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VITA 1977 - 1978 

Zoals aangekondigd bestaat dit nummer uit 
24 bladzij den . H iermede is dan de 27e jaar
gang voltooid, een jaargang, die helaas met 
veel vertraging is uitgekomen. Het volgende 
nummer is het voorjaarsnummer 1978 , een 
kwartaalnummer van 32 bladzijden met een 
grote verscheidenheid aan artik elen. 

NAMAAKZEEBODEMS EN ROTSW AN
DEN VAN POLYURETHAANSCHUIM 

In het maandblad " het Aquarium" tro ffen 
wij een art ikel aan van de heer G . Broere, die 
de houders van koraalaquaria vertelt, hoe hij 
uit Polyurethaanschuim fraaie namaak zee
bodems construeert. Ook de achterwanden 
van zeeaquaria kunnen met dit moderne ma
ter iaal smaakvol gestoffeerd worden. Het 
mate riaal laa t zich zelfs kleuren , alh oewel wij 
menen dat het kleuren - in natuurlijke kleu
ren - zeker kenni s van het natuurlijke milieu 
vereist alsmede een hoeveelheid artistiek ge
voel. Wie daar ook eens mee wil experimen
teren kunnen wij naar het artikel verwij zen. 
De heer Broere noemt ook de leverancier van 
het polyurethaan - de firma Romar-Voss in 
Roggel - die graag een folder zal toesturen . 
Deze kunstbodems en rotswanden kunnen de 
vraag naar echt koraal (ook naar dode skelet
ten) ter aankleding van het zeeaquarium ho
pelijk wat afremmen . Er sneuvelen toch al 
genoeg koraalriffen . 
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GOED NIEUWS SHOW VAN BIOLOGIA 
MARITIMA 

W ij zijn wel niet in Sonja-Barends-Goed
Nieuws-Show geweest, maar kunnen toch 
ook goed nieuws voor het voetlicht van Vita 
Marina brengen. Het goede nieuws voor Bio
logia Maritima vrienden is te horen dan hun 
aantal in de afgelopen jaren fe rm gestegen is. 
Ko nden wij op het laatste congres de dui
zendste begunstiger aan u voo rstellen, mo
menteel zijn wij reeds de 1300 genaderd . Dat 
is verheugend. De zeeb iologie , het schelpen
verzamelen, het houden van een zeeaquarium 
in de huiskamer, het neemt hand over hand 
toe en de beoefenaars ervan beleven aa n deze 
zinvolle hobby menig gelukkig uurtj e. 
Uit deze 1300 B.M.-ers komt ook het bestuur 
van de Stichting voort. 5 mensen, die ook 
hun normale dagtaak daarnaast hebben , zet
ten zich reeds jaren in om B.M . en alles wat 
daarmee samenhangt in goede banen te lei
den . Met het groeien van het vriendenta l nam 
ook de omvang van deze belangeloos verrich
te arbeid toe. Insiders, die de gang van zaken 
van nabij kunnen beoordelen, weten hoeveel 
vr ij e uren besteed worden aan administrat ie , 
correspondentie, redactie, planning , excur
sievoorbereiding, vergaderingen. Ja er komt 
heel wat kijken om een st ichting van deze 
omvang enigszins soepel te la ten lopen. 
Toch is dit goede nieuws er de oorzaak van, 
dat het bestuur zieh zorgen maakt. Het gaat 
langzaamaan voelen dat het werk een beetj e 
boven het hoofd begint te groeien . Dat voor 
de uitvoering van nieuwe plannen eigenlijk te 
weinig mankracht is. Bepaalde werkzaamhe
den worden uitgesteld, omdat het be
langrijkste werk voor moet gaan . Kortom er 
is dringend behoefte aan man- en vrouw
kracht. 
Het volgende verzoek is dan ook een ernstig 
en dringend verzoek, dat u beslist eens goed 
moet lezen en overdenken. Speciaal wanneer 
u in Den Haag of omstreken woont en het 
wel en wee van Biologia Maritima u aan het 
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hart gaat, overweegt u dan eens of u niet in 
staat zou zijn een steentje bij te dragen. U 
zou kunnen overwegen of u die harde wer
kers van bestuur en staf niet een handje zou 
kunnen helpen. Op verlerlei terrein kunnen 
wij medewerkers gebruiken: administratief, 
organisatorisch, handige handenmensen, re
dactie, schrijvers, enz. enz. Wij weten zeker 
dat onder de B.M.-ers mensen schuilen, die 
wel zouden willen helpen, maar zich niet 
graag op de voorgrond dringen. Welnu, laat 
deze schroom nu maar eens varen. Ligt B.M. 
u goed na aan het hart, neem dan uw besluit. 
Kom eens praten op woensdagavond of za
terdagmorgen aan de Dr. Lelykade 39 te 
Scheveningen . Wij zijn dan "in bedrijf" . Wij 
zouden zeker geen ruimte in de Vita Marina 
voor deze oproep opofferen, als hiervoor 
geen goede reden zou zijn. Meer man- en 
vrouwkracht is heus dringend noodzakelijk . 
Laat het bestuur, Laat B.M. en laat dus uzelf 
niet in de steek. Slechts door samenwerking 
kan iets groots verricht worden. 

B. Entrop, voorzitter. 

BIJ UW STICHTING VERKRIJGBAAR 

*Herdruk Fossielenatlas (De fossiele schel
pen van de Nederlandse stranden en zeega
ten). 
f 7,50 franco thuis. 

*Marien biologische publicatie no . I : Sug
gesties voor een smaakvol verzorgde collec
tie. (Overdruk Vita Marina uit jaargangen 
1971 en 1972). 
f 3,50 franco thuis; f 2,50 afgehaald . 

*Oude jaargangen Vita Marina. 
1972 f 12,50,1973 fl2,50, 1974 f 15,-,1975 f 
20,-, 1976 f 17,50 alles per jaargang franco 
thuis . 

Bestellingen van het gewenste door storting 
of overschrijving op postrekening 606100 ten 
name van de Stichting Biologia Maritima te 
Den Haag. 
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WAL VISPRODUKTEN 

De Stichting Kritisch Faunabeheer wil dat de 
Nederlandse regering in EEG-verband druk 
uitoefent op de landen, die nog steeds in niet 
onaanzienlijke hoeveelheden walvissen van
gen, om hun vangsten te staken of te vermin
deren. Met name Japan en de Sowjet-Unie 
beoefenen nog steeds een omvangrijke wal
visvangst. De niet of niet meer walvisvarende 
landen, waaronder ons land, zouden maatre
gelen kunnen nemen door geen walvispro
dukten meer af te nemen. 

CLAMOUR 

Onderstaand gedichtje, dat wij aantroffen in 
Hawaiian Shell News geven wij onvertaald 
weer. Het bezingt de schoonheid van de 
prachtig gekleurde mantel van de Tridacna 
gigas (L.) . Een en ander sluit zinvol aan bij 
het artikel over de Tridacnidae (zie Vita Ma
rina, tweekleppigen 143 e.v.) . 

CLAMOUR 
(Ode to Tridacna gigas L.) 

Two reef-bound bivalves stately stood , 
Amid crustaceans, fish, and fans; 
The f1uted gigants never spoke, 
Or moved across the coral sands; 
And yet each mantie of verdant hue, 
Appeared to say - I clamour for You. 

Forest W. Redding, Jr. 

VITA TE KOOP 

De heer C. J. Zonderland, Pr. Albertlaan 27 
te Voorburg, telefoon 070-861929, biedt te 
koop aan de jaargangen 1971 tot en met 1977 
voor een totaalprijs van f 25,- . Liefhebbers 
gelieven zich met de heer Zonderland in ver
binding te stellen. 
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