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welke naar het Oosten toe een ondiepe lagune met een mangrove-
vegetatie omsluit en aan de Westzijde door het water van de Golfstroom
wordt bespoeld (fig. 10).

Nadat het besluit, om op North Bimini een biologisch station te
vestigen, door MICHAEL LERNER (voorspoedig Amerikaans zakenman,
jager op grof wild en hengelaar van wereldnaam) en CHARLES M. BRE-
DER JR (hoofd van „The Department of Fishes and Aquatic Biology"
van het „American Museum of Natural History") tijdens een gezamen-
lijke tocht was genomen, werd een strook grond gekocht van 2'/s
acre, dwars over het smalle eiland heen (fig. 5). Op 29 Maart 1948 werd
het laboratorium geopend en daarna aan het „American Museum"
overgedragen.

Directeur is CHARLES M. BREDER JR, die zoveel als zijn bezigheden
in New York dit toelaten, in Bimini te vinden is. Er bestaat geen
vaste wetenschappelijke staf. Het laboratorium wordt toevertrouwd
aan de zorgen van de gasten en aan drie man personeel.

Na drie maanden had men al gastvrijheid geboden aan 23 onder-
zoekers, die tezamen 569 dagen onderzoek hadden verricht; de twaalf
volgende maanden kwamen er 25, met 1433 werkdagen.

Het laboratorium (fig. 6) biedt ruimte aan omstreeks tien onder-
zoekers. Er is — om aan de achterzijde van het gebouw te beginnen —
een aquariumzaal met bovenlicht (fig. 12); een microscopeerzaal met
donkere kamer, en een sectielocaal. Overal zijn natuurlijk de nodige
stopcontacten, kranen voor zeewater en warm en koud regenwater.
Aan de voorzijde bevindt zich de bibliotheek: een uit natuursteen op-
getrokken gebouwtje.

De voorkant van het laboratorium ligt op het Oosten, waar een
steiger, van bijna vijftig meter lengte in de ondiepe lagune is uitge-
bouwd (fig. 5). Hier is een pompje opgesteld, dat het laboratorium van
zeewater voorziet.

Er zijn vier boten. De grootste heeft een 60 pk motor. In grootte
volgen hierop: een ter plaatse gebouwde boot voor ondiep water, een
boot met bodem-venster en een klein roeibootje, die zijn uitgerust
met achtereenvolgens een 25, 10 en 5 pk buitenboord motor. Naast de
steiger is een eenvoudige constructie gemaakt om de boten ook buiten
het water te kunnen repareren.

Dicht bij het laboratoriumgebouw vinden wij zes open bakken van
beton — elk omstreeks 2 meter lang, 1 m breed en '/* meter diep —
waarin verschillende zeedieren worden gehouden.

De „Residence", waar de onderzoekers een uiterst gastvrij en com-
fortabel onderdak vinden, ligt op slechts enkele tientallen meters van
de werkruimten verwijderd. Er zijn tien bedden en de huishouding
wordt door een niet-inwonende huishoudster met één gedienstige ge-
dreven.

Meer naar achteren staat het krachtstation, met de benzinegenerator,
die, tezamen met een windgenerator, de nodige electrische stroom
levert.

De grootste bezienswaardigheid van Bimini zijn ongetwijfeld de
Fish Pens (fig. 7) — enkele honderden meters bezuiden het laborato-
rium gelegen — die wel als een persoonlijke liefhebberij van de stichter


