepokken , schel
pen e.a . Voor het geval uw b elan gst elling 
echter m eer uitgaat n aar h e t bewegende, 
is ook daarmee r ekening gehouden. Niet 
a lleen demonstraties collectietechniek , zo
als het sorter en van kleine schelpen
soorten uit gruis en h e t m aken van op
ber gdoosjes, maar ook een doorlopende 
diapr oj ectie zullen ertoe bijdragen, da t u 
zelfs gedurende de pauzes zult worden 
bezi ggehouden. 
De vorige k eer h ebben we u ingelicht 
over d e plannen voor d e zaterdag. Spe
ciaal diegen en die van verre komen h eb
ben w ij u itgenodigd zich alvast op te 
geven . Indien u da t nog niet h ebt gedaan, 
wilt u h et dan a lsnog zo sn el mogelijk 
doen . U vergemakkelijkt daarmee h et 
w erk van 

de congrescommissie 
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OVER DE DREMPEL VAN 1970 

Het eerste nummer van een nieuw jaar 
en d itmaal zelfs van een m euw decen
niu m vraagt om enige woorden vooraf. 
Enkele w oorden, die h et ver leden aan de 
toekomst verbinden. 

Terugblikkende op h et afgelopen jaar 
m oeten we consta ter en , dat ondanks enige 
verbeteringen , de Vita Marina voor ver
betering en uitbreiding vatbaar blij ft. Dat 
dit niet onmiddellijk is te verwezenlij ken 
is in belangrijke mate een gevolg van een 
gebrek aan m ogelijkh eden en vooral m an
k racht. Eigenlijk beh oort de Vita Marina 
een weergave te zijn van alles wa t voor 
on ze hobby of liever nog on ze h obbies van 
waarde kan zijn. Maar b etekent d at 
eigenlijk niet, dat in r u il voor d e gegeven s 
die anderen u verschaffen, u a l het geen 
u zelf bij de beoefening van uw hobby 
tegenkomt ook aan d ie anderen zoudt 
moeten doorgeven? Wij dachten da t al
leen dan de Vita Marina haar taak zo 
goed mogelijk zou k unnen vervullen . Al 
een s meer h ebben we gezegd , dat veel 
van w a t voor u gewoon is, dat voor ande
ren nog niet behoeft te zij n . E venmin is 
het belan grij k op welke w ij ze u de ge
geve ns door geeft. Veel b elan grijker is, 
da t h et niet m eer voorkomt, da t er onder 
u zijn die leu ke ervaringen h ebben op
gedaa n, maar om een of ander e reden er 
maar niet toe komen daarvan eens m el
ding te maken . L a ten w e ons voornem en 
dit in 1970 wel te doen . Dan h elpen wij 
elkaar. 

Vast en zek er leven er onder u ook nog 
specia le wensen m et b etrekking tot de 
inhoud. Enkele jar en geled en h ebben w e 
door m iddel van een enquête u a l een s 
in de gelegenheid gesteld uw opmerk ingen 
en wensen kenbaar te m ak en . Me t ver
schillende daarvan kon r ekenin g worden 
gehouden met ander e nie t . H e t opnem en 
van kleurenfoto's en het uitbreid en van 
de omvan g om daardoor bovendien per 
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nummer meer rekening te kunnen houden 
met de verschillende belangstellings
terreinen, blijft ook de wens van de 
redaktie. De kosten ervan laten het echter 
nog niet toe. Nog niet wil zeggen totdat 
het aantal belangstellenden aanzienlijk is 
uitgebreid. Ook daaraan kunt in 1970 
meewerken! 
Denkt u er eens over na, hoe u iets kunt 
bijdragen aan de verdere vooruitgang van 
onze Vita. 700 x iets is ontzaglijk veel. 
Daarmee moet de Vita kunnen uitgroeien 
tot een werkelijke documentatie op elk 
onderdeel. 

De redaktie 

NATUURBESCHERMING 

De minister van Defensie heeft onlangs 
op vragen uit de Tweede Kamer ge
antwoord, dat de concentraties van zee
honden op de Vliehors geen gevaar lopen 
door de schietoefeningen op Vlieland. La
ten we hopen dat dit ook in de toekomst 
zo zal blijven. Helaas blijkt steeds weer, 
dat uiteindelijk de natuur aan het kortste 
eind trekt, wanneer zij in bolsing komt 
mel de belangen van de mens. Het is 
all een de vraag of juist door het steeds 
verder terugdringen van de na luur ten 
slotte ni et een ook voor de mens ge
vaarlijke situatie zal onlslaan. Het is 
daarom wel heel goed, dat de waarde van 
de natuur eens in het. middC'lpunt van de 
belangstelling wordt geplaatst. Dit zal in 
1970 gebeuren. De Raad van Europa heeft 
besloten om het jaDr 1970 uit te roepen 
tot Europees natuurbeschermingsjaal'. De 
opening ervan zal in februari tijdens een 
zitting van de Raad plaaf s vinden. Het 
ligt voor de hand, dat de aandacht in d ", 
eersle plaats zal worden gericht op d e 
landfDuna en -flora, maar wij menen, dat 
het leven in de zeeën in dit opzicht toch 
ook de volle belangstelling verdient. Aan 
de ene kant neemt de zee een voor de 
mens steeds belangrijker plaats in, aan de 
andere kant is de vervuiling van het zee-
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water een benauwende zaak. Dat werd 
weer eens achteloos onder onze aandacht 
gebracht door een bericht van deze zomer. 
Het afvalwater van de gemeente Goes had 
de Oostersehelde zodanig besmet, dat de 
mosselvisserij een maand moest worden 
uitgesteld. Over de eventuele gevolgen 
voor de fauna is niet gesproken. Misschien 
is het meegevallen en bovendien zijn er 
maatregelen genomen om een herhaling 
te voorkomen, maar dat slaat dan alleen 
op Goes. Een volgende keer bereikt ons 
een soortgelijk bericht ergens anders 
vandaan. Nu eens een lozing van afval
stoffen, dan weer een ongeluk met een 
olietanker, om over ongevallen met radio
actief materiaal nog niet eens te spreken 
De tijd om in zo breed mogelijke kring 
het belang van onze natuur te onder
strepen is slellig gekomen. Wij ondeI"
steunen een Europese aktie dan ook van 
harte, maar hopen vooral dat de natuur 
na 1970 niet weer uit de algemene be
langstelling verdwijnt. De natuur is 
waard onze permanente belangslelling te 
he1:::ben . 

W. F. 
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~·~ ~ SCHELPEN MUSEUM 

./ al~ Iia IN DE SCHULP 

VITRINE VOOR NIEUWE AANWINSTEN 

Door aankopen, ruil en schenkingen brei
den de collecties van ons museum door
lopend uit. Alvorens deze nieuwe soorten 
op de juiste plaatsen in de collectie in te 
voegen, menen wij er goed aan te doen ze 
gedurende enige tijd in een "vitrine voor 
nieuwe aanwinsten" te exposeren. De ge
regelde bezoekers zullen op deze manier 
op de hoogte blijven van belangrijke aan
winsÎ.en. 

B.E., dir. 
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