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De fijnere Structuur der Stuifmeelkorrels
en hunne Systematische beteekenis bij de
Angiospermen.
door Prof. Dr. Sc. C. VERMOESEN. (*)
I. Structuur der Stuifmeelkorrels. — Beschrijvend gedeelte.
De algerneene structuur der Stuifmeelkorrels (pollen) is genoeg bekend : het
zal dus volstaan daaraan enkel terloops te herinneren :
De celinhoud bestaat uit protoplasma en twee kernen, een « vegetatieven
kern, die bij de kieming van de pollen korrel een louter vegetatieven rol speelt,
b.v., den groei van het kiem-buisje bevordert ; en een spermatische kern die in het
kiem-buisje doordringt en zich daarin twee generatieve kernen verdeelt : eene dezer
twee generatieve kernen bewerkt de eigentlijke bevruchting van de eikern. Die
inrichting van den celinhoud is bij alle Angiospermen streng gelijkvormig en levert
geene merkbaren bijzonderheden op die voor de systematiek van pas zouden komen.
Die celinhoud wordt omsloten door de intine, een dun, kleurloos, zeer
rekbaar cellulose-vlies, waarbij in het algerneen ook niets bijzonder op aan te
merken valt. Men is jets of wat genegen daarin enkel een sterk afgeleidden vorm
te zien van het proloplasmavlies, dat in alle cellen aanwezig is, daar het protoplasma omgeeft en door zijne merkweerdige osmotische eigenschappen in het leven
der eel eene zeer belangrijke rol te spelen heeft.
Terloops worde bier voor intine en celinhoud het eenige opvallende aangestipt
dat wij systeiiiatisch zouden kunnen benuttigen bij de pollenkorrels met groote
kiemporien puilt de celinhoud met de intine ten gevolge van de inwendige osmotische
drukking in min of meer opvallende mate naar buiten. Zulks kan echter even zoo
goed als een gevolg van de structuur der exine, dan als eene bijzondere differencieering van intine of celinhoud opgevat worden : Wij verkiezen dan ook die
eigenaardigheid — met zijne sterke variaties — bij de behandeling der exine te
vermelden.
(*) Mededeeling gedaan op het XX' VI. N. W. & G. Kongres te Mechelen, 8 Augustus 1921.
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Eindelijk wordt dit alley nauw omgeven door de exine of gewoonlijk min of
meer verdikte, en gekleurde, en weinig elastisehe buitenste cutine-huid. Deze is
van de intine gansch onafhankelijk, al sluiten ze soms zeer dicht aaneen — en kan
als eene eigenaardig ontwikkelde celmembrane opgevat worden.
Het is de exine nu welke in hare inwendige en vooral hare uitwendige
structuur een zoOdanig uitgestrekt variatieveld oplevert dat men in den beginne
voor die buitenmatige verscheidenheid en eindeloozen rijkdom van vormen verbluft
staat en zich overweldigd voelt en machteloos om daarin een systematisch richtsnoer te vinden. Het is clan ook niet te verwonderen dat de eerste onderzoekers
voor die vormen een gansch willekeurige—voor de natuurlijke systematiek hoegenaarnd niet to gebruiken — verspreiding aannamen. Het is maar in de laatste
tijden dat eenige plantenkundigen er in gelukt zijn in dien schijnbaren doolhof eenen
methodischen wee; te vinden.
Ligt in de structuur der exine de bijzonderste oorzaak der eindelooze variaties
der pollenyorrnen, zoo zijn er toch nog andere factors die we niet uit het oog
rnogen verliezen,daar zij ook bet hunne daarloe bijbrengen en voor de systematiek
ook van groot belang zijn. Die factors zijn namelijk : 1) den uitwendigen vorm der
stuifrneelkorrels ; 2) hunne groolte ; 3) hun onderlinge verhouding ; 4) de fijnere
structuur der exine.
Wij zullen die verschillende factors en vooral die van de exine structuur samen
onderzoehen en trachten hun belang in bet licht te stellen.

1. De vorm der Stuifrneelkorrels.
De I' 01111 is voor vele pollen-typen zeer belangrijk en trekt natuurlijk in de
eerste plaats onze aandacht.
Meestal is de Stuifrneelkorrel rond, bolvormig. Dat is zonder twijfel de
oorspronkelijkste en — indien men de min of meer kleine vervormingen niet
uitsluit — misschien wel de meest verspreicIde.
Al de andere vormen worden hiervan afgeleid : onder den invloed van poolwaartsche uitzetting, wordt de korrel ellipsoidisch onder den invloed van
equatoriale uitzetting wordt zij lensvormip. Daarbij kan de ronde ellipsoidische
of lensvormige korrel, tengevolge van de aanwezigheid van 3 of 4 sterk ontwikkelde kiemporen min of meer duidelijk drie- of vierkantig worden (in doorsnee
beschouwd) ; onder den invloed van bijzondere differenciatie en locale
yerdikking der exine neemt zij niet zelden den tetraeder-vorm, ofwel den
cubus- of teerling-vorm, of sours ook wel den vijfhoekigen dodekaedervorm aan.
Bij gewisse waterplanten (o.a. Zostera, Halophila, Najas en Zannichellia) is het
stuilmeel (als men het bier nog zoo noemen mag !) i draadvormig, eene hoogst
interessante aanpassing aan het eigenaardige midden waarin bet zijne biologische
rol moet vervullen. Hier grijpt de bevruchting immers onder water plaats.
Tusschen het draadvormige pollen en den elleptischen korrel bestaan er
geleidelijke overgangsvormen.
Wij Doemen bier enkel eenige belangrijke typen. Men begrijpt dat eene volledige opsomming zelfs der hoofdvormen bier onmogelijk is. Voeg nu daarbij dat
verscheidene dier hoofdvormen een heele reeks variaties en wijzigingen kunnen
ondergaan en we hebben reeds een eerste bron van buitengewone verscheidenheid
in het pollentype.
Sommige dier vormen schijnen voor de systematiek buitengewoon belangrijk
(eene der weinige onder
te zijn. Zoo b.v. heeft men voor de Portulacaceen
pollen-opzicht bestudeerde plantenfamilies) — aan het licht gebracht dat elke der
twee afdeelingen welke die familie samenstellen bun eigenaardig pollentype bezit2

ten. Bij de de Portulacoideen narnelijk zouden de pollenkorrels in al de geslachten,
op het vijfhoekig dodekaedertype gebouwd zijn bij de Montioideen daarentegen
zouden de pollentypen tot den teerling- of cubus-vorm kunnen teruggebracht worden. Bevreemdend is het nu dat de schrijver die deze ontdekking gemaakt heeft,
de Portulacoideen en het dodekaedertype als meer oorspronkelijk de Montioideen
integendeel en het teerling-type als verder afgeleid beschouwt. Het zou ons te ver
leiden te onderzoeken in hoeverre de schrijver gelijk heeft net de Portulacoideen
als prirnitiever dan de Montioideen te aanzien. Waar we echter inoeilijk overheen
kunnen, dat is om den teerling-vorm van den dodekaeder, aldus bet eenvoudige
van het meer ingewikkelde of te leiden. ()razes inziens is wel het onigekeerde
natuurlijker en zal zich het dodekaedertype nit den teerling-vorm — zooals deze
uit den bolvorm ontwikkeld hebben.

2. Grootte der Stuifmeelkorrels.
De afmetingen der stuilmeelkorrels loopen zeer uiteen : van 2.5 p.. voor
Myosotis-soorten tot 200 a 250 (voor Mirabilis- en Cucurbita), alzoo in de maat
van 1 tot 100 !
Niettegenstaande deze buitengewone ruirnte voor verscheidenheid, schijnt de
grootte der pollen greintjes slechts eenen meer ondergeschikten rol to spelen. Wel
is zij in zekere mate constant voor een en dezelfde soort : ten minste, zulks is voor
veruit de meeste soorten zeer waarschijnlijk. in een gegeven geslacht
kan men echter meestal merkelijke grootte-verscnillen waarnemen tusschen
gewisse soorten en bestaat er dan gewoonlijk een regelmatige gradatie van
kleinere en grootere pollenkorrels. Zuiks sluit evenwel niet uit dat er zeer dikwijls
een typisch grootte-verschil bestaat tusschen anders nauw verwantte geslachten.
Misschien ook worden zekere families of geslachten-groepen algemeen
genomen door opvallend grootere of kleinere afrnetingen gekenrnerkt. Maar tot
hiertoe werd daarover nog niets stelligs aan het licht gebracht : zulks is maar een
subjectief vermoeden van onzentwege.
Met de grootte der stuifmeelkorrels staat in een zeker — al is het ook geen
al te nauw verband, hunne hoeveelheid of getal in het antherenvak. Hierbij
kornt natuurlijk ook de grootte der antheren of helrnknopjes in aanmorking. Voor
zekere families of geslachten althans, is het buitengewoon klein, of buitengewoon
groot getal pollenkorrels zeer opvallend.

3. Onderlinge verhouding der stuilmeelkorrels.
Stuifmeelkorrels kunnen, zooals iedereen weet, ofwel enkelvoudig 't is to
zeggen van elkander gansch algezonderd en elk op zijn eigen staand — of wel
viervoudig zijn 't is te zeggen steeds net vieren innig onderling verbonden of
aaneengekleefd : deze laatste noemt men pollentetraden. Eindelijk vindt men ze
sorns in gansche klompjes samengekleeld onder den vorm van - massula's of

pollinien » .
Deze verhoudingen zijn nu weer van het hoogste belang. Laatstgenoemde
pollinien » bij voorbeeld kenrnerken gansche families of groote onderdeelen
daarvan : b. v. Orchidaceen. Asclepiadaceen, Mimosaceen.
Het onderscheid tusschen enkelvoudig en viervoudig pollen is ook van groot
gewicht en kornt in vele families te pas om ettelijke geslachten, ook wel gansche
geslachtengroepen, of to zonderen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat
in genoemde tetraden de individueele korrels niet zeer stevig aan elkaar vast
zitten en lichtelijk van elkaar los geraken. Sommige schrijvers hebben daarin

een voorwendsel gevonden om de weerde van dit onderscheid tusschen enkelvoudig en viervoudig pollen te betwisten maar die twijfelachtige gevallen zijri
z66 zeldzaam en wanneer men ze nauwkeurig onderzoekt zelfs dan nog zoo
ondubbelzinnig en typisch dat de opwerping alle kracht verliest.
In alle geval is het zeker dat men nog nooit in eenzelfde degelijk bepaald
geslacht typische tetraden naast enkelvoudig pollen heeft aangetroffen. Komt
zulks voor, dan mag men a priori met zeer veel waarschijnlijkheid besluiten
dat het bewuste geslacht lieterogeen is, t. t. z., bestaat uit soorten aan verschillende geslachten ontleend en verkeerdelijk samengebracht. Zulke gevolgtrekkingen worden dan gewoonlijk door een nauwkeurig taxinomisch onderzoek
duidelijk bevestigd.
Een merkwaardig voorbeeld hiervan liebben wij persoonlijk ontmoet in
de twee gt slachit n Randia en Gardenia van de famine der Rubiaceen of beter
gezegd in de twee aanzienlijke reeksen plantensoorten tot hiertoe als Randia en
Gardenia beschouwd. Een nauwkeurig taxinomisch onderzoek had er ons reeds
toe gebracht in den groep Randia vooral een lieterogeen mengsel van meerdere
geslachten te zien ; daarenboven vonden wij de grenslijn tusschen Randia en
Gardenia zeer onvoldoende en onnatuurlijk. Deze berustte inderdaad op de
onvolledige of volledige ontwikkeling eener scheidswand tusschen de twee vakken
van het gymeceum. Dit kenmerli leverde oils al dadelijk bij een eerste onderzoek
eerie grove uitzondering of liev( r onoverwinbare moeilijkheid : bij « Randia
physophylla” K.Schum. b.v.,eene merk -w eerchpe soort uit midden-Afrika en Congo,
vonden wij, in soromige bloemen eene volledige scheidswand, in andere deelen
eene onvolledige ; of nog, van onder volledige,van boven onvolledige scheidswand
van het yruchtbeginsel. Wat nu daarmee aangevangen ? Naar den eigenaardige
vorm der bladeren te oordeelen moest de plant, naar ons bescheiden oordeel,
veeleer tot Let geslacht Gardenia dan tot Randia behooren. Maar die grondslag
was natuurlijk niet zeer overtuigend.
Toen kwamen we op het gedacht, naar aanleiding van zekere aanduidingen
van K. SCHUMANN in de Flora Brasiliensis, het pollen . te onclerzoeken en hoe
groot was onze verrassing niet, te bestatigen dat inderdaad al de typische
Gardenia's tetradenpollen bezaten en zOO ook onze Randia physophillen of dus
beter gezegd Gardenia physophylla, en dat Mina al de andere zoogezegde Randia's
uit Afrika afkomstig enkelvoudige korrels vertoonden.
Toen -wij dit onderzoek verder doordreven, konden wij het volgende
bestatigen :
1) He ti3 pis the slachi Rcridiu (dour Linnceus gegrondvest op eene middenAmerikaansche soort Randia aculeata, waarvan we gelukkigerwijze een zeer
voldoende materiaal ter beschik king Madden) bezit evenals Gardenia tetradenpollen ;
2) Al de Amerikaansche Randia's, sedertdien beschreven, bezitten eveneens
tetraden-pollen en stemnien over igens met het eerste Randia-type volkomen
overeen ;
3) De Asiatische soorten, door latere botanici naar den schijn eeniger
zeer dubbelzinnige uitwendige gelijkenissen bij het geslacht Randia ingelijfd,
bezitten niet alleen enkelvoudig pollen, maar vertoonen ook merkelijke
vegatieve verschillen met de typische Amerikaansche Randia's ;
4) De Afrikaansche soorten, door de jongste botanici eveneens het geslacht
Randia toegeworpen — ten koste eener nog brutaler verkrachting van het eerste
bezitten evenals de Asiatische soorten ook enkelvoudig
begrip Randia
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pollen en hebben,onder vegetatief oogpunt, met de primitieve Randia's bijna niets
meer gemeen.
Een paar vroeger twijfelachtige Afrikaansche soorten, zooals de aangehaalde
Randia physophylla K. Schum. behooren bij het geslacht Gardenia te huis.
De vroegere Randia's bestaan aldus uit een heterogeen rnengsel dat we in zes
goed onderscheiden geslachten hebben moeten splitsen, waaronder een, het
geslacht Gynopachys zich van uit Afrika over Zuid-Azie tot ver in den Maleischen
Archipel uitstrekt en lang geleden door den Nederlansch- Indischen botanicus
Blume zeer duidelijk erkend en flink gegrondvest werd maar door de latere
botanici op zij geschoven ern bij het alornvattende Randia ingelijfd.
Het zou ons te ver leiden bier in het bijzonder de uitslagen van ons onderzoek uiteen te zetten. Wij kunnen enkel aanduiden, dat de nieuwe groepen
zoowel door den taxinomischen bouw als door merkelijke verschillen in den
vorm of in de grootte van het pollentype van elkaar te onderscheiden zijn.
Zoo bezit b. v., onder de voormalige Afrikaansche Randia's :
1) bet geslacht Gynopachys een zeer klein (10-20 11.diam.niet overschrijdend)
enkelvoudig pollentype en van den anderen kant : met een duidelijk helmdraadje
voorziene antheren (bij Randia en Gardenia en de overige hier verwantte
geslachten zijn de deantheren zittend) en een langen uitpuilenden stempel met
langspoelvormig onverdeeld stigma ; daarbij kleine bloemen in okselstandige
vertakte cymen of risten.
2) het geslacht Pseudorandia, met middelmatig (ongeveer 25-30 tck. diam)
enkelvoudig pollentype, zittende helmknopjes, ingesloten stempel met kolfvormig
twee-lippig stigma, en groote of zeer Rroote bloemen in zeer verarmde meestal
tot op 2 of 1 bloem beperkte bloesemstand en in de oksel der bladeren.
:3) het geslacht Adenorandia, met zeer groot enkelvoudig pollentype (circa
40-50 !..c. diam.), zeer groote alleenstaande bloemen met eenen eigenaardig
gebouwden kelk ; groote, bladachtige en links gedraaide dekkende kelkbladen.
4) het geslacht Euclinia met typisch tetraden pollen, groote aan Pseudorandia gelijkende bloemen, die echter aan het uiteinde der twijgen gansch
alleen staan en verder met de typische Randia's weinig gemeens hebben.
Dit voorbeeld is eene duidelijke vingerwijzing het tegenwoordig stelsel van
systematisehe rangschikking stuit in zeer vele gevallen op groote moeilijkheden
en leidt onvermijdelijk tot grove verwarringen, door het feit dat een der groote
factoren der bloem-organisatie — de structuur van de pollenkorrel — tot hiertoe
totaal verwaarloosd werd. Eene aandachtige en algemeene studie van dien
belangrijken factor moet onvermijdelijk in menig duister geval klaarte brengen
en aan de systematiek steviger, klaarder en juister grondvesten verleenen.
4. De ftjnere structuur der exine.
Eindelijk komen we aan den laatsten en veruit belangrijksten factor wiens
variaties tot in het oneindige loopen en zeker nogyeel levenslange studie en taaie
krachtinspanning zullen vergen, vooraleer tot eene stelselmatige en klare
wetenschap omgezet te kunnen worden.
Doorloopen we nu eerst in het kort de verschillende modaliteiten die de
exine ons in hare structuur aanbiedt.
1) Binnenwaartsche difjerencieering.
Deze schijnt heel zeldzaam te zijn. Wij hebben ze bij geen enkelen schrijver
vermeld gevonden. 'Poch konden wij persoonlijk vaststellen dat ze bestaat.
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Bij het geslacht Trichilia, b.v. — van de familie der Meliaceen, waarbij de
Mahonie-houtsoorten behooren 'cinder' wij aan de binnenzijde eene wort van
ovale verdilaingslijst, rondom de kiemporien.

2) Inwendige differencieering.
wij spieken bier enkel van de uit -wendige structuur van de exine, 't is te
zeggen van hare samenstelling beschouwd in doorsnee of in dikte.
Hierover hebben we tot hiertoe nog maar zeer weinig gegevens. Die studie
is ook zeer moeilijk en vergt uiterst fijne instrumenten met opsporingen. Prof.
BIOURGE van Leuven liet hierover een merkwaardige studie verschijnen maar
heeft ongelukki4lerwijze weinig of geene navolgers gevonden.
Een Zwitzer Alwin KomiER, in eene Inaugural-Dissertatie over de Pollenstrueluur bij de Gentianaceen, order leiding van Prof. Hans SCHINZ uitgevoerd,
geeft ook eenige interessante bijzonderheden hierover.
Bi,j de meeste pollenkorrels vertoont de exine zeer heterogene struetuur : zij
bestaat doorgaans uit eene binnen- en buitenlaag welke door fijne dwarsbalkjes of
besehotten van elkander gehouden of verbonden worden, terwip de daartusschen
liggende ruimte aldus in kleinere soms puntvormige — of grootere soms honigcelvormige-kamertjes verdeeld is. Die ruirnten zijn waarschijnlijk met organische
tot hiertoe weinig bepaalde — misschien olie-of vetachtige stollen gevuld.
Een nauwgezette studie van deze fijnere structuren zou waarschijnlijk nog
veel nieuws opleveren en misschien wel van groot belang kunnen worden voor
de systematiek. Laat ors hopen dat de moeilikheid van het werk en de noodzakelijkheid van allervolmaakste instrumenten van eene nauwkeurige techniek den
geestdrift der jongeren niet zal afschrikken of geene onoverkomelijke hinderpalen zullen blijken.
Bij sommige pollentypen schijnt het exine-vlies gelijkvorru4g of homogeen te
zijn ; misschien wel is dit slechts een sehijn en zou een nauwkeurig onderzoek
met bebulp van de moderne fijnere teehniek — ook bier een zekere differencieering aan den dag brengen.
Hier komt ook nog de betrekkelijke dikte der exine bij de verschillende
polleutypen in aanmerking. Deze sehijnt ook eene merkwaardige bestendigheid te
vertoonen die alhoewel moeilijker te benuttigen, toeh niet te verwaarloozen is. Zij
verandert natuurlijk ook nog in zekere mate gedurende de laatste ontwikkelingsperioden der exine. Om dus vergelijkbare gegevens te bekomen, zou men de
pollenkorrels steeds in het zelfde stadium hunner ontwikkeling moeten kunnen
vergelijhen. Zulks is nu niet altijd mogelijk, en meestal zelfs zeer moeilijk om
bepalen, tenzij men steeds met volkomen rijpe pollenkorrels te doen heeft. Hier
stuit men dus op zekere moeilijkheden. Nietternin komt deze factor niet zelden, in
typische gevallen, goed van pas.

3) Buitenwaartsche differencieering der exine.
Het is bier dat de natuur hare fantasie vrijen teugel heeft gelaten. Hier heeft
zij met dat nietig klein ding, een pollenkorrel, voor onze verbaasde oogen een
der wonderste schouwspelen getooverd die voor geen enkel ander in verscheidenheid, en sierlijkheid, en rijkdom en fijnheid en kunstvolmaaktheid moet onderdoen,

misschien door niets anders geevenaard wordt. Sommige pollenkorrels verwezenlijken de stoutste droomen van den fijnsten juweel-kunstenaar.
De bijzonderste middelen door de natuur aangewend orn die groote verscheidenheid te ver wezentlijken kan man als volgt rangschikken. De buitenwaartsche
differencieering wordt teweeggebracht :
a.) door plaa,tselijke verdunning of liever door plaatselijk diviner blUven der
exine in een loop harer ontwikkeling.
Die dunneren plekken nemen alle] lei vormen en grootten aan :
a.) Zij kunnen vooreerst enkel bestaan als uit uiterst fijne naaldesteekjes, ofwel
uit kleine putjes die onder het mikroskoop er uitzien als die eener oranjeschil ;
ofwel de putjes worden grooter en gaan alzoo over tot veelzijdige eerst
weinig v-erdiepte kuiltjes, waardoor de pollenkorrel als met een fijn of
grover netwerk overtrokken schijnt ; die kuiltjes kunnen soms eene merkwaardige diepte bereiken, bij eene buitengewone verdikking van het daartusschen verheven liggend netwerk ; zij roepen dan soms een beeld te
voorschijn dat aan de cellen van eenen honigraat herinnert.
Tusschen de naaldsteekjes en den honigraat-vorm vindt men alle mogelijke
tusschenvormen. Niet zelden is daarbij het aldus gevormde verheven netwerk
met uiterst fijne sculpturen bezet en tot allerlei bevallige teekeningen
aangelegd.
Zeer dikwijls ook hebben die verdunningen der exine den vorm van langwerpige, puntig uitloopende, meest overlangs liggende groeven ; zij komen
bijna altijd in vast getal voor, meestal 3. Zelden bereiken zij de beide polen.
Zeer dikwijls ook vouwt dan, bij het drogen der pollenkorrel,de verdunde exine
naar binnen, aldus van een ronde korrel een schijnbaar elliptischen makend
of den elliptischen vorm weer accentueerend.

Y) Niet zeldzaam ook is het voorkornen van ring- of spira.alvormige of ± onregal-

. matige strepen, spleten en groeven, waarvan de bijzondere beschrijving
ons te ver zou leiden. Een rnerkwaarclige variante dozer eigenaardigheden
is het vormen van equatiorale gordels of pool-gordels ; deze laatste zijn
echter zeldzamer en gewoonlijk onvolledig of nit 3 of weer halve gordels
samengesteld.

Eindelijk een der belangrijkste modaliteiten van verdunning der exine bestaat
in he ontstaan van porien, ook kionaporiiql genoemd daar het langs dien weg
is dat bij de kietning de intine met haren celinhoud naar buiten dringt. Zij
kunnen soms heel Klein en onduidelijk zijn, en dan veeleer den vorm aannemen
van kleine spleetjes der exine.
Zeer algemeen echter is het voorkomen van gewoonlijk ronde of elliptische
goed merkbare of zelfs zeer opvallende openingen in de exine. Op die plaatsen
is deze laatste ten minste bij volwassen korrels gansch afwezig, ligt dus de
intine bloot en guilt deze dan ook meest altijd — in zeer veranderlijke maar
voor gewisse pollentypen eigenaardige wijze — naar buiten en kan zich dan
ook min of !neer differencieeren.
Doze kiemporiEM bezitten dikwijls eenen verdikten rand. Deze rand alsook
de diameter en vorm (road of ovaal) zijn voor de meeste porien eigenaardig
en hebben een zeker systematisch belang.
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Het getal der porien en hunne verdeeling over de oppervlakte der exine
biedt in het algemeen de grootste standvastigheid en is ook van allereerste
aangelegenheid voor de systematiek.
Zeer vaak zijn zij 3 in getal en liggen gewoonlijk equatoriaal. Zijn er
overlangsche verdunde groeven of strepen aanwezig dan liggen de porien
gewoonlijk in hun midden. Grootere getallen dan 3 zijn niet zeldzaam , kleinere
integendeel wel.
In een gegeven plantensoort kan het getal kiemporien soms een weinig
varieeren : zoo b.v., bij typisch 3-porige-korrels vindt men wel eens een
vierporig ; soms ook is het getal onverschillig 3 of 4, ofwel, 4 of 5, hoogst
zelden b.v., 4 tot 6, zulke variaties die meer dan eene eenheid beslaan
zijn zeer zeldzaam en komen enkel voor in meer-porige nooit in typisch
3-porige-korrels.
Zelfs voor de verschillende soorten van eenzelfde geslacht blijft het getal
porien zeer vast bepaald en biedt nauwelijks ietwat breedere variaties dan de
individueele soorten.
Zoo b. v., bij Lepactinia, een tropisch geslacht van de familie der
Rubiaceen bezit eene reeks soorten met drieporige, eene andere reeks met
vierporige en eene overgangssoort met tegelijk drie- en vier-porige korrels.
Grootere variaties zijn uiterst zeldzaam.
Er valt nog op te merken dat bij de tetraden,de kiemporen der aaneengrenzende korrels bijna altijd met paren tegenover malkaar liggen en de korrols
bijna uitsluitend drie- porig zijn.
b) Een andere factor der buitenwaartsche diflerencieering bestaat in plaatselijke verdikking der exine.
he oppervlakte der exine kart aldus min of meer korrelig, of knobbelig of
stekelig worden, en dat ofwel over de gansche oppervlakte of op bepaalde deelen,
ervan ook nog strepen, ringen of allerhande toekeningen bekleeden. Elke der
genoemde modaliteiten kan ofwel afzonderlijk of zij kunnen met tweeen of alle drie
op de meest verscheidene wijzen samen gecombineerd voorkomen, ook afwisselen
met andere hiervoren beschreven modaliteiten (groeven, strepen, banden, gordels
enz., door verdunning teweeggebracht).
Voeg hierbij nog een eigenaardige soort verdikking waardoor de korrel als
met kleine kussentjes belegd of met een en kel of een paar grootere half-bolormige
ofwel langwerpige dikwijls zadelvormige kussentjes voorzien is.
c) Buitenwaartsche differencieering door afscheiding van organische stoffen.
Er blijft enkel een paar woorden te reppen over deze laatste soort differenciatie. Er is ons hierover nog weinig nauwkeurigs bekend. Alleen weet men
dat de meeste korrels in I overvloedige of karige wijze eene zekere olie- of vetachtige stof afscheiden die vooreerst de exine doortrekt en soms rijkelijk aan de
oppervlakte aanwezig is. In laatste geval trekt zich die olie-achtige massa in het
water tot menigvuldige droppeljes samen, waardoor de korrels dan dikwijls als
heelemaal bepereld voorkomen. Die olie-achtige stoffen geven aan de stuifmeelkorrels eene zekere kleverigheid die onder biologisch oogpunt van grdot
belang is.
Zeldzamer is het afscheiden door de exine van eene soort slijmstof of viscine,
eene stof verwant met die welke men in de vrucht der mistel (Viscum album)
ontmoet en zich in uiterst lange, rekbare en kleverige slijmdraden laat uitrekken.
Bij de lichtste aanraking met een allerkleinste punt der korrel-oppervlakte of zelfs
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van het .slijmdraadje worden de stuiftneelkorrels meegetrokken. Deze eigenaardigheid komt voor bij verscheidene Ericaceen (Rhododendron, Azalea), bij bijna alle
CEnotheraceen (Epilobium, (Enothera, Fuchsia enz...).
Melden we eindelijk dat de exine soms eene zekere kleurstof afscheidt.
Gewoonlijk is zij zelve in ± sterke mate geel of bruin getint, zelden is zij gansch
kleurloos, zulks vooral bij oorspronkelijke plantengroepen.
Betrekkelijk zeldzaam is ook 1143t voorkomen van andere (onder andere
roodachtige of zwartachtige) kleurstollen.
In de laatste gevallen schijnt er sorns eene merkwaardige correlatie te bestaan
tusschen de zond&linge kleur der pollenkorrels en die van het gedroogd herbariummateriaal, zoo hebben we zelf kunnen bestatigen bij het geslacht Chomelia — eene
Rubiaceae nauw verwant met hooger vermeld geslacht Gynopachys—dat meerdere
soorten waarvan de takken en bladeren in herbariummateriaal op vallend z wart
gedroogd \varen, de zelfs hog jonge pollenkorrels ook eene opvallend zwarte tint
vertoonden.
Hiermede hebben wij nu de bijzonderste bronnen van ditierentiatie der
stuifmeelkorrels doorloopen.
II. Beschouwend of theoretisch gedeelte.
Pollenvormen.

Wrzaak en Mang der

Er blijft ons nu nog over, twee vragen te onderzoeken en te beantwoorden die
zich onmiddelijk opdringen, te weten :
I. Welke is de .determineerende oorzaak van al die verschillende
differenciaties
2. Beantwoordt de stelselt-natigo rangschikking hunner vormen aan een
natuurlijke indeeling van het hooger plantensysteem, tn.a.w. bezitten de typische
vormen der stuiftneelkorrels eene natuurlijke systematische weerde ?

1. Determineerende oorzaken der pollen-vormen.
Eerst en vooral mag men het als zeker beschouwen,dat gewisse differenciaties,
— zooals b. V. het afscheiden van olie-achtige of kieverige stollen, — het
overbrengen van het stuifmeel naar den stempel (door insecten enz.), wezenlijk
vergemakkelijken en aldus de bevruchting in zekere mate bevorderen. Zulke
differenciaties beantwoorden dus aan den essentieelen biologischen rol van het
stuifmeel en komen ons dan ook gansch natuurlijk als doelmatige aanpassingen
VOW'.

Geldt nu die zelfde uitleg voor die eindelooze fijnere structuurvormen waarvan
we onze uiteenzetting maar een flauw denkbeeld kon geven ?
Sommigen hebben het gewaagd daarin allerlei aanpassingen te vinden die het
oprapen der stuifineelkorrels door de pootjes van de insekten — en wel bij voorkeur van voor nagenoeg elk plantengeslacht bepaalde insekten — vergemakkelijken. Die uitleg schijnt ons althans — zooniet volkomen mis — ten minste veel to
algemeen en gewaagd. Vooreerst spreken de feiten zulke veronderstelling min
of meer tegen, daar het hoegenaamd niet waar is dat elke pollentype aan een
verschillend insekt aanpassing heeft gevonden. Hier zouden de gevolgen of
uitslagen de oorzaken ver overtreffen en voorbijstreven.
Er moot dus nog naar eene andere oorzake gezocht worden, maar to vergeefs
zoekt men bij de vele schrijvers naar een anderen uitleg.
Persoonlijk ben ik geneigd hot problema van een ietwat verschillend stanpunt te beschouwen en volgenden uitleg als meer toereikend aan to nemen.
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Het stoat voor ons vast dat in elk levend wezen dus ook in de plant, en in
elk 'eyelid onclerdeel ervan allerhande latente levenskrachten schuilen die maar
tot uiting kornen wanneer een uitwendige factor ze komt prikkelen. In zulke
geval]eri blijit de resultante der prikkeling niet evenredig met dezer laatste
intensiteit of hoedanigheid maar kan de dezelve oneindig ver overschrijden daar
de echte determineerende oorzaak niet ligt in de mechanische prikkeling (in breeden zin genomen), maar in de latente kracht der levende cel waarvan wij de
grenzen niet zouden durven te bcpalen.
Passen we nu die theorie toe op de differenciatie der pollenkorrels. De pollencellen hebben eenen hoogst belangrij ken levensrol te vervullen en we mogen dan
ook veronderstellen dat zij net uiterst rijke laterite levenskrachten begaafd zijn.
Onder andere zou men aan de jonge stuifineelcel eene sterke neiging mogen toeschrijven oil onder den specialen prikkel van aanraking door insekten, aan hunne
oppervlal, te all( rbande diflerenciaties uit to werken waardaar die onbewuste
prikkel beralttipd -wordt tot de bevordering der essentieele biologische functie der
stuilmeelkorrel.
Zoo zou zich in den loop der phylogenetische ontwikkeling der plantensoorten, onrechtstreeks onder de prikkeling van verscheidene uit -wendige factors
(waaronder namelijk aanraking van insekten), maar rechtstreeks causatief door
het werkzaam zijn van de innige levenskrachten der plantencel — dat heerlijk
system ran pollenvormen ontwilaeld hebhen \vier verscheidenheid voor die der
uitwendige plantenvormen niet moot onderdoen.
2. Systematische weerde der pollenvormen.
Zoo kornen we heel natuurlijk tot de beantwoording der tweede vraag die
we nu op cone andere wijze zouden kunnen stollen : bestaat er eene natuurlijke
correlatie t usschen de ontwikkeling der pollen typen en die der uitwendige plantenvormen ? Met andere woorden,hebben de verschillende pollentypen eene natuurlijke
systematische weerde en beteekenis en zoo ja, past hunne systematische rangschihking op die der andere uitwendige plantenvormen
Men is geneigd a priori hierop bevestigend to antwoorden, daar het
bevreemdend zou kunnen genoemd worden dat de eene ont•ikkelingreeks van de
andere niet alleen onalhankelijk zou ge\veest zijn, maar dat beide zelfs met elkaar
in strijd zouden komen to staan.
Toch moeten bier de feiten eerst nauwkeurig geraadpleegd worden, vooraleer
een oordeel to vellen, zooveel te weer daar men tot in de laatste jaren de tegenovergesielde meening toegedaan scheen.
En, inderdaad, onderzoekt men eon groot aantal plantengeslachten, gekozen
onder de meest verscllillige families, dan bekornt men den indruk als zouden
dezelfde pollentypen in de meest uiteenwijkende families weerkeeren en, omgekeerd, nauw verwantte geslacliten gansch verschillende pollentypen aanbieden.
Zulks was dan ook de oorzaak waardoor de eerste onderzoekers tot het besluit
kwamen dat de pollenvorm voor de systernatiek hoegenaamd Beene weerde bezit.
Zoo schreef in 1883 Jur,. FRITzsctili, een der eerste ernstige stuifmeel-onderzoekers
in zijne belangrijke en hedendaags nog steeds hooggeschatte studie « De Plantarum
Polline » het volgende : « Ideoque de distributione formarum pollinis in familiis
naturalibus lex nulla existere videtur. » (De indeeling der verschillende pollenvormen bij de natuurlijke plantenfamilien, scliijnt heelemaal wiliekeurig te zijn
en aan geen den minsten stelselmatige regel onderworpen.”)Deze meening,op cone
zeer uitgebreide en in zekeren zin hoogst degelijke studio gegrondve , had zooveel
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aanzien verworven dat zij tot in de laatste jaren algemeen staande gebleven was
en zelfs nu nog door velen bijna ongewijzigd aangekleefd wordt.
Aan den grondslag echter dier anders zoo degelijke studie — zooals ten andere
van de andere onderzoekers die de gegevens van FRITZSCIIE met behulp eener
gelijkaardige ii bode kwarnen bevestigen — lag echter een grove onwillekeurige
fout : het onderzoek had zich al to zeer opengestrooid over een te groot aantal
families en had zich aldus inoeten beperken tot een veel te klein getal soorten of
geslachten per familie : daardoor miste men in elke familie het bestaande verband
tusschen de ontwikkelingsreeksen van geslachten en bekwam men noodzakelijk
den valschen indruk dien we hooger bedoelden. Daarbij mag men nog voegen dat
de toen heerschende stelsels verre van natuurlijk waren en vele nauw verwantte
geslachten en families sours ver uiteen gerukt en integendeel ver verwijderde
plantengroepen nevens malkaar geplaatst stonden.
Nieuwere onderzoekmethoden moesten dan ook onvermijdelijk daarin groote
verandering brengen, en het mag ons eer verwonderen dat het tot ornstreeks
1883 geduurd beeft eer men tot een beter inzicht is gekomen. De eer dezer
kentering in de gedacliten komt toe aan RADLKOFER met zijn work over
de Systematische weerde der Pollen-gesteltenis bij de Acanthaceen. Daarop
volgde in 1890, een work van FISCHER, die eerder een stap terug deed naar de
oude opinie van FRITZSCHE.
Sedertdien echter zijn nog andere onderzoekers tot besluiten gekomen die
meer overeenstemmen met de uitslagen van RADLKOFER bij de Acanthanceen,
waar de pollenvorm zoo karakteristisch is dat hij tot grondslag dient van de
systematische indeeling der heele familie. Doze uitslagen werden later door
Lindau bevestigd en nauwkeuriger uitgebreid.
Dusdanige uitslagen werden ook bekomen
1) Door GlLG, in 1895, voor de Gentianaceen.
2) Door E. FRANS, in 1908, voor de Portulacaceen.
:3) Door URBAN, in 1916, voor de Bignoniaceen.
Wij kunnen hier bij voegen dat eene persoonlijke studio, — tot hiertoe nog
onvolledig — ons tot even interessante uitslagen voert bij de Rubiaceen.
Almr er dient op gedrukt dat, on1 nauwkeurige en juiste opvattingen over
pollenvormen te bekomen, het volstrekt noodzakelijk is :
1) eerst een zeker aantal soorten van elk geslacht te onderzoeken,
2) en dan vooral heele reeksen geslachten, zooveel mogelijk gansche families,
of ten minste gansche onderfamilies nauwkeurig en critisch to bestudeeren en
onderling te vergelij ken.
Zoo is het, bij de nog zeer karige sour bekomen uitslagen, nu Loch mogelijk
eenige zeer belangrijke gevolgen to trekken die we als volgt kunnen samenvatten :
A. Op Systematisch gebied :
1. De soorten vertoonen in het algemeen slechts onbeduidende verschillen in
den pollen-vorm zij zijn dan ook moeilijk to gebruiken voor hunne identificatie,
buiten eenige uitzonderlij ke gevallen.
2. Elk geslacht daarentegen heeft haar eigenaardig, zeer standvastig Pollentype, dat van groot belang gaat zijn bij de bepaling en omgrenzing der gelachten.
3. Komt in een gegeven geslacht een werkelijke variatie in den pollenvorm
voor, dan staat zuiks doorgaans nauw in verband met correlatief typische
verschillen in den vegetatieven bouw en in de taxinomische kenmerken.
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4. Verwantte geslachten bezitten gewoonlijk verwantte pollenvormen.
Elke familie bezit zeer waarschijnlijk haar eigenaardig algemeen pollentype (naluurlijk sterk varieerend !) (Voorbeeld : Acanthaceen).
13. Op phylogenetisch gebied.
I. Oorspronkelijke families en familiegroepen bezitten in het algemeen
oorspronkelijke pollen-lypen (Monocotyledoneen of EOnzaadlobbigen = Exine
zonder poren).
2. In een gegeven familie toont het pollentype een eigen evolutierichting aan.
(b.v. Acanthaceen).
3. In vele families komen opvallende abnormiteiten voor, zulke zijn :
a) zeer oorspronkelijke pollenvormen te midden van sterk afgeleidde families

en geslachten ;
b) in een gegeven familie of zelfs in een nauw verwantte geslachten-groep,
alleenstaande pollenvormen die van het algemeen familie — of groepstype —
totaal of wij k t.
Voor deze zonderlinge abnormiteiten is tot hiertoe nog geen voldoenden
uitleg gevonden.
Deze uitslagen brengen U het antwoord op hooger gestelde vraag. Pe stuifmeelvormen bezitten dus wel eene hooge systematische weerde en eene niet min
belangrijke phylogenetische beteekenis en, verre van met de systematiek der
uitwendige vormen t. t. z. met de heerschende taxonomie te strijden, komen zij
deze bevestigen en nauwer bepalen.
Dat nieuw studiegebied schijnt wel voor eene machtige uitbreiding vatbaar te
zijn en belooft nog heerlijke uitkomsten voor de wete.nschap op te leveren. Er
is tot hiertoe maar een onbeduidend klein hoekje van ontgonnen. wij hebben ons,
voor wat ons aangaat voorgenomen in de mate onzer krachten daaraan bescheiden
voort te werken. Het zou ons grootelijks verheugen, konden we voor die taak
medewerkers aanwerven wien de geestdrift en het geduld en de noodige middelen
— van tijd en uitrusting niet ontbreken. — Er ligt daar eene bijna onuitputbare
bron van ontdekkingen en verdiensten en innig geestesgenot.

Overg-evoelig-heid (Anaphylaxis) bij de
Planten.
Dom( Prof. D' AUGUS1E LLMIERE (LYON).

Bevonden hebbende dat de overgevoeligheid ten opzichte eener, buiten het
dierlike organism werkende, eiwitachtige . stof kan verkregen worden, hebben wij
verondersteld dat dit verschijnsel van den kolloidalen staat der samengebrachte
middens afhing en zich ook ten opzichte van plantaardige albuminoiden zou
veropen baren
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Ten einde doze hypothesis te onderzoeken, hebben wij op een wilde zuring
plant, vier bladeren van ongeveer dezelfde grootte uitgekozen. In twee bladstelen,
hebben wij, op 24 Januari,/1 ,100 kubiek centimeter paardeserum ingespoten ; na
eene maand kon niet het minste verschil in de groeiwijze der vier bladeren waargenomen worden ; alsdan hebben wij in een der twee reeds vroeger ingespoten
bladeren, alsook in een der « getuigen bladeren 0.3 kubiek centimeter van
dezelfde serum gebracht.
Gedurende de vier eerste dagen verliep alles normaal, maar vanaf de vijfde
dag, kon men merken dat het blad, hetwelk de voorbereidende en de evenwichtsbrekende inspuitingen, allebei gekregen had, stilaan begon te verslensen ;
de tiende dag was het geheel neergevallen, terwijl de andere bladeren ongestoord
voort groeiden. ('Lie afb. 1.)

Afb. 1.
Tweede Proefneming. — Bij twee van drie in dezelfde pot groeiende Jacinthen
welke alzoo onbetwistbaar in dezelfde levensomstandigheden verkeerden, pasten
wij een inspuiting toe van 1 /5 ,, kubiek centimeter paardeserum ; drie weken nadien,
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stelden wij vast dat, de groei niet de minste beinvlooding door deze behandeling
had ondergaan : alsdan wercit in een der door eene eerste injectie voorhereide,
alsook in den nog niet behandelden bol, kubiek centimeter van zelfde serum
ingespoten. Vier dagen later, begon de met de voorbereidende en evenwichtsbrekende inspuiting voorziene plant te ork wij n e n : Op den elfden dag was zij
geheel verslenst torwijl de andere planter] eerie normale ontwikheling bleven
vertoonen. (Zie afh.

Afb. 2.

Op 15 i\Iaart werden acht dagen vroeger geplante
Derde Proefneming.
ajuinbollen, met ► . ► 1 kubiek centimeter ezelserum ingespoten, andere bollen
werden, zooals tijdens de vroegere proefnemingen, als getuigen, in dezelfde levensomstandigheden gekweekt ; veertien dagen na de, door niets rich veropenbarende,
voorbereidende inspuiting, injecteerden wij in een voorhereide en in een getuige
plant, 0.8 kubiek centimeter van dezelfde serum. De hladeren van de getuige vertoonden den, vierden dag, eene lichte plooing, zonder daarom liunne stijflieid te
verliezen, terwijl deze van de gevoelig geworden plant een ontaardend weefsel
verkregen hadden. Na acht dagen, was de getuige nog altoos ezond, de gevoelige
plant daarentegen was op dit tijdstip geheel ineengezakt. (Zie afb. :3.)
Bij het doorsnijden der stengels dezer twee plan ten, stelden wij vast dat de
getuige, van binnen, levendig groen waren en normaal weefsel bezaten,de anderen
waren slap, grijsgroen en bijna rot.
De doorsnede van den getuige bol was normaal en alle spoor van inspuiting
was verdwenen, in de “geanaphylaxieerde ,, daarentegen, was de plaats den injectie
door een met bruinachtig magma gevulde holte aangeduid en de geheele bol
verkeerde in eon staat van gevorderde ontbinding. (Zie afb. 4.)
—
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Mb. 3.

Deze eerste
aansluilende, uitslagen toonen chit de overgevoeligheidstaat
bij de planten kan te weeg gebracht . -vorden. De I we de dosis (wolke de vervlokkingen doet °nisi aan) vcroorzaakt
dood.

Afb. 4.

Ilet doel \ an eerie nog niet geeindigde reeks proeven is het opzoeken van den,
invloed der onderscheidene dierlike en plant aardige eiwitachtige stollen, de soortelike gravid van hot gevoelig worden, de mogeliklieid van planten door het toedienen
van bijgevoegde dosen ongevoelig to niaken en eindelik de kenmerken dezer
anaphylaxis aan doze welke men bij de dieren vaststelt, te vergelij ken.

Synthetische en Natuurkamfer.
Toen, over eenige jaren, de tamelijk hooge prijs van den natuurkamfer, die
bijzondetlijk in Japan en China gowonnen wordt, de hoop liet geboren worden
om ook dit produkt fangs synthetischen weg te bereiden aan een prijs die met
den prijs van nanurhamfer in wedstrijd kon komen, is er veel gezocht en gewerkt
OM die synth, tische bereiding op goede baan to krijgen. Toen later de markt van
den Japaankamfer zoo zeer werd neergedrukt dat de synthetische kamfer het
moest opgeven is de ijver voor dit laatste fahrikaat wel geluwd.
Men zou nochtans niet mogen zeggen dat de zaak van den synthetischen
kamfer verloren is : in de laatste tijden zijn er weer stemmen opgegaan om ze
weer aan te pakken bijzonderlijk in die landen waar de grondstof gewonnen
worth : terpentijn.
En nu zelfs wordt er weer synthetisehe kamfer op de markt gebracht door
meer dan een fabriek.
Deze toestand noopt on` eens even uit te weiden over deze nijverheid en hare
reeds bekomen uitslagen.
Kampfer is een verbinding det terpeenreeks met samenstelling : C 10 H 1 , 0.
Natuurkamfer wordt gewonnen uit den kamferboom (Cinnamomum Camphora)
N en E (Laurus Camphora L.)
Zijn groeiplaatsen zijn gelegen aan de kusten van Oost-Azie, van Cochinchina
tot aan de monding van den Jang tse Kiang, verder op de eilanden Hainan en
Formosa en in de streken van Japan die beneden den 3 ,1ste" breedtegraad liggen.
Sedert eenige jaren heeft men beproefd den kamferboom ook in andere
gewesten te doen gedijen.Hij bevat eene etherische olie waarvan het hoofdbestanddeel de kamfer is.
Het zou te uitgebreid wezen eene volledige besehrijving te geven van de
manier waarop de natuurkamfer wordt gewonnen.
Het volsta te zeggen dat een groot deel van den ruwen, ter plaats bereiden
kamfer, naar Europa en Amerika komt en bier in bijzondere fabrieken, namelijk
te Hamburg, voor een groot gedeelte, door sublimatie gereinigd wordt.
Van daar komen ons dan ook de bekende kamferbrooden toe.
Voor de synthetisehe bereiding van Rainier is men uitgegaan van terpentijnolie waarvan het hoofdbestanddeel Pineen als samenstelling heeft C"
Op 't eerste zicht zou men zeggen dat, om van Pineen C" H 1 tot Kamfer C"
Eli" 0 te geraken, de weg zeer eenvoudig moot zijn.
Maar men mag niet vergeten dat de structuurforrnule van beide verbindingen
niet dezelfde is en het dus ook niet onverschillig is langs welken weg men tot zijn
doel zoekt te geraken.
De structuur van Pineen en Kamfer komt hierop neer :
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Het blijkt dus dat er, om van Pineen tot Kamfer over te gaan, noodig zijn :
1°) Eene oxydatie ;
2°) Een ombouwing van de structuur, van type :

naar type

Door de vele scheikundigen die zich met deze synthese hebben bezig gehouden
zijn er eenige methoden voorgeslagen om dit doel te bereiken.
Deze methoden kunnen in twee groepen gerangschikt worden :
I. De kamferbereidicg langs pineenchlorhydraat.
Pineenchlorhydraat.
CH3
I

HC2 (
H2C

I
\I CHC1
H3C-C - CH 3 I
CH
/

bekomt men wanneer HC1 gas inwerkt op pineen (terpentynolie) in zekere
voorwaarden van temperatuur.
Er scheidt zich dan een kristallijne massa af. Men ziet dat, door deze inwerking, de ombouw der molecule plaats grijpt.
Voor dat nu de oxydatie kan gebeuren moet het chlooratoom, dat juist daar
zit waar het zuurstof atoom moet gebonden, verwijderd worden.
Dit kan geschieden op verschillende manieren :
Door verwarming met KOH, of Na OH in alcool en onder druk, of met CaO,
of, Mg0 in zekere voorwaarden.
Door wisselwerking met orga.r.ische zouten :
Bijv. Loodacetaat, loodstearaal, koperoleaat.
Door deze be werking ontstaat Campheen.
CH2
/ C \
CH2

HC

I

H2C

H 3C-C-CH3
I
C
H

CH2
(Wagners Formule)

Deze verbinding kan, door toevoeging van een molecule water leiden tot
isoborneol.
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CH3
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C H3C-C- CH 3
HT f\
/I CH2
H
Deze hydratatie gaat tamelijk vlug en gemakkelijk en kan gebeuren volgens
de klassieke methode waarmee men uit pineen terpine-hydraat bereidt. In de
nijverheid gebruikt men niettegenstaande andere middelen die meestendeels
geheim worden gehouden.
Wanneer dit produkt geoxydeerd wordt bekomt men kamfer, met afscheiding van H 20.
CH 3

Isoborneol. ± 0 =
\

H2 C

\I CO
I
I H3C-C-CH 3
I CH 2
HT I
H

Het is ons niet mogelijk al de versehillende afwijkingen van deze methode,
die nog voorgeslagen zijn te bespreken. Dit zou te ver leiden.
Alleen zij nog vermeld dat van Campheen uit tot Isoborneol kan worden
gegaan langs de bekende methode van J. BERTRAM, die bij middel van azijnzuur
en zwavelzuur de azijnzure ester van isoborneol uit Campheen verkrijgt.
Door verzeeping van die ether wordt vrij isoborneol bekomen.
II. In de tweede groep der kamfermethoden worden zulke gerangschikt die
niet gaan langs pineenchlorhydraat.
In princiep komen ze hierop neer, dat ze pineen (tepentijnolie) in reactie
brengen met organische zuren om aldus rechtstreeks isoborneol- of borneolesters
te verkrijgen.
We meenen dat langs dezen weg, al kan hij tot kamfer leiden, in de nijverheid
niet wordt gewerkt aangezien de opbrengst niet bevredigend is.
Voor wat de oxydatie aangaat van isoborneol tot kamfer, deze moet wel
gepast zijn en niet te hevig, zooniet komt men tot kamferzuur in plaats van
kamfer. Kamfer is inderdaad een keton.
Onder oogpunt van reinheid, van chemisch bepaalde samenstelling lieten de
eerste kamferfabrieken wel te wenschen over.
Hun smeltpunt was lager dan 't behoorde, er werd nog altijd een klein
chloorgehalte bestatigd.
En dit laatste feit, dat men in synthetische kamfer immer een weinig chloor
kon waarnemen had dit chloorgehalte gemaakt tot een der kenteekens waar mee
men synthetische kamfer van natuurkamfer kon onderscheiden.
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In sommige boeken vindt men methoden beschreven om dit zwak chloorgehalte te, bestatigen.
l ste Methode : Men neemt een koperdraad en gloeie die in een Bunsen vlam
zoodat hij met koperoXyd bedekt zij.
Dan neemt men een klein stukje, eenige milligr.,kamfer op dien draad en laat
het rustig verbranden.
Brengt men den draad dan in het buitengedeelte der Bunsen vlam dan ontstaat
een groene kleur die min of meer hevig is en aanhoudt naargelang het chloorgehalte.
Deze proef is uiterst gevoelig
2de Methode. Een stukje kamfer wordt op een stukje chloorvrij filtreerpapier
verbrand terwijl men daarboven, omgekeerd, een glas houdt dat met gedistilleerd
water is uitgespoeld.
is de verbranding gedaan dan spoele men het glas met eenige cem., gedistilleerd water, uit voege er een drop. H No 3 bij en eenige druppels zilvernitraat
oplossing.
Was er cliloor voorhanden dan bekomt men bet bekende verschijnsel.
3"e Methode is deze van Pringsheim, die bier ook toepasselijk is.
Bij ongeveer 1-2 gram van een mengsel van
25 deelen natriumsuperoxyd
1 deel naphtaline
voegt men in een ijzeren buisje eenige korreltjes kamfer, en warmt dan op Bunsen
vlam tot de reactie begint (geruisch en lichtverschijnsel). Is de reactie geeindigd
dan lost men het eindprodukt in gedistilleerd water op en beproeve met H NO 3 en
zilvernitraat.
Deze methode kan ook voor kwantitatieve bepaling gebruikt worden.
Enkele andere reacties zijn er bekend om synthetische kamfer van natuurkamfer to onderscheiden :
1°) Vanilline zoutzuur (1 deel vanilline + 100 Hl 25 0/0 geeft met natuurkamfer en bij verwarming op 60-100° C. een blaum - groene kleur.
Met synthetische K. ontstaat geen kleur.
In mengsels van synthet., en natuurkamfer doet zich het verschijnsel duidelijk
genoeg voor als er slechts 10 Oj o natuurkamfer aanwezig is.
2°) Werken eenige druppels rookend salpeterzuur in op ongeveer 200 mgr.
Synth. kamfer dan kleurt zich deze fraai zalmrood. Bij 't smelden van den kamfer
op 't zuur is '1 verschijnsel nog duidelijker. Bij verdere verwarming of na eenigen
tijd verdwijnt de kleur.
Met natuurkamfer komt dit kleurverschijnsel niet voor.
3°) Met stork zwavelzuur kleurt synthetische kamfer zich onmiddelijk bruin
terwijl natuurkamfer een zwak gele tint aanneemt die langzamerhand in bruin
overgaat.
In sommige boeken vindt men vermeld dat : natuurkamfer met zijn gewicht
chloralhydraat gemengd een dikke vloeistof wordt en dat dit niet 't geval is met
synthet. kamfer.
Dit is een dwaling ; met synthetische kamfer is dit evenzeer 't geval. Dit
bewijst dat sommige dwalingen, zonder controol, in andere boeken worden
overgeschreven.
Met de zoogenaamde kunstkamfer (Pineenchlorhydraat) blijft het mengsel
droog en 't is deze verbinding welke men waarschijlijk bedoelt als men beweert dat
er geen vervloeiing plaats heeft.
Ten andere, om pineenchlorhydraat van kamfer to onderscheiden is de reuk
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voldoende ! en de proef met den koperdraad zal ten over vloede het chloorgehalte
aanwijzen.
Eene physische eigenschap is er die Synthetisch en Natuurkamfer van elkaar
goed doen onderscheiden, namelijk : Natuurkamfer is rechts. draaiend voor gepolariseerd licht Synthetische is inactief. Deze laatste bestaat uit twee varieteiten
waarvan het rechts en het links draaiingsvermogen tegen een werken.
Het kwam schrijver ter oor dat men in zeker fabriek er toe gekomen is rechts
draaiende Synthetische kamfer te bereiden maar win dit nieuws kon geen zekerheid
verkregen worden. Dit zou nochtans niet onmogelijk zijn indien men er in slaagt
de twee varieteiten te scheiden of de links draaiende te vernietigen, ook misschien
nog wel op andere wijze.
Het is opmerkenswaardig dat pineen waarvan men bij de kamfer synthese
uitgaat, een draaiingovermogen bezit voor gepolariseerd licht — en dit verliest
bij de kamferbereiding.
Het klein chloorgehalte van den synthetische kamfer zal weldra niet meer
als een kenteeken kunnen aangewezen worden aangezien het heel wel mogelijk
is, een produkt te verkrijgen dat chloorvrij is. Dit chloorgehalte komt voort,
ofwel van een onvolledige reactie bij het ontnemen van het chooratoom aan
pineenchorhydraat, ofwel van 't gebruik van chooreerende stollen zooals met
KClverontreinigd kaliumbichroraaat dat in de oxydatie gebruikt wordt.
Het is heel wel mogelijk die twee klippen te vermijden en werkelijk wordt
er in den handel chloorvrije synthetische kamfer aangeboden.
Voor de fabrikatie van Celluloid, waartoe zeer groote hoeveelheden kamfer
verbruikt worden alsook voor therapeutische doeleinden zijn de synthetische en
natuurkamfer evenwaardig gebleken.
Het is daarom niet uitgesloten dat de synthetische kampfer nog eenmaal in
wedstrijd komt met de natuurkamfer, te meer nog omdat de opbrengst der
kamferboomen met het verbruik geen gelijken tred schijnt te houden.
Dr A. L. NOTENBAERT.

Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
Lanius excubitor L. Een eetplaats der Groote Klapekster ontdekte ik in de
Fransche Heide, tusschen het Schietplein en de baan naar Esschen (27-11-21).
Aan den prikkeldraad stak een Goudhaantje (Regulus regulus L.) en het half
vergane lijkje eener Woudspitsmuis (Sorex vulgaris L.)
De Wurger liep geluidloos langs de prikkeldraad over en weer, om dan in een
sparrenbosch te verdwijnen. In de heide van Achel zag ik hem eveneens met
een provisiekamer, doch die beter voorzien was.
Alcedo ispida L. Standplaatsen van het lisvogeltje te Antwerpen :
1. Nachtegalenpark : Beekje van Middelheim ;
2. Klein vestje (Boerenvestje). Dam- Merxem ;
3. Aan de mouterij van Bal, Merxem ;
in 't Peerdsbosch, langsheen de gracht
4, Voorbij den Kleinen Barreel
van Hof ter List, bij de groep Beuken.
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Cavia cobaya L. De harde vorst doodde al niijn Guineesche Biggetjes, welke
op mijn zolder verbleven, bij-5,5° c. Eerst vertoonden zich kenteekens eener
neusvalling, welke hun het fluiten vermoeilijkte. 's Anderendaags was de lijder
aan longontsteking gestorven. Ik steide vast, dat die diertjes zich niet zooals
de Witte muizen, onder het hooi tegen koude beschutten, doch er steeds bovenop
lagen. Vandaar die winterhecatombe.

Mus musculus L. Mijn witte Muisjes zijn eveneens door de koude omgekomen.
Zij, die den brandenden Zomer goed op den zolder doorgemaakt hadden, koelte
op den steenen d•inkbak zoekend, die kranig den strengen vorst trotseerden,
lagen den eersten dooidag, alle in een bolletje dood.
Over Paalklemmen. In den laatsten tijd ontvangen wij tal van klachten over
bet gebruik van paalklemmen tot het vangen van roofvogels, terwij1 toch deze
klemmen tot de verboden vangmiddelen behooren en derhalve alleen met speciale
machtiging gebruikt mogen worden. Tegen het plaatsen van paalklemmen
bestaan ernstige bezwaren. Eerstens is deze vangwijze buitengewoon wreed,
omdat het slachtolfer vaak urenlang met verbrijzelde pooten in de klem moet
vertoeven, alvorens de dood kan volgen. Doch veel ernstiger nog is het bezwaar,
dat niemand van voren weet, wat er in de paalklemmen gevangen zal worden
en iedere vogel, welke gaarne op hooge punten plaats neemt, gevaar loopt er
in te geraken. Vooral uilen en koekoeken zijn het, welke door de paalklemmen
gedood worden en het groote nut van deze vogels voor land-, tuin- en boschbouw
zal niemand tegenwoordig meer ontkennen. Aan het gebruik van paalklemmen
moet zoo mogelijk een einde worden gemaakt.

Gallinago gallinago. Op de speelplaats van ons Onderwijsgesticht staan
Linden en Olmen, waarin regelmatig, voor het slapen gaan, vluchten Spreeuwen
neerstrijken. Zaterdag, 7-1-21, waren twee Watersnippen onder het gezelschap in
het takwerh, hoewel er nog steeds over getwist wordt of de Watersnip elders
dan op den grond rust.
Eerst hadden deze twee langsnavels een plaatsje op een vensterdorpel
bemachtigd, vanwaar ze weldra verjaagd werden, en met hun tweeen in een linde
te recht kwamen, daar de spreeuwen ze niet op bun zitplaatsen dulden. Zij
bleven zoowat een halt uurtje op bun tak onbeweeglijk zitten, om met den
spreeuwenzwerm een nachtverbliji te gaan opzoeken.
Vulpes vulpes. Op 0 Januari `nerd te St Job in 't Goor, Vliegplein De Caters,
een oud mannelijk exemplaar gedood, dat sedert meer dan een jaar vermoed en
opgezocht was geworden, hoewel de hoenderstallen er haast niet van te lijden
hadden. De tanden waren afgesleten en de kin grijs. De boschwachters zijn van
meening, dat er nog een drietal Vossen in de buurt huizen.
AUG. HAVERMANS , Ant w.

Boekennieuws.
The Forests of India by E. P. STEBBING M. A. Late of the Indian Forest service, Professor
of Forestry. University of Edinburgh. F. L. S. F. R. G. S. met afb. van photos. In twee deelen.
Vol. I. 22 c. X 14. XV en 548 blz. J ohn Lane The Hadley Head Limited, London 1922. sh. 42. —
De vruchtbare schrijver van t Stalks in The Himalajas >0 en van «The Diary of a sportman naturalist
in India » heeft in The Forest of India weerom zijn groot talent laten blijken om de meest abstracte
begrippen van ekonomiesen en administratieven aard in een kader van het meest aantrekkelike
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dat de natuur ons kan aanbieden te plaatsen. Het eerste deel van het nieuwe werk doet voorzien
dat het geheel een standaard gewrocht zal uitmaken dat van eerste belang zal blijken voor het
studeeren van tropiese woudontginning en boomverspreiding. Denken aan Indie en Indiers is
denken aan de eeuwenoude wouden van het uitgestrekte schiereiland.
Ten Noorden begrensd door een reusachtige bergenmuur, ten Oosten, ten Westen en ten
Zuiden door den Oceaan is Indie van Natuur uit een « cul de sac » waar mensen, dieren en planten
afgezonderd leven van het Noordelike Azle. De mensen zijn er vergroeid met hun wouden
en de godsdiensten der volkeren is grootendeels een verheerliking van het ideele natuurmidden
der Indiers.
Het eerste gedeelte van Dr. Stebbing's boek brengt ons terug naar de vroegere geschiedenis
der Indiese wouden. In een boeiende trant lezen wij een reis door de verschillige streken en leeren
alles wat belangwekkend is over klimaat en grondeigenschappen. De vroegste geschiedenis zooals
wij reeds zegden heeft het yolk om zeggens een gemaakt met de wouden ; die toestand heeft dan
ook sedert eeuwen grondige veranderingen in de verspreidlng en samenstelling der oerwouden
teweeggebracht.
In het tweede deel van het werk wordt Verhaald wat sedert 1796 tot 1850 door het engels bestuur
werd gedaan om tot een wetenschappelike ontginning der wouden te geraken. Wanneer deze
studies in Europa nog grootendeels ongekend waren, waren deze in Indie reeds betrekkelik ver
gevorderd, nogmaals omdat de wouden zulk een groote faktor van hulp ook soms een bron van
moeilikheden — daarstelden, waarmede de energie van het indringend Europa in de eerste plaats
moest mede afrekenen.
Een overzicht wat later in de onderscheiden districten gedaan werdt bewijst de degelikheid van
den eersten arbeid der pioniers.
Na 1850 begon de noodwendigheid om wouden te bewaren zich te doen gevoelen en het is dan
ook rond dezen tijd dat men in deze richting is gaan werken. Wat er te dien einde gedaan werd,
leze men in het derde deel.
In 1854 waren de grondregels van het bewaren der wouden in de meeste gewesten in uitvoering
gebracht. Dit geeft de schrijver gelegenheid van een zakeliik overzicht te geven van den stand van
zaken tot rond de jaren 1854. Bizonder doet hij de verhouding tussen de Europeese organisatie
en de inlandse zienswijze en gebruiken uitschijnen. De moeilike toestanden die toenmaals uit deze
regeiingen ontstonden sproten in de eerste plaats voort uit het verschil der oosterse en westerse
beschaving.
Wij zien met veel belangstelling het verdere geschiedkundig verloop van dit zoo boeiend
onderwerp te gemoet. In het \ olgende boekdeel zullen wij met de meer moderne en wetenschappelike
methoden kennis maken welke sedert een halve eeuw het uitstekende kolonisatievermogen der
Engelsen in Indie kenmerken. R. N.
Fungi. Ascomycetes, Ustilaginales, Uredinales by DAME HELEN GWYNNE-VAUGHAN
(formerly B. C. I. Fraser) D. B. E., LL. D., D. SC., F. LS. — 27 X 19 c. XI en 232 blz. met 196
deels nieuwe afbeeldingen. — Cambridge University Press 1922. sh. 35. — Het geleerde werk
van Dr. Rehm over de physiologie der Discomyceten, blijft van groote beteekenis voor de Mycologen
en de meesten zien met verlangen naar het verschijnen van het tweede deel van dien zoo diepen
doordachten arbeid. Het algemeen overzicht dat ons de geleerde schrijfster en professor van de
Londense hoogeschool ter studie aanbiedt schenkt een meer onmiddellike voldoening aan den
Mycoloog,wanneer deze laatste meer voelt voor biology dan voor de cytology dezer Kryptogamiese
groepeering. Het inzlcht van de schrijfster is beslist van de zwammen als levende wezens te
beschouwen en ons niet uitsluitelik gefixeerd materiaal tot onderzoek te bezorgen. Ntetemin blijft
het waar dat zonder de cytologie wij onmogelik de onbesliste vraagstukken der intieme physiologie
z. b. de sexualiteit dezer organismen kunnen nasporen. Onvermijdelik loopen hier de morphologie
en de celleer gedurig op elkanders terrein en men kan de studie niet tot een goed einde brengen
zonder de twee navorsingsmethoden, te gelijker tijd aan te vatten.
De inleidIng van het werk behandelt het onderwerp in zijne algemeenheid ; in het bizondere deel
worden de hooger vernoeinde groepen afzonderlik hehandeld.
Afzonderlik worden beschrevert : de vegetatieve bouw ; de geslachtelike voortplanting ; sporen
en spoormoedercellen ; bijkomende sporen ; spoormorphology ; rangschikking.
De bepaling der sporen is bondig en goed, doch hadden we wel graag het gedacht der schrijfster
vernomen, omtrent de systematiese waarde dezer voortzettingscellen.
Dan volgt een belangrijk hoofdstuk over saprophytism. S. op hout, op grond, op mest
(koprophilen), op vetsubstrata, over alkooliese gistIng veroorzakende zwammen, ook de roetzwammen Meliola en Capnodium, worden volledigheidshalve vermeld. Daarna is het de beurt aan
de parasitiese levenswijze van sommige zwammen als gedeeltelike of verplichte parasieten en voorts
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een overzicht der symbiosis.Met endotrophies Mycorrhiza zooals PhomaRhizoctonla(=Hypochuus),
(als facultatieve parasiet), enz. ofwel met exotrophies mycorhiza
zooals vele hoogere Basidiomyceten Elaphomyces met de wortels van Pinus, Boleti met kegeldragers. grassoorten, Salix, Populus, Berk, enz., Tricholoma terreum met Fagus en Abies,
Lactarius piperatus en zekere Cortinarii met Fagus en Quercus. Geaster spec met kegeldragers, enz.
Dit gedeelte wordt vender uitgewerkt door enkele inlichtingen over de speciale aanpassingswijze van saprophytismus en besliste woekerst at en over het onderscheid tussen de door De Bary
genoemde Monoxeny en polyxeny.
Zeer belangwekkend en duidelik door schemas, is het deel dat over de biologiese soorten
handelt. Het volgende hoofdstuk wordt aan de stimuli reacties gewijd n. 1. Chemotropismus,
Hydropismus, Aerotropismus, Osmotropismus, Phototropismus, Phototaxis, Vorminvloed van het
licht, en Geotropismus.
Dan volgt het bizonderste en grootste deel van het boek met het systematiese overzicht der
biocytologie der onderscheidene families. Dit werk getuigd van lange studie en diepgaand onderzoek. Niettegenstaande de ontegensprekelik zeer hooge \A aarde van het werk, blijft het te betreuren
dat Dr. Gwynne een laatste geheirne lade, welke de zoekersdrift van meer dan een geleerde
levendig houdt, n. 1. de sexualiteit der hoogere Basidiomyceten onaangeroerd heeft gelaten. En
hier kunnen wij niet nalaten onze verwondering uit te drukken bij het missen in de algemeene
bibliographie van den merkwaardigen arbeid van Mej. Bensaude (Prof. Matruchot 1918). Laat
ons hopen dat de toekomst de gevierde schrijfster gelegenheid geve ook dit lastige terrein te
betreden met dezelfde zekerheid met dewelke zij den weg van de ascomyceten tot de protobasidiomyceten heeft afgelegd. R. N.

Bletillo, Clitocybe Mellea

Science Progress n° 63 January 1922, by Sir RONALD ROSS K. C. B., K. C. M. G., F. R. S.,
N. L. — John Murray, London. sh. 6. — (L. 1-5-6. per annum). — Het nummer van deze
maand bevat als hoofdmededeeling eene studie van R. A. Houston Ph. D. D. Sc. over de Refractie
wet. Buiten de physiese besluiten, is het betoog over zekerheidskansen omtrent wetenschappeiike
bevindingen van zeer merkweerdige beteekenis en dient vooral gelezen te worden door de al te
zeldzame werkers, die zich met de methodeleer van het wetenschappelik onderzoek bezighouden.
Daarnevens krijgen wij eeee beldngwekkende studie over « Soil Reaction » door E. A. Fisher B. sc.
Voorts Recent Advance in science — Popular science — Notes — Correspondence — Essays — en
Revienos.
R. N.
A Synopsis of the Accipitres Diurnal Biris of Prey) door H. KIRKE SWANN F.Z S.,M.B.O.U.
2d edition. Part II. -- Wheldon & Wesley London 1922 is deze maand verschenen en bevat de
diagnosen van Erythrotriorchis tot Lophoaetus (Valken — Buizaards — Arenden, enz.) met soorten
en ondersoorten tot 1920 volledigd en daarbij hunne kenmerken en verspreiding. Aangezien dit bij
uitstek bondig wetenschappelik werk niet meer dan 6 sh. per deeltje kost. s alt het in het bereik van
ieder ornitholoog. K.
Text-Book of Pastoral and Agricultural Botany by JOHN W. HARSHBERGER PH. D. met
121 afbeeldingen. XIII en 294 blz. 19 1 2 X 14 c. P. Blakiston's Son & Co. Philadelphia 1921 Doll. 2.
Het bock heeft ten doel de studie der gevaarlike en nuttige planten voor het land en het landbouwbedrijf van naderbij mede te deelen. Het eerste hoofdstuk spreekt over doodelike planten voor het
vee, zooals Aspergillus fumigatus, Klaver haarballen, Cactusstekelballen, enz. Het tweede hoofdstuk
geeft een overzicht der verschillige plantgiffen. Het derde hoofdstuk handelt over gifzwammen en
audere dusdanige sporendragers. Op mycologies oogpunt is dit deel hoogst interessant. Equisetun
arvense is tussen de meer ontwikkelde sporendr gers een geweldige kwaaddoener. Zoo ondergaat
de geheele flora een gewetens onderzoek en de gevaarlike elementen vullen alleen de zes volgende
hoofdstuken. Opvolgens worden dan overzien : de voedingstoffen, de samenstelling en ekonomies
belang der grassoorten, de beschrijving van het veevoeder, de belangrijkste Amerikaanse korensoorten, de Leguminosee, met hunne talrijke voedersoorten, de nitrificatie gewassen, onkruidplanten
en onkruidreglementen ter verdelging, om met een hoofdstuk over zaad en zaadkeuze te eindigen.
Zoo men ziet worden er in die enkele bladzijden vele onderwerpen aangeroerd, en deze die zouden
oordeelen dat het bock alleen dienstig voor de Vereenigde Staten kan zijn hebben het glad verkeerd
voor. Buiten de belangrijke vergelijkende pathologiese verschijnselen, die wij Europeers kunnen
nagaan, ligt er in het bock eene reeks praktiese proeven klaar die na elk hoofdstuk bijna gaar aan de
laboratorium werker worden aangeboden.
R. N.
Sponges. Their nature, History. Modes of Fishing, Varieties, Cultivation, etc. bij ERNEST
J. J. CRESSWELL, met talrijke afbeeldingen. 18 X 12. blz. 126. Sir Isaac Pitman-Sons Ltd. London
1921. — sh. 3. — Zeker zal dit boekje uit de Conmon Commodities S. and Industries » een groote
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bijval genieten. De lezing van die enkele bladzijden brengt ons in een heelemaal nieuwe wereld
en sommige bladzijden. bizonder deze waarin verteld wordt van de onderzeese avonturen van
befaamde duikers lijken wel wondersprookjes, en toch is alles zakelik en wetenschappelik juist.
De handel, de natuur, de soorten, de verspreiding, het vissen, de kultuur en de groei der sponsen
worden uitvoerig beschreven, de verschillige duikersmethoden met voor- en nadeelen en bizonder
met hunne gevaren worden opvolgens kundig beoordeeld en een uitvoerig litteratuur overzicht
besluit dit aanbevelingswaardige werkje. R. N.
Die Pflanzenwelt von PROF.D.OTTO WARBURG in 4° met gekleurde platen en afbeeldingen.
Twee deelen. Eerste bnd. XII en 619 blz. Tweede bnd. XII en 544 biz.
Bibliographisches Institut .
Leipzig 1921. — MK. 483. — Wie de prachtuitgave kent van Kerners von Marilaun Pflanzenleven
kan zich reeds een min of meer goede voorstelling geven van het juist op dezelfde wijze uitgegeven
en versierd werk van Prof. Warburg. Net laatste werk is meer wetenschappelik en komt dus juist
te recht bij de studenten en liefhebbers die Kerners schoone werk reeds bezitten. Het eerste
boekdeel bevat, als volgt gerangschfkt : Protophyten, Thallophyten, Archegoniophyten, Gymnospermen en het begin der, Dikotyledonen die in het tweede deel voortgezet worden. Het eerste deel
bevat ook 9 gekleurde, 22 meest dubbele zwarte platen en 216 duidelike tekstfiguren van H. Busse,
H. Eichhorn, M. Giirke en anderen. Het tweede deel dat de Polycarpiceee tot en met de Kaktusgewassen omvat is met 12 kleur en 22 ook meest dubbele platen en 292 tekstafbeeldingen veirijkt.
Van de kleurplaten zeggen wij alleen dat zij ongevenaard blijven in hunne soort. De tekstafbeeldingen
zijn door den band zeer aanschouwelik uitgekozen. Ons dunkens bezit het boek van Prof. Warburg
eene zeer bizondere eigenaardige waarde door het feit wanneer men het openslaat, zoo b. v. deel I
blz. 234-235, waar men over de mosrangschikking leest, men zoo duidelik en dichtbijeen een
boel inlichtingen vindt, die men in gelijk welk ander werk in geheel niet ontwaart ofwel verspreid
ziet in een zeer gerekten uitleg op verschillige bladzijden.We vinden hier b.v. een bondig, zeer klaar
overzicht, van zeven verschillige families : Catoscopiacee, Bartramiace, Timmiaceae, Weberacex,
Buxbaumiace, Georgiacex en PolytrychaceEe. Op :dezelfde bladzijden vinden wij zeer juiste
afbeeldingen van Dawsonia superba, Lyellia crispa en Dendroligotrichum dendroides. Zeldzame
figuren welke wij in de negen tienden der speciale niet, en zeker nooit in algemeene boeken ,
zoo wel afgebeeld als hier ten aanschouwe krijgen. Dit geldt niet alleen voor de mossen maar voor
alle groepeeringen, zoo van Kryptogamen als Phanerogamen. Wij verwachten met ongeduld de
wederuitgave van het derde deel van Die Planzenwelt om een woord meer te kunnen zeggen over
den meer uitgebreiden arbeid welke Prof. Warburg over het breeder opgevatte deel der hoogere
planten geschreven heeft.
R. N.
British Insects shown to the children by ARTHUR 0. COOKE 138 blz. met 40 afl. voigens
photos. — T. C. & E. C. Jack Ltd. London & Edinburgh. — juist geschikt voor jonge gasten van
10-14 jaar. De afbeeldingen zijn gekleurd en juist gekozen. Men kan niets nuttiger ten geschenke
geven, want zulke werkjes boeien de aandaeht der kinderen en openen hunne oogen voor de
wonderen der natuur. X.
La Constitution des Plantes vasculaires revelee par leur ontogenie par G. CHAUVAUD, in 8°.
— 155 blz. met 54 afb. — Payot Paris, Frs. 10. — Sedert Lang blijft het onbeslist of de vaatplanten
van een uiterste verdeeling van een primitieven onverdeelden stam voortkomen ofwel door een
bladsamensmelting ontstonden. Al de voorgestelde theorien berusten op de tegenovergestelde
structuur van wortel en stam. Tans komen de opzoekingen van heer Chauvaud dit princiep omver
werpen en daarom is dit boek noodzakelikerwijze een leesboek voor ieder anotomist en morphologist.
We durven niet beweren dat de zienswijze van Dr. Chauvaud algeheel zal aangenomen worden.
Wij voorzien dat er nog meer inkt over dit moeilik te behandelen onderwerp zal vloeien. R. N.
Les Planies a Huile par YVES HENRY, in-16. — 220 blz. met afb. — A. Colin. Paris, gen. 5 fr.
geb. 6 fr. — Een boek dat door een praktijker geschreven is, die er niet op aanstuurt om de
theoretiese moeilikheden uit dan weg te ruimen. Het is een zeer nuttig werkje niet alleen voor hen
die zich bepaaldelik met de kolonieteelten bezighouden, maar ook voor den handelsman die bij het
lezen dier bladzijden ontzettend veel te leeren heeft. R. N.
L'Heredite par E. RABAUD, in-16 met 180 blz. en afbeeldingen. A Colin, Paris, gen. 5 fr.
geb. 6 fr. — Niemand blijft onverschillig voor een boek met zulk opschrift. Iedereen is er op uit
om in zijnen huiskring gelijkenissen en afwijkingen te vinden en 't is een gewone bezigheid de
trekken van vader en moeder in de trekken van het jonge kind te zoeken. Maar hoevelen hebben
het minste begrip der wondere wetten die d'erfelikheld beheersen. Het boekje van Dr. Rabaud vertelt
dit alles klaar en duidelik en dank de talrijke figuren, is de lezing zeer vereenvoudigd.
R. N.
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Two Indispensable Books
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WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound, 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.
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Editeurs : FELIX ALCAN, Paris ; NICOLA ZANICHELLI, Bologna : WILLIAMS & NORGATE,
London ; WILLIAMS-WILKINS & C°, Baltimore ; RUIZ HERMANOS. Madrid ; THE MARUZEN
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economiques, financieres, juridiques, historiques, politiques,—soulevees par la guerre mondiale.
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completement accessible a quiconque connait la seule langue francaise. (Demander un numero
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Hatuummetenschappelijk Tfidschrift
Told van het
Vlaamsch Natuurkundig Coigns en van den Wetenschapplijken Bring van Antwerpen.
INHOUD. -- De opbrengst van het menschelijk werktuig, door Hgl. A. J.J. Van de Velde.
— Over cellige tusschenschotten (diaphragma's) in de luchtkanalen der Nymphaeaceen, door
Prof. Dr. C. De Bruyne. — Eenheid der Stiff, door Dr. sc. A. Pil. — De Lentetijd, door J. Hennen.
— Plaatselijke Dier- en Kruidkunde. Boekennieuws. — Mengelmaren.

I)e opbrengst van het menschelijk
werktuig,
door Hgl. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE.
1.

—

Verbrandingswarmte.

De verbranding is een scheikundig versehijnsel waardoor de brandstof zicl
met zuurstof van de lucht, verbindt. I)e ademhaling is slechts een bijzonder geval
van de verbranding. De verbrandingswarmte worth bepaald, ofwel door de
calorimetrische bom waarvan de temperatuurverhooging rechtstreeksch de
hoeveelheid warmte in de reactie voortgebracht aangeeft, of -,vel door de sclieikundige analyse. doseering van koolstof en van waterstof, door eene berekening
volgens formule van Dulong :

=

AC

B (H

0

8

),

waarin C, H en 0 de
100
percentwaarden aangegeven voor de koolstof, de waterstof en de zuurstof, — A
de verbrandingswarmte van de koolstof tot koolzuurgas is, zij dus 97.6 Cal. voor
12 gr. koolstof of 81:3:3 Cal. voor 1 kgr. zuivere koolstof, — en B de verbrandingswarmte van de waterstof tot vloeibaar water, zij dus 68.4 Cal. voor 2 gr. of
34200 Cal. voor 1 kgr. waterstof.
Door de volledige verbranding van de volgende brandstoffen worden de
volgende warmtehoeveelheden voortgebracht, per kgr. brandstof :
.
Mager steenkool
.
Luchtdroog flout
Lichtgas (1437 lit.) .
Koolmonoxyde (800 lit.) .
Waterstof (11 m 3 ) tot waterdamp .
tot vloeibaar water
id.
Acetyleen
Aethylalcohol .
.
Petroleum
25

ca 8000 Cal.
ca 2900 Cal.
ca 10600 Cal.
2403 Cal.
29000 Cal.
34200 Cal.
11750 Cal.
7100 Cal.
11400 Cal.

2.

—

Nuttig effect van eene brandstof.

In de practijk, namelijk in de nijverheid, wordt slechts een gedeelte van de
voortgebrachte warmte gebruikt. De verliezen kunnen berekend worden ; hoe
minder de verliezen, hoe grooter het nuttig effect. De bevoegdheid van den ingenieur, de waakzaamheid van den nijveraar kunnen bijdragen om met voordeel
tegen de oorzaken van verlies to strijden. Onder die oorzaken noemen wij :
1° de verbrandingsgassen welke op hooge temperatuur gebracht, dikwijls
25 tot 30 0/ 0 , in de gunstigste voorwaarden 20 °/ o van de warmte in de lucht
brengen.
2° de heete asch, welke men ecliter onder den haard zooveel mogelijk kan
behouden.
3° de .uitstraling ; de warmte door uitstraling verloren en aan de toestellen,
de wanden, de lucht geschonken kan somstijds benuttigd worden, b.v. tot het
droogen.
4° onvolledig gebrandde gassen, zooals waterstof, koolmonoxyde, methaan,
ontsnappen door den schoorsteen in de lucht ; het verlies bij het verbranden van
steenkool bedraagt aldus 10-20 0/0 .
5° de verwarming van de luchtoverschot die met de varme verbrandingsgassen en onvolledig gebrandde gassen door den schoorsteen -wordt weggevoerd.
6° de brandstof verloren, als ongebrandde kool in de arch en in de schoorsteenroet.
Daarenboven treft men in de stoommachine, en buiten den haard waarvoor
de genoemde verliezen toepasselijk zijn, nog een andere oorzaak van verlies,
gedurende het overbrengen van de energie door den stoomketel, den condensor
en de overdraging, als de scheikundige energie eerst in warmte-energie en dan
in mechanische energie wordt omgezet.
De calorische maximumopbrengst van een stoomwerktuig wordt door de
formule van Carnot-Clausius ri —

vastgesteld, waarin T 1 de absolute tern-

peratuur van den condensor is. In de veronderstelling dat de ketel eene drukking
ondergaat van 10 kg. per cm 2 , en dat de condensor de temperatuur van 60° C
bereikt, dan hebben wij :
T, = 273 + 180 = 453.
T, — 273 + 60 = 333.
453 — 333
T 1 — T,
120 = 0.26.
493
453
T1
.

De opbrengst, volgens de uitdrukking van Carnot-Clausius is, zooals gezeid,

de hoogste opbrengst ; de echte opbrengst bedraagt zelden 0,7 van de theoretische,

aldus 0,26 x 0,7 = 0,18.
De overdraging slorpt ook energie op, door de wrijving der zuigers, der
kussens, ongeveer 1/10 in de beste voorwaarden. De opbrengst wordt aldus
slechts op 0,9 teruggebracht. Ook in de beste voorwaarden wordt de opbrengst
opvolgentlijk 80 0/, voor den ketel, dan 18 V, voor den eigelijken motor en 90 O/ c,
voor de overdraging, dit is een eindeopbrengst, van den haard tot de as, van
0,80 x 0,18 x 0,90 = 0,13, dus 13 ` ) /o•
96

Uit de nijverheidservaring blijkt dat een paard-uur practisch 1 tot 3 kgr.
steenkool gebruikt ; deze hoeveelheid brandstof stemt overeen met 8000 tot 22000
Calorieen, terwijl het warmteaequivalent van het paard-uur slechts 637 Calo rieen
bedraagt. De verhoudingen 637/8000 en 637/24000 geven opbrengsten van 2.7 tot
8 0/ 0 op .
De stoommachine zet chemische energie om, met de tusschenphase van
warmte-energie. De ontdekking van Papin, waardoor dus energie van mindere
waarde (warmte-energie) en energie van hoogere waarde (mechanische energie)
worth omgezet, schijnt dus een zekere teleurstelling mede to brengen, als zij ten
opzichte van het grondbeginsel van de verspilling der energie wordt bestudeerd ;
niettemin is het stoomwerktuig, zelfs met de sterke ontwikkeling van de watervallen en de electrische motoren, steeds de grondsiag van de groote moderne
nijverheid.
3.

—

Voedsels en voeding.

Het is door de voeding dat het levend wezen de noodige energie bekomt ; een
gedeelte van het voedsel wordt opgenomen, terwijl de overschot met de onnoodige
of verbruikte stollen wordt weggeworpen. Wordt aan het lichaam geen voedsels
toegediend, dan worden de reserven verbruikt en verbrand, tot de volledige uitputting. Het voedsel heeft voor het menschelijk werktuig de zelfde beteekenis als
de brandstof in de stoommachine ; de uitwerpsels en de adeinhalingsgassen welke
het lichaam verlaten, zijn met de asch en de verbrandingsgassen van de stoommachine gansch vergelijkbaar.
De voeding heeft voor doel :
1° opbouwen en herstellen ; daartoe dienen de stikstofhoudende voedsels of
protelnen, zooals vleesch, eieren, kaasstof, legumine van de groenten,kleefstof van
het tarwemeel en tarwebrood, enz....
2° warmte en energie voortbrengen ; daartoe dienen de ademhalingsvoedsels
zooals de koolhydraten (suiker en zetmeel), de vetten, de zuurstof van de lucht.
:3° het mineraal evenwicht behouden ; het water, het zout, de phosphaten,
enz., die het lichaam verlaten, moeten door nieuw water, nieuw zout, niiuwe
phosphaten vervangen worden.
4° reserven vormen, door het opstapelen van vette weefsels.
Buiten de minerale stollen, kunnen onze voedsels onder 3 bijzondere groepen
vereenigd worden : de proteinen of eiwitstoffen die bouwstoffen zijn, de vetten, de
koolhydraten ; die twee laatste groepen zijn ademhalings- of verbrandingsvoedsels.
De scheikundige samenstelling van deze stollen wordt, per kgr. , door de volgende
waarden opgegeven :
KOOLSTOF STIKSTOF ZUURSTOF WATERSTOF

ProteInen
70
212
530
158
Vetten
115
115
770
Koolhydraten (rietsuiker) 424
513
63
Kunnen de voedsels vergeleken worden met brandstoflen, dan kan ook de
voedin.gswaarde op de zelfde wijze uitgedrukt worden als de verbrandingswaarde.
Aldus wordt de energie door het aantal calorieen uitgedrukt welke door de
verbranding ontstaan ; aldus
5650 Cal. voor 1 kgr. proteinen,
9300 Cal. voor 1 kgr. vet,
1150 Cal. voor 1 kgr. koolhydraten.
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Verder handelen wij over het nuttig effect der voedingstoffen ; thans kunnen
wij reeds zeggen dat de verliezen, door de uitwerpsels of wel door een onvoldoende
oxydatie medegebracht, tot practische coeflicienten leiden die een mindere waarde
bezitten als de theoretische -waarden. Die practische waarden zijn :
-1100 Cal. voor 1 kgr. protelnen,
8900 Cal. voor 1 kgr. vet,
-1100 Cal. voor 1 kgr. koolhydraten.
Cit deze getallen wordt nu de voedingswaarde van de voedingstoffen berekend;
daartoe dient alleen de scheikundige samenstelling te bepalen :
PER KGR.

PROTEI1NrEN
GR.

suiker
zetmeel
zuiver vet
boter
9
aardappelen
26
tarwebrood
80
mager rundvleesch
211
kipeieren
127
boonen
240
koemelk
33
halfvet melkpoeder 331
melkmeel
99
karnemelk
35

VETTEN
GR.

1000
831
32
4
17
121
20
32,5
158
45
5

KOOLHYDRATEN
GR.

BEREKENDE
CALORIEEN

1000
1000

1100
1100
8900
7790
1180
2639
1016
1597
3:)72
630
4299
398
357

5
. 188
555
500
47,5
375
775
41

Deze berekening geeft echter geen echte bepaling van de energetische waarde
van een voedsel ; en inderdaad, moest men niets anders doen dan een voedsel
verbranden, zooals een brandstof in den haard van een stoomwerktuig, dan zouden
de opgebrachte calorieen uitsluitelijk tot de verwarming dienen ; de voedingstof
zou feitelijk eene brandstof zijn, en het werktuig zou aldus evenwel met protelnen,
als met vetten en koolhydraten worden gespijsd.
In het menschelijk werktuig is de verbranding, dit is de voeding, meer ingewikkeld : de voedings- of verbrandingsstof is niet alleen uit bouwstoften, doch ook
uit ademlialingsvoedsels samengesteld. In de afwezigheid van ademhalingsvoedsels
kunnen de bouwvoedsels als ademhalingsvoedsels fungeeren ; er ontstaan, wel is
waar, zekere stoornissen, doch nooit kunnen de ademhalingsvoedsels, zooals
vetten en koolhydraten, als bouwmateriaal in ons liehaam gebruikt worden.
Als men het Mabel der energetische waarden der voedingstoffen bestudeert,
bemerkt men dadelijk welk hoog ealorieengetal door 1 kgr. vet of door 1 kgr.
suiker wordt voortgebracht. Het is echter gansch onmogelijk zich uitsluitelijk te
voeden met vet of suiker, omdat deze producten geen stikstof bevatten. Wil men
uitsluitelijk de energetische waarde in acht nemen, dan zal men groote physiologische dwalingen begaan. Daaruit de volstrekte noodwendigheid van een gemengde
host, samengesteld uit protelnen, vetten en koolhydraten.
De voorgaande theoretische besehouwingen zijn met de uitslagen van talrijke
onderzoekingen wel in overeenstemming. Riibner heeft, in 1891, door proeven met
honden, die overeenstemming in het lieht gebracht ; de getallen waren 17406 en
17K0 na dagen, dus eene verhouding van 100 tot 99,62. Atwater en

Benedikt (1) hebben proeven uitgevoerd met den mensch en clergelijke uitslagen
bekomen.
Nevens het begrip van het ontstaan van de energie in het menschelijk worktuig komt de wet der isodynamische hoeveelheden : ten opzichte van het voortbrengen van energie, kunnen de voedingstoffen onderling volgens de isocalorische
of isodynamische waarden vervangen worden, en hier ook stelt men een zeer
bevredigende overeenkomst tusschen proefneming en theorie vast :
WAARDEN DOOR
VERBRANDINGSDE PROM,' BEKOMEN
WAR Arr E
vleesch
213
225
vet
100
100
zetmeel
232
229
suiker
234
235
Doze begrippen, het ontstaan van energie en de isodynamie door Zuntz (2)
uitgedrukt, kunnen leiden tot eene bepaling van het begrip leven, zoowel bij de
anaerobische wezens : een proces van chernische stofwisseling en van oxydatie,
met vorming van energie. Als wij echter doze bepaling van dichtbij bestudeeren,
bemerken wij dat zij de zelfde waarde heeft als de meeste bepalingen : zij leert ons
niet,, en verbergt onder een hoopje woorden onze onwetendheid.

4.

—

Stofverwisseling of metabolismus

in het menschelijk lichaam tijdens den rusttoestand.
Wij veronderstellen nog altijd het lichaam van een vol\vassene van 70 kgr. ;
door de ontbinding der bestanddeelen en door de uitwerpsels, verliest het rustend
lichaam in gezonden normalen toestand 1750 gr. urine en 150 gr. faeces, 900 gr.
(zij 4301.) koolzuurgas en 636 gr. water waarvan 408 gr. door de longen en
228 gr. door de huid. Doze cijfers zijn voor eene temperatuur van 15" C toepasselijk ; voor eene hoogere temperatuur, wordt het verlies aan water door de huid
hooger als door de longen ; als per uur en bij 15" C de longen 17.0 gr. en de huid
t).5 gr. water verliezen, dan bedraagt de afscheiding bij 2(1" C resp. 17.0 en 37.1
gr., en bij 25" C. resp. 18.4 en 57.0 gr.
De hoeveelheid lucht die door de longen trekt bedraagt voor 24 uren ca.
10 m3 . De samenstelling van de lucht v6or en na de ademhaling is voor 100 1. als
volgt :
.

ATAIOSPIIERISCHE
LUCHT
20.96 L.
70.02 L.
0.03 L.

UITGEADEMDE
LUCHT

16.03 L.
zuurstof
79.59 L.
stikstof
4.38 L.
koolzuurgas
De scheikundige analyse van de volgende uitwerpsels van 24 uren leidt tot de
volgende samenstelling :
(1) ATWATER and BENEDIKT. Experiments on m .tabolism of matter and energy.

Agric., Bull. 136, 1903, p. 182.
(2) ZUNTZ. In Du Bois-Raymond Archly. 1894, p. 541.

2Y

U. S. Depart m.

water
stikstofverbindingen
vet
Koolhydraten
asch

URINE (1)

FiECES

1700 gr.
30 gr.

100
gr.
18.7 gr.
5.25 gr.
5.25 gr.
20.7 gr.

20 gr.

KOOLZUURGAS

daaruit :
stikstof
koolstof

14 gr. (2)

6 gr.

3 gr. (3)
15 gr. (4)

245.5 gr.

De dagelijksche verliezen bedragen dus 14
3 = 17 gr. stikstof, en
6,0 + 15,5 + 245,5 = 266 gr. koolstof die van de andere zijde in de volgende
hoeveelheden voedingstollen zich bevinden :
106 gr. proteinen,
366 gr. koolhydraten,
65 gr. vet.
Deze hoeveelheden, welke zich in de volgende isodynamische spijslijst van
Konig bevinden, maken het onderhoudsrantsoen voor 24 uren, aan het menschelijk werktuig in rustenden toestand noodig, om hem toe te laten arbeid te verrichten :
160 gr. vleesch, 300 gr. nielk, 3(:0 gr. brood, 200 gr. rijst, 300 gr. wortels,
300 gr. aardappelen en 30 gr. boter.
Dit rantsoen geeft door verbranding 2525 Calorieen en komt overeen met een
mechanische uitwerking van 425 kgr rrl. x 2525 = 10'70600 kgr. m. De energie,
die dus dagelijks wordt verbruikt, om niets te doen, staat dus gelijk met den
arbeid die zou noodig zijn om iets meer dan 100 duizend kgr. , b. v. 1000 zakken
graan, op eene hoogte van 10 m. te brengen. Dit verbruik van energie, bij een
rustenden motor, is voor het levend werktuig wel typisch.
2.

—

Stofverwisseling of metabolismus

in het menschelijk lichaam in werkenden toestand.
Het menschelijk werktuig van 70 kgr., na gerust te hebben, begeeft zich nu
naar den arbeid : deze physische arbeid is gematigd voor een schoenmaker, een
kleermaker, een teekenaar, — sterk voor een timmerman, een wever, zeer sterk
voor een aardewerker, een steenkapper, een ketelmaker.
Volgens Vievordt (5) wordt de arbeid van een sterken werkman geschat op
200.000 kgr. rn. per dag, zij 472 Caloriekl. Eene opbrengst van 150.000 kgr. m.
(1) Samenstelling van 1 L. normale urine : 40 gr. opgeloste stoffen, 20 gr. uraea (pisstof), 0,47
gr. urinezuur, 0,47 gr. hippurisch zuur, 10 gr. natriumchloride, 1,7 gr. phosphorzuuranhydride,
2,2 gr. kali, 0,2 gr. kalk, 17 gr. minerale stoffen.
(2) Uraea of pisstof is het hoofdbestanddeel (ca 90 °,/ 0) der stikstofverbindingen van de urine en
bevat in 60 gr. 28 gr. stikstof en 12 gr. koolstof.
(3) De stikstofverbindingen, in proteinen uitgerekend, bevatten ca 17 °/ 0 stikstof ; 17 o/ 0 van 18,7
gr. bedragen 3,179 gr. stikstof.
(4) Berekening van het kcolstofgehalte : 52 °r' ° voor de stikstofverbindingen, zij 9,5 ; 75 °/ 0 voor
het vet, zij 3,9 gr. ; 40 0)1 0 voor de koolhydraten, zij 2,1 gr. ; 9,5 + 3,9 + 2,1 = 15,5 gr.
(5) VIEVORDT, Lehrbuch Physiologic, p. 79.
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of 350 Calorieen is. volgens Magnus Levy (1), reeds als goed aan te zien.
Menschen, zonder werktuigkundik beroep en die weinig wandelen, produceeren,
volgens Rilbner 38000 kgr. m. of 89 Cal. per dag. Al die waarden dienen stellig
aan dezen van rusttoestand toegevoegd te worden.
Zuntz (2) heeft belangwekkende cijfers over den arbeid van het wandelen
uitgerekend :
CALORIEPN

AARD VAN DEN ARBEII)

144
gang van 3.6 km. op 1 uur
id.
283
6.0
id.
id.
8.4
id.
660
id.
6 km. op 1 uur met eene lading
385
van 25 kg.
opklimmen van 300 m. op eene helling van 30° 147
opklimmen van 300 m. op een trap
174

KILOGR. M.
61.056
119.992
279.840
163.240
62.328
73.776

Zich steunende op het scheikundig metabolismus, heeft Konig (3) de dagelijksche energetische uitgave berekend, en dan de rantsoenen, niet alleen in
voedende stoflen. dock ook in gewone voedsels, volgens de sterkte van den arbeid,
bepaald.
GEMATIGDE
ARBEID
Energie in Calorieen

STERKE
ARBEII)

ZEER STERKE
ARBEII)

5000
2731
3500
(2600 tot 2800) (:500 tot 4000) (tot 5200)

Aantal Calorieen meer dan
voor den toestand van
rust (2531 Cal.)

2 3

969

9 469

Samenstelling van den kost :
proteInen
koolhydraten
vet

100 gr.
450 gr.
60 gr.

160 gr.
570 gr .
100 gr.

180 gr.
850 gr.
200 gr.

350 gr.
wit tarwebrood
100 gr.
500 gr.
aardappelen
600 gr.
lk
300 gr.
me
300 gr.
160 gr.
180 gr.
vleesch
rijst
200 gr.
200 gr.
meel
300 gr.
300 gr.
wortels
42 gr.
boter
35 gr.
kaas
25 gr.
—
gekookte erwten

400 gr.

Dagelijksche spijslijsten :

63 50 (0 g r l
200 gr.

300 gr.
65 gr.
30 gr.
170 gr.
(Vervolgt.)

(1) MAGNUS LEVY, Physiologische Stoffwechsel, p. 247
(2) ZUNTZ, in Handbuch Physik. Therapie van Goldscheider en Jacob, 1901, I, p. 172.
(3) KoNto. Ntihrwerttafel. Gehalt der Nahrungsrnittel an ausnutzbaren Ntihrstoffen, ihr
Il e Auflage, Berlin, 1913Kalorienwert and Nahrgeldwert, sowie der Nahrstoffbedarf des Menschen ;
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Over cellige tusschenschotten
(diaphragma's)
in de luchtkanalen der Nymphaeaceen.
door Prof. Dr C. DE BRUYNE
In de luchtkanalen van Nuphar lutea komen, op blad- en bloemsteeldoorsneden, bier en daar onregelmatig — kluwenvormige massa's voor wier aard men,
bij een eerste opzicht, moeilijk weet te bepalen. Al naar de gebruikte fixeer- en
kleurmethode, zal het beeld cellig gebouwd of vormloos voorkomen ; ook zijn,
gewoonlijk, de betrekkingen met de luchtkanaalwanden, moeilijk te herkennen.
De eenige bibliographische inlichting vond ik in het Me deel van 't klassieke
Leerboek der Plantenkunde van OUDEMANS en DE VRIES, herziene en vermeerderde druk 1914 door THEO J.STOMPS : “Nu en dan, zegt schrijver op, bladz. 36
• merkt men in de doorsneden onvolledige tusschenschotten op, die uit sappige,
• zich dichctoom vertakkende haren bestaan ”. Maar wat wordt hier eigenlijk
met het woord « tusschenschot bedoeld ? Immers in Deel I, 1913 op bladz. 100
van hetzelfde Handboek, wordt wocrdelijk verklaard. « Slechts bij de zooeven
genoemde faniilie der Nymphaeaceen ontbreken de tusschenschotten geheel en
• al ”. Van eerie cellige scheidingswand is hier wellicht allerminst spraak, en het
geldt, naar Stomps' meening, eene soort prop uit dichotoom vertakte haren
bestaand. Van de stervormige 66ricellige haren, eene soort idioblasten, verschillen
zij in elk opzicht en kunnen er hoegenaamd niet mede worden verward.
Op welgelukte ontvegelingspraeparaten, op dwarsche en overlangsche fijngekleurde doorsneden, .bekomt men telkens moeilijk te ontwarren grillig gelobde
cellen die underling vereenigd zijn tot een sponsig geheel met talrijke zeer ongelijk
groote ingesloten ruimten.
Men komt tot de overtuiging dat deze cellige prop aangeleund is tegen de
wanden der luchtkanalen wier cellen zich evenwel zeer duidelijk door bun bladgroeninboud laten herkennen. Zij onderbreekt hier en daar de anders recht
doorloopende luchtkanalen.
Dat bij de Nymphaeaceen geen tusschenschotten — diaphragma's bestaan,
daarover schijnt men bet in de Literatuur bepaald eens te zijn : HABER LANDT,
Pflanzenanatonnie, 3e uitgave bldz., 394 ; WARMING-JOHANSSEN, Lehrbuch der
Botanik, bldz., 203 ; VAN TIEGHEM, Traite de Botanique bldz., 673. RACIBOSKI,
echter gewaagt, in 1894 (1) van « trichome . diaphragmas » die in den bladsteel van
Nymphaea lutea, met een slijinige laag worden bedekt. Maar de benaming zelve,
trichome diaphragmen bewijst dat die schrijver er een haarige afkomst hoegenaanid niet eene soort van gefenestreerd vlies, d. i. een cellig tusschenschot — in
zag ; trichoom is immers een algemeen aangenomen synoniem van Naar.
Om to geraken tot de verklaring van de beteekenis van het voor mij in den
beginne zoo raadselachtig verschijnsel, bleef de echt wetenschappelijke weg open :
het ontstaan er van trapsgewijs to volgen. Maar daartoe was nu geene gelegenheid
meer, immers het jaar was to ver gevorderd. Ook behoud ik mij voor, in den loop
van de aanstaande lente, het noodige materiaal in gunstige voorwaarden in te
(*) Voorloopige mededeeling op het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te
Mechelen Augustus 1921.
(1) Die Morphologie der Caccmtcceen and Nymphaeaceen, Flora, Bd. 78.
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zamelen, om de geleidelijke ontwikkeling er van na te gaan des te meer dat nog
een aantal bijzonderheden mijne aandacht hebben getrokken, o.m. het verschijnen,
op den buitenrand der gelobde cellen dezer sponnige prop, van regelmatig sferische
wratjes, soms tot snoeren vereenigd, die mij, tijdens de nog te vermelden
opzoekingen, opvielen.
Hier verdient te worden gesteld dat bij al de exemplaren van andere
Nymphaeaceen niets dergelijks (de prop) in blad- of bloemsteel kon worden
aangetroll'en, ook niets dat er schijnt te kunnen worden van afgeleid en ik was in
den beginne de meening toegedaan ten slotte te moeten gaan besluiten tot een
soort van parasitisme.
Die indruk is nochtans slechts voorbijgaande geweest, want het onderzoek
van den Nuphar-wortel zou mij onverwachts op den goeden wen naar eene
mogelijke oplossing van het opgerezen vraagstuk leiden.
De luchtkanalen van blad- en bloemsteel vinden wij in den wortel terug :
maar hier, in plaats van grillig gevormde cellige proppen, treden dwarsche
platen op, die zich hier en daar, over de geheele breedte van een luchtkanaal,
uitstrekken. Celkernen treft men er aan — alttjd zeer weinig — en op de randen
van het geheel liggen een aantal uittandingen,tegen den kanaalwand, als 't ware,
gespannen. Die verrassende waarneming wierp onmiddelijk een scherp Hell:, in
mijn onderzoek : lag mij hier immers niet een diaphragma onder de oogen — geen
klassiek voorbeeld, 't is waar, maar toch wel een « cellig tusschenschot « ? Was
het dus onecht aan te nemen, zooals algemeen wordt gedaan, dat de luchtkanalen
van al de Nymphaeacej , n tusschenschot — loos zijn ? Jets trof in 't bijzonder
mijne aandacht : op zeer vele plaatsen is dat eenlagig celplaatje, op den rand,
op of rond het middenpunt iet of wat bochtig of gelobd en herinnert, op dergelijke
plaats, in dit opzieht, aan de sponsvormige prop in de steel-luchtkanalen. Zou ik
hier een ontwikkelingstoestand in een missehien jongeren worteltak voorhanden
hebben ?
Evenals in den blad- en bloemsteel trof ik hire de reeds genoemde regelmatige
wratjes aan : zij brachten mij 't bewijs dat ik in den wortel wel de overeenkomstige vormingen van de proppen had gevonden.
Maar een nog ander en meer afdoend bewijs -erd mij geleverd door mijne
pneparaten van den wortel van Nymphaea alba, van N. lotus en van Victoria
regia evenals van het blad dezer laatste Nympliaeacea. Eenige dezer prwraraten,
met Flernming's vocht gefixeerd en met Safranine gekleurd, gaven mij praehtige
uitslagen. Op eene doorsnede, zoo dwarsehe als overlangsche, `wren talrijk
duidelijk gestruetueeerde cellige vliezen waar te nemen — soms betrekkelijk
dicht bij elkaar op overlangsche en weleens doorloopend van een kanaal dwars
door een tweede en soms ook wel een derde.
leder van Naar bestaat uit eene enkele laag platte cellen, nu eens volkomen
dicta aan elkaar gesloten, eene enkel of een zeer gering aantal ruimten overlatend
of een regelmatig doorboord dun vlies bestaande nit een enkele laag langgestrekte
cellen wier somtijds zeer talrijke armpjes met zoovele andere van naburige cellen
passen : een echte zeef dus — de authentieke diaphragma's die bij zooveel waterplanten sinds Lang bekend staan.
En op eens verviel het zoo uitdrukkelijk gevelde — en algemeen aanvaarde
— oordeel dat de tusschensehotten bij de Nymphaeaceen niet bestaan. Zij zijn
integendeel typisch gebouwd en algemeen verspreid in den wortel van at do
Nymphaeaceen
In het blad van Victoria regia komen zij eveneens zeer talrijk in typischen
vorm voor, wel het meest in het bladmoes op de hoogte van de ribvomige nerven :
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merkelijke kleiner dan in de worteltusschenschotten zijn bier de cellen, ook
betrekkelijk geringer in aantal. de celarmpjes. Het komt ook voor dat de cellen
heel dicht aan elkander liggen aangesloten, zonder slechts eene enkele ruimte
over te laten en dus een volledig tusschenschot vormen.
Algemeen wordt aangenomen dat intercellulaire haren zich voordoen in de
luchtkanalen van planten bij dewelke de diaphragma's ontbreken. .(Haberlandt e.a.)
Naar die opvatting zouden beiden nooit te zelfder tijde bestaan en zouden zij
elkander physiologisch vervangen.
Dergelijke bewering is bepaald ongegrond, althans voor wat de Nymphaeaceen betreft. Zoo trof ik de bekende stervormige idioblasten regelmatig aan in
den wortel — behalve in die van Nuphar lutea ; ook in blad- en bloemsteel van
Nuphar en in het blad van Victoria regia, tezelfdertijde als de prop- of vliesvormige tusschenschotten. Daarbij diem er nog te worden op gewezen dat,
hoofdzakelijk in geval van propvorm, zeer dikwijls haren, als 't ware met het
tusschenschot vergroeien en alzoo het duidelijkste bewijs leveren van het
gelifktijdig bestaan van beide, waaruit als 't ware mag worden besloten dat zij
bezwaarlijk kunnen worden beschouwd als bestemd om elkander physiologisch
te vervangen. Veeleer komen mij de baron, daar waar zij met het tusschenschot
zijn vereenigd, als steuninrichtingen der laatste voor : deze rol schijnt
het meest uitgesproken te zijn bij de propvormige schotten, van blad- en
bloemsteel van Nuphar wier sappige bouw dergelijke onderstelling schijnt te
laten rechtvaardigen.
Te oordeelen naar hetgeen hier voorgaat zijn ontwikkeling en physiologische
rol der tusschenschotten bij de Nymphaeaceen, nog eenigszins onvoldoende
bekend : ik stel mij voor die verschillende punten, na onderzoek in een meer
uitgebreide studie mede te deelen.

Eenheid der Stof, (*)
door Dr. sc. A. PI L.
Sedert enkele jaren is de Scheikunde uitgebreid geworden tot een wetenschap
die zich uitstrekt tot en hare toepassingen vindt in al de takken van de menschelijke bedrijvigheid, zoodanig dat wij mogen zonder overdrijving beweren dat onder
de natuurwetenschappen zij misschien wel de meest algemeene is. Om dus den
vooruitgang — zelfs zeer onvolledig te kunnen schetsen zou men reeds over
boehdeelen moeten beschikken en niet over de korte ruimte gegeven voor deze
verhandeling. En dan zou nog de veronderstelling moeten tot waarheid gemaakt
worden dat de voordrachtgever goed op de hoogte zij van alle takken waar de
Scheikunde een grooten rol speelt. Dit is nu niet het geval.
1k wil me dus beperken tot een onderwerp dat diep ingrijpt op het gansche
natuurleven en de grondsiag uitrnaakt, de basis, Waarop de Scheikunde is gebouwd.
Dat is : over de laatste gedachten nopens de samenstelling der materie of met
andere woorden : over de tegenwoordige opvattingen in de elementenleer.
1k zal dus trachten zoo goed of kwaad mogelijk niet een eigen studie voor to
brengen maar een samenvatting te geven op de meest een` oudige wijze van datgene
wat geleerden over dit onderwerp hebben gevonden en geschreven, om nadien
(*) Dit is de samenvatting van de voordracht in 1921 gehouden in Wetenschappelijke
Vereeningen te Antwerpen en te Gent.
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eenige gevolgtrekkingen te maken die voor geen enkel ontwikkeld mensch van
belang ontbloot zijn.
Er is een bijzondere reden die mij daartoe aanspoort en die ik niet wil
verzwijgen : het is maar al te waar dat juist door de groote uitbreiding der natuurwetenschappen, een beoefenaar derzelve zich gedwongen voelt tot het uitkiezen
van een onderdeel waarin hi] heelemaal opgaat en waaraan hij zijn volledige
krachten wijdt. Het noodzakelijk gevolg blijft dan ook niet uit dat men uit het oog
verliest die groote en diepe eenheid die alle wetenschap omvat ; de geest zoekt niet
meer naar de algemeenheid van de natuurwetten die uitingen zijn van een groot
princiep dat de grondslag moet uitmaken van alle natuurphenomenen. Mijns
inziens is dat eenigszins te betreuren, te meer dat dit Bemis aan veralgemeening,
aan synthetiseeren, zich natuurlijkerwijze overzet op het onderwijs dat nochtans
meer moet doen dan een klein hoekje oplichten van het doek dat over de natuur
ligt uitgespreid : men moet immers menschen vorinen met ruimen geest,die trachten
op te klimmen ten minste, tot de natuurlijke oorzaak van alles \vat onder hun
zinnen valt. Er moet meer aan natuurphilosophie gedaan worden. En dit onderwerp juist leent er zich toe om een breederen kijk te krijgen op de eenheid der
materie. •
Men verontschuldige mij 0111 deze of wij king van het eigenlijke onderwerp.
Hier wil ik opgeven welke boeken mij het meest van dienst zijn geweest bij de
voorbereiding tot dit korte work :
Elementen en Atomen van Dr Jaeger,
vIoderne Wetenschap van Prof. Duncan,
L'Evolution de la Matiere van I)' G. Le Bon,
Der Werdegang einer Wissenschaft van Prof. W. Ostwald.

Voorgeschiedenis. (*)
Het is zeker Diet overbodig als wij den tegenwoordigen stand der wetenschap,
op welk gebied het dan ook zij, willen nagaan, terzelfdertijd een oogslag te werpen
op het verleden dier vvetenschap. De belangrijkheid der evolueerende gedachte is
immers niet te ontkennen.
Om die gescliiedkundige toelichting te geven steunen wij ons op hetgene
Dr Jaeger schrijft (blz. 7) : « onder alle hypothesen welke tot het ontstaan en het
vergaan in deze wereld zijn voorgestekl, zijn er been in de ontwikkeling der chernie
zoozeer op den voorgrond getreden en van zoo groote d•aagwijdte gebleken als de
twee die reeds in zeer oude tijden werden aangetrotren, namelijk : 1°) de onderstelling van het bestaan van oer-stollen of elementen, welke bij de eindelooze
wisselingen der verschijnselen als het daarbij blijvende of onvernietigbare werden
aangezien ; en 2°) de onderstelling van den atomistischen opbouw der stof, welke
laatste dan eveneens als het blijvende substraat van de waargenomen verschijnselen
beschouwd moest worden De eerste deter hypothesen, die der elementen,
mag bij alle volkeren der aarde wel als eene der alleroudste en oorspronkelijkste
beschouwd worden ; de tweede is niet zOO algemeen, en ontstaat bij de Indiers en
de Grieken dan ook eerst, in eene wat latere periode hunner geestesontwikkeling
Wij zullen ons vergenoegen met het opgeven der meest verspreide meeningen
bij de verschillende volkeren zonder verder na te gaan hoe zij tot stand kwamen
en hoe die opv-tttingen duidelijk werden gemaakt.
(*) Dit gedeelte is meestal gegeven volgens de uiteenzetting van Dr Jaeger in hoogernoemd boek.
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Egypte : — Hetgeen we hieromtrent kunnen te weet komen moeten we
meesteMeels halen bij de grieksche en latijnsche wijsgeeren. Het staat nochtans
vast dat de oude Egyptenaren als oer-materie van al het bestaande het « water
aannamen. Volgens Seneca zouden zij later vier elementen hebben gekend, die zijn:
lucht, water, vuur en aarde die elk onderverdeeld werden in een mannelijk en
vrouwelij k karakter.
Chaldeers : — Deze volkeren bezaten vooral eene astraal-religie die dus
zooveel mogelijk zou trachten alles net de astrale lichamen in betrekking te
brengen. Hier ook vinden we als grond-element water of beter het oer-slijk dat
onder vorm van een ei wordt voorgesteld en waaruit door stralingen zon en maan
en sterren en Licht en goden zijn ontstaan.
China : — Bij de Chineezen zijn van in de oudste tijden vijf elementen bekend:
water, aarde, vuur, metaal en bout. In de tweede eeuw vuur J.C.
,- is er reeds de
opvatting gangbaar van den overgang van 't eene element in 't andere. Die opvatting wordt in een hunner boeken uitgedrukt als volgt : « Het bout is sterker dan
de aarde, aarde bedwingt het water, water overwint het vuur, bet vuur bedwingt
het metaal en het metaal overwint het bout ”.
Indie : — Hier staan insgelijks vijf elementen bekend die de eene uit de andere
zijn voortgesproten volgens de orde waarin ik ze laat volgen : aether, wind, vuur,
water en aarde. We moeten doen oprnerken dat later ook spraak was van
atomistisehe voorstellingen : de elementen blijven bestaan maar hunne verbindingen kunnen verdwijnen. De aether nochtans deelt niet in de structuur van de
andere elementen.
Het is heel waarschijnlijk, om niet te zeggen zeker, dat de invloed van die
volkeren op mekaar door de onderlinge betrekkingen die ze hebben gehad, ook
invloed heeft uitgeoefend op die natuuropvattingen.
Zoo geraken we aan :
Griekenland : — Veel werken zijn daarover reeds geschreven, want van
hieruit zijn de gegevens tot volledige studie talrijker en beter bekend. Wij kunnen
er evenwel niet langer blijven bij stil staan omdat bet zeker niet tot deze samenvatting behoort uit te weiden over al de verschillende wijsgeerige scholen en
leerstellingen van 't oude Griekenland om uit de ontleding ervan de grondgedachten
te putten over het wezen en de samenstelling van 't bestaande.
Demokritos neemt aan dat niets bestaat tenzij de ruimte waarin atomen
bewegen. De beweging ligt volgens hem in de natuur zelf dier stofdeeltjes.
Anders is het gelegen bij Aristoteles, dien wij den grootsten denker en wijsgeer der oudheid mogen noemen. Zijn philosophische opvattingen moeten wij bier
Diet ontleden, het weze voldoende den grondslag te resumeeren van zijn stelsel.
Van zijn meester, Plato, had hij de overtuiging overgeerfd dat alleen de
deductieve methode tot de kennis der waarheid voeren kan.
Bij Aristoteles komt het dualisme in het ontologische probleem tot uitdrukking in de tegeristelling welke hij maakt tusschen een onbepaald substraat en
den bepalenden vorm ; daarbij wordt onder « vorm niet zoozeer uitsluitend de
ruimtelijke gedaante van een object verstaan, als veeleer het totaal van alle
kenmerken welke een ding maken tot wat het in de zinnenwereld is. » (Jaeger,
Elem. en At. blz. 47.)
Evenals het substraat het principe der mogelijkheid vertegenwoordigt, zoo
is de vorm bet principe der werkelijkheid. » (biz. 48)

Daaruit vloeit voort dat oermaterie bij Aristoteles jets potentieels is terwijl
datgene wat bij hem de elementen vertegenwoordigt reeds grondeigenschappen
bezit en dus behoort tot die werkelijkheden met bepaalden vorm. We zijn hier ook
ten voile in de leer der tegenstellingen t. t. z. de elementen staan lijnrecht tegenover mekaar door hun eigenschappen :
aarde, lucht, vuur en water

I

it

I

i

koud, droog, 'warm en vochtig
waaruit verschillende combinatie-mogelij kheden ontstaan. Daarbuiten nochtans
staat de aether waaraan cirkelvormige beweging wordt toegeschreven terwijl de
andere, minder volmaakt, rechtlijnig voortbewegen.
Uit de theorie van Aristoteles die de materie ten grondslag
Alchimisten
legt van alles, terwijl hij daardoor verstaat het hoogergenoemde potentieele, het
substraat, zijn door misopvatting de middeleeuwsche alehimisten de gedachte
gaan putten der transmutatie-mogelijkheid.Wij kennen de alchimisten gewoonlijk
maar onder een bespottelijk voorkomen nl. door hun onvruchtbare werking oin
uit de onedele metalen de edele metalen voort te brengen, ofwel nog door het
geheimzinnige karakter waarmede zij hun werk omhulden. We wet-en dik\vijls
niet of we vergeten te gemakkelijk dat de ondergrond van dit pogen en streven
steunde op een wereldbeschouwing die we even mogen aanraken.
Uit de vroegere tijden had men overgenomen die psychisehe betrekkingen
die zouden bestaan tusschen onze aarde en haar inhoud en de andere hemellichamen waaruit een invloed kwam op al het aardsche gebeuren. Voegen wij daarbij
nog de voorstelling van de « prima materia als zijnde een soort ferment dat bij de
vormkrijgende stoffen of liehamen werkt om ze te brengen tot een volmaakteren
vorm, en dan kunnen we begrijpen hoe de alchemist in de metalen van mindere
waarde iets zag dat nog niet tot hoogere volmaking was gekomen maar er zeker
kon komen en er noodzakelijk naartoe zou gaan. Zijn werk bestond dus in het
zoeken naar middelen om dat sneller te verwezenlijken. De grootste vondst zou
zijn de « steen der wijzen » die dat alles verrichten zou, en de « levenselixir.
(Vervolgt).
—

De Lentetijd,
door J. HENNEN.
De geleerden zijn onverzadigbaar, wanneer het vermeerdering van kennis
geldt. Zij kunnen niet, zooals de gewone stervelingen, zich tevreden stellen met
eenvoudiglijk van den lieven lentetijd te genieten en tevens met vreugde vast to stel len, dat de lucht lichter, de zon warmer, het leven beter is, of ook, dat de boomen
zich met nieuw groen tooien. Zij willen daarvan de reden kennen. Enkele hunner
raadplegen den loop der hemellichamen, zij berekenen den stand der zon en werken
de algemeene herleving der natuur in sterrekundige gegevens uit. Andere vragen
zich af, waarom het gras in het schoone jaargetijde toch groeien mag en het
schijnt, dat zij het gevonden hebben.
Van overlang had men voor dit laatste verschijnsel eene zeer eenvoudige
verklaring gevonden : de aan het jaargetijde eigen verhooging der luchtgesteldheid
is daar oorzaak van.
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Waarlijk al te eenvoudig, omdat zij onjuist is. De aarde bezit eene welige
groeikracht, zoo als de buitenlieden beweren, omdat de zonnestralen haar verwarmen. Ook niet waar, want als gij reeds gebruikte teelaarde neemt, waarop in den
zomer een norrnaal plantenleven zich heeft ontwikkeld,iridien gij deze aarde aan al
de voorwaarden van warrnte blootstelt, die kunstmatig de lentewarinte evenaart,
zal zij, ondanks de beste verzorging, langen tijd even onvruchtbaar blijven, als de
aarde zelve, waar gij ze hebt genomen : de zaden zullen niet ontkiemen. Er rnoet
dus wat anders op gevonden worden.
De oorzaak, zoo beweren enkele nauwgezetter uitpluizers, ligt alleen in den
invloed, verwekt door de salpetervormende mikroben, die de grond bevat. Deze
mikroben benuttigen de ammoniak bevattende bestanddeelen, die voortkomen van
welkdaningen afval ook, die in den grond overvloediglijk aanwezig is ; zij werken
die oin in salpeterzuurzouten. Deze laatste zijn otimisbaar voor de voeding der
zaden, die in dit midden uitgestrooid liggen en het is ook dank aan het werk, dat
de mikroben uitgevoerd hebben, dat de groei der gewassen kan plaats grijpen.
Goed zoo ! Maar, uitgaande van die stelling, dringt zich de vraag op, waarom
tredeii deze mikroben alleen in werking tijdens de lente ! Wat helet die proletariers,
zoowel in December als in April, hunnen Oat te doen Nu wordt de uitleg
moeilijker en men wordt er toe genoopt, — zoo men deze zienswijze aankleeft —
aan te nemen, dat daar atavisme achter zit, dat die brave mikroben er dus naar
streven.om aan hare stamouders te gelijken en dat dit streven haar eene, aan
bepaalde regels gebonden afwisseling van werkzaamheid en van rust oplegt. Eene
achturen wet misschien !
Ons blijft dan alleen over de regelniatigheid van het streven dier mikroben te
bewonderen. Doch er is in dit noodlottig atavisme lets geheinizinnigs, dat niet kan
aangenomen worden door de personen, die van alles het fijri willen weten.
M. A.Lumiere, die zulke schoone werken over de vitaminen in 't licht zond, is
een van die onovertuigden. Bij zijne veelvuldige onderzoekingen had hij nooit
vastgesteld, dat de bacterien, om te vermenigvuldigen, eenigen voorkeur hadden
voorwat de jaargetijden aangaat, of dat zij in hare ontwikkeling aan atavisine
mank gaan. Te dezen opzichte, heeft hij dan ook de salpetervormende mikroben
van den grond in verhoor:f genomen en hij heeft bevonden, dat hare vermenigvuldiging, altijd in een geschikt midden, zoowel in den lierfst en den winter' als op
elk ander tijdstip -van het jaar plaats heeft. Hij heeft dan ook deze denkbeeldige
verklaring veroordeeld en nu stelt hij ons, aangaande het verschijnsel, eene andere
uitlegging, die de overgroote veidienste heeft op eigen proefnenungen te steunen
en echt te zijn bevonden.
Ziehier de nieuwe theorie ; het overtuigend bewijs voor later.
Bij het naderen van den winter is de aarde zwanger aan giftige zellstancligheden, evenals welkdanig organisme ook dat lang in werking is geweest. Deze
giftige zelfstandigheden kornen voort van de afscheiding der wortels, van de
ontbinding der gevallen bladeren, die overal den grond bestrooien, van de eenjarige
planters, die, uitgeleefd, de eerste winterkoude niet hebben kunnen weerstaan. Dit
zijn de belemmerende produkten, die alle ontkieming tegenhouden. Zoo lang de
grond ervan niet ontlast is, zal alle wasdom onmogelijk zijn. Komen echter de
groote voorjaarsregens, die het einde van den winter en de aanhomst der lente
aanduiden, dan zullen deze schadelijke stollen opgelost, door het regenwater medegevoerd worden ; de grond wordt door dien algemeenen schoonmaak verjongd en
zijn wasdom herneemt.
Is deze opvatting de ware, zoo zal het hetrekkelijk gemakkelijk zijn in een
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laboratorium deze opvolging van verschijnselen weder te voorschijn te roepen.
Daarin is M. Lumiere volkomen gelukt. Hoe hij te werk ging ?
In de inaand November heeft hij uit zijnen tuin eene hoeveelheid teelaarde
genomen, welke in den zomer voor den aankweek van allerlei gewassen benuttigd
werd. Hij verdeelde deze teelaarde in twee volkomen aan elkander gelij kende loten.
Het eerste lot werd eenvoudig met gedistilleerd water in vochtigen toestand gehouden : het bleef onvruchtbaar evenals bet dit zou gebleven zijn in den tuin, waaruit
het kwam. Het tweede lot werd, altijd met gedistilleerd water, rijkelijk overgoten,
gewasschen en herwassehen. Deze wasschingen waren voldoende orn de giftige
zelfstandigheden, waarvan sprake, gelled te doen doorzijpelen. En enkele da.gen
nadien verschenen, in vollen winter, aan de oppervlakte van deze gereinigde
teelaarde, kleine plantjes, die snel opgroeiden en.verdikten, met een voorsprong
van vier tot vijf maandtn op het tijdstip hun door de natuur aangewezen.
Het is de samenstelling of synthesis van de lente.
Deze ophefmakende proef vroeg echter een tegenproef. Want, indien de zelfstandigheden, van welke men de teelaarde ontlast had, wezenlijk giften waren,
dan ,moesten deze, in andere voorwaarden, hun schadelijken invloed doen
gevoelen. Ook ditmaal was de uitslag, zooals men verwachtte.
Men bewerkte door regelmatige uitputting lo kgr. teelaarde, op dezelfde
plaats als voorgaande genomen. 'let doorgezijpeld vocht, voor de herhaalde
besproeiingen gebruikt, werd o ► gevangen, onder lage temperatuur verdampt, tot
een roodaclitig vocht overbleef, eene echtverdichte stof, die, per liter, 2S gr.
vaste zellstandigheden inhield.
Dit moest dus de gevreesde vijand voor de ontkierning zijn. En hij is zulks.
Indien men op het tijdstip der ontkieming, in voile natuur, in welkdanige teelaard. ook, de kiemkraehtigste zaden instrooie, zoo zal het voldoende zijn deze
aarde eenvcudig met voorgaan& vloeistof te besproeiien om er alle leven te
verhinderen. Die tegenproef is afdoende. Men kan zich ook tevens overtuigen,
dat de verhregen vloeistof geen doodend gift is, dat de zaden doet sterven
men mag deze gerust eenige dagen in de vloeistof gedompeld laten, na eene
degelijke afspoeling, hernemen zij hunne kienikracht. Deze produkten gedragen
zich dus als eenvoudig verhinderende krachten. \Vat voor zelfstandigheden zij
zijn, zullen we later te weten komen, wanneer M. Lumiere zijne opzoekingen
tot een goed einde gebracht zal hebben. Tot nu toe, weten wij alleen, dat bet
nog toxinen, nog diastases zijn, want 180 warmte, gedurende een half uur, in
den Papinketel heeft ze ongewijzigd gelaten.
Doch, laten wij hen voor 't geen zij zijn en denken wij liever een oogenblik
na, over de belangrijklioid, welke zulkdanige ontdelaing met zich draagt. Men
moot geen groot profeet wezen, om dadelijk de groote omwenteling te voorspellen, die zulke ontdekking noodzahelijk zal teweegbrengen, wanneer men er
zal toe gekomen zijn, dezelve in practische gevolgtrekhingen om te werken en,
toe te passen in de wijze van bebouwing, in de opbrei.,■.st onzer akkers en gevolgentlijk in de voeding van den mensch, in zijne gezondheid, in zijn leven.
Is er wel een onderwerp van weer onmiddellijk belang ? En wie heeft er tot
hiertoe over gesproken ? Enkele dagbladen hebben de mededeeling van M. Lumiere
aan het "Institute' vermeld,waar het in de verslagen geboekt werd,doch hoe1A - einig
lezers zullen het ontdekt hebben. Vindt gij echter niet dat dit nieuws belangrijker
is, dan dit eener botsing in de Kamers, het herol)treden van een beroemd
tenor of de matchvoorwaarden eener bokspartij ? Wanneer zullen we toch,
ondanks al onze beslommeringen, alles op zijne waarde leeren schatten en het
zijne ware plaats geven ?
(Vrije vertaling uit " Le Monde Medical „).
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Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
Larus ridibundas. In Februari-Maart neemt het zwart vlekje achter 't oog in
grootte toe en wordt een kapje. De veertjes vallen niet uit, dock worden zwart.
Het eerste jaar na de geboorte is de Lach- of kapmeeuw met bruin geteekend ;
gedurende het tweede levensjaar blijft de staart nog zwart. Daarna krijgt zij Naar
bepaald vederpak.
Boven de Schelde vliegen, buiten de groote Zilvermeeuw (Larus argentatus)
en de Lachmeeuw met roode pooten, die meer staadvolges zijn, de beide volgende
wintergasten :
1. de Drieteenige Meeuw met bruingroene pooten (Larus tridactylus) Geelgroene bek.

2. de Stormmeeuw (Larus Canus), okerkleurige bek, gele pooten.
Gallus domesticus : Sedert twee maanden loopt een mijner jonge hoenders
rechtop net als een Pingoein. Het dier, — een zonderling unicum, is zoo
springlevend als de anderen kippen, en zijn gemak van beweging wordt in het
geheel niet door de onnatuurlijke houding vermindert. Dit verschijnsel moot met
het leggen van het eerste ei in verband staan ! Wie weet er meer over te vertellen ?

Opzoeken van Kleindieren gedurende het koude seizoen.
1. Aan den voet der boomen, in het mos : Kortschildkevers (Staphyliniden),
Loopkevers (Carabiden), Duizendpooten, Spinnen. Thuis het mos op een wit
papier openleggen.
2. In schorsgroeven en onder de schors eieren, poppen, allerlei Kerfdieren
en Slakjes (Pupa en Clausilia), die in den zomer op waterplanten verblijven.
Onder lappen losgeraakte schors. vooral van Populieren en Wilgen : Snuitkevers
(Curculionieden), Goudhaantjes (Chrysomelieten). In de huiskamer na te zien.
3. Vermolmd hout : larven en poppen met houtskleur (mimetisme). Het hout
in een met metaalgaas gesloten doos bewaren ; zoo bekomt men de imago's
(volwassen dieren) van talrijke Boktorren (Cerambyciden). Hetzelfde gebeurt
met den molm nit Knotwilgen.
4. Onder steenen, waar het bras geel en verrot is, alsook onder gevelde
boomstammen : Insekten, Duizendpooten, Spinnen.
5. Onder droge bladeren, vooral in droge voren en grachten. Een pak er van
meenemen en thuis onderzoeken.
6. In de aarde aan den voet van boomen en andere gewassen (Breen, Heidekruid, Rijnvaren, Braam, enz.) : vlinderpoppen. Thuis in een bloempot met
losse aarde leggen.
7. In kelders, verlaten kazematten : overwinterende vlinders en allerlei
Loopkevers.
8. Op de stukjes hout, de droge bladeren, de stroohalmen, de hrijzelingen
van alien aard, die het overstroomende water langs zijn boorden opgehoopt heeft.
Bij nader onderzoek geeft u die rommel de zeldzaamste objekten.

Lanius exculbitor. De zeldzame Groote Wurger, een vriend van niet al to
dichte beplalitingen, broeken en heiden, wordt nog immer ongenadig vervolgd.
Een exemplaar der « ,Steenekster zooals men hem in de streek van Schooten
noernt,. werd te Massenhoven geschoten (7-2-22).

Onze Wintervogels. Waar te nemen :
1. Btj paardemest op de wegen : Huismusch (Passer domestica), Boommusch (Passer montanus), al de Kraaiensoorten. (Corvus), Gewone Vink (Fringilla coelebs), Geelgors (Emberiza citrinella), veel met Musschen. Kuifleeuwerik
(Galerita cristata).

2. Op de Distelkoppen der weiden en bij de zaadaren van de Weegbree (Plantago) langs de velden : Kneutje (Cannabina linota), Distelvink (Carduclis elegans).
3. Bij de winterbessen (Berberis, Vlier, Lijsterbes) Merel (Turdus merula)
en de overwinterende Lijster (Turdus),Roodborstje. (Erithacus rubecula).
4. Aan de kegels der Naaldboomen : Vlaamsche Gaai. (Garrulus glandarius).
5. Op zoek naar Insekten in Elzen, Beuken, Naaldboomen enz. Groene Specht.
(Gecinus viridis) Sijsje, alleen 's winters hier. (Chrysomitris spinus). Winterkoning (Troglodytes parvulus), het eenig inlandsch vogeltje, dat zich heel het
jaar door in zijn nest verschuilt. Boomkruiper (Sitta caesia), alleen in zijn soort
loopt met den kop naar beneden de boomstammen af. Koolmees (Parus major)
of Zwartkopmees, Zwarte of Kleine Mees (Parus ater), verlaat ons in het voorjaar.
Blauwe of Pimpelmees (Parus caeruleus), Kutfmees (Parus cristatus), Staartmees
(Parus caudatus) Goudhaantje (Regulus cristatus).

Putorius putorius. Op 28 December 1921 stierf, ten gevolge van uremie, een
Bunzing, die ik in Oogstmaand 1915 van mijn oud-leerling, Albert Burkard
ontvangen had, toen bet diertje nog maar eenige weken oud en geheel tandeloos
was.
Al die lange jaren heeft het bij mij gelukkig vertoefd en herkende onmiddelijk
zelfs aan den voetstap in huis, of zijn baas in de nahijlieid was. Tam echter is hij
nooit geworden, doch betoonde de grootste gehechtheid aan zijn kooi.
Aug. HAVERMANS.

Wilde Ganzen. (Anser Cinereus).
Zaterdag 4 Februari rond half zes ure 's avonds kwam een troep van een honderdtal wilde ganzen uit Noord-Oostelijke richting aangevlogen. Zij bewogen
zich in regelmatige V vorm op eene hoogte van ongeveer 50 meters toen zij
plotselings met veel geschreeuw dooreen dwarrelden, een twintigtal meters
daalden en toen in verschillige ‘ kleinere groepen in Noord-Oostelijke richting
terugvlogen.
Dat deze gasten thans zich nog hier aan dreigend doodsgevaar van den jager
komen blootstellen, is een bewijs dat sneeuw en ijs hen uit het hooge Noorden
verdreven.
Sedert vernam ik dat er zoo wat overal in uitgestrekte weilanden en op de

boorden der Nethe, die niet toegevrozen was, geschoten werden.
De honger en de ontbering hebben deze zoo voorzichtige vogels tam gemaakt,
zoodat men ze nog al gemakkelijk op een dertigtal meters kan onder schot krijgen.
Ik vermoed dat er bij duizenden jn de Maas-vallei en ook in de Polders moeten rondzwerven.
Aug. KEERSMAKERS.
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Boekennieuws.
Kalender fiir Gesundheitstechniker, door HERMANN RECKNAGEL, zakboek voor den aanleg

van verluchtingsinstellingen, centraalverwarming en badinrichting. Uitgegeven door Otto Ginsberg,
Dipl., Ing., Heidelberg, bij R. Oldenbourg, Miinchen-Berlijn. 26 jaargang, 1922, met 7 figuren en
133 tabellen. Prijs : 25 Mk., (voor Belgie gelden andere prijzen). Dit zeer goede zakboek is bestemd
voor al wie zich bezighoudt met verluchting, verlichting en verwarming van gesloten ruimten en met
badinrichtingen. Het bevat talrijke tabellen en hoogst belangrijke aanwijzigingen voor den keus, de
berekening en den aanleg van de instellingen. Zelden vindt men een vade-mecum dat onder zulks een
kleinen vorm zooveel nuttigs inh.oudt voor den vakman en over 't algemeen voor al wie zich, zij het
dan ook onrechtstreeks met dezen gewichtigen tak der techniek te bekomrieren heeft. M.d.D.
Der Betrieb von Generatorofen met bijvoegsel Das Kesselhaus door Dipl., log., D r R.
GEIPERT. — Tweede uitgave, 109 blz., met 14 figuren in den text. Prijs : ingeb. 12 Mk. (voor
Belgie gelden andere prijzen). — Uitgever : R. Oldenbourg, Munchen en Berlijn, 1921. — Inhoud :
1) Inleiding, 2, De generatoroven, 3) Het in-gangstellen der ovens, 4) Het buiten bedrijf stellen der
ovens, 5) Temperatuurmeting, 6) Trokmeting, 7) Gasanalyse, 8) Verbruik aan brandstof, 9) Warmtetechnische balans. — Bijvoegsel : Het ketelhuis, met grondregels voor stoomverbruik. — Dit boekje
is voor iedereen bestemd. « Uit de praktijk, voor de praktijk » zegt het titelblad en het kan ook door
een stoker die een goed lager onderwijs genoten heeft begrepen worden. Het is vooral bestemd voor
hen die met generatorovens en stoomketels te doen hebben. Vergeten wij het oude Engelsche spreekwoord van den gasvakman niet : « Benefits are made in the. Retort house » en herhalen wij met
schrijver dat goede uitslagen van het ovenbedrijf eerst dan te verwachten zijn als kundig en stelselmatig wordt te werk gegaan. Dit is niet moeielijker dan iets anders, wijl het bedrijfstoezicht meestal op
eenvoudige bevindingen steunt.
Wij kunnen dit boekje warm aanbevelen aan al wie met het stokerij-bedrijf iets te maken heeft.
De grondbegrippen, die in het werkje uiteengezet zijn, zouden door iedereen moeten gekend en in de
praktijk toegepast worden : brandstofbesparing heelt kolennood ! M.d.D.
Lunge-Berl. Chemisch-Technische Untersuchungsmethoden, door Prof. Dr. E. BERL,
Darmstadt. 7' uitgave, 1099 blz. met 291 figuren en een portret. Uitgever : Julius Springer, Berlijn.
1921. Prijs, eerste deel, gebonden 294 Mk. (voor Belgie gelden andere prijzen).
Grondig herzien en fel vermeerderd komt de « Lunge-Berl. » weer voor den dag. Lunge zelf,
wiens beeltenis het eerste deel opluistert van het vier mare hoekdeelen rijke werk, heeft, zooals
schrijver in zijn inleiding zegt, aan den opbouw niet meer mede geijverd. Hij gaf deze taak over aan
zijn medewerker, den gekende Professor Berl. Deze uitgave, welke klaar lag voor het jaar 1915
werd geheel versmolten om nu het modernste over chemisch-technische analyse voor te brengen.
Het eerste deel, dat komt te verschijnen, bevat ruim 400 bladzijden text meer dan het eerste deel
van de vorige uitgave er zijn talrijke nieuwe kapitels bijgevoegd door specialisten in hun vak.
Het eerste boek bevat een algemeen deel, (1-276) door Prof. Berl : Staalname, algemeene
bewerkingen in het Laboratorium maatanalyse, electrochemische analyse, volumetrische gasanalyse,
aerometrie, trok-, druk- en snelheidsmetingen, calorimetrie, berekening der analyse door Prof.
Berl. (277-359) microchemische arbeidsmethoden (360-404) door Dr. H. F. Blumer, Zurich, Electroanalyse (404-414) door Prof. Dr. Ing. Moldenhauer, Darmstadt ; Vaste en vloeibaren brandstoffen
(415-464) door Dr. D. Aufhaiiser, Hamburg ; het onderzoek van water voor het spijzen van ketels
en andere technische doeleinde (465-483) door Dipl. Ing. A. Zachimmer, Munchen ; Drink- en huishoudwater (485-589) door Dr. L. W. Winkler, Budapest ; Afvoerwaters (590-634) door Prof. Dr.
E. Hasseihoff, Cassel ; Lucht (635-683) door Prof. Dr. K. B. Lehmann, Wiirzburg ; Bereiding van
zwaveligzuur, salpeterzuur, zwavelzuur enz. (684-887) door Prof. Dr. E. Berl, Darmstad ; Vervaardiging van Soda met een bijvoegsel over de bereiding van waterglas (911-969) door Prof. Dr. E.
Berl, Darmstadt ; Chloorindustrie (970-1013) en de vloeibare en saamgedrukte gassen eveneens door
Prof. Dr. E. Berl ; Kalizouten (1029-1052) met bijvoegsel over Broom, kalisalpeter, kalicarbonaat
door L. Tietjens, Berlijn.
Deze korte inhoud, vergeleken met dien van de vorige uitgaven, bewijst dat de gekende
« Lunge-Berl » een machtige uitbreiding heeft verkregen, zoodanig dat hij tot de meest hedendaagse
werken over chemisch- technische analyse mag gerekend worden. Het boek zal dan ook in geen
enkel Laboratorium, dat beweert modern te zijn, ontbreken.
M. d. D.
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Wirtschaftliche Verwertung der Brennstoffe, door G. DE GRAHL, Bouwraad. — Tweede
uitgave, met 224 figuren en 16 TabeIlen. 487 blz. Prijs ingeb. 120 Mk. (voor Belgie gelden andere
prijzen). Uitgever : R. Oldenbourg, Miinchen en Berlijn, 1921. — Inhoud : 1) De Brandstoffen, 2)
Middelen tot omzetting en veredeling, 3) Verbranding, 4) Bouw van Verbrandingstoestellen, 5) Kritiek
der verbrandingstechniek, 6) Stadsekonomie, 7) Ekonomie der energie. — Zooals schrijver het zelf
zegt is deze tweede uitgave een nieuw werk : het is gansch cmgewerkt en herzien en de inhoud is
met 30° vermeerderd. De eerste uitgave reeds verdiende alien lof en gezien de uitbreiding van het
werk is dit voor deze tweede uitgave niet minder het geval. Al wat de techniek der verbranding en der
veredeling van brandstoffen aangaat is in dit werk te vinden. Gezien de rijkdom van den inhoud en
de verwijzingen naar verdere goede litteratuur, zal het boek in vele gevallen met vrucht kunnen
geraadpleegd worden. Voor de gedeelten aan andere werken ontleend heeft schrijver aan de bronnen
zelf geput en daardoor mogelijke fouten van overname vermeden. Een bevredigend antwoord op de
vragen welke kunnen rijzen in de verbrandingstechniek zal men steeds kunnen vinden in dit boek
waarin het nieuwste betrekkelijk het behandelde onderwerp plaats heeft gevonden.
Ook in deze tweede uitgave wordt er nadruk gelegd op de ekonomische beteekenis van de
brandstofbesparing waarnaar steeds overal zou moeten worden gestreefd.
M.d.D.
The Planting, cultivation and expression of Coconuts, Kernels, Cacao etc. by H. OSMAN
NEWLAND, F. R. HIST. S. F. I. D., etc. with Frontispiece & other plates. 111 blz. 22 X 14 c.
1919. — C. Griffin &.Co. Ltd. London sh. 6. Zooals de naam het zegt is dit boekje eene verhandeling over de vernoemde teelten en alhoewel het '& erk geenzins op volledigheid wilt Logen is er toch
veel wetenswaardigs in te lezen en de platen geve menige zeer leerrijke voorstelling van de tropiese
kulturen. Na de inleiding komen opvolgens de cocos- de palm- de grond- de boternoten aan de
beurt, daarna wordt de teelt van Cacao en Soyaboonen, Katoen en Sesamzaad en tal van min
belangrijke soorten beschreven. Het bijvoegsel is van meer zakeliken aard doch past zeer goed in
het kader dezer teeltbeschrijving. R. N.
A Manual of the Timbers of the World by ALEXANDER L. HOWARD, met meer dan 100
platen en afbeeldingen 23 X 16,5 c. 446 blz. 1920. Macmillan Co London sh. 30.
Dit werk is niet besternd om andere zulkdanige boeken te vervangen, maar beter gezegd om als
vollediging te dienen. Sedert lang was er een te kort aan een handboek waarin de bizonderste
hoot handelsoorten in 't kort en duidelik beschreven werden. Mr A. L. Howard heeft dan de zaak
langs den praktiesen kant aangepakt en in een alphabetiese rangschikking de meest gekende soorten
en kwaliteiten overzien.
Hierin is hij volkomen gelukt en de bijvoegsels over de weer vakkundigen aard der handelstekniek zal het boek bij onze houthandelaars in de reeks der onmistare literatuur plaatsen. Het is
een goed gedacht van den schrijver geweest met de botaniese namen in een afzonderliken index te
plaatsen, zoodoende heeft de natuurkundige gelegenheid om een spoedig overzicht te maken der
behandelde soorten en zich niet eiloren te voelen tussen de he nderde lokale soms niets zeggende
handelsnamen. Wij zouden de schrijver de mad geven, bij eene spoedige volgende uitgave
bij elke soort de kruidkundige familie te vernoemen en enkele bladzijden te beschikken voor het
plaatsen eener natuurlike volgorde in de vermelding der voorkomende scorten. Het is een kleinigheld die het boek onzegbaar voor de dendrologen in waarde zou doen stigen. De platen zijn nieuw
en allerfraaist. R.N.
L'Atome, sa structure, sa forme (Les Edifices phsico-chimiques. Tome I) met penteekedingen door R. Leclerc, van D r ACHALME. 23 X 14, met XV platen en 63 afbeeldingen 244 blz.

Payot, Parifs.
Dit klare en gewaagde boek zal evenwel genoegen brengen aan de praktiese als aan de theoretiese beoefenaars der physica, want er ligt in deze enkele bladzijden een benopte, maar onafgebroken leiddraad voor het nagaan der scheikundige verschijnselen. De geheele reeks dezer physicochemiese uitgaven zal uit zeven deelen bestaan die buiten het vernoemde volgende onderwerpen
zullen behandelen. De scheikundige molekuul in het algemeen — De minerale molekuul — De
organiese molekuul — De levende molekuul — De levende wezens --- De mensch. Indien de reeks
vrij blijft van speculatieve waaghalzerij en tendenz-eenzijdigheid belooft de opvatting des uitgevers
tot iets eenigs in zijnen aard te groeien. Onnoodig te zeggen dat men het lezen van het boek niet
onderbreekt ! en wanneer men dan de « afbeeldingen » der atomen opvolgens leert begrijpen gelijkt
onze toestand veel aan die van Columbus in de nieuwe wereld. V. N.
Welche Pilze sind essbar ? (515 speizepilze), von OBERLEHRER EMIL HERRMANN, Dresden.
18 X 13 c. 192 blz. — 5 fr. (porto inbegrepen). — Tussen de flora's onzer hoogere zwammen bestaat
er spijtig genoeg veel tegenspraak over de gift- of niet giftigheid der bizonderste paddestoelen en zelfs
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de beste schrijvers blijven soms zeer terughoudend bij het aangeven der eetbare en niet eetbare
soorten. Daarom werd het hoog tijd een overzicht te kunnen in de hand nemen zooals dit van Ob. E.
Hermann. Men mag zich op het boek van dezen geleerde vertrouwen, aangezien hij zelf bijna al de
vermelde zwammen genuttigd heeft. De giftige soorten worden niet in de reeks opgenomen dus wel
verstaan alleen de eetbare. Daarom is het boek onmisbaar voor alle de liefhebbers die jaarliks hunnen
oogst paddestoelen in onze Kempiese bossen gaan opdoen. Het boek verwijst telkens naar de platen
der meest gekende boeken en de korte beschrijving van elke soort is bizonder duidelik. Het is een
boek dat iedere zwammenliefhebber veel twijfel en moeilikheden zal helpen uit den weg ruimen. R.N.
Catalogue of British scientific & Technical Books 1921 (BRITISH SCIENCE GUILD, London)
21 X 14 c. 766 blz. sh. 10. — De Britisch Science Guild is geene wetenschappelike i nstelling maar
wel een nationale vereeniging waar de belangen der wetenschap worden bevorderd voor het
gemeenebest. Met dit doel ook werd de lijst der engelse wetenschappelike boeken der laatste jaren
uitgegeven.Het waren te wensen dat het B. S. G. ook hare werking buiten de lands grenzen voortzette en naar middelen uitzag om de intense werking der engelse wetenschaps beoefenaars, niettegestaande de heersende financieele moeilikheden in de nabtirige landen door te doen dringen. R. N.
Hormones and Heredity, by J. E. CUNNINGHAM, M. A. (OXON), F. Z. S. 22.5 X 14 c. XX
& 246 blz. met 3 gekleurde platen, 1921. Constable & C° London sh. 24. — Het bizonderste doel van
dit zoo speciale werk is het overzien der laatste ontdekkingen aangaande de hormonen in betrekking
met de ontwikkeling der aanpassingen en ook in betrekking met de uitslagen en onderzoekingen
door Mendelismus en mutaties.
Dit boek geeft dus geene oplossing aan het hormonen vraagstuk zelve, maar het heeft als groote
verdienste de tot nu toe moeilik omschreven vraagstukken in vast omlijnde vormen te gieten. Op
zekere plaatsen roept Dr Cunningham twistvragen uit het verleden op welke we sedert jaren geslecht
dachten. Schrijver verdeeld zijn werk in zeven hoofstukken n. I. Classification and Adaption. —
Mendelism & the Heredity of sex. — Influence of Hormones on development of somatic sex-characters. — Origin of somatic sex-characters in evolution. — Mammalian sexual characters, evidence
opposed to the hormone theory. — Origin of non-sexual characters : the phenomena of mutation. —
Metamorphosis and Recapitulation.
Het werk van den geleerden Lecturer der Londense Hoogeschool geeft eene nieuwe richting
aan de zoo moeilike baan der ontwikkelingsleer.
R.N.
The Genus Riccardia in Chile by ALEXANDER W. EVANS. (Transactions of the Connecticut
Academy of Arts & Sciences, (vol. 25 p. 93-209). December 1921. — Het belangrijkste deel dezer zeer
geleerde monographie vinden wij voor ons in de dichotomiese tabel die de uitvoerige beschrijving
der soorten vooraf gaat. In Chili vermeldt Prof. Evans 21 verschillige Riccardia (Aneura). Bij zijne
beschrijving die moeilik uitvoeriger kan zijn voegt schrijver telkens de volledige synonimie.
Riccardia Thaxteri. R. diversifolia en R. mycophora zijn door den Hepaticoloog van New Haven
nieuw genoemde soorten. Daarbuiten maakt hij 17 nieuwe samenstellingen. Zooals gewoonlik zijn de
platen die in het werk voorkomen van eerste hoedanigheid en duidelikheid. Het hoofdstuk over de
phylogeny van Riccardia is eene zeer strenge < mise a point ». R . N .
Taxilejeunea pterogonia and certain allied species, by ALEXANDER W. EVANS (Bull.
Torrey Botanical Club. 48 : 107-136. 25 M. 1921), met 2 platen en 22 text figuren. — Dit geslacht der
Lejeuneaceae, dat bizonder door zijne groote groeiende soorten gekenmerkt is, bewoond meestal de
tropiese bergstreken alwaar het op de rotsen dikke kussens vormt. De belangrijke soort waarover
Prof. Evans schrijft kreeg tot nu toe geene bizondere aandacht en de studie die schrijver er van maakt
laat hem toe twee nieuwe soorten bezijden de andere te plaatsen, n. 1. Taxilejeunea jamaicensis & T.
densiflora.
R.N.
Initiative in Evolution by WALTER KIDD M. D., F. R. S. E. met vele afbeeldingen, 262 blz.,
23 X 15 c. 1920. — H. F. & G. Witherby, London sh. 15. — Dit is het werk van een zeer vernuftig
Neo Lamarkist die er eene zeer eigenaardige dock persoonlike thesis van vorming en selectie der
eigenschap voortbrengt, welke de groote verdienste bezit van nieuw te zijn. Ook het zoo speciale
materiaal waarover zijne jarenlange biologiese waarnemingen gemaakt zijn geworden,plaatst de zienswijze van Dr W. Kidd vooraan tussen de jongste discussies over ontwikkeling en erfelikheid. Een
groot deel van zijn werk behandelt de verschillige wijzen waarop het haar der verschillige dieren
onstaat en groeit.Zijne vergelijkende redeneering is steeds met vele voorbeelden gestaafd. In den zelfden gedachtenkring worden bepaalde spier en ook de voet en hand teekeningen van bepaalde soorten
onderzocht. De schrijver heeft zeer goed gedaan met zijne voor de biologen geheel nieuwe vaststellingen en besluiten in eene bondige samenvatting op het einde van zijn boek bijeen te brengen. Uit den
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arbeid van W. Kidd zal voorzeker eene lange reeks proefnemingen en opmerkingen volgen die meer
en meer licht zullen werpen op het nog zoo weinig ontwarde vraagstuk der ontwikkeling. R.N.
Iconographie des Champignons superieurs, par G. JUILLARD HARTMANN. 5 Vol. 16 / 25
Jean Montaudon Edit. Paris. 30 fr. per Vol. — Er bestaat geene
Elk. 50 kleurplaten met tekst.
volledige zwammen iconographie. De oorspronkelike platen bevinden zich in verschillige werden die
niet meer te krijgen zijn en die meestal maar in de openbare boekverzamelingen berusten. De
schrijver heeft het goede gedacht opgevat de afbeeldingen van alle tot op heden geteekende en
geschilderde soorten in eene enkele uitgave bijeen te brengen. De soorten van eersten rang werden
alleen opgenomen, want zooals in andere systematiese groepen wordt het begrip « soort » door de
mycologen al te vaak < met het Naar getrokken ». De grootste verdienste, doch laat het ons zeggen,
verdienste die soms ook de grootste fout van het werk blijkt, ligt in het weergeven der < typen »
afbeeldingen door de Auteuren der soorten zelve gegeven, en alhoewel de allerslechste dezer
princeps » platen door de schrijver, door betere werden vervangen spijt het ons te moeten zeggen,dat
er nog een aantal, bizonder tussen de Polyporaceen te vinden zijn, die het werk oneer aandoen. Dit
laat niet af dat den arbeid van den schrijver van hooge verdienste blijft. Wat bizonder belangrijk en
nieuw is, bestaat in het reproduceeren der sporen w n elke zw; m en wel op de gelijke grootte van
1000 Het is zeer opvallend dat deze methode onniiddelik het misbegrip uit den weg ruimt els
1
zouden de kleinere zwammen insgeliks kleine sporen voortbrengen. Vaak blijkt het tegenovergestelde
waarheid. De eetbare zwammen zijn in den tekst met C. aargeduid de giftige door V. en de doodelike
door M. Nochtans onbreken bij vele soorten deze helangrijke gegevens. Hier heeft de schrijver
gezondigd aan voorzichtigheid.
Sommige afbeeldingen beantwoorden niet meer aan de moderne meer uitgewerkte diagnosen
omdat een zeker aantal soorten vroeger onder een enkele naam verward bleven. Dit maakt dat het
werk niet juist het geschikte is voor beginnelingen in de mycologie, maar voor den mycoloog die de
evolutie der literatuur— en hier denken we zoowel op de engelse en duitse en zelfs aan de amerikaane
als aan de fransche--goed in het hootd heeft, is deze iconographie van groote hulp en van stonde af
onontbeerlik.Dit wil nu niet zeggen dat het werk het primus inter pares isder systematiese mycologie,
want wil men tot eene volledige verzameling van Myceten platen geraken moet zulk een reuzenwerk op
internationalen voet geschoeid orden en moet geboren worden uit den geest van een keurraad der
bizonderste Mycologen der v et e!ci. Doch wanneer wij de iconographic van Juillard Hartmann In het
licht der 19 eeuwse geschiedenis beschouwen, stoat 2ii alleen en boven alles wat in die richting
aarzelend werd aangevat en daarom komt zij ten goeden nu: In den tijd der heroplevende systematiek,
verjongd en verrijkt door de proefondervindelike biologie.
Het volledige werk beslaat zooals gezegd 5 deelen met omtrent 2400 in kleur afgebeelde zwernmen.
In elk deel bevindt zich een alphabetiese lijst der afgebeelde soorten en op het einde van het
werk een algemeen register met een opheldering der naam afkot tingen. R N.
Wild Life in the Tree Tops by CAPTAIN C. W. R. KNIGHT, M. C., FR. P. S., M. B. 0. V.
26 X 19 c. 144 blz. en 52 afbeeldingen van fotos near het 'even. — Thornton Butterworth Ltd.
London. sh. 21. Zij die aan photographie doen, weten hoe moeilik het is goede platen van levende
dieren te bekomen. Hoe de schrijver nu op het gedacht is gekomen deze moelijkheid te vertienvoudigen door in de kruin der boomen te klimmen is niet geweten, doch dat hij het minstens 53 maal gedaan heeft en meesterlik werk heeft verricht blijkt uit zijn werk.Wij zeggen minstens 53 maal,want de
opname eener gelukte foto moet stellig door eene geheele reeks mislukkingen zijn voorafgegaan.Van de
soms gevaarlike en onaangename tegenkomsten in het uitoefenen van zijn wetenschappelike acrobatie
weten we ook niet veel, alhoewel er hier en dear toch uit de reken schijnt dat Captain Knight < all
patience and endurance » moet zijn. Zijn uithoudlngsvermogen en wilskracht om goed werk te
leveren wordt des te duideliker dat tussen de photo's er geen enkele minderwaardige is. Elke
afbeelding brengt ons nieuwe kennis gepaard met kunst van het beste allooi. De levendige beschrijvingen omkleeden op zijn best de jongste biologiise gegevens van het levee-in-de-nest. Geen enkel
werk tot nu toe gaf ons dit Leven zou werkelik echt als de schrijver dit doet, en wij voorzien dat het
boek van Captain Knight lange jaren als het mooiste en beste zal blijven wat in deze richting werd
tot stand gebracht. Want niet alleen stelt de schrijver de gekerde gegevens onder een nieuw licht,
maar verrijkt dit bizondere deel der biologie met een rijke verzameling nieuwe en hoogst belangrijke vaststellingen. K.
A Text-book of Botany by J. M. LOWSON M. A„ B. Sc., F. L. S. Sedit 14.5 X 12.5 c.
607 blz. 354 afbeeldibgen 1920. University Tutorial Press. Ltd. London 9 sh. 6 — Wij mogen dit
boek een voorbeeld van morphologie noemen. De planten organen zijn beschreven op eene zeer
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uitvoerige wijze. Juist daarom zal dit text boek meer dienst verleenen aan den onderwijzer dan aan
leerling. Schrijver heeft zeer wel gedaan met zijn werk van een zeer wel gestelde vragenlijst te voorzien. Iemand die met een methodiese geest begaafd de studie der Kruidkunde wilt aanpakken
wordt hier een middel aan de hand gedaan om door zelfondericht in deze zoo schoone natuurwetenschap een gemakkeliken weg te volgen. Zeer nuttig en eigenaardig is het bijvoegsel met de
zeer gegronde werken en raadgevingen. De physiologie en taxonomie vullen ook een belangrijk deel
van deze zeer aanbevelingswaardige handleiding. R. N.
De Wereld-Aether door Dr J. D. VAN DER WAALS Jr. Hoogleeraar te Amsterdam. — Uitgevers : De Erven F. Bohn, Haarlem. Volksuniversiteit-Bibliotheek. Prijs gebonden : tl. 2.50
De evolutie der aether-hypothese van of Descartes tot Lorentz is in dit boekje met eenvoudige
middelen, en daardoor ook voor niet-wiskundige klaar en begrijpelik, uiteengezet.
De beteekenis van den hypothetischen aether ter verklaring van mechanische, optische,
magnetische en electrische verschijnselen en voor de moderne begrippen betrekkelijk wezen en bouw
van het stotfelijk atoow, is wel aan elk studeerend bekend. Nochtans wordt er over de physische
geaardheid van den aether, over aethertrillingen en aethergolven zooveel verkeerds gezegd en
geschreven, dat ten sloe to de onvoldoend geschoolde er geen dag meer door ziet.
Daarom begroeten wij met vreugde de verschijning in de Volksuniversiteits-Bibliotheek van een
werk over den Wereld-Aether door Hoogleeraar D r Van der Waals Jr.
Aan alien die belang stellen in de zoo boeiende aethertheorie, dewelke heel de Physica omvat,
weze dit boekje warm aanbevolen. Hgl. D r Van der Waals heeft aan de Volksuniversiteitsbibliotheek
als vervolg op zijn werk over Wereldaether een boekje toegezegd, dat handelen zal over de Relativiteitetheorie van Einstein en de daarmee verband houdende theorieen op het gebied van ruimte en
ruimtevulling. Geen twijfel of ook dit moeilijke onderwerp zal door hem op meesterlijke wijze
behandeld worden en aan de velen die hunkeren naar een zoo mogelik eenvoudige uiteenzetting van
de Relativiteitstheorie, bevrediging brengen. V. T.
Bijdrage tot de kennis van Pithophora sumatrana (Mart.) Witir. door Dr PAUL VAN OYE,
Tasikmalaja (Java).
Schrijver bespreekt het wier Pithophora sumatrana (Mart.) Wittr., dat hij vondt in de omgeving
van Batavia (Java).
Zijn bevindingen vergelijkend met die van anderen, komt hij tot het besluit : dat de doormeter
van levende en frische exemplaren wisselt tusschen 48 en 140 m. Dit is in overeenstemming met
de beweringen van Ernst, die uit de gegevens van het onderzoek, door verschillende vakkundigen,
van de eenige levend onderzochte soort, met zekerheid meent te mogen besluiten dat de doormeter
der cellen der Pithophoraceae niet als kenteeken ter onderscheiding der soorten aangenomen mag
worden.
Schrijver ontmoette nooit exemplaren met enkel eindakineten en besluit, na grondig onderzoek,
eerstens dat P. sumatrana zich in Nederlandsch Oost-Indio twee maal in het jaar ontwikkelt, te
weten in de maanden Maart en April en later in de maanden October en November. Tijdens de
overige maanden van 't jaar verdwijnt de alga volledig wat voor Batavia als zeker aan te nemen is.
Tweedens is na de bevindingen van D r Van Oye ook als waarschijnlijk aan te nemen, dat het
wier sporadisch ap een bepaalde plaats kan te voorschijn treden.
Derdens, dat P. sumatrana geene op Java en Sumatra algemeen voorkomende alga is.
M.d.D.

Mengelmaren.
Kruidkundig Genootschap Dodonaea (GENT).

Vergadering van 14 Juni 1921.
De aanwezige leden zijn van meening de zittingen van Dodonaea, als van te voren, vast te stellen
op den tweeden Dinsdag van elke maand. Gedurende de maanden Augustus, September en October
zullen de vergaderingen evenwel niet plaats grijpen, tenzij er gelegenheid was tot kruidkundige uitstapjes. De Heer Van Hecke geeft een interessant verslag van een artikel uit het Tuinbouwblad over
Leontopodium alpinum (Edelweiss).Hij wijdt op de oorzaken van de steeds toenemende zeldzaamheid
van dit plantje en op de maatregelen, door de Zwitsersche Regeering genomen om dit tegen te gaan.

46

Spreker wees daarna op de bijzonderheden van de cultuur van Edelweiss in het platteland, waarbij
verschillende factoren van het grootste belang zijn. De Heer Clevens neemt daarna het woord om,
aan de hand van talrijke microscopische demonstratie's, te laten uitkomen hoe de spanningstheorie in
staat is de eigenschappen van kristallijne en niet-kristallijne stoffen in gepolariseerd licht eenvoudig
uit te leggen. Daar het onderwerp zoo uitgebreid is, zal de Heer Clevens op de volgende vergadering
deze hoogst merkwaardige verschijnselen verder uiteenzetten.

Vergadering van 12 full 1921.
Na kennisgeving van het verslag van de vorige zitting, alsmede van de ingekomen stukken, gaat
de Heer Clevens over tot het vervolg van zijne voordracht : Over optische eigenschappen van plantaardige stoffen. Bij middel van een uitgebreid praeparatenmateriaal laat de Heer Clevens de optische
eigenschappen kennen bij typische anisotrope en ook bij isotrope stoffen. Daarna geeft spreker de
,uitlegging der waargenomen verschijnselen met behulp van de spanningstheorie en laat daarbij zien
hoe het mogelijk is de richtingen van hoogste en laagste spanning gemakkeiijk te bepalen bij twee
dimensionale lichamen. Bij drie dimensionale lichamen is deze studie ingewikkelder, maar de
spanningstheorie voldoet ook in die omstandigheden. De Heer De Ruyck neemt het woord om den
Heer Clevens te bedanken voor zijne interessante voordracht en om de moeite die hij zich heeft
getroost om deze belangrijke verschijnselen aan al de leden toegankelijk te maken.

Zitting van 8 November 1921.
Na goed''euren van het verslag der vorige zitting, geeft de Heer Voorzitter zijn leedwezen te
kennen over het ingekomen ontslag als bestuurlid van den Heer Van de Velde. Ofschoon dit besluit
onherroepelijk is, moet toch met genoegen aangestipt worden dat de Heer Van de Velde het als een
plicht beschouwt de vergaderingen van Dodonaea als van te voren te blijven bijwonen.
De secretaris geeft lezing van een ingekomen mededeeling aangaande de Naturforschende
Gesellschaft van Zurich en van de Vereeniging voor Nederlandsche Wetenschappelijke uitgaven voor
het buitenland. Er wordt beslist de ruildienst met Zurich voort te zetten en in Holland abonnement te
nemen op het Tijdschrift voor Plantenziekten, de Levende Natuur en Album der Natuur. De ingekomen
Tijdschriften worden aan de leden ter inzage voorgelegd. De Heeren Van de Velde en Gillis bieden
als nieuw lid aan de Heer Gaston de Vos, student, Olifantstraat, 30, Gent. Het woord wordt nu
gegeven aan den Heer Collumbien die zijne persoonlijke ondervindingen bekend maakt over de
bereiding van enkele onzer inlandsche fruitwijnen, n.l. wijn van appels —cider—, wijn van rhubarber,
wijn van kruisbessen —z.g. champagne—. Voor den inhoud dezer interessante voordracht mag
verwezen worden naar het artikel « Milliarden voor Belgie » van het Novembernummer van het
Tuinbouwblad. De verschillende voorwaarden tot het goed lukken van de gisting werden nauwkeurig
opgegeven en verwekten veel belangstelling bij de leden en toehoorders. Talrijke vragen werden tot
din Heer Collumbien gericht, aan wie naderhand de gelukwenschen van de geheele vergadering te
beurt viel.

Vergadering van 20 December 1921.
De Heer Van de Velde geeft lezing van een uittreksel uit een brief, hem toegezonden door Prof.
Hamburger uit Groningen, waarin herinnerd wordt aan den tijd, door wijlen Prof. Mac Leod doorgebracht in het physiologisch Laboratorium van Prof. Donders. Niet alleen drukte Prof. Hamburger
zijne diepe bewondering uit voor den man en den geleerde die op zulke voortreffelijke wijze de
wetenschap voor ieder wist vruchtbaar te maken, maar hij drukte er de hoop bij uit dat een tijd komen
zou waarop Gent, Vlaanderen en Belgie, vol erkentelijkheid voor het verleden, dit prachtig figuur
door een beeld zouden herdenken.
De Heer De Vos werd daarop als nieuw lid aangenotr en. Daarna gaf de Heer Van Hecke een
zeer gewaardeerd overzicht van de proeven van Schoevers over de z.g. tomatenkanker, veroorzaakt
door Ascohita citrinella. De diagnose van de ziekte, hare verspreiding, hare oorzaken, hare bestrijding
wekten de algemeene belangstelling.
De Heer De Vos sprak nadien over den invloed van sommige wieren op het leven van de zoetwatervisch. Daarbij beschouwde hij hoofdzakelijk het geval van de chrysomonadine van Workum,
een flagellaat met drie zweepdraden en twee chromatophoren, die, op de visch van de Frieslandsche
polders, in 1920, zoon rampzaligen invloed gehad heeft. Het water werd alcalisch en bewerkt
vergaande haemolyse. De Heer De Vos gaf de resultaten te kennen waartoe het onderzoek van het
proefstation uit den Helder dienaangaande heeft geleid. Dit eigenaardig onderwerp lokte daarna
levendige discussie uit.

47

Oenootschap David van Mauden.

Vergadering van 17 Februari 1922
De rnerkwaardige schedel waar de voorzitter Dr F. Sano in de vorige vergadering nog
merkwaardigere mededeelingen had gedaan, gaf ditmaal aanleiding tot het voorbrengen van
een schoone reeks « radios » door Dr Peremans. Aan de hand van zijn materiaal bewees
de spreker dat de verhoudingen van Apophyse en Turkse zadel de acromegalie diagnose deed
plaats ruimen voor deze der Pagettziekte De besprekingen staafden nog meer de besluitselen
van spreker.
Daarna insgeliks vertrekkende van eene voorgaande mededeeling over het door Dokter Sano
ontdekte portret van van Helmont, gaf Heer E. Frison enkele om zeggens ongeweten bizonderheden
over den schilder dezer beeltenis, met name Lely (Peter van der Faes), een nederlands schilder
te Soest in 1618 geboren en gestorven te Londen in 1680. Deze voordracht getuigde van vergaande
opzoekingen en de toehoorders zullen nog lang de moeite die Neer Frison zich getroost heeft
om de mededeeling van Dr Sano rijker te omlijsten met dankbaarheid gedenken.
Indezelfde gedachtenreeks sprak de voorzitter over het zielewee van Lucas Vorstermans. Een
verslag kan onmogelijk volstaan om het boeiende en bekoorlike van de mededeelingen van Dr Sano
weer te geven. Wanneer deze spreker wijit op de grens van wetenschap en kunst brengt hij ons in
een wereld, waar hij alleen ons de weg kan toonen.
Aan de vele leden die atwezig waren geven wij den raad van in het vervolg den derden
Vrijdag van iedere maand op de leerrijke avonden van David van Mauden en paar aangename
uurtjes te komen doorbrengen.

Hoogeschool van Leuven. Studentengenootschap " Taal en Kennis „

wider Voorzitterschap van Prof. D r A. K. Noyons.
Vergadering van 17 Januari
De H. Paul Brutsaert onderhield ons over « Geloof en de Biologie
Spreker gaf een phylogenie van den strijd tussen de wetenschap en het geloof en de vermoedelijke oorzaken ervan.
Omtrent den oorsprong van het Leven weidde hij uit over de panspermie, de theorie der heterogenie, en gaf een kort overzicht over de theorie der spontane generatie. Ten slotte was spreker van
gedacht dat de Stud. Med. van Leuven meer moesten ingewijd worden in de psychologiese geneeskunde en dat het zwaartepunt hunner studie's te dicht bij het theoretiese ligt ten nadeele van het
praktiese. Deze voordracht heeft heel wat besprekingen uitgelokt. De vergadering werd door Prof.
Noyons met een interessant besluit gesloten.
Prof. Dr F. J. J. Buytendyk. — Op 31 Januari hadden we het genoegen in Taal en Kennis Prof.
Buytendyk, hoogleeraar aan de vrije Universteit Amsterdam met een voordracht over « het denk end
handelen der dieren » te zien optreden. In een sierlike taal behandelde hij achtereenvolgens deze
acht punten :
1° Instinkt is geen denken
Feiten nit de dressuur verklaarbaar: paarden van Krall enz. —
2° Er is meer dan denken in de psyche — 4° Gewoontevorming is geen denken en niet physicochemies verklaarbaar — 5° Werktuig-gebruik kan instinktief geschieden — 6° Zelfs bij de hoogste
dieren ontbreekt inzicht omtrent oorzaak en gevolg 7° — Zien van vorm, deelen en relaties bestaat
bij dieren 8° Het dier heeft geen abstracte voorstellingen en kan het princiep van een probleem
niet vatten.
Zijne stelling wist hij door tal van zeer oorspronkelijke proeven te staven, proeven die hij door
een reeks lichtbeelden verduidelij kte.
Prof. DrNoyens,dankte Prof. Buytendyk en wenschte hem goed heil in zijne verdere opsporingen.
De Schrijver : A. J. VAERMAN.
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES,

WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound, 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Urbana, Iv., U. S. A.
Editeurs : FELIX ALCAN, Paris ; NICOLA ZANICHELLI, Bologna : WILLIAMS & NORGATE,
London ; WILLIAMS-WILKINS & C°, Baltimore ; RUIZ HERMANOS. Madrid ; THE MARUZEN
COMPANY, Tokyo,

"SCIENTI A 59

Revue Internationale de Synthese scientifique
Paraissant tous les mois (par livraison de 100 a 120 p. chacune)
Directeur : EUGENIO RIGNANO.

EST LA 6EULE REVUE a collaboration vraiment Internationale.
EST LA SKULK REVUE d'une diffusion absolument mondiale.
EST LA SKULK REVUE de synthese et d'unification du savoir, traitant des questions
fondamentales de toutes les sciences : histoire des sciences mathematiques,astronomie, geologie,
physique, chimie, biologie, psychologie et sociologie.
EST LA S EU L E REVUE qui, par une enquete aupres des savants et ecrivains les plus
eminents, etudie les questions les plus importantes, — demographiques, ethnographiques,
economiques, financieres, juridiques, historiques, politiques,—soulevees par la guerre mondiale.
Scientia » publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un
supplement renfermant les traductions franfaises de tons les articles non franrais. Elle est ainsi
completement accessible a quiconque connait la seule langue francaise. (Demander un numero
specimen au Secretaire General de « Scientia », Milan).
Bureaux de la Revue : 43, Foro Bonaparte, Milan (Italie)
ABONNEMENT : fr. 50 ou 40 sh.
Secretaire Genera/ : Doct. PAOLO BONETTI.

ALLE Intellectueelen. Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze Brij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.
Prijs der afdruksels.
De inzenders van mededeelingen kunnen

op uitdrukkelijke aanvraag afdruksels van
hun werk bekOmen aan de volgende prijzen.
50 exemplaren
zonder omslag
met omslag
fr. 25.—
4 biz.
fr. 45.8 blz.
35.—
55.80.16 blz.
60.—
100 exemplaren
4 blz.
30.—
55 —
67.50
8 blz.
42.50
100.—
16 blz.
75.—
In deze prijzen zijn de 20 kostelooze
nummers begrepen.

Kunst- en Handelsdrukkerij

J. VAN WESENBEECK
•

Co nstitutiestraat, .74, Antwerpen.

B&onder ingericilt voor het uitgeven van WetenschappehYke Werken.
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Talk uan het Vlamsch Hatunritnadig Congres en uan den
ildenschappeighen firing Ilan Antwerpen
OPSTELRAAD:
Dr med. H.Allaeys, Antwerpen ; Dr sc. A.Biltris, Eecloo; Dr sc.J.FJ.Boonroy, Antwerpen ;
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Hatuurivetenschappelijk Tijdschrift
Talk van het
Mansell Ilatuurkundig Congres en van den iletenschappelijken Hring van Antwerpen.
INHOUD. — De opbrengst van het tnenschelijk werktuig, door Hgl. A. J. f. Van de Velde,
(vervolg en slot).— Het versch houden van brood, door Dr. Sc. .1 . Gillis. — Eenheid der Materie,
door Dr. sc. A. Pil (vervolg).

Plaatselijke Dier-

en Kruidkunde. — Boekennieuws.

Mengelmaren.

Ike opbrengst van het menschelijk
werktuig.
door Hgl. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE.
(Vervolg en slot.)
6.

—

Nuttig effect bij het menschelijk werktuig.

Hooger werd gezien dat de stoommachine slechts 13 °/ o energie van de onder
den vorm van brandstof geschonken energie afgeleverd. Kon in het menschelijk
lichaam het getal Calorieen Been verliezen ondergaan, dan zou den arbeid door
he menschelijk werktuig geleverd, aanzienlijk zijn. Inderdaad, 203 Calorieen of
86072 kgr. in., de hoeveelheid geschonken per dag door een gematigden arbeid,
stemt theoretisch overeen met den arbeid die noodig is om 86 zakken graan of
meel van 100 kg. op 10 ni. hoogte, ofwel om 860 kisten waren van 10 kg. op 10 m.
hoogte to dragen
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Nooit zal een mensch, zelfs van de sterkste kracht en van de grootste bereidwilligheid, zulken arbeid- kunnen verrichten. Er zijn dus verliezen, en deze verliezen zijn aanzienlijk.
In de eerste plaats is de hoeveelheid voedingsstoffen, die gedurende den
arbeid wordt ontbonden, altijd grooter dan het warmteaequivalent van den arbeid
zelf ; de uitlegging daarvan ligt in de hoeveelheid der niet gebruikte stoffen die
door de uitwerpsels worden weggevoerd ; aldus worden dan 100 gewichtsdeelen
van een bepaald voedsel het grootste gedeelte in energie omgezet, een gedeelte
wordt door het lichaam niet gebruikt en uitgeworpen.
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In de tweede plaats, gedurende den mechanischen arbeid, sclieidt Let
menschelijk werktuig warmte aan de omgeving af, terwijl het een supplementaire warmtehoeveelheid ontwikkelt, die het werktuig zelf op een hoogere temperatuur verwarmt. De voortgebrachte arbeid wordt hier in warmte niet omgezet :
moesten de ademhalingsverbrandingen bij arbeid of bij rust constant blijven, dan
zou de arbeid het lichaam afkoelen ; juist het omgekeerde gebeurt, zoodanig dat
de versterking in de ademhaling, de onder mechanischen vorm ontwikkelde
energie in evenredigheid brengt, en zelfs supplementaire warmte uitgeeft, die tot
de normale afgescheiden warmte worth toegevoegd.
De onderzoekingen van Atwater (1) hebben de waarde van het nuttig effect
van het mensclielijk werktuig bepaald. De arbeid word door den mensal op een
rijwiel uitgevoerd, en wordt in electrische energie, en dan in de overeenstemmende calorieen uitgedrukt. 'Lit die onderzoekingen, welhe in de volgende tabel
.aangegeven,blijkt dat het nuttig elect 13.3 tot 19.6 '/, bedraagt hetgeen beteekent,
dat van 1(10 beschikbare en door den arbeid voortgebrachte Caloriei: _n, 13.3 tot
19.6 Calorieen feitelijk tot den arbeid gebruikt worden.
Gemiddelden per-dag voor drie perioden.
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1

Calorieen per dag rust voorgebracht,
gemid. uitslagen van den calorimeter.
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Calorieen per dag arbeid voortgebracht,
gemid. uitslagen van den calorimeter.
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Supplementaire calorieen door den arbeid
voortgebracht.
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Calorisch aequivalent van den voortgebrachten arbeid, gemid. uitslagen van
den Wattmeter.

214 Cal.
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Cal.
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Nuttig effect, dit is de verhouding van de
gebruikte Calorieen (Wattmeter) tot de
bruikbare Calorieen (calorimeter).
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In het algemeen wordt aangenomen dat het nuttig elect van het inensehelijk
werktuig tot 25 O/ 0 han stijgen, en zelfs Your horten tijd tot :35 0/„ door de
(1) U. S. Dep. agric Bull. 136, 1903, p. 190.

:-)(1

versterking van de ademhaling en van den arbeid van het hart. Ook kan dit
nuttig effect methodisch en blijvend door de toepassing der regelen van het Taylorisme (1) verhoogd worden. Doch in dit geval geldt het meer een verstandelijke
ordineering van den mechanischen arbeid, een zorgvuldige rangschikking der
bewegingen, ten einde de opbrengst ten koste van een verminderde uitwerking te
verhoogen. Stellig stelt men vast dat de werkman, die eerst 12 1/2 ton geutijzer
dagelijks laadt, en die door Taylor wordt verbeterd of volrnaakt om met rlezelfde
inspanning 47 ton te laden, het nuttig elect op verbazende wijze versterkt.
De gewoonte, het medesleepen behooren in zekere mate tot taylorisme, maar
tot een onberedeneerde, en gewoonli,jk niet logische taylorisme. Wat de sporten
betreft, zij leiden over het algemeen .tot misbruik in de opbrengst.
Men• heeft altijd niet willen aannemen dat de opbrengst van het menschelijk
werktuig 25 ()//, of meer zou bedragen ; zoo had vroeger Him (2) berekend dat een,
man die per uur een arbeid van 33000 kgr. m. verricht 132 gr. zuurstof gebruikt ;
volgens hem brengt in ons lichaarn ieder gr. benuttigde zuurstof bedraagt aldus
33000
ouding
is 12 ()//, ;
280000
5 X 132 ---- O(it) Calorieen, zij 280000 kgr. m. De verliouding
deze waarde staat dicht bij de laagste waarden van Atwater, en ook dicht bij de
maximale waarde van het nuttig effect bij het stoomwerktuig. In onzen tijd
waarop de waarde van de opbrengst van allereerst belang geworden is, behoort
een nuttig effect van 12 (),/,, stellig tot de groep der menschelijke werktuigen die
een gernakkelijk leven zoeken.
In zijn belangrijk book over de verspilling van de energie wijdt Brunhes (3)
een lange hoofdstuk aan het levend wezen ; hij stelt eerst vast dat er geen bijzonder thermodynamica voor dat wezen bestaat : dezelfde grondbeginselen van de
natuur- en van de scheikunde hlijven bij niet levende en bij levende wezens toepasselijk. Aldus blijven stof en energie bij die levende wezens in bun geheel
bewaard : sluit men een levend dier in eene ruimte met ondoordringbare wanclen
in, dan blijft het totaal gewicht van het stelsel onveranderd, zelfs als het dier
sterft. De omzetting van de chemische energie door de adernhaling leidt tot
mechansche en tot warmteenergie, en, als inn rekenschap houdt der verliezen.
blijft de bruikbare gelijk aan de voortgehrachte energie. Wat nu veranderlijk is,
zooals hooger werd gezeid, is de gebruikte energie ; doch is, bij het levend wezen
al de door de voeding geschonken energie, joist gelijk net de energie die :lin de
omgeving wordt terug gegeven.
Is het, grondbeginsel van de bewaring van de energie dus toepasselijk, dan is
ook het tweede beginsel van de thermodynamica, het beginsel van de verspilling
van de energie aan het levend wezen toepasselijk. Bij de stoommachine wordt de
chemische energie, een vorm van hoogere hoedanigheid, in mechanische energie,
ook eon vorin van hoogere hoedanigheid, oingezet, dock door de tusschenkoinst
van de warmte energie, eenen worm van lagere hoedanigheid ; aldus ontstaat
verspilling, waardoor het Bering nuttig effect van dit werktuig worth uitgelegd.
Bij het menschelijk werktuig is er in de energieornzetting bijna geen verspilling,
omdat de scheikundige hoofdzakelijk in physiologische en dan in mechanische
energie omgaat ; al die vormen van de energie zijn van hoogere hoedanigheid ; de
rampzalige warmte energie kornt niet tusschen, en aldus kan men aan het levend
wezen, de bepaliiig geven : een werktuig waarin de energie niet wordt gedegradeerd. een werktuig dat een vertrager is van de energieverspilling.
(1) Zie daarover E. TYTGAT, Het Taylorisme, besprekingen gehouden Juli-Oogst 1916, Gent,1916
(2) G. A. HIRN, Theorie nzecanique de la chaleur, consequences philosophiques et metaphysiques de
la thermodynamique, Paris, 1868.
(3) BERNARD BRUNHES, La degradation de l'energie. Paris (Flammarion) 1908, 394 p.
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SteIlig gaat een zeker gedeelte \an de scheikundige energie over tot warmte
energie ; doch verlaat die warmte energie het leveed lichaam, namelijk bij den
mensch en bij warmbloedige dieren, ore niet verder in dit lichaam omgezet te
worden ; deze laatste energie dient namelijk tot het behouden van het lichaam op
een blijvende temperatuur.
De in het lichaam van een homeothe•me dier door de voeding ontstane energie
is van driedubbelen aard :
1" de physiologisehe energie, die de levensverrichtingen mogelijk maakt, die
de inrichter van de hart-, maag-, darmbewegingen, enz. is, die bij volledige rust
zich in warmte ornzet het lichaam naar de oingeving te verlaten.
2° de supplementaire warmte energie, waardoor nu het homeotherrne wezen
tegen de koude kan strijden, ten einde zijne temperatuur constant te behouden ;
deze is de warmte van de thermogenetische werking die zeer spoedig met het
temperatuursverschil tusschen dier en omgeving aangroeit.
:3° de mechanische energie die wordt g -ebruikt om de werkzaamheid der weefsels te verhoogen, en waarvan een gedeelte buiten het lichaam kan opgevangen
worden. Hen gedeelte van de energie maakt de opbrengst nit van het menschelijk
werktuig ; en vermits die opbrengst op 25 "/„ van de totale bruikbare energie, dit
is de volgens de voeding berekende energie, wordt geschat; dan is de nuttige
werkelijke opbrengst, voor eene periode van 21 uren, de volgende :
STERKE
ARBEID

GEMATIGDE
ARBEID

Theorie (kgr. m.)
411000
86072
103000
21()00
O/0 opbrengst (kgr. m)
1 - itdrukking in voorwerpen op 1 ► 111. hoogte gedragen
Zakken van 100 kgr.
21
103
Kisten van 10 kgr. 210
1030

ZEER STERNE
ARBEID
1046000
2(1000
261
2 610
.

I)eze laatste getallen schijnen onmogelijk ; zij zijn echter hooger dan de
werkelijkheid, omdat het menschelijk werktuig gedwongen is, gedurende den
arbeid, telkens voor iedere lading op de plaats lerug te keeren waar zakken of
kisten zich bevinden, en aldus een arbeid te verrichten die met het dragon dozer
voorwerpen niets to maken heeft.
In elk geval moeten wij besluiten dat het menschelijk werktuig eene voeding
moet ontvangen waarvan do energetische vk amide ongeveer 4 maal de energetische
waarde van het nuttig e&ct bedraagt.
7. — Besluit.
Deze studie is opgesteld geweest gedurende de sombere dagen van het laatste
bezettingsjaar 11)18 ; beroofd van de weldaden der bescliaving, konden wij
niet meer in het bezit geraken van de noodige boeken en tijdschriften, en aldus
gebeurde het dat een zeer belangrijk work Le moteurhumain van ,Toles Amar (1),
(1) JULES AMAR. Le moteur humain et les bases scientifiques du travail professionnel, avec une
preface de Henry Le Chatelier. Paris (Dunod). 1914, 610 pp.
1k geef hier nog melding van eenige boeken die met mijn onderwerp in verband sty an :
BELLET, D. La machine et la main d'awvre humaine. Paris (Doini, 300 pp. — JOUGNET, E, Theorie
des moteurs thermiques. Paris (Doin), 450 pp. — TAYLOR, F. W. Principes d'organisation scientifique
des usines, trad. par J. Royer avec preface de H. Le Chatelier. Paris (Dunod), 1918, 177 pp. — AMAR
J. Organisation physiologique du travail. Paris (Dunod), 1917, 374 pp. — HARTNESS J. Le facteur
humain dans l'organisation du travail ; trod. par H. Perrot et C. de Freminville. Paris (Dunod),
1:)18, 128 pp. — QUERTON, LOUIS. L'augmentc.tion du rendement de la machine humaine. Bruxelles,
1905, 216 pp.
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in 1S)14 te Parijs uitgegeven, mij tot in den laatsten tijd onbekend is gebleven. Ik
kan niet nalaten hier te zeggen dat ik met het grootste genot dit merkwaardig
boek heb gelezen, waarin vele punten, waarover ik hier gehandeld heb, uitvoerig
bestudeerd worden.
Als wij nu al het bestudeerde samenvatten, dan stellen wij eerst vast dat het
stoomwerktuig de scheikundige in mechanische energie omzet door de tusschenkomst van minderwaardige energie, de warmte ; het menschelijk werktuig voert
deze omzetting uit zonder deze verliesgevende tusschenkomst.
De opbrengst van het stoomwerktuig bedraagt ten hoogste 13"/, van de
scheikundige energie geschonken door do brandstof ; voor het menschelijk werktuig
is die opbrengst 25 "/„ en zelfs meer.
In den toestand van rust gebruikt het stoomwerktuig geen energie ; het
menschelijk werktuig is daarentegen zonder ophouden als het ware onder druk :
zelfs bij volledige rust heat hij een rantsoen voedingsstoffen noodig, dat met
ongeveer 2500 Calorieen in 24 uren overeenstemt.
Het menschelijk werktuig kan nu voorloopig werkzaam zijn, zelfs wanneer
brandstof (dit is voedingsstof) niet onmiddelijk in den haard (dit is de spijsbuis)
wordt gebracht ; het bezit reservestolfen ten koste waarvan hij een zekeren tijd
arbeid kan leveren. Een stoomwerktuig bezit geen energiereserven, tenzij bijzonder
ingewikkelde toestellen, zooals accumulatoren, compressoren, ens. er aan zouden
toegevoegd worden.
Het menschelijk werktuig schijnt aldus een werktuig van hooge waarde ;
Nvaarom zoekt dan de nijverheid andere werktuigen in zijne plaats to brengen, zelfs
sours ten koste van bloedige omwentelingen ? De reden daarvan is eenvoudig : voor
een stoomwerktuig, en to meer dus voor een waterval, zijn de kosten bij het
voortbrengen van de energie, aanzienlijk lager.
Ms men de waarde van de dagelijksche voeding van een mensch die op eon
dag 5000 Calorieen (zeer sterke arbeid) opbrengst berekent, zonder rekenschap to
houden van salaris, enz., dan vindt men 1,40 fr. voor 1914, en 4,40 voor 1920 (2).
Dit bedraagt per uur respectievelijk 0 en 18 centiemen, en per paard-uur, als men
aanneemt dat een mensch de arbeidswaarde heeft van 1:(> paard, zijn dus de
voedingskosten 0,36 en 1,08 fr.
Een stoomwerktuig gebruikt 1 tot kgr. steenkool per paard-uur ; de kosten
daarvan zijn, voor 1914, a 20 fr. per ton, 2 tot 6 centiemen, — voor 1920, ;'t 1(4) ft.
per ton, 10 tot 30 centiemen.
Het paard-uur bekomen door het stoomwerktuig kost bijgevolg aan brandstof
(voedingsstof) ongeveer 6 inaal minder dan het paard-uur door het menschelijk
(2) De berekening wordt gedaan volgens de spijzenlijst van KOnig :
1914

1920

200 gr. vleesch
300 gr. melk
400 gr. brood
650 gr. aardappelen
300 gr. wortels
65 gr. boter of marg.
30 gr. kaas
170 gr. erwten
bereiding

0.40
0.08
0.12
0.06
0.10
0.20
0.10
0.09
0.25

1.40
0.21
0.35
0.20
0.08
0.38
0.25
0.42
0.75

Totaal

1.40

4.04
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werktuig voortgebracht. Daarom heeft sedert lang de nijverheid altijd gezocht,
zich steunende op de opbrengst aan gemaahte goederen, menschenarbeid door
werktuigkundigen arbeid te vervangen.
Het gebruik van werktuigen is een der gevolgen van de beschaving, van den
vooruitgang. In den kunstmatigen toestand die ons door de beschaving wordt
opgelegd, die ons gestadig van den natuurlijken toestand verwijdert, heeft de
mensch geen rol van werktuig to vervullen ; in dien kunstmatigen toestand moet
de menschelijke geest denken en bevelen, en het werktuig heeft de gedachten en de
bevelen uit te voeren.
De werktuigkunde, die een gansch ingewikkeld stelsel van hefboomen,
zuigers, assen, riemen, jachtwielen in beweging brengt, werkt wel ten gunste van
den vooruitgang.

Het versch houden van brood.
door Dr Sc. J. GILLIS.
In 1912 vond Dr J. R. Katz dat brood versch gehouden kan worden als
men het bij geschikte hooge temperatuur (minstens 55° Celsius) bewaart en vochtverlies weet te voorkomen. Hetzelfde jaar stelde 110 vast dat lage temperaturen het
oudbakken worden tegengaan, zoodat het b.v. mogelijk bleek, bij 20° beneden
nul, brood minstens twee dagen versch te houden.
Op de voedingsmiddelen-conferentie in Juli 1012 te Rotterdam gehouden,
uitte Prof. Wijsnian zich als volgt over de belangrijhe onderzoekingen van Katz :
Pat het vraagstuk van den nachtarbeid voor bakkers eenmaal op physisch-cheinise1ie wijze zou zijn op te lossen, zal in politieke kringen wel niet zijn vermoed. (1)
In Holland bleef men dan ook niet onverschillig voor de zooveel belovende
ontdehkingen van Katz en in 1913 werd hem Regeeringsteun toegekend « voor
de in te stellen chemische en bacteriologische onderzoekingen naar het proces
dat bij het oudbakken worden van brood optreedt en naar de middelen, die dit
kunnen voorkomen. Daar de kosten der proefnemingen niet onbelangrijk zijn
tegengevallen, zijn doze door het van Regeeringswege verleend subsidie slechts
ten deele vergoed. Geheel belangloos heeft de Heer Katz zijn kostbaren tijd
geofferd, teneinde het hem, uit sociaal oogpunt, zoo dierbare onderwerp,
afschaffing van den nachtarbeid voor bakkers, een slap nader tot zijn oplossing te
brengen. » (2)
Niet alleen in het laboratorium heeft Di• Katz zijn belangrijk plan uitgewerkt,
maar ook in de bakkerij, hem gratis door den Heer Oosterbaan, Bakker to Amsterdam, ter besehikkinp..., gesteld.
In 1917, dus vijf jaar na de eerste proefnemingen, liet Katz het verslag
van zijne systematisehe onderzoekingen verschijnen, de mooiste die ooit
uitgesteld worden op gebied der broodscheikunde. 't Is met voldoening dat we,
op heden, de schitterende uitslagen \ an dit werk kunnen overzien. Zonder dat
(1) A. .1. J. Van de Velde. De scheikurde in betrekking met de gistingsnijverheden. blz. 95 (1917).
(2) Voom oord uit deel I der « onderzoekingen naar het oudbakken worden brood » door Dr
j. R. Katz.

het vraagstuk van het langdurige versch houden van het brood volkomen is
beantwoord, zijn de resultaten toch van zulken aard dat de kwestie van den
nachtarbeid in broodbakkerijen, hare volledige oplossing heeft gevonden.
In het Staatsblad van Nederland vinden we, onder n° 624, de wet van den
l ste November 1919,houdende de bepalingen tot het beperken van den arbeidsduur.
Deze wet, veel meer uitgebreid dan onze acht-uur-wet, be -vat, onder § 4
belangrijke bepalingen voor het bakkersbedrijf. Men leest er o.a. :
1. Het is verboden des Zondags bakkersarbeid te verrichten.
2. Het is verboden bakkersarbeid te verrichten tusschen 4 uur des narniddags
en 6 uur des voormiddags, behalve :
a. op Zaterdag tusschen tusschen 4 en 6 uur des vooriniddags.
b. op tien andere dagen in het kalenderjaar tusschen 4 en 6 uur des voormiddags.
c. op Maandag tusschen middernacht en 6 uur des voorrniddags voor zoover
betreft het stoken van heete lucht- en heetwaterovens door een persoon
in de broodbakkerij.
Vorig jaar verbleef schrijver langen tijd in Amsterdam en nooit vond hij er
het brood oudbakken ; wel sours, bij vochtige dagen, wat betreft de korst, iets
minder krokant.
Vooraleer den praktischen kant van het versch houden van het brood nader
te onderzoeken zal het nuttig zijn ons af te vragon of het mogelijk is, met de
gewenschte zekerheid vast te stellen of het brood oudbakken is of niet. Een grout
aantal eigenschappen laat toe oudbakken en versch brood te onderscheiden. Doen
zich gewoonlijk voor : het slap worden van de korst, het kruimelig worden van
het wit, het minder indrukbaar en minder plastisch worden van het kruim
en de aroniiaverandering van kruim en korst. Wat nu meer
harder worden
speciaal het kruim aangaat, daarbij kan men, ten eerste met het microscoop, goed

waarneembare veranderingen opmerken. Ten opzichte van de kruirneligheid
kan men vrij goed naar schatting zeggen hoe oud een pas gesneden
boterham is. De graad van hardheid van het kruim levert eene praktische
methode voor kwantitatieve bepalingen van den oudbakkenheidsgraad. Daartoe

diem een z.g. indruksbaarheidsmeter (1), waartnede het gelukt den oudbakkenheidsgraad tot op een paar procent nauwkeurig waar te nemen. Gaat men de
opzwelbaarheid in water na, van versch en oudbakken kruim, dan vindt men dat
het waterbindend vermogen in het laatste geval sterk is verminderd. deze
eigenschap heeft Katz eene zeer handige methode bedacht om het oudbakken
worden in cijfers uit te drukken. Eindelijk neemt de hoeveelheid in water oplos- .
bare stof hij het oudbakken worden sterk af, waardoor eene laatste methode
werd uitgewerkt orn den oudbakkenheidsgraad vast te stellen. Deze methode valt
eater minder in het berei k van den hak ker.
Voor de korst nu, daar het moeilijk is te zeggen waar ze eindigt en waar het
kruim begint, is net, volgens Katz, heel lastig het oudbakken worden, in de praktijk, door betrouwbare cijfers aan te geven.
Van belang is het nu te weten met welke snelheid het oudbakken worden
van het brood optreedt. Acht tot tien uur nadat het brood den oven verlaten
heeft, is het wit reeds voor drie kwart oudbakken, wat betreft de hardheid, het
waterbindend vermogen en de hoeveelheid in water oplosbare stof, terwijl het
naar de kruitneligheid en de microscopische structuur nog als versch is. De
verschillende veranderingen die hij het oudbakken worden van het wit optreden
gaan dus niet gepaard.
(1) Katz (1. c.) Deel II p. 40.
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Eveneens gaat het slap worden van de korst niet samen met het oudbakken
worden van het kruim. De veranderingen van de korst zijn n.l. sterk afhankelijk
van de betrekkelijke vochtigheid van de lucht. Deze wordt in de weerkunde veel
bepaald met behulp van de z.g. hygrometers. Is de betrekkelijke vochtigheidsgraad bij gewone temperatuur b.v. gelijk aan 85 0 (ten opziciite van de maximale vochtigheid = 100), dan zal de horst slap worden is hij minder dan
60 0/e, dan zal de korst “ hard worden d. i. het brood zal er net uitzien alsof het
te lang gebakken was. Naarmate de temperatuur hooger vvordt nadert de
onderste grens (60 ()/ o) steeds tot de bovenste (85 °, 0 ) en bij de temperatuur van
50° versmelten beide grenzen. Daaruit volgt dat, bij die temperatuur en in lucht
van minderen vochtigheidsgraad dan 5 °,' 0 , het brood snel hard wordt en in
lucht van meer dan 85 "/, de korst gauw verslapt. Boven de temperatuur van 50°
doen dezelfde moeilijkheden zich nog in sterker mate voor. lien groot bezwaar
laat zich daaruit reeds inzien als het er zal Op aankomen brood versch te houden,
bij 55°, volgens de eerste onderzoekingen van Katz.
En niet alleen is voor de horst de vochtigheidsgraad van de lucht van groot
belang, maar het water van het !unfit' verplaatst zich onophoudelijk naar de
korst en doet doze dus ook slap worden. Hoe hooger de temperatuur, hoe sneller
die verplaatsing zich zal voordoen. De korst zal dan sneller slap worden en het
kruim zal uitdrogen. In scheikundigen zin is zulk brood dan nog niet oudbakken,
maar, daar oudbakken brood den indruk geeft drooger to zijn dan het versche, zal
het door de bakkers en het publiek als oudbakken beschouwd worden, des to nicer
daar tt zelfdertijd de korst neiging tot slap worden vertoont. (1) Men ziet dus reeds
hieruit hoe ingewikkeld het probleem van het versch houden blijkt te zijn en hoe
kleine veranderingen in het wit de eigenschappen van de korst kunnen benadeelen
en omgekeerd.
Het zal hier nog nuttig zijn to weten welk denkbeeld men zich vender
vormen moet over het oudbakken worden van het brood. We weten n. 1. dat
het brood bestaat nit gezwollen zetmeelhorrels, die door eon network van
gecoaguleerde kleefstof (gluten), samen een geheel vormen. Als nu het wit oudbakken wordt keeren de gezwollen zetmeelhorrels als het ware naar den rauwen
toestand terug. Als gevolg daarvan wordt het kruim veel harder en voelt veel
droger aan. De kleefstof, zonder eenige scheikundige verandering te ondergaan,
neemt een deel van het water op dat hot zetmeel loslaat, als het minder waterbindend wordt. Bij het oudbakken worden in een good sluitende blikken doos neemt
nu de horst water van het kruini op zoodat, hij tarwebrood, het watergehalte van
de korst, van 5-10 °/„, in verschen tw stand, overgaat naar 18-25 °A ) in oudbakken
toestand. Andere verschijnselen schijnen zich niet in de korst voor te doen butten
sterhe verandering van geur en smaak, waarover evenwel op heden zooveel als
niets bekend is. De kennis van al het voorgaande is van overwegenden invloed als
bet er op aankomt den weg to zoeken, om brood, in de praktijk, zoo lang mogelijk
versch to Louden.
Verschillende werkwijzen wooden door de bakkers govolgd om het versch
houden van het brood te bevorderen. Katz heeft hieromtrent bij de bakkers van
Belgische, Duitsche, Engelsche, Finsclie, Nederlandsche, Russische en Zweedsche
nationaliteit alle mogelijke inlichtingen gevraagd en verzameld. De ervaringen van
de bakkers stemden overall wat betreft den invloed — op het kruim van het
(1) Er moet hier gev ezen worden op het felt clat reeds Boussingault in 1853 aantoonde dat
oudbakken worden niet op uitdrog€n 1- erust, daar het kruimelig en harder worden evengoed optreedt
in eene met waterdamp verzadigde ruimte. Daarentegen verliest brood slechts 1 a 2 O/ water bij het
oudbakken worden, Welk bedtTg niet in staat is het harder worden en de vorming van kruimels te
verklaren.
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brood — der volgende factoren, the alien werkzaani zijn zonder bijzond.ere
toevoegingen bij de broodbereiding :
1. De keus der meelsoort is heel bolangrijk ; het komt er op aan, meel van
verschillende tarwesoorten z66 to mengen dat het brood kan leveren dat lang
versch blijft. De meelfabricanten zullen hieraan meer aandacht moeten wijten dan
tot hiertoe het geval was.
2. Wanneer de gist in een beslag of voordeeg worth in gisting gebracht, vOOr
dat ze door het deeg verwerkt wordt (beslagzetten), dan blijft het brood iets
langer versch dan wanneer de gist dadelijk door het deeg wordt verdeeld
(uitmengen).
3. De gisting van het deeg moot bij lage temperatuur plaats hebben. Daartoe
zou de temperatuur van het vocht dat bij het meel gemengd wordt 22° tot hoogstens
26° mogen bedragen. Ongelukkiglijk verdragen niet alle meelsoorten koude
bewerking, zoodat men bij vele het vocht warm moot nemen om een behoorlijk
brood te bakken. Hier ook zou de meelfabrikant moeten zorgen, meelmengsels in
den handel to brengen die zich koud laten bewerken.
4. Het is nuttig niet to veel gist to gebruiken. Hoe meer gist, hoe sneller het
brood oudbakken wordt.
5. Melkbrood blijft langer versch dan waterbrood.
6. Het deeg moot op de juiste wijze gekneed on behandeld worden. Brood
waarvan de porieen to groot zijn wordt gauw kruimelig. In Amerika worden
deegmachines gebruikt, do z.g. high speed mixers, waarvan de armen met groote
snelheid draaien, zoo snel zelfs dat die armen inwendig moeten afgekoeld worden.
Brood op die wijze gekneed blijft, heel lang versch.
7. De gisting moot de juiste tijd duren : een to lange gisting is het meest to
vreezen, daar het brood dan snel kruimelt.
8. De gistsoort heeft ook invloed. Dit is eene belangrijke vingerwijzing voor
de gistfabrieken, die daartoe gunstige gistrassen zouden moeten kweeken,
9. Het brood moot, nadat het wit gaar is, niet onnoodig lang in den oven
blijven, want hoe moor water het brood verliest, hoe sneller het oudbakken wordt.
10. Hoe kleiner het waterverlies bij het afkoelen. hoe !anger het duurt voor
het brood kruimelt.
U. Brood kruimelt des to meer en des te sneller naarrnate het minder zout
bevat.
Van deze elf middelen worden als het meest belangrijk geacht : bet koud
werken, niet to veel gist, juiste meelsoort; veel melk en de juiste bewerking bij
de deeggisting.
Opmerkelijk is het nu dat de middelen, die voorgesteld worden om de korst
lang versch to houden, juist de tegenovergestelde zijn van degene die het wit lang
versch houden. Zoo worth voor de korst aangeraden :
10 de deeggisting bij hooge temperatuur to leiden.
2° veel gist gebruiken.
niet veel zout gebruiken.
4° het deeg met weinig vocht aanmengen.
Daaruit volgt dus ook, hoe moeilijk het zal wezen, volgens voornoemde workwijzen, het brood versa to houden. Wat men aan het kruim wint, verliest men
dikwijls aan de korst.
Aan den anderen kant worden vele middelen geprezen die berusten op het
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toevoegen, bij de broodbereiding, van sommige stollen, waardoor het brood langer
versch zou blijven. (1)
Zoo noemt men meestal de toevoeging van :
1 0 Roggebloem.
2° vetten.
3° verstijfseld zetmeel (van aardappelen, rijst, roggebloem of tarwebloem).
4° moutproducten.
5° glycerine.
6° extracten van verschillende vruchten (Johannesbrood, Pompoen).
stoffen die de kleefstof minder oplosbaar maken ; zooals kalkwater,
aluin, sporen koper- of zinksulfaat. (2)
Dr Katz heeft nu deze middelen, in samenwerking met den bakker Oosterbaan,
aan de praktijk getoetst en gevonden dat hierbij de meest gunstige werking te
bemerken is door toevoeging van verstijfseld zetmeel van aardappelen en van rijst.
Wat betreft de toevoeging van moutextract, hierbij valt de invloed op het
versch blijven van het wit niet merkbaar op. Wel heeft die toevoeging een heel
voordeelige invloed op het versch houden van de korst.
Dit middel heeft evenwel een groot bezwaar n. I. dat de hoeveelheid toe te
voegen moutexiract precies meet afgemeten worden. Zij niag niet te groot, maar
ook niet te klein zijn en, daar de invloed van de gebruikte meelsoort zich hierbij
ook laat Belden, is die hoeveelheid sums moeilijk te regelen.
De toevoeging van roggebloem is van weinig nut en hetzelfde geldt voor het
vet, de glycerine en het kalkwater waarhij, ten opzichte van het versch houden,
noch voordeel, noel' nadeel ondervonden wordt.
Resumeerende zegt Dr Katz dat al deze middelen het oudbakken worden niet
remmen, doeh slechts een maskeerenden invloed uitoefenen d.i. enkel den schijn
geven het brood langer versch te houden. Door hun toedoen kunnen slechts geringe
vertragingen bereikt worden (b.v. enkele wren) in het oog van bakker en publiek.
We kunnen bier nog aanstippen dat (en middel soms wel toegepast wordt,
het z.g. « oppiepen d.i. bet opnieuw versch maken van brood door het enkele tijd
in den oven te brengen. Men kan er slechts in gelukken oudbakken brood op die
manier weer versch te krijgen, als het watergehalte voor het oppiepen minstens
30 0/0 bedraagt. Is het drooge• dan 30 ° dan gelukt het oppiepen niet meer. Er .
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dit versch worden slechts gedeeltelijk is geweest en ten tweede omdat zulk brood,
bij bet opwarmen veel water verliest en daardoor heel gauw kruimelig wordt.
Eindelijk komen we tot de door Katz gebaande nieuwe wegen. Deze zijn ten
getalle van vier en Katz voegt er bij :*
Voorloopig zie ik geen andere wegen, volgens welke het doe' bereikt zou
kunnen worden
Ziehier bet beginsel waarop elke werkwijze berust :
a) het oudbakken worden van lid kruim blijft geheel nit bij temperaturen
boven 55° C. (warmte-procede).
b) bet oudbakken worden van het kruim blijft geheel uit bij zeer lage temperaturen (koude-procede).
(1) Dit zijn middelen die de Belgische wetgeving op heden niet toelaat (wet van 28 Sept. 1891).
(2) Deze toevoegingen worden ten strengste door onze wetgeving verboden.

c) het oudbakken worden van het kruim blijft uit bij toevoeging van geschikte
chemische stoffen, die den overgang van het zetmeel in de oudbakken
modificatie remmen (chemische-procede).
d) het oudbakken worden der korst blijft uit, als men het brood in een luchtstroom van geschikten vochtigheidsgraad bewaart (droge-lucht-procede).
Het warmte-procedO is in beginsel reeds ten deele besproken geweest als we
hebben laten zien hoe hinderend de ditfusie van het water van het kruim naar de
korst zich bij 50° laat gelden. Als de verdamping van dit water uit de korst wel
optreedt, worden de lagen wit die zich juist order de korst bevinden hard en
ongenietbaar. Verhindert men de verdamping van de korst, dan wordt deze
natuurlijk slap. Een gematigd slap worden is hier minder te vreezen dan het "hard»
worden van het brood, daar bij het afkoelen, door verdamping aan de lucht,
de korst opnieuw kan knappend worden.
De uitvoering van het procedO zal berusten :
1' op een constant houden van de temperatuur op minstens 55°.
2° op een zorgvuldig en doelinatig regelen van de verdamping tijdens het
bewaren van het brood.
Het eerste punt is niet moeilijk te bereiken ; men denke slechts aan broeikassen, aan de serren van bloemisten, aan de kamers van constante temperatuur in
vele laboratoria, waar de temperatuurregeling automatisch gescliied.
Het tweede punt is te verwezenlijken door in de opslagplaats, een gelijk
verdeelde luchtstroom van gemakkelijk te regelen snelheid en vochtigheid te
zenden. In de praktijk zal men hier evenwel op groote moeilijkheden stuiten en
dit moet als een ernstig bezwaar van de methode aangestipt worden.
Katz heeft het warmte-procede ook niet uiigewerkt op industrieele schaal,
doch is alleen overgegaan tot de constructie van eerie proef-installatie voor 20
panbrooden. Met die inrieliting is hij er in geslaagd brood volkornen versch te
houden 8 tot 12 uren lang. wordt onnoodig voelitverlies vermeden, dan is het
mogelijk vast te stellen dat zulk brood, na het versch houden, niet sneller oudbakken wordt dan gewoon brood. Een eerste resultaat was door Katz aldus
bekomen, daar op die wijze brood 's avonds zou kunnen gebakken worden om
het 's anderendaagsmorgens als versch te verkoopen.
De vraag stelt zich nu dadelijk : Gelukt het op deze wijze brood 40 tot 11 uren
versch te houden, b.v. van den zaterdag middag tot den maandag morgen ?
Het antwoord is evenwel ontkennend, rnaar niet oindat, het kruim na zul ken
tijd oudbakken is geworden en het warinte-procede in beginsel te kort schiet,
doch omdat er zich bij de temperatuur van 55° bacterieen ontwikkelen, die aan
het wit een onaangenarnen reuk tuededeelen.
Men weet dat de temperatuur van het kruim bij het bakken ongeveer
100" C. bedraagt. Aan den anderen Kant zijn meel, gist, water, melk,
gereedschappen enz. , nooit vrij van bacterien, waarvan enkele de natte verhitting
op 100° C. kunnen doorstaan. Daardoor komt het dat het wit van gebakken brood
nooit steriel te noemen is en zoo vond DI• Katz, voor het hollandsche brood, zeer
schommelde cijfers : van 5 tot 100 bacterieen per gram kruim. De meest
storende bacterieen zijn de hooibacillen, welke, bij 100°, sporen vormen die
pas bij 120° gedood worden. Deze ontwikkelen zich snel bij 55° en veroorzaken in
het•brood eerst een biergeur, dan een onaangename reuk. (1) Proeven door Katz
genomen, bewezen dat dien reuk pas stork begint op te treden nadat het brood
(1) Brood met dergelijken reuk bleek evenwel niet schadelijk te zijn voor de gezondheid.

ongeveer twintig uur in de proefhast op 55" is gebleven. Van daar dat brood
gemakkelijk een twaalftal uren met het warmte-procede is versch te houden,
maar niet een veertigtal, tenzij men er in slagen inocht of door steriel werken de
bacteriein in het brood te vermijden of door toevoeging van onschadelijke
stollen de hooibacillen bij het bakken te dooden. Pogingen in di>> richting
ondernomen bleven tot hiertoe zonder succes. Er volgt hieruit dat het warinteprocede twee belangrijke bezwaren Wit :
I" de moeilijkheid een middenweg te zoeken tusschen het slap -worden van de
korst en het uitdrogen van het brood
2' de storende invloed der hooibacillen na achttien uren ongeveer.
Het koude-procede laat toe brood 2 x 24 uren geheel versch te houden mits
men het bewaart in eene koelkamer op twintig graden C. beneden nul: De korst
blijft krokant, de hooibacillen ontwikkelen zich niet. In beginsel staan we flier
voor een ideale methode om 's zaterdags morgends gebakken brood op rnaandag
versch of te leveren. In de praktijk doen zich al weer bezwaren voor en wel van
tweeerlij aard :
1" bij het ontdooien van het brood slaat de waterdamp van de lucht op de
korst neer en maakt deze slap. Het ontdooien van het wit vraagt daarbij langen
tijd en gelukt alleen goed in den oven.
2° de kosten van dit procede (n.l. het afkoelen op 20° C.) zijn zoo hoog dat er
voorloopig langs dien weg niets te bereiken is.
Bet cliemische pro6de is °oh nict bevredigend. Katz vond dat twee
groepen van chemisehe stollen aldehyden eenerzijds, alcalisch reageerende stoffen
anderziids het proces van het oudbakhen worden in sterke mate remmen.
Misschien kart deze eigenschap tot een middel leiden one brood lang versch te
houden. Dat zich hierbij moeilijklieden (verhooging der kosten en wetgeving b. v.)
zullen voordoen is van te voren in te zien.
Eindelijk komen we tot het droge-lucht-procede. Hier is het peter gesteld
dan met al de andere. De resultaten, in de praktijk bekomen, zijn heel
bevredigend te noemen, al oefent dit procede slechts invloed uit op de korst.
Deze blijft altijd krokant, ten\ i.j1 let kruim den normalen weg van het oudbakken
doorloopt. Dit wijst er dadelijk op dat deze methode een twaalltal uren zal kunnen
doen winner), hetgeen ruim voldoende is voor de afsehaffing van den nachtarbeid.
Het beginsel van de methode berust op bet reeds genoemde felt dat de korst
krokant blijft, bij gewone temperatuur, als men ze bewaart in lucht van 60 °/. tot
85 0 /0 betrekkelijke vochtigheid. Ilet drope-lucht-procede benuttigt daarbij de
eigenschap van verzadigde zoutoplossingen, oene constante betrekkelijke vochtigheid te veroorzaken in de lucht die er mede in aanraking is. Tie temperatuur van
de lucht en de zoutoplossing rnoet dezelfde zijn, doch niets verandert in de
betrekkelijke vochtigheid als lucht en zoutoplossing beide evenveel opwarmen of
afkoelen. Neemt men nu verzadigde oplossingen van keukenzout of calciumchloride
(twee goedkoope en onschadelijke zouten), dan zal de betrekkelijke vochtigheid
van de in aanraking zijride lucht constant blijven, respectievelijk op 75 °/ 6 en op
50 "/,,, onder de uitd•ukkelijke voorwaarde dat lucht en zoutoplossing steeds
dezelfde temperatuur aany ijzen. Daaruit volgt dat brood, bEwaard in eene
hermetisch gesloten ruimte, waarvan de lucht in innig contact komt met eene
verzadigde keukenzoutoplossing van dezelfde temperatuur, steeds een krokante
korst zal behouden. Wordt de lucht door een ventilator over de verzadigde zoutoplossing geblazen, clan zal deze automatisch de vochtigheid van de ruimte op het
gewenschte cijler (75 ",/,,) houden.

Katz heeft drie toeslellen ontworpen en uilgewerkt die bet .mogelijk
maken deze conditie's te verwezentlijken. Het kleine type is bestemd voor een
tiental brooden en kleinbrood en kan best dienen voor cafés en restaurants en
restauratiewagens der spoorwegen. Het middelgroote type (fig. 1) is bestemd
om per. nada 100 tot 1000 brooden versch te houden.
Het grootste type (fig. 2) is berekend om meer dan 1000 brooder' versch te
houden en, in plaats van eene kart, kan bier even goed eene kamer worden
gebruikt. Aileen moet men zich zco inrichten dat de temperatuur van de zoutop-

tossing steeds dezelfde is als die van de kamer waarin het brood bewaard wcrdt.
Daarbij zal men er alle belang bij hebben dat Last of kamer bermetisch sluiten.

Fig. 1.

Fig. 2.

DI Katz liet nu door den beer Oosterbaan eene langdurige proef nemen in het
normale bedrijf met een toestel van het middelgroote type, bestemd voor (30
brooden. Deze viel bijzonder mee en het besluit was dat brood van redelijk goede
kwaliteit zonder moeite twaalf uren nadat het uit den oven kwam, nog als versch
kon verhoeht worden ook na vijitien uren gelukte dit tog, mils bet brood
goed is.
Eindelijk richten Dr Katz en den beer Oosterbaan zich in tot het nemen van
een proefneming op groote schaal. De speciaal gemaakle last van bet middelgroote type kon 600 brooden bewaren. Na het welgelukk( n der installatie onderwierp den Heer Oosterbaan zich gedurende veertien dagen aan de contrOle
van twee Inspecteurs van den at beid door de Hegeering aangesteld. Deze
dienden na den verloopen iijd, op ambtseed, verslag in dat inderdaad geen nachtarbeid was verricht, hetgeen zij hadden verbinderd door gedurende den nacht de
bakruimte te verzegellen. Het electiciteitsverbruik per Dacia voor het d•ijven van
den ventilator bedroeg 2 a 3 KW U voor 5 a 600 brooden. De kostenverhooging
per brood is dus uiterst gering.
De Heer Oosterbaan stipt bierbij nog aan dat 1 -4 dank zij de nieuwe
inrichting, geen verlies meer had door het aan minderen prijs laten van oudbakken brood.
Klachten over den verschheidsgraad kwamen niet in en de onizet van de
bakkerij verminderde nit-t. Het bewijs was dus geleverd dat brood voldoende
versch bon bewaard worden, om de volledige afschaffing van den nachtarbeid
te rechtvaardigen.
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Wil men daarbij nog het nut van het procede verhoogen, dan zal men er zich
op moeten toeleggen de bereiding zoo te leiden, dat het kruim zoo lang mogelijk
versch blijft. Op deze wijze wint men allicht nog enkele uren. Misschien is er ook
nog nog wel succes to verwachten uit de sarnenwerking van chemisch- en drogelucht-procede.
In elk geval is het zeker dat men :
1. 's nachts niet meer zal moeten bakken.
2. verliezen door oudbakken worden bijna volkomen zal vermijden.
:3. het brood ongehinderd uren ver van de broodbakkerij zal kunnen vervoeren, door b.v. het droge-lucht-procede op de vrachtauto's toe te passen.
Pit resultaat. bewijst dus wel dat de Belgische acht-uur-Wet van ,Tuni 1921
volop dient toegepast te worden. Voor de bakkers bevat deze ten opzichte van
de afschaffing van de nachtarbeid het volgende : u In de broodbakkerijen mag de
arbeidsduur begrepen liggen tusschen 4 uur 's morgens en 9 uur 's avonds
ve matigheid van deze wetgeving valt bijzonder in 't oog vergeleken met de
reeds genoemde bepalingen die in Nederland streng toegepast worden. Als men
denkt aan de manier waarop de nieuwe wet in Belgie wordt toegepast dan komt
men tot de conclusie dat het in ons land de plicht moet zijn van ieder een warm
voorstander te worden van de afschaffing van den nachtarbeid bij de bakkers, die
zooveel van hun normaal leven en hunne gezondheid opofferen, om toch maa,r
denzelfden uitslag te bereiken als zij, die, op de hoogte gesteld van de laatsto
verbeteringen in hun bedrijf, verseh brood afleveren aan hunne klanten en van
hun onbetwistbaar recht op nachtrust genieten. (1)

Eenheid der Materie
door D r sc. A.

(Vervolg).

Latere tijden.
Wij kunnen niet langer blijven vertoeven bij de heerschende gedachten in de
middeleeuwen, hoe belangrijk zij ook zijn mogen, en bier doen we ineens een
sprong tot Robert Boyle, geboren in 1626.
Die man van hooge wetenschap heeft zijn gansch leven gewijd aan de studio
en luidde een nieuw tijdperk in.
Hij aanvaardt eene oer-materie die ditmaal voorgesteld wordt als een werkelijk bestaande iets. Zijzelf bestaat uit kleinere deelen die onderling verschillen door
vorm en grootte. Under elkaar vormen zij verbindingen die dus tenslotte niets
anders zijn dan vormveranderingen der oer-stof. Boyle is ook een der eersten die
(fualitas is verbinding brengt met de quantitas.
Dr Jaeger besluit dan ook zijn beschouwingen over Boyle's opvatting met to
zeggen : u Hiermede wordt dooia hem het elementenbegrip ingevoerd in den vorm
waarin ook wij het nog kennen : namelijk dat van wellicht min of meer samengestelde stollen, uit eene oer-materie ontstaan, doch die als de, door de tot op
eenig oogenblik gevorderde chemische analyse bereikbare u grenzen » kunnen
beschouwd worden. De definitie van het chemische element is dus slechts eene
(1) Het voorgaande is te beschouwen als een korte inhoud van het praktisch gedeelte, uit het
boek van Dr Katz. Dit werk is reeds maanden in den boekhandel niet meer te verkrijgen en het wordt
hoog tijd dat deze vruchtbare onderzoekingen in Belgie meer ingang vind en.

betrekkelijke ; eene die ,geheel afhankelijk is van den stand en de macht der
chemische analyse op een zeker oogenblik. (bl. 134).
Na Boyle treden we in een tijdperk van verbazend vele ontdekkingen en
opstellen van chemische wetten gest€und op de onderzoekingen van de vele
bekende mannen uit dien tijd.
Weerom kunnen we bier niet blijven stilstaan en doen slechts een onvolledige
opsomming. Stahl bouwt zijn phlogiston-theorie op, die langen tijd alle geleerden
rond zich sehaart tot Lavoisier na langen en lievigen strijd deze theorie omver
werpt orn een nieuwen uitleg aan zekere verschijnselen te geven. Met hem is ook
de quantitatieve zijde der chemische verbindingen voor goed op 't voorplan in de
onderzoekingen en de wet van het massabehoud wordt bepaald en de elementenleer
nader omschreven. « Het element is nu de grens der analytische deelbaarheid
Nieuwe begrippen worden ingevoerd: door Proust, de constante samenstelling
der stof ; door Richter, de acquivalentgewichten ; de affiniteit onder versehillende
vormen ; de wet der multiple proporties door Dalton.
Deze laatste sluit zich aan bij de theorieen van Boyle en beschouwt de s -tof als
samengesteld uit hleinere deelen, atomen, die onderling kunnen vereenigd worden
en verbindingen in 't leven roepen verschillend volgens de bindingswijze en het
aantal dier deeltjes.
Later hooren we van de volume-wet van Guay-Lussae ; van de hypothese van
Avogadro. — Dalton brengt reeds een label van relatieve atoomgewichten tot
stand. — De isomorphie waarmede Mitscherlich ons in kennis brengt en de regel
van Dulong en Petit geven nieuwe rniddelen aan de hand om atoomgewichten to
bepalen.
Door de studies van. Davy en Berzelius treedt de eleetrochemie vooruit en
verlirij- gt het dualism burgerrecht.
Len oogenblik sehijnt de opkomst en bloei der organische scheikunde door de
verwarring die zij meObracbt de atomistische theoriei - 4.1.te verduwen, maar door
dieper instudeeren komen zij ook hier tot hun rectit. Zelfs voor de verschillende
soon en van isomerie vond men uitleg door het toepassen van zekere principes lijk
wiej ze linden in de stereochemie die wij te danken hebben aan Van't Hoff en Lebel.
Lit dit kort overzicht waarmede wij ons tot nog toe bezighielden kunnen wij
het volgelde besluit trekken :
gewild of toevallig,
Van in de eerste tijden der beschaving tot nu toe zien
een zoehen naar den grondslag Axaarop het materieele is gebouwd en gedurig zien
we de grootste wijsgeeren en natuurgeteerden komen tot de vraag : wat is de
materie ? Waaruit bestaat zij ?
In het antwoord dat daarop wend gegeven vinden we in groote trekken de
overtuiging dat een » materia prima» bestaat en enkele elementen. In de 10e eeuw
zien we door den vooruitgang der ontdekkingen het aantal beter gedefinieerde
elementen aangroeien maar ook de gedaehte aan de on vereenigbare verseheidenheid
en aan de zelfstandigheid der elementen. De atoonitheorie hrijgt vorm, alles wordt
in Naar leader samengebracht en voor een zeker tijdvak verliest men de vroegere
meening van de eenheid der materie nit het oog.
Hetgeeri nu nog volgen zal moet ons tot die eerste gedachtenorde terugbrengen,
hetgeen niet zoo verwonderlijk moet schijnen daar 's menschen geest gedurig aan
zoekt en tracht naar de diepste oorzaken van het bestaande en het meest wordt
aangetrokken door datgene wat een band legt rondom t. t. z. samenrijgt en tot
eenheid brengt, hetgeen onze zinluigen in alle verscheidenheicl gewaar worden.
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Het is niet noodig verder in te gaan op het aantal tot nog toe bekende atomen
met hunne gewichten. Die zijn genoeg bekend of men kan, ze in alle scheikundige
werken terug vinden. Hun getal benadert reeds de 90 Sommige natuurkundigen
bij het beschouwen dezer getallen, de atoomgewichten voorstellend, werden
getroffen door het feit dat bijna alle als geheele getallen konden aanzien worden
en daar men uitging van H = 1 stelde PROUT zijn hypothese op die luidt : « de
atomen zijn niets anders dan condensatieprodukten van het oer-atoom H. Hoe
eenvoudig ook in de opvatting is die hypothese gevallen naarmate men over meer
zekere gegevens beschikte voor de juiste berekening der atoomgewichten, want
hieruit bleek dat men veel getallen niet als geheele kon aanzien hoezeer zij die
geheelheid dan ook benaderen mochten. Vroeger had men het voorkomen van
breuken beschouwd als waarnemingsfouten, nu betwijfelde niemand meer dat zij
als realiteiten moesten aangenomen worden.
Kort daarop kwam DOLBI,REINER voor den dag met zijn welbekende triaden.
Hij had nainelijk opgemerkt bij het aandachtig beschouwen der atomenlijst dat
sommige elementen tamelijk overeenkomstige eigenschappen bezaten die ze
omzeggens tot eenzelfde famine deden rangschikken. Zoo b.v. : Ca, Sr, Ba, —
Cl, Br, Jo, — S, Se, Te.
Wij voegen er aan toe dat die • eletn ,mten in de opgeg3ven volgorde, dus
volgens stijgend atoomgewicht, ook een zekere gradatie in hun eigenschappen
bezitten, en het -tweede element van elke triade heeft als atoomgewicht omtrent
het arithmetisch middelgetal der twee andere.
Welk besluit men hieruit trekken zou ? Eenvoudig, dat er zekere betrekkingen
bestaan tusschen de atomen of ten minste tusschen sommige atoomgroepen.
We zien ook daarna Newland's wet der Oktaven verschijnen, t. t.z. Newland
vindt dat, als men de lijst opgemaakt der atomen volgens hun relatieve gewichten,
men altijd 1 met 8, 2 met 9, enz. kon vergelijken en bij mekaar brengen.
De Chancourtois stelde een systeem voor altijd in denzelfden zin en betiteld
tellurische helix ”.
Eindelijk komen we tot eene der beste rangschikkingen der atomen in het
systeem van Mendelejeff en Lothar Meyer die elk afzonderlijk tot dezelfde constatatie kwamen. De tai,e1, algemeen benoemd van Mendelejeff, steunt op het principe dat « de eigenschappen der elementen periodieke functies zijn van hun
atoomgewicht. « Men betitelt deze rangschikking ook met den naam « periodiek
syteem
Alhoevvel door iedereen good gekend en begrepen ant ik het noodig in het
kader onzer gedachtenorde eenige woorden uitleg te geven. De tabel is z66 samengesteld dat alle atomen volgens hun gewicht, elkaar opvolgen in horizontale
en wel op die wijze dat elke lijn i elementen bevat. Het 8'te wordt geplaatst onder
het eerste. enz.
Men vindt dus buiten de horizontale reeks of perioden ook de vertikale
reeksen of groepen. In deze laatste treffen we elementen aan die zekere gelijkenissen vertoonen in eigenschappen, zooals in groep een : Li, Na, K, Cs —
Cu. Ag, Au.
Niet alleen constateeren we hier een opklimmen der atoomgewichten, maar
in algemeenen regel ook een gradatie in eigenschappen, een natuurlijke plaats der
lichamen volgens de valentie, enz... en dat in zulke mate dat Mendelejeff ertoe
kwam sommige plaatsen open to laten daar volgens zijn systeem daar een element
moest komen te staan met eigenschappen die hij voorspelde. De werkelijkheid is
de gegrondheid van zijn voorspellingen komen bevestigen. Inderdaad, weld.ra
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-isoleerde men de elementen Scandium, Gallium ( n Germanium die hun plaats
vonden in het systeem.
Men heeft een oogenblik getwijfeld of die rangschikking nog stand kon houden na de ontdekking der edele gasser), maar de plaats was weldra gevonden in
groep 0 waar zij behooren volgens atoomgewiclit en hun gemeenschappelijke
inertie.
Het is ook noodig bevonden geworden een VIIle groep toe te voegen die niet
best past in het systeem : Fe, Co, Ni — Ruthenium, Rhodium, Palladium OSMiUM , Iridium, Platina.—
Wij voegen bier ook direkt aan toe dat H buiten het stelsel staat, alsmede
de zeldzame aardmetalen.
Het is opvallend voor den eenvoudigsten toeschouwer hoe Mendelejeff's
periodiek systeem, graphisch opgesteld met een bewonderenswaardige regelma-t.
tigheid rekenschap geeft van veel eigenschappen, vooral do physische. Zoo b.v. :
deze eigenschappen als ordinalen tegenover de atoomgewichten als abscissen
geven een kromrne welke de periodiciteit doet uitscbijnen. Dit word toegepast op
atoomvolume of met beteren uitslag op de logarithmen der atoomvolumes ; op de
samendrukbaarheid ; smelttemperaluur ; specifiek gewicht en valenlie ; trillingsfrequentie en andere.
Na veelzijdig onderzoek dezer feiten schrijft Prof. Jaeger : eerie gedachte
dringt zich bij dit alles onweerstaanbaar bij ons op : de overtuiging dat inderdaad
de elementen geene op zich-zelf staande, afzonderlijke Bingen zijn, maar dat zij
tot elkaar in een innig en dieper verband moeten staan. » (blz. 206)
Het is dus natuurlijk tot de conclusie te komen dat, indien alle elementen
onderling verbonden zijn, t.t.z. tot een groote famine behooren, er nog lets moet
zijn dat bij alle hetzelfde is ; dat ook zij samengesteld zijn uit onderdeelen die
ondereen gelijk zijn.
Prof. Uunceau bij 't sluiten van zijn overzicht op 't periodiek systeem zegt :
Maar de sub-atomen zijn niet het eenige wat in het periodiek systeem ligt
opgesloten. Wij hebben niet alleen een geleidelijke verandering der eigenschappen
leeren kennen, maar ook overeenkomst en verwantschap. Wij hebben van de
elementen als van broer en zuster, neef en nicht gesproken, en niet in beeldspraak,
maar als van een echten familieband. En waar wij van broer en zuster spreken,
waarom dan ook niet van varier en moeder, ,ja zelfs van voorouders ? Door do
geheele bioiogische wetenschap geldt verwantschap als de ondubbelzinnige aanwijzing op gemeenschappelijke afstamming. Op dit axioma berust de leer der
evolutie. Steeds zal een bioloog, een reeks organismen ontdekkend, hetzij dierlijk
of plantaardig, die in hun bouw verschillende punter van overeenkomst vertoonen, onmiddelijk de gevolgtrekking inaken : « deze wezens hebben een gemeenschappelijken stamboom ; zij hebben zich alle ontwikkeld uit een en denzelfden
eenvoudigeren vorm. Nu is het deze zelfde gedachtengang, die ons lot de overtuiging voert, dat ook de atoomfamilies, met een even sterk uitgedrukte
verwantschap eenzelfden stamvader hebben en dat de atomen, zooals wij ze nu
kennen, het produkt zijn van eon evolutie : « de anorganische evolutie.
(VervOlgt).
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Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
Lullula arborea L.: Op een prachtigen Februaridag (13-2-1922) zag ik drie
Boomleenweriken stilzwijgend in de domeinen der oude Floralien naar voedsel
zoeken. Deze echte grondvogel, ondanks zijn naam, is duidelijk herkenbaar aan
zijn korteren staart en de heldere lijn rond de kopplaat, die fel afsteekt tegen de
algemeene donkere tint van het vederkleed.
Hoewel deze velden druk door Akkerleeuweriken (Alauda arvensis L.) bezocht
worden, en de plaats daarnaar « Leeuwerk heet, zijn de Heideleeuweriken zeldzame bezoekers langs den Zuidkant der stall.

Vanessa jo L.: Op 14-2, een van de drie zomerdagen, die Februari elk jaar ten
beste geeft, bestelde men mij een springlevend, hoewel afgevlogen exemplaar, van
den Dagpauwoogvlinder. Het diertje was in een sehommelhok, alwaar het overwinterd had, vliegend aangetroffen.
Over Nestkastjes : Deze moeten aan de Zuid-Oostelijke zijde tegen de boomen
gehangen worden en wel een weinig schuin voorover. Eerstens komt er weinig
regen uit die streek, en gebeurt zulks al eens, dan druppelt het water van het
kapje, zonder het kamertje onbewoonbaar te maken. Ileeft men in het Nachtegalenpark daar wel rekening mede gehouden In het oude Park hangen ze naar
het Zuiden.
Turdus merula : De Zwarte Lijster zingt voor 't eerst in mijn buurt op Vrijdag,
24 Februari. he Zanglijster (Turdus musicus) waagt haar eerste uitvoering
's anderendaags (25-2).

Dytiscus marginalis : In September 1921 bracht men mij een Geelgeranden
Watertor, uit een rioolputje herkoinstig. 1k plaatste het dier tijdelijk in een cultuur
van Closterium, die ik bij de hand had, met het inzicht het 's anderendaags in het
schoolaqua rium een onderkomen te geven. De groote inrnaakflesch met Closterium
en den Waterkever geraakte uit mijn gedacht. De vorst van — 1:3° C. viel in. Het
Closterium-water bevroos en zette zich uit in den wijden hals, zoodat de inmaakpot niet barstte. Op 28/2/22 zag ik mijn Dytiscus weer lustig aan de oppervlakte
lucht komen scheppen. Hij had dus weken lang in de ijskast bevrozen gelegen en
had zonder schade de ontdooling doorgemaakt.
.

Vesperugo pipistrellus Schreb : De Dwergvledermuis deed haar eerste vlueht
boven de tuinen der buurt rond half twee, in vollen dag. Na eenige malen getoerd
te hebben, verdween zij in haar gewone muurholte, om van dan of regelmatig in de
scheinering op jacht te trekken (6-3-1922).
Triaenodes bicolor Curt : Met de vangst van 5-3-22 uit het Wilrijcksch halfmaantje bracht ik de larve in haar kegelvormig kokertje dezer Trichoptera mede:
De regelmatige spiraalwindigen van dit huisje zijn uit zeer fijne stengeldeeltjes
opgebouwd. Wanneer deze larve zwemt, dan draait zij zich om haar eigen as, en
wel zoo, dat haar trechtertje een kegelmantel en de voorste opening een cirkelomtrek beschrijven. De kleinste, achterste opening blijft op de as. Daarbij werken
de spiraalwindingen als schroef, om de beweging sneller en met minder kraehtinspanning der van haren voorziene achterpooten te doen geschieden. Zeldzame
vondst langs hier. AUG. HAVERMANS, Antw.
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Uit de Natuur — Voor de Jongeren.
Thans komen reeds meer gulzige Baarzen en
Het Zoetwateraquarium.
eenige Piutalen (Lota vulvaris), die stroomen en rivieren beginnen op te zwernmen.
Evenals in de vorige maanden moet men scheppen aan bochten,dielit bij den boord.
De visch vlucht gedurende het slecht jaargetijde uit het voile water, en gaat, in
dichte drommen, zich verschuilen tusschen boomwortels of in 't water hangende
takken. Die kolonin geraken zelden in bevveging. 't Komt er op aan die gunstige
plekken te ontdekken ; iets wat aandacht en geduld vergt.
Wintert het streng en bedekt sedert eeuigen tijd een dikke ijslaag de wateren,
dan is er nood bij de waterbewoners. De zuurstof, onmisbaar voor de ademhaling,
gaat ontbreken, want de afgesloten plas kan geen nieuwe lucht meer oplossen.
Gij begrijpt licht, dat, indien wij een groote opening in bet ijs maken, al de
visschen uit den orntrek naar de vri,je oppervlakte toegesneld komen, on) er versche
lucht in te ademen. Alet een fijnmazig schel)netje vangt gij daar al wat gij wilt
voor uwe verzameling.
In het aquarium, dat zonnig staat, beginnen de \vaterplanten reeds te lieren
en een groote hoeveelheid zuurstof af te scheiden. Die ziet, gij dan, in zilveren
bolletjes uit de groene deelen naar de oppervlakte stijgen.
Onze visschen komen in Maart de ondiepe plaatsen en de zon op zoeken.
Snoek en Baars vangen aan met limit schieten. De Baars leg t, in twee maal, onder
den vorm van een mitten paternoster. (100 cm. X 1 of 2 cm.) 200.000 tot 300.000
eieren op steenen en waterplanten.
Snoek mist naar de kleinste watertjes
en grachten, our in het zancl of tusschen 't kruid der platte oever's een 100.000 tal
roodgroene eieren af te zetten. Deze doorschijnende en glibberige bolletjes hebben
slechts 3 mm. doormeter. Ilet is nog geen uitgemaakte zaak of de Snoek aan veelwijverij of veelmannerij doet. Volgens de eenen is het wijf,je steeds door 2
mannetjes gevolgd ; volgens de anderen bevrucht eon mannetje verscheidene
wijfjes. Wie zoekt er nice naar de echte oplossing ? De jonge Palingen verlaten de
zee en zakken naar het binnenland af. Die diertjes, in den oceaan uit het ei
gekomen, zijn zoo dik als een breinaald of een potloodje, en een 10 tat cm., lang.
In dicht opeengepakte massa's, door Diets te weerhouden, trekken zij 's nachts,
't liefst bij stormweer of zwoele en regenachtige lucht, naar de nietigste grachtjes
toe, om na een jaar of vi,jf, zes weer naar zee te trekken, er kuit te schieten en er
te sterven. Zulke kleine kroosaalt,jes maken goed effekt in het vischverblijf.
Wilt gij nog eenige andere nieuwe bewoners bemachtigen ? Beproef uw
vaardigheid met het schepnet.
1) Te lokken met Aardwormen : Grondeling (Gobio fluviatilis), Voorn
(Leuciscus), Ellerling (Phoxinus
Serpeling (Squalus Soutlia), sours al eens
een Karper (Cyprinus carpio).
2) Te lokken met gekookte tarwe en gestold bloed dooreengemengeld :
Schieter of Hesseling (Squalus cephalus).
't Zijn alle Karpervisschen, mooi gezelschap !
Voor `vie nog geen aquarium heeft, is het thans de beste tijd mu zich in. te
richten.
Standplaats : Naar het Oosten, vlak tegen een venster. Veel zon, doch geen
zomerzon opziej in het water laten schijnen. Bovenop hindert zij niet. De hak met
een glasruit bedekken. Haar langs weerkanten op een 5 rnm. dikhen kurken reepel
laten •usten. 't Stof wordt geweerd en de lucht kan aan 't water. Het aquarium
nooit verschuiven (breekgevaar) het met de tafel zelf verdragen (zoo zelden
mogelijk). Komt er toch een berst in 't glas, hair van binnen en buiten toestrijken
met kanadabalsem.
07

Bodeen : Rijn- of wit za ud uiterst goed gewassehen.
Beplanting : Boiten 11 , 4 Sterrekroos (Callitriche), dat altijd even welig groeit,
,

kan men in de besehutte deelen der stilstaande waters reeds een goeden oogst
frisch groen opdoen. Op den bodent vast hier en daar reeds Waterpest (Elodea
canadensis), waarvan de broze stengels met drietallen van dunne, ongesteelde,
smalle, fijngezaagde blaadjes bezet zijn. Ook is er reeds Vederkruid (Myriophyllum)
voorhanden, wiens bladerkransen de visclikom heerlijk zullen versieren. Zoek dit
nu Miter niet in grachten waar Elodea groeit of waar Wieren krachtig tieren !
Die zijn heer en meester op hun domein en dulden niemand rond hen. Op het water,
door de stormen vaak bijeengejaagd,- drijft het harde Hoornblad, veel op het
Vederkruid gelij trend, doch het valt niet ineen, zooals dit laatste, als het uit het
water gehaald words. Ceratophyllum, 't is het Latijn van Hoornblad, schiet geen
wortels en is onmisbaar in 't aquarium. Het houdt het veil tegen en biedt, met de
2 vorige vroege planten, goede legplaatsen voor Watersalamanders. De eitjes zijn
er gemakkelijk in te vinden en de ontwikkeling kan men goed volgen.
• Is de beplanting geschied, dan een dagblad op zand en groen ; het water stil
op de gazet gieten en het dan met den hevel weer of doen loopen. Alles is thans
zuiver. Weer vullen met regenwater, het dagblad wegnemen, en een drietal dagen
laten rusten, tot de planten hekomen zijn. Geen rotsjes ; enkel de sloot, de natuur
trachten na, to bootsen. Wie durft het aan '? A. H. Antw.

Boekennieurws.
ROle des Colloldes chez les Etres Vivants, par AUGUSTE LUMIERE, 19 X 14 c. viii + 311
blz. met kleurplaten en afbeeldingen. -- Masson & C'e Paris 1921, Frs. 16. — Dit werk hetwelk
sedert enkelen maanden de belangstellings van tientallen onderzoekers gaande maakt draagt op zijn
eerste bladzijde volgende twee regels. < L'Etat colloidal conditionne le vie. La floculation determine
is maladie et la mort. ,> De volgende 311 bladzijden, werden geschreven om deze thesis te bewijzen.
De schrijver bekent dat zijne theorie op den huidigen dag nog niet vast genoeg staat om het domein
der hypothese te verlaten. Edoch reeds nu is haar weerklank zoo overweldigend en de proefnemingen
zoo afdoende, dat ware ze verkeerd, onvermijdelik hare opvatting alleen tot een andere meer zekere
z ou leiden. Het is niet de eerste maal dat in het laboratium van den natuurvorser van Lyon een
omwenteling haren oorsprong vindt. Nog pas is zijn boek over vitaminen de geesten komen verjongen
of weer komt zijne radikale biocolloidologie de bestaande begrippen onderste boven werpen. De
mededeeling die D r Lumiere in ons Februari nummer publiceerde, is heelemaal in den geest van
zijne nieuwe opvatting.
R. N.
The Coco-nut by EDWIN BINC1HAM COPELAND 2 ed. 21,5 / 14 c. xvi + 225 blz. met
platen. Macmillan & Co London, 1921, sh. 20. De laatste jaren, tijden van ontbering, hebben de
Cocosnoten in eere hersteld en de prijs dezer palmvrucht stilaan omhoog gedreven. Het nut der
Cocos is zeer groot en de kweekers voelen thans de noodwendigheid veel en goed voort te brengen.
Dr Copeland heeft met dit doel voor oogen deze grondige teeltkundige monographie geschreven.
bespreekt zeer uitvoerig en wetenschappelik de volgende onderwepen : Oorsprong der Cocosnoot,
Physiology, Klimaat en Grond, Ziekte en Vijanden, Zaadkeus en Teelt, Veldteelt, Voortbrengselen
z. a. Toddy, Coir, Copra en Olie. Het bock is met leerrijke platen volledigd. R. N.
A Synopsis of the Accipitres, (Diurnal Birds of Prey) Part III by H. KIRKE SWANN, F. Z. S.,
M. B. 0. V. 2 d. ed. — 22.5 X 14 c. blz. 123-178 — Wheldon & Wesley, Ld. London, 1922, sh. 6. —
Het derde deel van dezen volledigen diagnosen schat bevat de geslachten Herpetotheres tot Pennis.
K.
Atlas de Zoologie generale, par REMY PERRIER & CEPEDE. Tome I (Collection Remy
Perrier et Cepede) 22 driekleurendrukplaten met tekst 28.5 X 18.5 c. — Jean Montaudon, Paris,

Frs. 19.50 (franco). Deze verzameling belooft van groote beteekenis te worden in het hooger
—1922.
onderwijs der histo-biologie. De platen en tekst zijn onberispelik en wanneer de eerste ukstralen door
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den overhoop van details, blijft de tekst niettemin bondig en duidelik. Het eerste deel bevat :
Maturation des Gametes, -- Fecondation, — Mimetisme, — Foraminiferes, — Flagellees parasites, —
Infusoires cilies, — Hemosporidies du Paludisme, Gregarines polycystidees, Morphologie
comparee des Holothuries, — Annelides pohychetes, — Cestodes IV, — Crus0.ces Decapodes, —
Dipteres, —
Copepodes I, — La Mue chez les Arthropodes, — Evolution des Arcs aortiques,
Squelette des oiseaux, — Squelette visceral des
Muscides, — Cyclostomes, — Batraciens anoures,
Mammiferes, — Morphologie comparee et Evolution de la Dentition des Carnivores, — Tissu
Nerveux. — Zooals men zien kan bevat het eerste deel verscheidenheid genoeg en is samengesteld
om aan elke specialist op het minst, jets van zijn vak te toonen. De uitleg die bij elke plaats te lezen
is, stemt op de nieuwste bevindingen der wetenschap, noemen wij maar alleen de studie over de
Cestodes. Het is niet te veel veronderstellen wanneer wij het gedacht offerers clad het volledige werk
verre boven alle dusdanige zal uitsteken. Afzonderlike platen kunnen tegen Frs. 0.90 verkregen
worden.
R.
N.
Pilze der Heimat, v. E. GRAMBERG, — 2 Bande met 224 blz. tekst, 116 gekleurde en 20 zwarte
platen. — 22 X 16 c. 3de verbeterde druk. — Quelle u. Meyer, Leipzig 1921. Frs. 43.20. — Sedert
enkele jaren zijn de hoogere zwamrnen meer in aanzien gel< omen, en wel om het nut, hier de voedingswaarde, welke deze talrijke vertegerm oordigers onzer woudflora bezitten. Vele lieden eleven tot nu
toe afkeerig van dit zoo eigenaardig doch proevenswaard gerecht, niet zooveel uit kiesheurigheid als
uit de vrees van giftige zwammen te eten. Zij die het bcek van Gramberg ter hand zullen nemen,
kunnen gerust kennis maken met deze zoo mooie planten. De afbeeldingen zijn wonderwel gelukt en
toonen de zwa m telkenrnale in de crrgeving waar hij gewoonlik te vinden is. Dit laatste helpt
natuurlik den beginneling in het bem len der bizonderste soorten. Op sommige platen worden ook
bepaalde kleine 'dieren bij de planten uitgeteekend. Het zijn dieren die gewoonlik bij de besproken
paddestoel gevonden worden. De schrijver heeft goed werk verricht met het aanwijzen van de meest
mogelike vergissingen die door de leerlingen kunnen gemaakt worden in verband met de onnutbare
soorten. Voorts is het onncodig den lof van een populariseerend werk uit te bazuinen, dat over Bans
Europa sedert zijn eerste verschijnen als een der beste en mooiste in zijnen aard geldt.
Ziehier enkele objectieve kantteekeningen voor meer gevorderde liethebbers.
Bd I Plaat 3. Marasmius oreades, verbeeld een vochtig exemplaar. Droog is de plant ongerand
en effen licht lederkleurig.
Plaat 5. Paxillus involutus is bij ons gewoonlik donkerder en de lamellen meer olijfkleurig.
Plaat 17. Lactarius rufus. Komt in onze naaldbossen meer kaneelkleurig voor en ongevlekt.
Plaat 18. Lactarius torminosus. Alhier nevens de wegkanten in half belommerde plaatsen
groeien heeft de plant lichtere en meer gezonecrde kleuren.
Plaat 40. Tricholoma equestre. Is een zeer slanke vorm de gele kleur der lamellen moet
citroen geel zijn, die van den hoed is gewoonlik geel grauw en niet bruin rood gee1
zooals afgebeeld.
Plaat 43. Tricholoma portentosum schijnt ons mislukt alleen de figuur met den half gesloten
hoed (links) heeft een stamkleur die ± natuurlik is. De hoedrand van de groote
plant geelt omtrent de grondkleur weer doch daarover rnoet het donker violette fijn
geteekend network komen. De lamellen zijn doorgaans niet wit, meestL1 licht citroen
geel zooals de stain.
Plaat 44. Tricholoma rutilans. Veel te intens bruinrood in stede van purper gespikkeld op
bleeken ondergrond.
Plaat 63. Amanita pantherina kunnen wij niet veel over zeggen aangezien (de schrijver
erkent het zelf) de figuur de knolring niet aantoont.
Bd. II Plaat 4. Boletus edulis. In de Kempen wordt meest de meer donkere hoedskleur aangetroffen.
Plaat 7. Boletus luteus zagen wij altoos met donker. bruinen hoed, (in zandgrond) ten
minste nooit bruin rood zooals afgebeeld.
Plaat 8. De zeldzame exemplaren van Boletus granulatus welke wij hier aantroffen waren
nooit oranjekleurig steeds ledergeel met naar onderen omgeslagen witten rand.
Plaat 11. Zoo ook is onze Boletus bovinus minder intens gekleurd als in deze afbeelding.
Plaat 13. Idem voor Boletus elegans.
Plaat 28. Van Hydnum auriscalpium vonden wij alleen maar bruin gekleurde planten. R. N.
Handboek der Algemeene Erfelijkheidsleer, door Dr. M. J. SILKS, met 5 gekleurde platen eu
Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 1922, f. 15. -- Op de
127 afbeeldingen, 24 X 16 c. X en 494 blz.
eerste bladzijde schrijft de gevierde medestichter van Genetica, het zoo diep gevoelde woord
van C. Darwin : « The whole subject of inheritance is wonderful ». Even bewonderenswaardig is
de prestatie van den geleerden bioloog n .M.geningen, even merkwnrdig de zorg en toewijding
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van den niet genoeg te prijzen uitgever der residentiestad. Schooner monament kon in het land
van De Vries en Lotsy niet opgericht worden om de 100s" verjaardag der geboorte van
Gregor Mendel en Francis Galton te herdenken. Het vervuld ons steeds met innige fierheid
deze schoone wetenschap te zien omkleeden in de sierlike plooien onzer eigene taal, en dit door
mensen wier kennis de baan breekt in zulke verhevene domeinen.
Belangrijk vooral is het werk omdat het aan bepaalde onderwerpen een buitengewone uitbreiding
verleent welke wij tot nog- toe nooit in dergelijke Handbiicher, Handbooks of Manuels aantroffen.
Noemen wij maar alleen het 2" hoofdstuk dat over statische methoden en haar resultaten handelt,
waartussen wij ook de klassieke duhbele halve kromme van « Calliopsis », naar gegevens van De
Bruycker weervinden. Zeer speciaal en vermeldenswaard is het wetenschappeiik geschiedkundig
overzicht van de opkomst der experimenteele methode waaraan later den Brunner Abt zijne
beteekenisvolle vaststellingen kon verbinden. Het spel der erffactoren, hunne samenwerkingen
onderlinge afhankelijkheid, de onderlinge gelijkheid der F, individuen en der reciproke kruisingen
beslaan het grootste deel van het werk. De lektuur over de natuur en de localisatie der factoren is
bizonder boeiend alsook hetgeen schrijver ons meedeelt over het momentum der factoren splitsing.
De chimeeren en constante bastaarden zijn door de beste en meest moderne afbeeldingen verduidelikt. Zeer nieuw is het hoofdstuk over de verandering van erfeliken aanleg in zuivere stammen en in
populaties. Onderwerp dat heden ten dage overal ter studie is. Met het bespreken der gebiedgrenzen
der erfelijkheidsleer en van haar toepassingen komt dit om zeggens onovertrefbaar werk van onzen
biologiesen boekenschat ten einde. De literatuurlijst vermeld alle de bizonderste werken over
genetiek en aanverwante wetenschappen. R. N.
Plant Biology by F. CAVERS, Dr sc., F. L. S. Crimp. 18 X 12.5 c. xvi en 460 blz. 201 afb.
— University of Tutorial Press Ld. London, 1920. sh. 6. — Uitstekend boekje voor het onderwijs der
Kruidkunde. Gepaard met de steeds noodzakelike dosis goeden wil van den onderwijzer, zal het meer
dan een toekomstige natuurstudent voor gevolg hebben. De oude pedante theorie is uitgesloten
geworden en elke onderwerp is op de meest aanschouwelike en vergelijkende wijze behandeld. Voor
het gebruik van den leeraar is er op 't eind van elk hoofdstuk eene uitvoerige reeks genummerde
vragen samengebracht. Een geheel hoofdstuk wordt aan de grondbiologie gewijdt. Eene tabel met
de verklaring der vakwoorden en vreemde wortels, de bizonderste kenmerken der natuurlike orde en
eene verzameling raadgevingen, volledigt dit aanbevelingswaardig boek. R. N.
Cattle Sheep & Pigs. Their practical breeding and keeping by FRANK TOWNEND BARTON,
M. R. C. V. S. (Captain R. A. V. C.) 2 ed. met vele platen van lichteekeningen enz. 22 X 14 c.
—353 blz.
farrolds Ld. London. -- Engeland is sedert meer dan eene eeuw het land waar de veeteelt
het hoogste punt bereikt heeft, niet wat de hoeveelheid dieren, maar wel wat de rasverscheidenheid
en hoedanigheid met het oog op het te bereiken doel betreft. Welk land kan evenaren aan de Guernsey en Jersey's voor het vetgehalte der melk, aan de Aberdeen Angus voor de zware lichaams
architektuur, aan de Hereford voor de sierlikheid, aan de Friesean Holstein als toonbeeld van krui singsprodukt. Moeten de Large & Middle Whites nog bekend gemaakt worden en de fijne hoedanigheid van het vlees der South downs en de zijdeachtige Lange wol der Hampshire downs nog aangeprezen ?
Het met talrijke en schoone photos voorziene lijvige bock van F. Towaend Barton, beschrijft
alle die rassen met hun kenmerken en de geschiedenis van hun ontstaan met het verloop der bizonderste pedigrees. Onze veefokkers moeten stellig dit werk ter hand nemen om te leeren wat bier te n
onzent nog kan gedaan worden, en de mislukkingen leeren kennen waarniede de engelse << breeders »
hebben moeten afrekenen, ten einde van de ondervinding der laatste eeuw de nuttige raadgevinge n
te krijgen. Het boek van den engelse schrijver bewijst dat de veeteelt sedert tang een der groote
welvaartbronnen van Engeland is.
R. N.

Mengelinaren.
Tijdschrift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Sociale Geneeskunde.

Algemeen Secretariaat : 14, Koningstraat, Gent.
Het tijdschrift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Sociale Geneeskunde is ontstaan uit de
noodwendigheid een orgaan te bezitten voor dat deel van de geneeskundige werkzaamheid dat
tegelijkertijd van belang is voor de geneesheeren, verpleegsters, bezoeksters, vroedvrouwen en alle
sociale werkers, dus geneeskunde die zich beweegt op het ruime sociale arbeidsveld : Sociale
Geneeskunde.
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Voor een tijdschrift handelende over zuivere Geneeskt:nde is dat vak reeds te veel vulgarisatie,
te veel studie vat sociale toepassingen, en voor ttdschriften handelende over sociale kwestie is dit
yak te veel geneeskunde. De Sociale Geneeskunde wordt iederen dag een ruimer en netter afgeteekend geheel van kennis, opzoekingen en toepassingen. De algemeene verpleegkunde, de wijkverpleeging, het bezoeksterswerk, het vroedvrouwenambt vinden er hun plaats. Wel bestaan voor
deze verschillende werkzaamheden een bizonder arbeidsveld en bizondere beroepsbelangen ;
daarom ook blijven in het tijdschrift twee rubrieken verpleegkunde en vroedvrouwentijdschrift
afzonderlijk bestaan maar tal van uitgebreide studien zullen voor alien noodig of nuttig zijn en
ieder van deze groepeeringen van het verplegingskorps is, alleenstaande, niet machtig genoeg om
een orgaan te bezitten, voldoend uitgebreid voor deze publicaties. Met de vereeniging in een enkel
orgaan wordt het doel bereikt. Algemeene beroepsbelangen worden, tot nut van iedereen, in het
nieuw orgaan besproken en iedere beroepsvereeniging blijft vrij aan haar leden zaken of discussion
die haar meer eigen zijn mede te deelen door het inschuiven van een a-part gedrukt bijblad in dit
tijdschrift.
De opkomende bedrijvigheid van de Vlaamshe vereenigingen voor Sociale Geneeskunde met
hnn maandelijksche voordrachten, maakt het ontstaan van een tijdschrift dat al dezen arbeid zou
verspreiden over geheel het Vlaamsche land, meer dan ooit noodig. En tevens dienen de jaarlijksche
Vlaamsche Congressen voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde,waarvan het eerste verleden jaar
te Mechelen gehouden, zoo prachtig slaagde, over een orgaan te beschikken om de talrijke voordrachten en redetwistingen daar te gehouden uit te geven. Het nieuwe tijdschrift is het orgaan van
het Vlaamsch Congres voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde.
Het tijdschrift verschijnt ten minste alle zes waken en telkenmale ten minste op 36 bladzijden.
Het abonnement kost tien frank, waarin l'egrepen is het lidmaatschap van het Congres. Afzonderlijke
nummers worden niet verkocht.
Het Tijdschrift dat eene schoone toekomst te gemoet gaat zal op aanvraai door de heeren
sociale werkers die op het Natuurwetenschappelijk Tijdschrift geabonneerd zijn aan 7.50 fr.
toegezonden worden.

Vlaamsche Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke
Hoogstudentenkring.

—

Gent.

—

Vergadering van 10 Januari 1922.

Talrijke opkomst. — Na een welkomsgroet van den voorzitter en het lezen van het verslag komt
Prof. D r Rubbrecht aan het woord, met als them zijner voordracht : « De Ontaarding >>. — Er
werd beweerd dat de misdadiger meestal een zieke is, van ontnrding aangedaan. Het genie werd,
op gelijke wijze, als een uiting der ontaarding voorgesteld. Er werd staande gehouden dat ieder
mensch, die zich boven het gewone peil verheft, tot lichamelijke en geestelijke minderwaat digheid,
en tot het uitsterven van zijn geslacht, met andere woorden tot ontaarding gedoemd is.
Het begrip van anomalie werd verder met dit van anatomische kenteekenen vereenzelvigd. Zulke
zienswijze is van groote beteekenis in de stomatologie, wetenschap waarvan een belangrijk yak, de
orthodontie, zich met de studie en de behandeling der tand- en kaakbeenanormlieen bezig houdt. De
leer der ontaarding werd in deze voordracht aan een algerneen kritisch onderzoek onderworpen en
de ontaarden in hun handel erg wandel voorgesteld. Ten slotte gaf spreker zijne zienswijze aangaande
het verband tusschen de ontaarding en de belangrijke bovengenoemde vraagstukken van de misdadigheid, het bezitten van hooger gezag of begaafdheid.
De Voorzitter dankte hartelijk Prof. Rubbrecht voor zijne leerrijke voordracht.
De Schrijver : DEROM

Vergadering van Dinsdag 14 Februari 1922.
Onder 't Eerelidschap van Heer Hoogl. Rubbrecht. Dr De Brabander en het Voorzitterschap van
Dr Grimmelprez, Heer Hoogl. Daels laat zich verontschuldigen.
Dokter Van Driessche van St Niklaas die handelen zal over « Moderne opvattir.g voor Tuberculose-besmetting » wordt in naam der aanwezigen door den praeses verwelkomt.
Besmetting en ziekte zijn twee garsch verschillende begrippen (hedendLagsche theorie). — Meer
dan eenig ander dierensoort is de menschvatbaar voor infectie ; zij geschiedt door rechtsstreeksche
voorzetting van individu op individu, en groeit in rechtstreeksche verhouding tot de dichtheid der
bevolking. Zoogezegde voOrbestemming testaat niet ; doch opgewerkt en experimenteel
bewezen is een specifieke verworvene smetveiligheid (of imuniteit), te danken aan eene voorafgaande
besmetting die latent is gebleven.- Tuberculisatie komt voor bij geboorte ; van het le tot het 18' jaar

neemt zij groote uitbreiding, zoodat, op het einde der kindsheid reeds, de grootste massa is besmet ;
dock, hoe verder van de geboorte verwijderd, hoe minder doodelijk gevallen. — Is er nu sprake van
eigenl:jke ziekte, dan komen twee faktoren in aanmerking : 1° latente gevallen ; 2° de rol en het
aanschijn der nabesmetting of overbesmetting. — De Prophylaxis dus zal een tweevoudig doel
beoogen : het kind met alle mogelijke voorzorgen omringen (tegen primoinfectie) ; doet niettemin
besmetting zich vOOr, rnaatregelen nemen tegen overinfectie
Deze voordracht tnaakte ieders belangstelling gaande en verwierf den warmsten bijval.
Er wordt lezing gehouden van het verslag der laatste bijeenkomst ; dan sprak ons Dokter Grimmelprez over « Prophylaxis bij mond- en tandziekten
Hier, zooals in de andere vakken der Geneeskunde, dient meer gestreefd naar voorbehoedende
therapie.Slecht verzorgde mond en tanden zijn dikwerf noodlottig voor de.andere stelsels van het organisme ; en dit is verre niet zonderling : Chronische Pulpitis, Gangraena Pulpae en andere besmette
middens, gedurende maanden en jaren voortbestaande in de mondholte (waar aantal pathogene en
niet pathogene microben woekeren), immer in de naaste bestrekking met wei en bloedvaten, hoe
zouden deze geene oorzaak moeten worden van verderen doorvoer in het bloed ? Ten einde boosaardige letsel uit den mond te weeren kunnen aangewend :
1 0 Extractie ; enkel daar aan te prijzen waar de tand van hoegenaamd geen nut meer wezen
kan, en slechts oorzaak van diepere besmetting worden moet.
2° Curatieve zorgen door tandarts verstrekt ; goede methode wanneer ze in de beste voorwaarden met de meeste zorg geschiedt ; e&I der slechtste zoo, door te weinig aseptische verzorging,
smethevige kiemen in de wortelkanalen gesloten worden.
3° Prophylactische verzorging ; de beste, omdat hierdoor alles in 't werk wordt gesteld om elk
letsel van mond en tanden te voorkomen, en zoodaende de oorzaak zelf van alle kwaad uit den
mond te weerhouden.
Hoogst leerrijk en nuttig was deze rede. Op te merken vast dat het hier geldt de le voordracht,
het eerste persoonlijk werk uitgaande van een der leden zelve van onze jonge, reeds zou bloeienden
Geneeskundige- en Natuurwetenschappelike Hoogstudentenbond. Raadslid : G. BAETEN.

Vereeniging « Van Mauden, » Antw. afd. N. W. 0. Congres.
De afdeeling hield hare maandelijksche Vergadering op Vrijdag, 17 Maart. De trouwen waren
er, en wisten de lauwen hoe leerrijk steeds onze vergaderingea zijn, ze werden trouw !
D r A. Degroodt sprak over de oorzaken van het sluiten en niet-sluiten van het slagaderkanaal bij
de geboorte. S., die zijn meening steunt op de onderzoekingen tijdens den oorlog gedaan op een
groot materiaal van kinderlijkschouwingen in het laboratorium van anatomo pathologie aan de
Hoogeschool van Glascow, meent ten eerste dat de normale tijd van dichtgroeien van het
slagaderkanaal, — daarin niet accoord met anderen die spreken van drie dagen, — drie weken is :
op 14 dagen laat de opening nog een speld door. Ten tweede meent hij dat het mecanism van dit
dichtgroeien niet te wijten is aan een enkelvoudig factor maar wel aan een complex, complex dat als
grondslag heeft : a) het voorkomen van spiervezels in het slagaderkanaal, in tegenstelling met aorta
en longslagader ; b) het voorkomen van kenmerkende kussentjes op de intima van het slagaderkanaal ; c) de wijzingen in den bloeddruk der groote bloedvaten, gevolg der ademhaling ; en d) de
wijziging, gevolg der nieuwe levensomstandigheden, in de onderlinge schikking der borstorganen.
Als oorzaken nu van het niet-dichtgroeien drukt spreker op de steeds afwezig zijn, in die
gevallen, van de muskulatuur in de media. Ook, als verdere oorzaak, op siphilys ; en hij ontwikkelt
de gedachte, of ook de emoties niet zouden mogen aansprakelijk gemaakt worden voor misvormingen.
Een leerrijke mededeeling met verscheidene nieuwe gedachten.
Daarna kregen we, een voordracht van Dr P. Van Oye (Oostende), bestuurder van het
biologisch-staatsinstituut te Tasikmalaja (Java). Hij gaf ons een kijkje op een deel van het werk dat
daar werd verricht om in zake vischkweek, met wetenschappelijke gegevens te verbeteren wat de
inlander empirisch reeds tot een zeer mooi peil had weten te brengen. S. kan hier maar twee
puntjes bespreken van of er in de biologie van het water in de tropen een zekere periodiciteit
bestaat, en of de natuurlijke wateren van Java in systemen kunnen worden ingedeeld — twee
vragen die, niettegenstaande den schijn, toch ook van zeer groot praktisch belang zijn. Dr Van Oye
gaf ons hier op zeer korten tijd een deeltje van den reusachtigen wetenschappelijken arbeid dien hij
op Java, met het inzichtop praktische uitbating, voor de Nederlandsche regeering heeft verwezenlijkt.
Als we vergelijken wat Belgie in zijn kolonie aan dergelijke ondernemingen bezit, dan mocht een
Dr J. L.
voordracht als deze, ook wel in andere middens doorgaan dan in « van Mauden.
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES,

WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound, 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Urbana, Iv., U. S. A.
Editeurs : FELIX ALCAN, Paris ; NICOLA ZANICHELLI, Bologna : WILLIAMS & NORGATE,
London ; WILLIAMS-WILKINS & C°, Baltimore ; RUIZ HERMANOS. Madrid ; THE MARUZEN
COMPANY, Tokyo,

"SCIENTI A 59

Revue Internationale de Synthese scientifique
Paraissant tous les mois (par livraison de 100 a 120 p. chacune)
Directeur : EUGENIO RIGNANO.

EST LA 6EULE REVUE a collaboration vraiment Internationale.
EST LA SKULK REVUE d'une diffusion absolument mondiale.
EST LA SKULK REVUE de synthese et d'unification du savoir, traitant des questions
fondamentales de toutes les sciences : histoire des sciences mathematiques,astronomie, geologie,
physique, chimie, biologie, psychologie et sociologie.
EST LA S EU L E REVUE qui, par une enquete aupres des savants et ecrivains les plus
eminents, etudie les questions les plus importantes, — demographiques, ethnographiques,
economiques, financieres, juridiques, historiques, politiques,—soulevees par la guerre mondiale.
Scientia » publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un
supplement renfermant les traductions franfaises de tons les articles non franrais. Elle est ainsi
completement accessible a quiconque connait la seule langue francaise. (Demander un numero
specimen au Secretaire General de « Scientia », Milan).
Bureaux de la Revue : 43, Foro Bonaparte, Milan (Italie)
ABONNEMENT : fr. 50 ou 40 sh.
Secretaire Genera/ : Doct. PAOLO BONETTI.

ALLE Intellectueelen. Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze Brij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.
Prijs der afdruksels.
De inzenders van mededeelingen kunnen

op uitdrukkelijke aanvraag afdruksels van
hun werk bekOmen aan de volgende prijzen.
50 exemplaren
zonder omslag
met omslag
fr. 25.—
4 biz.
fr. 45.8 blz.
35.—
55.80.16 blz.
60.—
100 exemplaren
4 blz.
30.—
55 —
67.50
8 blz.
42.50
100.—
16 blz.
75.—
In deze prijzen zijn de 20 kostelooze
nummers begrepen.

Kunst- en Handelsdrukkerij

J. VAN WESENBEECK
•

Co nstitutiestraat, .74, Antwerpen.

B&onder ingericilt voor het uitgeven van WetenschappehYke Werken.

E
April 1922.

Verschljnt maandelijks.
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Abonnement : 17 fr. per jaar. Losse nummers fr. 1,50 Voor Nederland : 711.

Postcheekrekening
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76428

Natuurivetenschappelijk
Tijdschrift
Talk van het Vlaamsch Hatuurkundig Congm an van den
Wetenschappeliiken siring van Antwerpen
OPSTELRAAD:
Dr med. H.Allaeys, Antwerpen ; Dr sc. A.Biltris,Eecloo; Dr sc.J.Fl.Boonroy, Antwerpen ;
E. H. C. Camerman, Wachtebeke ; Hgl. Dr med. Fr. Daels, Gent ; Hgl. Dr sc. Cam. De
Bruyne, Gent ; M. de Decker, Antwerpen ; E.H. A.De Jaegher, Poperinghe ; F. De Roy,
Deurne ; Hgl.veearts Leop. Frateur,Leuven ; Edw.Frison, Antwerpen ; Dr med. J.Geerts,
Brussel ; Dr sc.J.Gillis, Gent ; L.Giltay, Pcof.A Havermans, Antwerpen; Dr sc.J.P.Lotsy,
Velp (Nederl.) ; R. Naveau, Antwerpen ; Dr sc. A. L. Notenbaert, Turnhout ; Dr sc.A. Pil,
Mortsel ; Dr sc. G. Poma, Antwerpen ; E. Poppe, Antwerpen ; Dr sc. J. Poppe, Gent ;
Hgl.Dr A. Reychler, St Nikolaas ; Dr med. F. Sano, Gheel ; Dr cc. H. Scheerlinck,
Gent ; Ldb. Ing. J. Sebrechts, Brecht ; E. H. Prof. L. Senden, Antwerpen ;
Dr med. et cc. Fred. Speyers, Antwerpen : E. H. Dr sc. A. Van Beirendonck,
Antwerpen ; E. H. Hgl. Ldh. Irtg. J Van Buggenhout, Leuven ; Hgl. Ldb. Big. Cyr.
Van Damme, Gent ; Dr sc. R. Van den Dries, Antwerpen ; Hgl. Dr sc. A. J. J. Van de
Velde,• Gent ; E. H. A.Van de Wert, Mechelen ; Hgl.Dr cc. Van Hove, Gent ; Dr sc.R. Van
Melckebeke, Antwerpen ; E. H. Dr sc.Van Molle, Mechelen ; 0. Van Schoor, Apotheker,
Antwerpen ; Dr sc.C.Vernioesen, Elsene ; Dr cc. J.E.Verschaffelt, Haarlem (Nederl.)
Schrijver : R. Naveau
Beeldekensstr. 272, Antwerpen.

Penningtneester : M. de Decker
Van Leriusstraat, 53, Antwerpen.

Dr med. J. Geerts, 69, Gentschesteenweg.
Gouwsekretariaten : BRUSSEL
Dr cc. J. Gillis, 3, Yzerdreef.
GENT
HERENTHALS Aug. Keersmakers, (Bouwel).
Jos. Van Tichelen, 91, Vaartstraat.
LEUVEN
MECHELEN
E. H. A. Van de Werf, Klein Seminarie.
Dr sc. A. L, Notenbaert, 20, (iroote Markt.
TURNHOUT
Sekretariaat : Nederland. Hgl. Dr cc. J. E. Verschaffelt, 14, Vredehofstraat, Haarlem.
Sekretariaat : Ned. Indie. Dr Paul van Oye, Tasikmalaia, Java.
Het ahonnement loopt van of de maand der inschrijving.
Studenten inschrijvitzgen mocten op de sekretariaten genotnen worden (ab. 10 fr.)
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Eene uitmuntende fotoplaat
voor de Iichte Zomermaanden
is de Gevaert plaat met

ROOD ETIKET
(H ooggevoei ig)

Uitstekende afdrukken
bekomt ge steeds op

GEVAERT RIDAX
een

gaslichtpapier,

dat

zonder

donkerkamer bewerkt kan worden en
in twee gevoeligheden wordt geieverd :

Hard :

voor dunne, grijze of overbelichte
negatieven.

Normaal :

voor goed doorwerkte, kontrastrijke
of dichte negatieven.
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tiatuurwelenschappelijk Tfidschrift
Talk van het
illanmsch Natuurkundig Gongres en van den ligtenschappelijhen Hying van Antwerpen.
INHOUD. — Het verband tusschen dampspanning, verdampingswarmte en soortelijke
Plaatselijke
warmte 131j lage temperatuur, door Dr. f . E. Verschaffelt. — Over Phaenologie.
Geschiedenis van een Moeras, door _J. Hennen. — De Muscineen, door
Dier- en Kruidkunde.
H. Van den Brbeck. — Boekennieuws. — Mengelmaren.

Het verband tusschen dampspktnning,
verdampingswarmte en soortelijke warrnte
bij lage tetnperatuur,
Ducat J. E. VERSCHAFFELT.
(lo dampspanning p van een
Algerneen wordt aang.motnen, dat tu.;sch
d.i.
vloeistof en hare moleculairo verdampirLswartate ), 1)6 lag() t-mperatuur
laag ten opziehte van de kritische temperatuur — de betrekking bestaat :
dlogp
(1)
WY'
d' r
NV:1a nnf.de hodoeld
(R is de gasconstante, uitgedrukt in dezelHe eenheden als
een hepaald gebied als 1 ► , , nq loring
worth niet alleen, dat deze betrekkin2:
gelds, maar ook nog, dal, de grand van natiwkeurigheid, waarmede zi,j gal . hoe
langer hoe grooter worth. naarniate de temperatuur tot nul nadert ; rii. a. \v. zij
wordt als een grensbetrekking beschouwd.
Deze grensbetrekking heett in di'n Iaakten tijd herhaaldolijk toepassirig
gevonden 1), en worth onvoorwaardelijk als juist aangenomen; daarorn liwarn het
me niet ongewenscht voor, de vraag to : is wel overtuigend bewezen, dat
de vergelijking (1) als .!rensbetrekking geldig is
he grond van die betrekking is zuiver theoretisch : ze berust nl. op do
mechanische wartnteleer, en volgt uit de bekende vergelijking van CLAPEYRONCL st.USIUS :
dp
(2)
dI = T
(v„ en v 1 zijn de moleculaire volumiiia van verzadigden damp on vloeistof), wanneer men daarin bepaalde vereenvoudigingen invoert, nl. ten eerste, dat v 1 , (het
moleculairvoiunien van de vloeistof), to verwaarloozen is t. o. v. dat van den
damp (v„), ten tweede, dat de verzadigde damp in den idoalen gastoestand verkeert,
d. w. z. dat, v, voldoet aan de betrekking :
pv, = RT.
(3)
1) Zij ligt b. v. ten grondslz;g aan de bepaling van de zoogenaamde « chemische constante
b.v. STERN, Zeitschr. f. Elektrochemie, 25, 66, 1919.

Zie

Het is orndat deze twee vereenvoudigingen slechts een benaderde geldigheid
hebben, dat de betrekking (1) slechts benaderd is, en omdat die vereenvoudigingen
bij de grens 'F — o als volmaakt nauwkeurig worden beschouwd, wordt (1) als
grensbetrekking aangenomen.
Welke zijn nu de gronden, Nv a a rop die vereenvoudigingen berusten ? Die zijn
niet weer van thermodynamischen, dos theoretisch exacters aard : deels zijn ze van
proefondervindelijken, deels van rnoleculair-theoretischen aard. De waarneming
heeft nl. geleerd, dat, terwijl het soortelijk vloeistofvolumen met dalende temperatuur steeds kleiner wordt—behoudens de enkele gevallen, waarin ze een minimum
bereikt,— het dampvolumen steeds grooter wordt, en hij de laagste temperaturen,
\yaar het nog gemeten kan worden, duizend en zelfs tienduizend rnaal grooter is
dan het vloeistofvolumen. Op grond daarvan meent men te mogen aannemen, dat.
terwijl het vloeistofvolumen tot een eindige grens nadert, naarmate 'F de nulwaarde dichterbij kornt, het darnpvolutuen tot in het oneindige aangroeit. De
moleculairtheoretische beschouwingen on -I-trent vloeistof- en dainptoestand bevestigen trouwens deze opvatting, die ook door het onderzoek der toestandsvergelijking in de nabijheid van T wordt gestaafd 1),In het isotherruendiagram drukyolurnen diagram) wordt dit hierdoor uitgedrukt„ dat de grenslijn vloeistof-damp
dicht bij den oorsprong de v-as snijdt , terwijl ze bij groote v's die as asymptotisch
Dad, rt.
Niet zoo eenvoudig is het gesteld met de tweede onderstelling, dat bij lage
temperatuur de damp de ideale gaswetten volgt, vat bij beschouwingen over
verdamping bij lage temperatuur toch steeds wordt ondersteld 2). Hier ook leert
wel is waar de proef, dat bij voldoend lage temperatuur de nagenoeg verzadigde
en zelfs oververzadigde damp hi,j benadering aan de wetten van Boyle en GayLussac voldoet, maar dat die wetten voor den damp in de nabijheid van den
verzadigh4stoestand ook als grens\vetten golden, is niet van zelf sprekend, en ook
Diet onraiddellijk op theoretische gronden te bevestigen. Of zulks al of niet het
geval is, hangt of van de wijze, waarop de grenslijn door het isothermennet been
loopt : die grenslijn snijdt wel de isothermi-n in punten, -waarvan de abscis hoe
langer hoe grooter wordt, maar ook de punten,waar de isothermen met volmaakte
gasisothermen beginnen samen te vallen, rukken hoe langer hoe verder -weg naar
den kant der groote volumina, zoodat het niet a priori zeker is, dat de grenslijn
ten slotte die punten bereikt, en overschrijdt.
Volgens de oorspronkelijke toestandsvergelijking van VAN DER WAALS is
bij lage temperatuur de betrek king (3) werkelijk volmaakt geldig 3); dat is hiervan
het gevolg, dat de grenslijn veel glooiender verloopt dan de lijnen « van standvastige afwijking » der ideale gaswetten, waarvan de vergelijking is :
Iry
1 -- R ,1, = (constant),
zoodat de grenslijn die isanomalen snijdt naar den kant van dalende E . Inderdaad, schrijft men
pv =- RT ( 1 ±

B
v

C i

v 2 -1- • • • • /

dan is bij zeer groote v de vergelijking dier lijnen van constante afwijking :
(1) Zie b.v. Natuurwet. Tijdschr., Mei 1921, blz. 97.
2) Zie b.v. STERN, loc. cit.
3) Natuurwet. Tijdschr., loc. cit.

74

(4)

B

(5)

en aangezien in 't geval der oorspronkelijke toestandsvergelijking van VAN DER
WAALS

b--

a

is de vergelijking der lijnen van standvastige afwijking
RI" i
I ," a
V=
b
(6)

of bij zeer lage T
a
a
constante.
pv2 ___
hE
RTh
De grenslijn daarentegen heeft als vergelijking bij zeer groote v I)
v

(7)

bRT of pv 2 log v2 — ba •
(8)
—a
In een zelfde punt (p, v) hebben dus de drie lijnen : de isothertne, de isanomale en
dp
de grenslijn respectievelijk de richtingscoellicienten
dv
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zoodat de grenslijn werkelijk tussehen de twee andere in ligt, en eigenlijk oneindig
weinig van de isothernie afwijkt.
De wijziging, die ik aan de oorspronkelijke toestandsvergelijking heb aangebracht, door toenemende associatie bij lage temperatuur to veronderstellen 2) — a
werd daarbij een functie van den associatiegraad, — brengt Been verandering in
deze eonclusie ; ook dan liebben isothermen, isanomalen en grenslijn zelfs in de
nabijheid van T = 0 hetzelfde verloo ► , als zooeven werd geschetst, \vat hiermede
samenhangt, dat zelfs bij T = 0 de verzadigde damp niet geassocieerd is.
Lit de \vaarden der viriaaleoefficienten B, C, enz. hi,j verschillende temperaturen 3) blijki, evenwel, dat de coefficient B met afnemende temperatuur veel vlugger toeneemt in volstrekte waarde, dan aan een orngekeerde evenredigheid met T
zou beantwoorden ; de wijze vaarop B en ook de andere viriaalcoeificienten met
i veranderen werd door KAMEU LING H ONNES voorgesteld door reeko wik1
kelingen naar mach ten van
Die reeksen bevatten een eindig aantal terrnen,
log v2

(loch kunnen sleehts als binnen bepaalde grenzen geldig worden ► esehouwd ; wilde
men daarbij nog lagere ternperaturen opneinen, dan zouden daaraan zeker nog
hoogere maehtstermen toeg-voegd rnoeten worden, en zoo is het niet onrnogelijk,
dat die reeksen dicht bij T=0 transcendent zouden worden ; m.a.w. het vermoeden
is gerechtvaardigd, dat B b. v. een exponentieele functie is van

T
1

,d, w. z.

JJ

B=

T*

Is dit het geval, dan krijgeti de isanomalen een dergelijk ver-

loop, als zooeven voor de grenslijn werd gevonden, en dan wordt weer onzeker,
welke van beide lijnen de sterkste Melling heeft. 'Poch meen ik nog uit de toestandsvergelijking to mogen besluiten, dat zelfs in dat geval de grenslijn de isanomalen
snijdt naar dalende E toe.
1) Natuurwet. Tijdschr., loc. cit.
2) Versl. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 30 Juni 1917.
3) Zie b.v. H. KAMERLINGH ONNES en W. H. KEESOM, Die Zustandsglelchung, Encykl.
d. Math. Wiss., V. 10, bdz. 115.
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Is toch B een exponentieele f unetie van

1

, dan beteekent dat voor VAN DER

WAALS dal a een zoodanige functie is ; voert, men die onderstelling in, dan wordt
in mijn besehouwingen onitrent de toestandsvergelijking in de nabijheid van het
absolute nulpunt niels veranderd : de alsdan nog by mthetisch gestelde vereenvoudiging, dat de verzadigde damp aan de vergelijking (3) voldoet, voert tot geen
tegenspraak, en dezelfde uitdrulaim2,en voor v 2 en p blijven geldig; alleen wordt
de vell.!elijking der grenslijn bij lage 'I' ingewikkelder. Daarin kan geen essenlieele
verandering worden gebracht door Ilet leit, dal, b binnen eindige grenzen een
temperatuur en volumenfunctie is, tn ook a missehien nog als volumenfunetie
beschouwd moet worden. Maar dit betoog berust ten slotte loch op een bijzonderen
vorm van toestandsvergelijking,en men moet bedenhen,dat, terwijI het verloop der
isanomalen alleen door dat der isothermen bij groote v worth bepaald, het verloop
der grenslijn 'an dat der geheele isotherme afhangt, en het lijkt me niet onmogelijk, dat men zoodanige toestandsvergelijking zou kunnen opstellen, dat de grenslijn de isanomalen in ongunslige Hating snijdt. Onwaarschijnlijk lijkt dit me
eehter wel. Bij gebrek aan een volslagen lJevvi,js homt het me dus althans waarschijnlijk voor, dat werkelijk de betrekking (1) als grensvergelijking geldig is.
Het versehil in karakter tussehen de twee vereenvoudigingen: verwaarloozing
van v, ten opzichte van v 2 en toepassing van de vergelijking (3) op den verzadigden
damp, kali eenvoudig aldus worden uitgedrukt, dat de IA de eerste vereenvoudiging
v
begane lout van de orde
is, bij de tweede van de orde
; waar nu verV ,1
V2
ntoedelijh B oneindig groat wordt bij — 0, is de eerste foul. oneindig veel kleiner
dan de tweede ; van de eerste mag als zeker aangenomen worden, dat ze tot nul
nadert, terwij1 liet alleen waarschijnlijk is, dat dit ook met de tweede het geval is.
In het voorgaande wend gesproken van de dampspanning van een vloeistof.
De betrekking (1) wordt eehter ook toegepast — en zelfs voornamelijk — op het
evenwicht vaste toestand-damptoestand. I)at in dit geval, waar de dichtheid van
den damp meestal niet waarneembaar is, v, ten opzichte van v 2 to verwaarloozen
is, is duidelijk om dezelfde redenen, als hierboven is uiteengezet. Wat betreft de
vraag, of ook in dit geval de vergelijking (3) als grensbetrekking toepasselijk is,
deze inoet, wanneer het antwoord op de overeenkomstige vraag voor het
evenwicht vloeistof (onderkoeld)- damp bevestigend luidt, ook bevestigend worden
beantwoord ; bij gegeven temperatuur is de evenwichtsdruk voor de waste phase
immers lager dan den evenwiehtsdruk van de onderkoelde vloeistolphase, zoodat
de grenslijn vaste toestand-damp de isothermen snijdt bij grootere volumina dan
de grenslijn vloeistof-damp ; dringt dus de laatste hoe langer hoe dieper in het
gebied waar (3) geldt, dan moet dat a fortiori voor de eerste het geval wezen.
Een tweede vergelijking, die vaak als grensbetrekking bij lage T toegepast
wordt 1),en die uit dat oogpunt ook wel wat van dichterbij mag worden bekeken, is
(C )., — (C
(9)
dT
P
P 1)
en (C p )2 de moleculaire \varmten zijn, bij standvastigen druk,van de
waarin (Ca,
coexisteerende vloeistofphase (of vaste phase) en dampphase. Men leidt die betrekking of b.v. door differentiatie van de algemeene uitdrukking voor de verdampingsw arm te :
= T (S2 - S1) •

(1 0)

1) En die mede ten grondslag ligt aan de bepaling van de chemische constante. Zie b.v. STERN,
loc. cit.
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waarin S 2 en S 1 de entropieen zijn van de twee evenwichtstoestanden, en daaropvolgende vereenvoudiging bij lage temperatuur. Door differentiatie vindt men :
_dS 1 )______ ), +T CS2 ) 4_,c,2)
'S
d p T csi)
'
___
cl.) ' = S., S I
T CS'
dT
d'F
dT
T
(.3T p
;r1"1-' d' 1'
;r1' p
;S i \ dp
),
—
,
—
+ (C2 ) — (C)
(11)
,, — T dp
) (v2-v1)-T ( r) p / T dT
T
'
.)1'
d'1'
voert men nu weer als vereenvoudiging in, ten eerste, dat v, t. o. v. v 2 te verwaarloozen is, en ten tweede, dat V 2 aan (:3) voldoet, zoodat
1 v2
=R
P
;11 )p
'
dan is
dlogp
( 1 2)
± It'
(C2)1) — (C1)1)
d'I"f
waaruit, in verband met (1), ale betrekking (9) volgt.
Bij deze vereenvoudigingen dient men evenwel op zijn
zijn, met het
oog op het feit, dat de termen van (11) van versehillende order van grootte zijn.
d) ,
Men bedenke nl., dat (C 2 )„ en
waarsehijnlijk eindig zijn, terwiji de proof
dl'
heeft geleerd,dat (C 1 lp in do nabijheid van 'I' =0 oneindig klein is; daarentegen zijn
(v 2 -v 1 )
dp
en T
zeker
zeker wel oneindig groot ; in zulke oinstandigheden is
;T
het natuurlijk uiterst gevaarlijk, deze twee laatste terrnen tegen elkander weg to
laten vallen, omdat ze in eerste benadering aari elkander gelij k zijn, want dan
verwaarloost men daarbij alliclit termen, die met de overgeblevene termen vergelijkbaar zijn, of missehien wel grooter zijn dan deze.
Nu kunnen We ors wel een voorstelling maken, omtre.4 de betrekkelijke orde
(1),
van grootte der versehillende ternien. Nemen we aan,dat (C 2 )„ ,
en i. eindigzijn
dI'
bijT=0,dan is oneindig
groot van de eerste orde, terwijI ten opzichte van
I.
de verwaarloosde stukken van den laatsten term van (I), zooals boven gef.egd,
i B
respectievelijk van de orde v
en zijn. Nu schijnt uit het onderzoek van de
v,
v2
toestandsvergelijking in de nabiiheid van 1-0 wel te volgen, dat v 2 van de orde
e

is ;

.

.

dit bet geval, dan zijn de verwaarloosde termen zeker oneindig

B
met ((:1)p vergelijkbaar, of
v2
mischenvalgrod—ust.v(C
1 ), oneindig
groot — kunnen wezen.
Er zijn nu twee formules, waardoor het verloop van (C 1 )„ worth voorgesteld ; de
eene, die van EINSTEIN, bij lage T
Klein, en zoo zou alleen de term van de orde 1

(C 1 ) p = :;

T

ripd

e

de andere, van DEBYE, vereenvoudigt zich - zoodanig bij lage T, dat (C,), daar
evenredig wordt met T 3 . Volgens DEBYE is (C,), zeker oneindig groot t. o. v.van
de verwaarloosde termen ; inaar ook EINSTEIN's uitdrukking voor (CO p sohijnt
1
B
van oneindig lagere orde to zijn dan
zoodat de vergelijking (9) wel
T
v2 ,
als juiste grensbetrekking mag worden aangenomen, vooropgesteld althans, dat
dit ook met (1) het geval is.
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Over Phaenoiogie.
Moet ik aan de Lezers van dit tijdsehrift uiticggen vat Pliaenologie is ? Het
is de wetenschap, die zich bezighoudt met de studie der periodiek weerkeerende
biologisehe versehijnselen, zooals b.v. voor de planten : lwt ontluiben der bladeren, het bloeien, het rijpen der vrueliten, het welken en vallen der bladeren ;
voor de kruipdieren : liet tijdperk waarop de wi ► terslaap begird, en ophoudt, het
[Jaren geheurt ; vow' de insecten, het uilkomen der eieren, liet ondergaan der
gedaanteverwisselingen, het voortplanten ; voor de trekvogels, het a.ankomen
en verirekken, en zoo kan die wetensehap zich over al de levende organismen
nitbreithlen.
Al kali liet eenvoudig waarnenwn en opteekenen dier verschijnselen reeds
merkwaardige dingen aan het licht brengen, zoo -wordt doze studio echter maar
eerst interessant als men daarbij nota houdt van al de bijkomende onistandigheden die op liet verschijnsel invloed kunnen liebtlen. 1 ,74n als die waarnemingen
zich dan uitstrekken over een groot gebied, gedaan worden zoo, dat hun resultaten met elkuar kunnen vergeleken worden en over een lange reeks van
jaren loopen, dan bestaat er moo4ijklleid de wetten te ontdekken die den gang
dier natuurversehijnselen regelen.
I)e plantenphaenologie is zeher Let incest beoefend geworclen, 0111 redenen
die voor de hand liggen. Limit-ens, mutIt ik, was de cerste die de groote waarde
der phaenologie inzag en -waarneming, op groote trachtte in te richten.
In ons laud heeft ()netelet resultaten in het liehl gegeven van plantenphaenologische waarnemingen die zich uitstrekken over geheel Midden-Europa. In 18 -18
publiecerde M. .J. C. HOUZEAU wat hij noertide een « Calendrier des phenonnes
naturels our la basse Belgique » -waarin de nicest merkwaardige periodieke
verschijnsel en nit dier- en plant( nwereld burr plants, vinden tegelijk met nieteorologische bijzonderheden.
In het buitenland b.v. in Nederland en Duitsehland bestaaan er vereenigingen
die zich met phaenologisehe waarnemingen bc..zighouden.
Wat de waarde van zulke waarnemingen is, ham men besetlen als men
bedenkt dat de biologisehe verschijnselen order den invloed staan van al de
factoren die samen vormen vat wij noemen N klimaat : warnite, licht, ocilltigheid, neerslag, heerschende wind, en dat we in de phaeriologie een praktisch
middel hebben oni de resullante van dat complex van invloeden te meten, dat
het het eenige middel is om op eenvoudige tin sprekende -1,vijze liet klimaat
te bepalen.
Als de phaenoloog zegt dal de algenwen voorhomende planten : meikers,
skedoorn, peer, syringa, paardetaasianje, witte meidoorn, enz. tinier bloei bij
ons kenmerhend is voor de Lente, in Coimbra in Portugal, ongeveer zes weken
vroeger bloeien dan b.v. road Brussel, dan kriigen we tneli een veel aansehouwelijker en plastischer beeld van het klimaat dier beide plaatsen dan wanneer we
eenvoudig de geniiddelde teniperaturen henden van Februari tot Maart te Coimbra
en te Brussel.
Hetzelfde resultaat bereikt Leon FREDERic, voor writ belreft het klimaat in
de Maas-vallei bij Luik en dit van het Plateau der Baroque Michel, waar hij
vaststelt, dat in de vallei, het batten en bloeien der incest voorkomende
planten : nareis, Berk, meidoorn, sleedoorn, lelietje van dalen, veldkers, steeleik,
ongeveer een maand vroeger gebeurt dan op de hoogte, waar de boomen ongeveer
twee weken eer de hersfttint aannenien dan in de vallei.
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Zoo komt dus de phaenologie in innige betrekking met klimatologie en
aardrijkskunde en moet de eene wetenschap helpers, vragen op te lossen door de
anderen gesteld. Zoo b.v. hoe wordt het, klirnaat befnvloed door geographische
breedte en lengte, door ligging boven den zeespiegel, door sarnenstelling van den
grond, door plaatsing tegen lucht en zon, enz.
Maar ook op het gebied der zuivere plantkunde rnoeten rnerkwaardige dingers aan den dag komen, zoo b v. waarom en hoe de uitwendige omstandigheden
de verschillende planten verschillend beftivloeden, zoo dat bij een koud voorjaar
zekere planten veel achterblij von, andere bijna niet, en omgekeerd, bij een vroeg
voorjaar sommige planten vroeg tot het actieve leven terugkeeren, andere
weinig of niet op die uitwendige factoren schijnen te reageeren.
Bovenstaanden werd geschreven om belang te wekken voor phaenologie en
er toe te komen over ons land een aantal waarnemers te vinden of te vormen die
willen bijdragen tot de vordering dozer wetenscha,p. Moeilijk is het niet wat van
de medewerkers wordt gevraagd.
Ziehier een lijst voor phaenalogische waarnemingen (in degedeeld door
Dr Bos, Wageningen.)
Datum en 'wand aan to teekenen van :
B () : do hla,doppervlakten worden good zichtbaa.r op verschillende plaatsen
aan vele, gemiddeld vroege exemplaren.
B : de eerste bloesems staa,n, in belloorlik aantal open, als voren.
✓ : de eerste vruchten zijn rijp, als voren.
B G : het Bosch is groan, bijna overal de bladen ontplooid.
H : herfsttint door 'neer dan de hellt der boomen aangenomen.
flazelaar (Corylus avellana) B (stuift)
Witte paardenkastanje (Aesculus hoppocastanum) B
bode aalbes (Ribes rubrum) 11
Berk (Betula alba) B (stuift)
Berk Melilla alba) B 0
Zoete Kers (Prunus avium) II
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Meikers (Prunus cerasus) B
Vogelkers (Prunus padus) B
Peer (hoogstani) 11
Beuk (Fagus sylvatica). B 0
Appel (hoogstam) 13
Gewone steeloi k (Quercus pedunculata) B 0
13 Huh (Fagus sylvatica,) B G
Gewone paarse sering (Syringa vulgaris) B
Witte dick tern narcis (N. poeticus) B
Witte paardenkastanje (A. hippocastanum) B
Witte meidoorn (Crataegus Oxyacantlia) B
Gewone br(ini (Spa,rtium scoparium) B
Gewone steeleik ((. pedunculatus) B. G.
Gouden regen (Cytisus laburnum) 13
Lijsterhes (Sorbus aucuparia) B
K weepeer (Cydonia vulgaris) B
Vlier, gewone groene, (Sambucus nigra) B
Winterrogge (Secale cereale hibernum) B
Framboos (Rubus idaeus) B

Sneeuwbes (Symphoricarpus racemosa) B
Gewone sake (Salvia.
B
Rood( kornoelje (Corrius sanguine.1) B
(.1.4;worie smalbiadige liguster (Ligustrum vulgare) B
Boole aalhes (1-1 rubrurn).V
Zornerlinde (Tina granditolia) B
Winterlinde (Tilia parvifolia) B
Witte lelie
candidurn) B
Fraintioos (thibus idaeus) V
Winterrogge (S. cereal() begin v. d. oogst.
Snecuwbes (S. racemosa) V
Lijsterbes (S. aucuparia) V
Vlier (S. nigra) V
Liguster (L. vulgare) V
Witte paardenkastanje (A. hippocastanum) V
Witte paardenkastanje
hippocastanum) H
Beak (F. sylvatica) H
Berk (B. alba) H
Gewone steeleik (Q. pedunculata) H.
Ook ariderc- planten kunnen waargenomen worden met inaelitneming van
bijkomende omstandigheden.
Een bezwaar is er, raarop men, bi,j de waarneraing, stuiten zal de onzekerheid der schatting, welke datuni rnoet Belden. Bij die schatting moet men zich
later leiden door het Bros der planter] in de omgeving. Vooral moeten de voorloopers en achterblijvers worden uitgeseliakeld. 't Is een kwestie van oefening en
geed onoyerkomelijke moeilijkheid.
Wie zich voor de zaak interesseert, wordt verzocht zich to richten tot
schrijver van dit artikel, Catharina Beersmansstraat 42, Antwerpen, die gaarne
verdere inlichtingen verstrekt en waarnemingslijsten opstuurt.
Het resultaat der waarnemingen wordt dan op 't einde van 't jaar aan boven
aangednid wires teruggezonden. Daar \vorden dan verzamellijsten geinaakt met
opmerkingen en verinelding der waarneniers. Een algemeen verslag wordt opgesteld, voor het Tijdschrift en een separaatafdruk aan de waarnemers gestuurd.
Als de zaak Iukt treden we in verbinding met buitenlandsche phaenologische
vereenigingen en trckken in onze waarnemingen de vogels en de insekten.

Plaatseliike Dior- en Kruidkunde
Den Steenuil (Athena of Carina noctua &op.) Door tussehenkomst van mijn
waarde collega, Rich. Bleys, ontving ik het lijk van een Huipje. Hoe het kwam
dat het diertje dood was, kon de kleine, die het voor zijn Heer medegebracht
had Diet zeggen. Ntijn onderzoek woes echter uit dat het voorhoofdsbeen met zijn
groole luchtholle ingedrukt en het oog langs dies Kant vernield was, terwij1 de
lialswervels tusselien den Ven en nde" losgerukt waren. De 'Hensel', die, niettegenstaanden zijn kortzichtigheid, toch alles beter wil weten en verbeteren wil,
had bier weer net zijn grove hand ingegrepen en een hoogst nuttigen dorpsvogel
roekeloos vermoord.
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Het Steenuiltjo heeft in het volksbijgeloof een kwa,den naarn. Door heel
Europa beet hij : lijken- of doodenvogel, doodsroeper, weeklager en zijn gehull
worth als aankondiging van aanGhoek, Kefkef, koewiet, koewief, poepoe
staande sterfgevallen gevreesd. Moelit de leerplicht, de behrompen geesten van
landman en stedeling overtuigen dat het niets helpt een Huipje of een Kerkuil
boven de schuurdeur te spijkeren om rampen of booze geesten te keerer..

Cynips ramuli L. Op de inlandsche Eiken, vooral op het akkerrnaalhout,
in het Nachtegalenpark treft men dit jaar opvallend veel groote propgallen van
deze gal, uit een bladknop gevormd, en die ia Mei-,Tuni het uitzicht van een geelachtige vlokkige prop had, dus onzichtbaar tusschen do bladeren was. In ,Tuni is
de geslachtelijke vorm (mannetjes en wijfjes) uit die gallen gekomen : rood-gele
Wespjes van 2 mm., Andricus ramuli.
Roetkleurig liangen thans de ledige, uitgedroogde gezelschapsgallen aan de
haast ontbladerde Eiken.
Doch in de bladknoppen, binnen in een uiterst klein, glad, rood galhuisje
wacht de geslachtlooze zwart-roode vorm met geele po )ton Aprilmaand
of om den kringloop to her ► eginnen : Aphilotrix autumnalis min.)
1k nam een Havik waar :
rond 4 1 4 u. boven het middenstadspark, koers naar
1. Op Donderdag,
N 0 zettend.
rond :1 u., hovon mijn huurt (Z), recht naar het W
2. Op Zaterdag,
vliegend.
De sperwervorm in 't ;root, de lange staart en de breedere vleugels dan
die van den Boomvalk lieten inij toe den or.-4-elontlijk snel vliegenden, zwijgenden
vogel duidelij k to herkennen.

Astur palumbarius L

Tenebrioides mauritanicus L. Tusselien de retell van een nod kollkr, net een
parlij kiekeneren gevuld, vond ik 8 nnagos, 1• pop en ',"") larven (2 cm.) van den
Broodkever.
Deze pekbruine, blinkende Ostomithe
rnm.) hoort dulls in v( rmolmd
hour, onder boomschors, doeli nok bij hak kers. maalders en in graannia;..-'.1lion.
Onder boomschors en in rot. flout voedt de larve zielr net houtetendc snuitkeverlarven. In graanwaren vindt zij, huiten Calandralarven. die van den
Klopkever Sitodrepa panicea L. alsook de rupsen van Asopia farinalis L. en
Ephestia Kuehniella, twee Motten der meelachtige voorraden.

Segestria senoculata L. De gele Zesoogige Cellenspin treft men in den Winter
en 't Voorjaar vaak oniler losse sehors. steenen en ook in kelders aan.
BO het ledigen eener aardappelkist vond ik natuurlijk Muurassels (Oniscus .
die zich met de stengelknollen voeden. He meeste volwa,ssen individuen aseluL),
droegen aan de onderzijde nynifen van de Staartvoetmijt (Uropoda vegetans
Degeer). Tot daar, alles in den norm.
Len Segestria, die ik ook te voorschijn haalde, was er eveneens deerlijk
door bezet, - vooral de geledingen tusschen heup en dijring. Vier nymfen hadden zich
daarbi,j gevestigd aan de natuurlijIce openingen van het achterlijf : een bij het
geslachtsorgaan, twee bij de linkerademopening en een nevens de spuitepels.
1k zag tot hiertoe nog geen enkel Spin met Mijtennymfen ; en het vertoeven der
ruimteparasieten rond die kanaalopeningen herinner ik mij ook niet ooit
waargenomen to hebben (34)-:;).
AUGUST . HAVERMANS, Antwerpen.
Si

Geschiedenis V I l een Moeras.
Toen ik een kleine jongen was, — die tijd, helaas, is lang voorbij ! — lag,
in mimne buurt. eene niagere, onvruchtbare strook lands, waar, zooals men
toenmaals zegde, ooze lieve Heer nooit was voorbij gewandeld.
De grond had veel overeenkomst met dien der Calmpthoutsehe duinen, dock
zijne kleur was lichter, op sommige plaatsen zelfs helderwit en orn die reden
werd de geheele vlakte, nagenoeg een tiental heetaren, de Wit genoernd.
Wat magere struildieide (Calluna vulgaris Salisb.), enkele planten bezembrem (Sarothamnus scoparius Koch), bier en daar een tenger berkje (Betula
alba L.) maakten, met eenige hosjes buntgras (Molinia ccerulea Mona), heel den
wasdorn uit van « de Wit.
Aileen op Pen wat lager gelegen gedeelte, dicht bij de Middelbeek, stond een
mastboschje. Het was onmogelijk den ouderdom van dit boschje te berekenen,
want de meeste hoompjes Nergaten veeltijds den jaarseheut te inaken.
loch was die plaats door iedereen gehend, want daar lag het witte zand aan
de oppervlakte : men had het slechts op te scheppen. Ook kwamen de lieden uit
de buurt per krui -wagen, de boeren met kar en paard het kostbaar goedje weghalen, om hetzelve door moeder de huisvrouw, met kwistige hand en in sierlijke
arabesken, op haar rood gesehuurd vloertje te zien uitstrooien. Hoe meer zand
men stab, hoe dieper men groef, hoe blanker waar men bovenwierp. Men had
reeds een hail van een tiental meters doorsnede en twee meters diep uitgegraven,
zonder op de leemlaag te stooten : die zandmijn scheen onuitputbaar. —
-Hen
Op een sehoonen lentemorgen klonk de mare : De Wit is verkoeht !
Nagels fezelde het nieuws, over de haag, hare buurvrouw toe, zoo stil, dat heel do
buurt het gelijktijdig verism. Haar Neel was met bet nieuws afgekomen en die
wish het an een goed paart. Wel Seemeniskinderen Wat zegt gij, mensch ! De
Wit verkochi ! Welke dwaas heeft daar zijn zuur verdiend geld in durven steken ?
's Middags was de man gekend : 't -was « den Beer » een inboorling der
gemeente, die over jaren, met 'nen zottenhop, near California was vertokken om
goud to zoeken en nu met 'nen kruiwagen goud uit Amerika teruggekeerd was.
En die had nu « de Wit » gekoeht voor 'nen appel en een ei. Vat zal « den Beer
met dien doorslechten grond uitziflen ? Zal hij daar gaan boeren ? « Neon, lieve
zei een spotvogel — want die zijn er op mijn dorp ook — « hij gaat daar zijn
geld wegstoppen, 't kan niet roesten, de grond is to droog ?
Then men het den nieuwen eigenaar vroeg, antwoordde de brave roan —
want braaf was hij, doorbraaf zelfs, al beet hij « den Beer zulks heeft hij meermalen getoond. « 1k ga dien grond ontginnen, zooals ik dat in Amerika gezien
heb en clan zullen daar boomen wassen, die voor degene van California niet zullen
moeten onderdoen.
Zoo gezegd, zoo gedaan. De ontginning begon : de grond werd geroerd,
greppels werden gegraven, het water der Midddelbeek werd erin afgeleid, er
werd gernest, geplant en gezaaid. loch alle welige wasdom, Heel achterwege.
Den 13( er verloor er den moed en een gedeelte van zijn gE ld ; hij verlapte zijn
eigendom, weder voor 'nen appel en een ei en ,, de Wit » herviel in haar vroegeren
staat. Het laagst gelegen gedeelle met het mastboschje was, door het afleiden der
Middelheek, order water geschoien en ook onze zandkuil werd in een vijvertje
herschapyn met water, bolder als een lens.
Zoo'n holder water zien, zonder er van de frisehheid te onderzoeken, kunnen

de snaken moeilijk laten, vooral in den zomer. Ook begaven zij zich, na schoolti,jd, naar het Witven — zoo hadden wij het vijvertje gedoopt en zoo beet het nog
— en dan om het eerst 't water in. 't Was een geplons, een gejoel, dat het galmde
tot in de buurt. G-elukkige jeugd
Dit dagelijksch bezoek Meld onverwacht op. Eens dat ons troepje, reeds
half ontkleed, bij het Witven aanstormde, lazes wij er met ontzetting de onheilspellende woorden, door een dorpsartist op eene plank geschilderd :
Hier liggen wolfijzers en schietgeweeren.
Defanss de 'lagers.
Verschrikt dropen Nvi,j al, wel toeziende om toch maar niet in die gevreesde
ijzers te trappen en altijd bang de schietgeweren te hooren knallen tot wij, ons
► uiten gevaar achtend, een loopje namen, recta naar « de Prop. » Daar zouden
wij voortaan gaan baden : 't water was er niet erg proper en er zaten veel vischmoorders (Dysticus marginalis L) in die Prop, loch een buitenjongen ziet zoo
nauw niet.
Jaren vloden been ! In 1872 bezocht ik het Witven als kruidkundige. Het lag
daar nog even rustig, doch zijn water was troebel geworden en zijn helder blanke
bodem was niet nicer zichtbaar. De najaarsstornien hadden bier ook gewoed en
er allerlei afval ingesmeten, de natuur en de tijden herschiepen langzamerhand
het vi,jvertje in een moeras. zijnen boord bleeidende blau we gentianen (Gentiana Pneumonanthe L ), wat lager, tegen het water, tierde het smaibladige
gras (Eriophorum angustifolium Hoppe) en boven het watervlak yerhieven zich
honderde gele bleempjes van het waterblaaskruid (Utricularia minor L.)
Ik vischte een paar volledige exemplaren voor mijne verzameling, en, telkens ik
daarin dit lieve plantje terugzie, doemen al die zoete herinneringen in niij op.
Het vijvertje scheen nog arm aan waterbewoners : eenige w - aterloopers (Hydroschenen er zich te oefenen in 't seltaatsenrijden en een enkele
metra stagnorum
rugzwemmer (Notonecta glauca L) schoot naar' ender bij mijne komst. Een paar
breede waternitnfen (Libellula depressa L) zweefden yleugelsner ► end boven het
Ava t e • .
1)e tijd stoat niet stil
In U)17, heerde ik voor good terug naar mi,jn geboortedorp, der s ► reuk
indachtig : lien oude boom vale: liefst, waar hij geplant wend. I) jaren bebben
in mij het heilig ‘'utir voor plantkunde en natuurschoon niet gedoofd, intcgendeel,
en Let weder meet wel (loorslecht wezen, vv it men mi,j niet in het ► ose]] of op de
heide a,antreIfen.
Zekeren dag ging ik het Witven hezoeken. IIc nam mijnen weg dwars door
de besschen heen, links en reehts botaniseerend. Soros stond ik ietwat in twijfel
aangaande de richting, die ik moest rem n, want het was zoo lang geleden sinds
ik Bier laatsi kwani en allys was veel veranderd. Van verre boor ik het gekwaak
van groene kikkers (Rana viridis Roesel) ; ik richt 'DU naar dit geluid en weidra
sta ik bi,j eenen ► oel. Is dit nu het Witven '? Bedrieg ik mij niet ? Neen, ginds
loopt de Middelbeek en daar staan (le mast boompjes. Wat zijn deze klein gebleven
en' zij zien er tech zoo mid uit. 't Is nu volo ► zomer en zi,j schijnen nog van de
koude te rillen, zoo dik zitten zi,j in bun winterkleedsel, van onder tot boven
overdekt net een dichte yacht van allerlei korstmossen (Ramalina fraxinea
Koerb., Usnea hirta Ileffm.. Parmelia physodes Ach.). Lieve boompjes, gij die
getuigen waart van de spelen mijner jeugd, ik groet u yoor de vele en zoete
herinneringen, welke uw zicht in mi,j duet opwellen.
En Mier ! Dat is geen Witven meer, dat is een echt moeras ! Waar zijn de

blauwe gentianen ? Zij warden verdrongen door het stijve buntgras ; het -wollegras
ook heeft zich verder in de nit -wateringsgreppels teruggetrokken en uit het -water
is het laatste plantje t aterblaaskruid spoorloos verdwenen, alles heeft er de
plaats nioeien ruimen voor het Veer11110S (Sphagnum), dat hier zoo welig tiert,
dat de verscl , illende soorten malhaar schijnen te willen verdringen ; 't is alles
groen.
Dock, welke Sphagnumsoorten groeien bier zoo gezellig bij elhander ? Nu,
dat zullen wij gain onderzoehen ; onze namiddag zal er zeker aanhlijven. Niet te
afgezocht : Sphagnum
haastig, en gaan wij te weak met orck. Eerst den bover n
compactum EC. in vel der' Let hosch in het mos Hypnum cupressiforme L., bier
op die h dige minite : Cerafocon Turpurtus Brid. Uch. dat goedje vindt men
ON oral ! Nu den boord rond, tot legen het water ; welk tapijt, ! Hoven : Sph.
recur \ um (P.11.) Limpr. ; wat lager, Sph. recurvum var. mucronaturn Warnst.
en daar tusschen, die met de ronde, dikhe hooldjes, de vorm sphaerocephala
Wallis- 1. < an die Iarieteit. En bier, tegen den stollen oever, Sph. recurvum var.
amblyphyllum (Russ) Warnst. Houdt het nits op met die Sph. receurvum ? .Ta,
Loch, bier bij dien uitwateringsgreppel : Sph. obtusum var. recurviforme Warnst.
Al drie verschillende soorten en drie yarieteiten ! Wat vangst ! Vandaag zal ik
niet platzak te huis homen !
Nu 't water alpezocht. Ginds ligt eene lange prikdraad, die als dreg zal dienst
doen. Wat mag het zijn dat daar net zooveel pretentie het hoold boven het water
wil uitsteken ? Hier, verschijn ter yiersehaar ! Ali , gij that los ! Er uit zult ge !
Nu ga ik wat op den boord zitten, ern niet van verbazing one te vallen, -vvant ik
11( b daar de zoo zeldzarne Sph. fallax Warnst. gesnapt. Wat zwemt daar verde' . ?
Defanss de nagcr 't slond immers goed leesbaar op plank ; kom er nit, kerel !
T)e nog zeldzame Sph. Dusenii C. ,Tens. Neen, dit is te veel voor 'nen mensch ! En
ginds in 't midden, even beneden het watervlak : ook Dusenii zeker ? Good
geworpen, dial. komt hij : zooals ik dacht. Maar die Sph. Dusenii is veel grooter
en Wrier ! En zUne blaadjes zijn zoo lang, wel G it i mm.
Daar stond ik in eons tot over 't midden in 't voile modder. Dat -was nu mijn
eigen schuld, -want ik had zulken grooten luchtsprong getnaakt dat de drassige
grond niet bestand was tegen den weerbols. Hij was knock out. Wat zal mijn
liclatgrijs kostuum er lief uit zien ! Nu denkt gij, dat ik er gauw uitscharrelde !
kogel was nu door de kerk en ik stapte tastend ve,rder 't moeras in om er
Mis !
Jens.
eigenhaqdig (ik onderlijn dit \- oord) de zeldzame varieteit Sph. Dusenii
Warnst.
met
al
de
err,
die
zulke
zeldzaainheid
toekomt,
mijne
var. plumosum
herboriseertrommel hinnen to leiden. Wajit die variOei t mag wel zeldzaam
genoemd worden : Eene eerste maal ontdekt, in Finland, door Dr Harald Lindberg,
wat later gevonden door Dr Hall, bij Karlsfeld, in 't 1,1zerg-el?ergte, nog later, in
Zweden, door Dr Medelius en 1111 hies, in 't Wit ven.
Wat loch eon mensch al kan tegenkomen !
Mijne nederigheid verbiedt ntij u de bewondering te schetsen, welke ik mijne
medebut.2ers afdwong, toes ik, bi,j valavond, rijkelijk geparfumeerd en in groot
moerastoilet, kwalskwatscnd ons dorp doortrok. Of hadden die brave lui reeds
eon voorgevoel voor den roem, dien Cappellen in 't •ijk der sphagnologen te
vacbten stolid ! 1k verzwijg ook mijn gul onthaal to huis : Men hangs immers zijn
huishoudelijk wedervaren niet aan 't klokzeel !
lk vergenoeg mij niet net te botaniseeren om er eene prachtige verzameling
bijeen te brengen, waarin goed verzorgde exemplaren, op fijn papier geplakt, in
de noodige voigorde geschikt, tusschen stevige kartons bewaard worden. Voor mij
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is deze verzameling de natuur in rniniatuur, mijn studieterrein, vooral in den
winter, \Val11.10(T het weder niet toelaat die studie tel plaats zelve te doen. Te weer
de studie der wossen is werk voor het mikroskoop en bijgevolg kamerstudie.
Na mijne bevindingen aan het Witven, drong zich in de eerste plaats de vraag
op : hoe ziin die versehillende sphagnumsoorten in dien voormaligen zandkuil
aangeland ? Trachten wij dit vraagstuk op te lossen.
Voor enkele soorten, Spit. reeurvum b. v. is dit niet moeilijk. I)it veentnos is
vrij gemeen, bloeit overvloediglijk en zijne sporen, an slechts 25p doormeter
worden gemakkelijk in de lueht opgenomen en door den wind verspreid. Sph.
Dusenii bloeit zeer zelden ; zijne sporen hebben doormeter, zij vallen in het
water, waar de bloeiwijze geheurt en kunnen door uitvloeiend water medegevoerd
worden. Deze sphagnunisoort breekt daarenboven in den nazomer of ; bet bovengedeelte zwemt dan vrij rond en aan bet stengeltje, dat blijft staan, vindt men aan
de break, die joist aan een twijgenhundel gebeurt, eene broeiknop, die het volgende
seizoen het jaarlot zal waken.
En Splt. fallax ? Dien beeft Alen nog nooit in hloeienden staat gevonden ; men
weet zells niet van hem, of hij (", (1- of tweehuizig is. Docli wat men wel weet is,
dat \ an Sphagnum, evenals van de meeste mossoorten, een blaadje voldoen4 is
om zich tot plant te ontwilAelen en alzoo de soort voort 1.e zet ten.
Nlijn oordeel -was dos : Sph. Dusenii en Sph. fallax zijn door het instroomende
water in het Witven gebracht ; alleen de Middelbeek brengt hier hair water,
daarorn deze goed afgezoeht tot aan hare bron. Enkel Sph. cyrnbifolium Ehrh met,
op nmeer beschadowde ploatsen, hare varieteit virescens Russ was daar te vinthn
en deze soort komt zelfs niet in 't Witven voor. Eerste teleurstelling.
Nu al de graehtjes en greppels afgezoeht die hun water in de Middelbeek uitloopen. Ik vond er Sph. mundatum Huss. en Spit. auriculatum Sehpr. die insgelijks
in 't Witven ontbreken ; nergens trof ik een pijltje Sph. Dusenii noel' Sph. fallax
aan en er diende elders gozocht. 1k zocht niet elders, want op de plaats zelve vond
ik de oplossing van het vraagstuk, ziehier, hoe ?
Verleden jam., 't was in de lente, trof ik bij het moeras een koppel wilde
eenden (Anas boschas L) aan ; zij nestten wat verder in het bosehje.In den nazomer
deze houdon zich 11100r in
vond ik er eene vlueht slobeenden (Spatula clypeata
bet Noorden op, nesten daar, waren in trek en kwamen nu hij het moeras pleisteren. hen HAt ging voor mij op : die uitheemsehe Sphagnurnsoorten -Nvorden door
de waterv%.):els ingevoerd.
Deze meening werd nog versierkt door hetgeen i1 enkele dagen later
opmerkte. 1k had den ganschen dag rondgekuierd en zekerlijk een dertigtal kilometers afgelegd, Coen ik bij schemerdonker in de nabijheid van 't Wilven kwam.
Ik boor daar nog gerucht, bekgeklepper ; ik zie toe en bemerk met verbazing drij
ooievaars (Ciconia alba Boiss), twee oudjes en een jong. Ik heb die witheeren nooit
dan in troepen zien afreizen en daar stonden er nu parinantig drie te pleisteren. Ik
gis, dat jonge beer ooievaar — of was 't missehien een juffrouw ? — nog te zwak
om de vlueht te volgen, bier was neergestreken en dat de oudjes bun troetelkind
niet hadden wines verlaten. Zouden zulke waadvogels ook geen deel hebben in
het overbrengen van moerasplanten
Vrijdag, 17 Maart 1922. — I)ezen morgen braeht ik het wekelijksch bezoek
aan rnijn goeden vriend Henri. Ills naar gewoonte keuvelden wij over mos en
Sphagnum, want dat is ons beider stokpaardje. 's Namiddags wandelde ik naar
't Witven en kwam daar rond vier aan. Vie sehetst u mijne verbazing daar vijf
ooievaars aan te treffen, die, bij mijne onverwachte komst, bekklepperend opvlo-
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gen. 1k verhorg niij en oogdezena, : zij Never' boven de plaats stoeiend rondvliegen,
op en neder, in sierlieke zwenkingen ; een drietal breed° vleugelslagen en dan
weder in zweefstand met gestrekten onbeweeglijken vleugel. Na een tiental
ininuten, geen onraad vreezend, streken zij, in prachtigen zweeftocht, bij het
moeras neder.
Ik verwijderde mij in stilte en ik weet nu, dat het Witven eene ► leister plaats
voor ooievaars is en ik kan nu ook gissen, wie er de groene kikkers gekaapt heeft,
die ik al drie zomers mis. Och arme
IT ENN EN.

lie Museineen.
dunkt dat eenieder bij het lezen van dezen titel, de oogen wijd open trekt
en zich alvraagt wat de beteekenis van zulken zonderlingen naam zou kunnen
wezen. Doch, geachte lezers, er is geene reden om zich te laten afschrikken.
Muscineen is doodeenvoudig de naam van een groep onzichthaarbloeiende planten
samengesteld uit loofmos (musci), veenmos (Sphagna) en levermos (Hepaticce).
Loofmos vindt men bijna overal : op den grond, op de muren, boomstammen,
rotsen, enz. Het groeit, zoowel op droge als op natte plaatsen, zoowel in het water
als in het zand.
Het levermos komt men ook zoowat overal tegen ; doch, over het algemeen
meer op vochtige plaatsen.
Het veen- of torfmos is een bewoner van natte plaatsen : men vindt het in het
water, op de boorden der graehten, in vochtige hossehen en heidegronden, enz.
Zooals de naam het aanduidt, komt de torf voort van het torfmos. Ziehier op welke
wijze : De soorten die moerassen bewonen, wassen filmier voort en hlijven nochtans steeds even groot want hetgeen zij aan den bovenkant verlengen, verkorten
zij aan den onderkant. Het afgestorven den valt op den hodein van het moeras en
verandert in turf. Eon moeras dat nooi t uitdroogt, kan na jaren eene meterdikke laag turf voorthrengen.
Met groot genoegen hebben wij vastgesteld dat er te Antwerpen in da
laatste tijden een merkelijk aantal liefhehhers van plantkunde zijn bijgekomen
en dit is voornamelijk te danken aan de werking van de vereenigingen
David van Mauden en Wetenschap ► elijke Kring ; doch, alboewel dit getal
vergroot is, is het Loch nog veel te klein. Hoevelen zijn er Diet die hunne plantenkerinis willen uithreiden, maar zulks niet kunnen bij gehrek aan de noodige,
middelen en -wel hijzonder aan gebrek van ondersteuning...
Hetgeen waar is voor de zichtbaarhloeiende planten (phanerogamen), is nog
meer waar voor de onzichthaarbloeiende planten (kryptogamen) ; zonder.inedehulp van vaklieden geraakt men er niet door.
In de hoop nuttig werk to verrichten, stellen wij ons aan de hesehikking dergenen die met de muscineen willen kennis maken.
ij zinnens enkele wandeXis een gemakkelijk propagandamiddel, zijn
lingen in den omtrek te maken en stipt de plaatsen aan te duiden der niuscineen
die wij ontmoeten. Wij zullen er eenige opmerkingen aan toevoegen om de zaken

te vergemahkelijken. Wij vangen aan met een uitstapje naar het vermaard
.Peerdsboseh , en stappen of van den tram aan den 41einen barreel. , Wij volgen
de groote baan op Brasschaet, ivaar, zonder Laarsche beek » over te steken,
slaan wij reel-its at' en volgen den breeder aardeweg door het « Peerdshosch tot
aan de pomp.
De rechter kant van dezen eg is gezoomd door eerie breede kasteelgracht.
Reeds op enkelo snapper van den steenweg en ook verde'. door, ontmoeten wij op
de houten palen in de gracht de Amblystegium riparium Br. cur. vat . . distichum
N. Boul. Kennelijk aan zijne lange, puntige, smalle en tweezijdig geplaatste Haderen.
In dezelfde gracht treft men het grootste mos van ons land aan : de Fontinalis
antipyretica L. var. robusta ('argot, welk eerie h ngte van 50 eentimers kan bereiken, met bladeren van 1 c. lang. en 1,2 c. breed. Die bladeren zijn
nagenoeg als een klein bootje. Pit mos groeit aldaar op de houten palen en bijzonder op het houtwerh aan he hlein sluisje. lie noordervolkeren ornwinden hunne
kostbaarheden met dit mos orris ze van het vuur te vrijwaren,varidaar zijnen imam.
Nabij de gracht op den grond, ontinoeten wij Brachythecium rutabulum Br.
env.. een mos met zeer puntige Hader( n erg waarvan de stain vele vertakkingen
heeft.
Aan den overkant van den weg, mahen wij tennis met Eurhynchium Stokesii
Br. eur. op den grond hruipend en insgelijks veel vertakt ; dock, wier stamhlade
ren slechts het der h , der grootte van die der voorgaande soort bereiken, met
omneer gehogene spitsen. Op dezelve plaats, vinden wij ook een mos dat zeer
gemeen is op schaduwrijhe plaatsen en door gaans groote oppervlak ten hedekt.
Het vast op den grond, Op nude boonistronken, enz. IUD naam is Mnium hornum
L. en het is gemakhelijk te erhennen aan de doraer groene Mew. zijner samengedrongene zoden en aan het bruine vile (tomentum) aan het ondergt.deelte van den
stengel.
In het schaarbosch bemerken wij Webera nutans Hedw leer verspreid, en
hebbende sleehts eene lengte van eenige millimeters ; alsooh, op oude stronhen,
Aulacomnium androgynum Seliw. van circa eon centimeter lang en Met vertakt.
Vele plantjes zijn aan het uiteinde bladerloos en voorzien van zeer kleine kiemkorreltjes in een bolletje tesamengedrukt (pseudopodium). Bij sterke vergrooting
blijken deze laatsten eivormig of langwerpig en samengesteld uit celletjes ; zij
hebben kiemvermogen en dragen veel bii tot vermenigvuldiging van het plantje
dat wij nooit van vruchthoosjes voorzien gevonden hebben.
In hetzelfde hose'', op eenen ouden boomstronh, twee soorten levermossen :
Lophocolea bidentata Nees en Lophocolea heterophylla hum., zeer kennelijk aan
den eig.enaardigen, cloth weinig aanw namen reuk.
Hier bebben wrij ook Dicranella heteromalla Sclip.en Dicranum scoparium
Hedw., die wij nog meermaals zullen tegenkomen. De eerste maakt fijne, bijna
fluweelachtige zoden van schoon blinkend groen ; de tweede is veel krachtiger
en groeit in zoden van geelachtig groen. De bladeren van beiden zijn haarvormig,
lang toegespitst en met de punten omneergebogen.
Den breeder'. weg vervolgende, ontwaren wij op den linker boord Hylocomcmt. bereikt en wier bladeren
nium squarrosum Br. eur., eene soort die soms
sierlijk met de spits naar onder zijn gebogen.
Wij bemerken hier ook Polytrichum formosum Hedw. en Atrichum undulaturn P. 13. Be eerste heeft recht opgroeiende en tot 10 cmt. lange stengels met
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haarvormige bladeren van circa 1 c. Lang ; oneffen bladeren met sterk getando
boorden.
Op den rechter Word van (kr) weg tretien wij de volgende soorten, te weten :
Eurhynchiwn proelongum Br. ear., oppervlakkig zeer gelijkend aan Eurhynchium Stokesii Br. enz., maar gemakkelijk te onderscheiden door zijne oinneer
gehogene stambladeren ;
Amblystegium serpens Br. eur., fijn mos, zees gemeen voornamelijk op wide
stronken en op hoomstammen en dikwijls van vruchthoosjes voorzien ;
Fegatella conica Corda een levermos dat steeds de waterkant bewoont en
wier gelobte kruipende bladschijven (thallus) met huidmontjes omlijst (loot. vierhoekige Iiguren, versierd zijn.
In he gras Brachythecium albicans Br. enz. flit mos heeft eene witachtige of
groenaehtige gele kleur en is kennelijk aan de bladeren die den stengel of de
vertakkingen gedrukt zijn en deze aan ( -Jenne twijgjes doen gelijken.
it dezelfde plaats en op de hoomstammen : Brachythecium velutinum Br.
ear. eene soort die veel vruchthoosjes voorthrengt.
Onze weg voortgaande, vinden wij op de steenen van het sluisje Barbula
convoluta Hedw., een plantje van slechts 6-12 milling. , in groepjes van eene
eigenaardige golf, kleur.
Nabij het sluisje, op eenen afgezaagden beuk en op de boornstammen : Weisia
cirrata Hedw., hebbende eerie donkergroene kleur en lange smalle door de droogto
zeer gekroeseide bladeren.
eenen boomstronk, tegen het water der breede gracht : Mnium punctatum
Hedw., een sierlijk mos met groote langwerpige bladeren van eerie helder groene
kleur.
Voorbij de houten brag, op eenen eikenboomstam : Hypnum cupressiforme
L., dat men overal, onverschillig op boomstammen of op den grond tegenkomt.
Die soort wordt soms I() cmt. ling, is zeer vertakt en de bladeren zijn overentweder ineengevlochten met omneer gehogene spitsen.
De grachtkanten nevens den weg zijn met levermossen getooid. Pellia epiphylla Corda, Jungermania bicuspidata L. en Jungermania albicans L. Het eerste
is kennelijk aan de uitgestrekte op de aarde liggende thallus welke aan bladeren
gelijken ; het tweede is zeer klein, maakt dichtbewassene groepen en heeft aan
de spits uitgeronde en van twee seherpe punten voorziene bladjes ; eindelijk het
derde, een weinig grooter, is hat geelaehtig gekleurd en betoont zeer eigenaardige in twee lobben verdeelde bladjes links en rechts he stammetje zulkerwijz©
dat het plantje met vier rijen bladjes sehijnt to zijn hekleed.
op het einde der wandeling, nabij de pomp : Plagiothecium elegans Sehr.
zeer fijn en uitgespreid op de aarde ; alsook Hypnum Schreberi Wild., hebbende
eerie lengte van It)-1 :5 cmt., vertakten rooden stengel met aangedrukte bladeren.
Wij denken dat het getal Muscineen welke wij op dozen uitstap ontmoeten,
voldoende zal wezen naar een eerste kennisrna.king en zeggen aan de liefhebbers :
Tot de volgende mail.
Antwerpen, 21 April 1922.
H. VAN DEN BROECK.
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Boekennieuws.
The Gost World. Its realities, apparitions & spooks by J. W. WICKWAR, 17 X 15 c. 158 blz.
farrolds Ld. London, 1922, sh. 2 6. -- De schrijver beoogt geene wetenschappelike uiteenzetting
van het vraagstuk, alleen een samenbrengen van honderde illusie, geest, vampier, visie en spook
vertellingen waaraan hij op tijd en stond nuchtere kantteekening voegt. Het geheel vorrnt een zeer
aangename lektuur, die recht, heeft op een paar onzer winteravonden. R. N.
Le mouvement scientifique contemporain en France.I.Les sciences Naturelles par GEORGE'S
MATISSE, D r sc.-, met 25 afb. 16 X 11 c. 160 blz. — Payot, Paris 1921. Frs. 4. — De boekjes van
de < Collection Payot kan men gemakkelik mee dragen zonder dat men ze in den zak gewaar wordt.
Wie ze bij een warmen zomerdag naar buiten meeneemt en daar in 't lommer van 't woud in de
berustende natuur wilt lezen, zal er een zeldzaam genoegen in vinden, want ze zijn met zorg samengesteld. In < Les sciences Naturelles » wordt tussen meer. 1•e Tropfsmen, de theorie van Quinton,
de Vorm der vissen, de Kunstmatige teelt der Zwammen, enz., bondig uiteengezet. Enkele afbeeldingen komen den lezer helpen waar het woord te kort schiet. R. N.
Mountain and Moorland by Prof. J. A. THOMSON, M. A., LL. D. met kleurplaten, 176 blz.
18 X 12 c. — S. F. P. C. K. London, 1921, sh. 6. — In de zoo mooie < Nature Lover's >> serie is dit

boekje de derde verschijning. Het doel alhoewel eenvoudig, is niet zoo gemakkelik te bereiken. Wie
van ons die de medemensen wilt leeren genieten van de stifle blijvende schoonheid der natuur heeft

niet te kampen tegen de altoos weerkomende ontgoocheling. Prof. Thomson is een optimist en het is
dank aan zijne begeesterende liefde dot wij die kleine perel rijker werden. Zij die bier te lande het
zelfde apostel werk verrichten, zullen in zijn schilderachtige beschrijvingen meer dan eene hulp
vinden om hun pogen te verlichten en hunne leermethode net enkele gegevens te verrijken. R. N.
Practical Botany by F. CAVERS, Dr sc. F. L. S. 3' imp. (2 d. ed.) 18 X 12.5 c. xvi en 420 blz.
384 afb. — University of Tutorial Press Ld. 1920. sh. 6,6. -- Het werk wilt Been Strasburger of
Goebel zijn, doch blijft in zijn beperkten omvang een toonbeeld van degelikheid voor het gehalte en de
keuze der onderwerpen. De drie eerste hoofdstukken handelen over Celleer en Biochemie kepittels
4 tot 7 over Levensleer en de volgende bevatten de levensgeschiedenis der bizonderste groepen. De
in het eerste deel voorgestelde techniek is klaar voorgelegd en niet bezwaarlijk voor den nieuweling
in het vak. De inhoud en samenstel der cellen wordt uitvoerig beschreven, zeer belangwekkend inderdaad, alhoewel wij denken dat de biochemie beter thuis hoort in de lessen van meer gevordenden.
Weliswaar komt dit de waarde van het bock niet verminderen aangezien het niet your eene bepaalde
reeke studenten geschreven werd. We gaan met schrijver t'akkoord dat er te weinig biochemie
onderwezen wordt, doch wat vrucht zullen de leerlingen van hunne lessen plukken, indien de leeraar
zelf niet eons het materiaal kan bepalen dat hij tot prektiese lesgeving order de hand krijgt. Laat ons
eerst terugkomen tot een rationeele systematiek waarin de ziel der nieuwere biologic hoist, en trachten
wij het a. b. c. der Kruidkunde in den geest onzer toekomstige leeraars vast te leggen. Zij die zoover
zijn nemen dan eerst het goede boekje van Dr F. Covers, ter hand. M. N.

A text-book of Tropical Agriculture by H. A. ALFORD NICHOLLS, M. D., F. L. S., C. M.
Z. S., met afb., 18 X 12 c. xvi en 312 blz. Macmillan C" Ld London 1920. sh. 7. -- Is een zeer
aanbevelingswaardig handboek voor alwie zich naar de tropen wilt begeven, oningewijden en werklieden zullen er het hunne in vinden. Ten eerste omdat de tropiese landbouwkunde er van de meet of
wordt onderwezen en zelf door de onontbeerlike gegevens der algemeene wetenschap wordt voorafgegaan en tweedens omdat de inhoud der hoofdstukken steeds in enkele woorden naast den tekst
wordt samengevat
De zeven eerste hoofdstukken handelen over : Grondsoorten, Plantleven, Klimaat en Meststoffen, Afwisseling van Kulturen Draineering, Bewatering en grondbewerking zijn te lezen in de vier
volgende en hoofdstuk XII en XIII handelt over het snoeien en de geslachtloozc voortzetting
De studie der onderscheidene teelten maakt het tweede deel nit van het werk, n.l. Koffie, Cacao,
Tea, Suikerriet, Vruchten als Sinaasappel, Citroen, Banana, Cocos, Ananas. Specerijen als Muskaet,
Kruidnagel, Piment, Kaneel, Gember, Cardamom, Peper, Vanilla. Tabak volt het X" hoofdstuk.
Voorts Cinchona, Castorzaad, Coca, Jalap, Sarseparilla. Kleurstoffen als Turmeric, Anatto, Logwood,
Indigo. Tropiese graangewassen waaronder, Mais, Rijst, Guinea Koren. Voedingplanten met name
Cassaoo Arrowroot, Tous-les-mois, Yam, Sweet Potato en Tania.
Stof genoeg zooals men ziet en alles in verhouding voorgebracht en besproken. Inderdaad een
zeer nuttig boek.
R. N.
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Profitable Herb Growing and Collecting, by ADA B. TEETGEN, 2 d. ed. 18.5 X 12 c. x en
188 blz. met afbeeldingen. Country Life. London 5 sh. 1919. - In vele landen, zoo ook in Engeland
heeft men tijdens de oorlogsjaren leeren inzien dat het voordeelig is de behoeften van een yolk
zooveel mogelik op eigen bodem te winnen of te vervaardigen. Dit is het geval geweest voor deze
soort gewassen die deels door de geneesmiddel en deels door de huishoudkunde als noodzakelik
en vaak als onontbeerlik worden aangeteekend. Het boekje van B. Teetgen is een eenvoudige
handleiding voor de rceds talrijke liefhebbers die het voorbeeld van de Duitsers volgende, hun
vrijen tijd en belang over hebben voor deze door de meesten ongeliende en terzijgelaten teelten.
Het is geen opsomming van techniese gegevens, doch het stelt de zaken in 't klare licht der
aangename opvatbaarheid. Ook aan onze plantenliefhehbers die de engelse taal machtig zijn komt
dit boekje ten nutte. R. N.
Life How it Comes by S FERIEN REID-HEYNI \N (M -s. Laurelce Parsons, M. D., Ch. B.)
with an introduction of the Lord Bishop of Birmingham, 18 X 12 c. xiii en 174 blz. met afb. --B. Blackwell, Oxford, 1921, 6 sh. Wij zouden graag enkele hladzijden van dit door en door
deugdelik werkje meedeelen. Schrijfster heeft haar onderwerp, bizonder het laatste deel over de
mensenschoonheid meesterlik behandeld. Smaakvol en leerrijk your de jongeren is het bock tevens
een eenvoudige doch juiste aanleiding voor ouderen die helaas al te dikwijls niets van de grootse
levensverschijnselen begrijpen. R.N.
Les maladies des Plantes cultivees, par G. FRON, 16 platen in d - iekleurendruk, met teks
28.5 X 18.5 c. — Jean Montaudon, Paris 1922, Frs. 16.00 — Zeer pedagogies opgevatten arbeid en
de kleurplaten zijn mooi werk. Deze reeks losse afbeeldingen zal veel dienst verrichten bij onze landen tuinbouwlieden en niet het minst bij de voordrachtgevers. Ziehier de inhoud der verzameling en
platen. -- Puccinia graminis, Rouilles sur Cereales (sauf sur Mais — Maladies charbonneuses des
Cereales, — Claviceps purpurea, Mildiou de la Vigne, Guignardia Bidwellii et Coniothyrium
diplodiella, — Uncinula spiralis ou U. necator, - Rouille grillagee du Poirier et Rouille du Juniperus
sabinae, Maladie de la Tavelure du Poirier et du Pommier, — Chancre des arbres fruitiers,
Maladie de la cloque des arbres, — Sphaerotheca mors Uvae,
Polypores divers, -- Maladies des
Phytophtora infestans et Bremia lactucae,
Taches Blanches des cruciferes et des composees,
Rouille vesiculeuse de l'Ecorce du Pin silvestre.
Elke tekst vermeldt de uiterlike kenteekens, de ontwikkeling, de mikroskopiese beschrijving en
de behandeling der ziekte. R. N.
The Carbonisation of Coal. A Scientific review of the Formation, Composition and
destructive distillation of Coal for Gas, Coke and By-products door VIVIAN BRYAM LEWES

ALFRED BROADHEAD SEARLE. — Uitgegeven door Bentz Brothers Ltd. London, 2' uitgave.
Prijs : 12 6, 287 blz. met talrijke figuren. - -- Prof. V. B. Lewes is in het midden der gasingenieurs van
alle landen gekend als Professor der « Royal Society of Arts waar hlj tal van voorlezingen hield
aangaande kooldistillatie, gasverbruik en de gasindustrie zelf. In dit bock vinden wij gecondenseerd
terug al het leerrijke dat op zoo aantrekkelijke manier door hem werd voorgedragen.
Het bock beslaat tien kapittels handelend over : 1) De formatie en samenstelling van steenkool.
2) De classificatie en verspreiding der steenkool. 3 , De vormen an retorten in de gasindustrie
gebruikt. 4) Cokesovens en hunne ontwikkeling. 5) De versci -Onselen der destructieve destillatie van
steenkool. 6) De vorming der eerste gasvormige grondbestanddeelen, hun ontstaan bij de destillatie.
7) Teer, ?line vorming en ontbinding. 8) Cokes. 9) Stikstof en zwavel in steenkool en hunne recuperatie. 10) Het moderne steenkoolgas.
Al deze hoofdstukken zijn op tneesterlijke wijze afgewerkt door Prof. Lewes, die met recht aanzien wordt als een wetenschappelijk leider der Engelsche Gasindustrie.
Dan komt een aanhangsel door Alfred B. Searle, bevattend een overzicht van de ontwikkeling
der moderne gasindustrie.
Zooals schrijver het in zijn inleiding zegt is het zijn bedoeling niet uit te wijden over den bouw
van gasfabrieken, doch is het er hem om te doen degenen die zich met de destillatie van steenkool
bezig te.houden, uit het ovenhuis te lokken om de princiepen der destillatie van naderbij te beschouwen. Schrijver wil den gasfabrikant doen redeneeren, hem afkeerig maken van alle routine en wijst
op het groot belang dat sinds enkele jaren aan dit alles wordt gehecht, bewijs : het stichten door het
Engelsch Gouvernement van het « Fuel Research Board
Schrijver behandelt al de vraagstukken die de moderne gasindustrie aanbelangen, rekening
houdend van de toestanden door den oo - log geschapen, h'j xveegt de voor- en nadeelen der verschillende destillatie-methoden, met in achtneming van ophrengst, 1 -17)edanigheid en recuperatie producten.
Prof. Alfred B. Searle, heeft op uitstekende wijze weergegeven hoe men tegenwoordig deze zaken
dient na te gaan en zijne beschouwingen mogen met rent als meesterlijk aanzien worden. M.d.D.
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Nota aangaande de Fauna der Visschen van het meer Pandjaloe (Preanger Regentschappen javw door Dr PAUL VAN OYE (Tasikmalaja, Java). Uit de Annales de Biologie
Lacustre, Tome X, 1921.
Schrijver heeft het werk van P. Bleckers systematisch nagegaan en volledigd. Hij vestigt de
aandacht op het feit dat de visschen der meren van het eiland Java van systematisch standpunt uit
goed gekend zijn, doch dat gegevens aangaande de biologic en de geographischsche verdeeling der
visschen over het eiland ontbreken. Eenige verschillen in de systematiek der bewoners van het
meer Pandjaloe berusten in het felt dat enkele soorten werden ingevoerd en dat daarbij het midden
waarin r ndere leefden te lijden had door ontbossching, die bevuiling van het water voor gevolg
had.
M.
de D.
Self-Instruction for Advanced Students in Gas Supply door << MENTOR » Tweede uitgave
1914. Uitgegeven door Johan Allan & C", London.
Dit leerboek met zijn 240 blz. en talrijke figuren, bestaat uit een reeks van 235 vragen en antwoorden bestemd voor eigen studie ten behoeve van studenten en meer gevorderden.
Het werd in aanpassing gebracht met het, eindexamen in < Gasbezorging . inge:teld door de
City and Guilds of London Institute ». Van hem die het bock raadpleegd wordt een goede
kennis der Physica en in het bijzonder der Licht- en Warmteleer verlangd.
Alhoewel voor de pratijk bestemd, mag het boekje beschouwd worden als geschikt om aan den
toekomstigen vakman datgene te leeren wat later maar al te dikwijls wordt verwaarloosd, te weten
de gronden dier praktijk.
M. d. D.
Insect Pests of Farm, Garden & Orchard by E. DWIGHT SANDERSON 2' ed. by L. M.
PEAIRS. vi & 707 blz. 21 X 14 c. John Wiley and Sons Inc. Chapman & Hall Ltd. London
1921, 26 sh.
De schrijver heeft getracht en is er in gelukt alle de belangrijkste insekten die aan land en
tuinbouw schade berokkk nen uitvoering te besprekert. Zelden zagen wij een werk dat zoo rijkelik met
afbeeldingen voor, ien werd. Ziekten worden er niet in behandeld en dat is best zoo want de boeken
waar tevens ziekten en insektenplagen beschreven warden, blijken doorgaans de vrucht van een
moeizaam compiLtie werk. Zelfs heeft de schrijver het overbodig geacht minder belangrijke insekten
te bespreken om al zijtie opzoekingen en studie uitsluitelik te richten op het doel : Nuttig zijn. Het
bock is bizonder geschreven voor N.Atnerika ten Oosten van het Rotsgebergte en al klinkt dit vreemd,
daarin ligt nogmaals het grootste belang voor ons. In -inters, wij leerden door ondervinding dat een
betrekkelik groot getal en niet de minst schadelike kerfdieren, vliegen en Wizen van Amerikaanse
nationaliteit zijn ! Wel, lezen we dit bock met aandacht en trachten wij die << umdesirables» te leeren
kennen, tegen dat zij op een schoonen morgen met hun grootouders en kindskinderen beslag leggen
op onze plantenhuizen of broeibakken. De schrijvers zijn zoo gc( d ons te leeren hoe wij hen het
best zullen ontvangen. R. N.
Recherches stir la Sexualite des Basidiomycetes (comptes rendues des seances de la
Societes de Biologie) door sc. R. VAN DEN DRIES. T. LXXXVI, p. 513. -- 25-2 22. — Mej.
Bensaude in Frankrijk en H. Kniep in Duitschland hebben zonder van elkanders proeven
sets of te weten de heterothallie, het ontstaan na koppeling van een kenmerkend mycelium bij de
Basidiomyceten vastgesteld. Deze geleerden hebben niet bepaald een sexueele waarde aan de
sporen en zwamdraden durven toekennen en wellicht hebben de onzegbaar moeilike proefnemingen
welke van noode waren om zulks te beslissen hen op den drempel der waarheid tegen gehouden. De
eer van dit vraag5tuk nabij de oplossing gebracht te bebben, valt aan een landgenoot te beurt.
Vanden Dries in deze voorafgaande nota, heeft niettegenstaande bijna onoverkomelike moeilikheden
een der fundamenteele vastellingen der Biologie der hoogere zwamm neergeschreven. Hij bewijst aan
de hand van positieve en negatieve proeven dat de sporen en zoo ook het primaire mycelium sexueel
zijn en dat in bisperme teelten, het wegblijven of voorkornen van secondair mycelium in het eerste
geval op. (' X of X C.' sporen en in het tweede op. ' 1 X C2 sporen _wijst. Het maximum
n
mogelijke vruchtbare kruissIngen is voor een bepaald getal sporen
indien n paar is, anders
2
n–1
n+1
moet men---2
schrijven. Deze verhouding doet de heterophysiologie in verband me
X
het geslacht duidelik uitschijnen.
Vanden Dries -- in korte weken — brengt ons verre, van wat met nog over niet lang doceerde :
De asexualiteit der Basidiomyceten.
R. N.
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Hei en Dennen, van E. HEIMANS & JAC. P. THI JSSE, 15 X 13 c. 223 blz. met kleur en zwarte
afbeeldingen. — E. Sele, Uitgever Antwerpen, 1922. — Frs. 12.40. Telken male wij de boekjes van
deze groote volkAveldoeners want Thijsse en Heimans kan men niet scheiden, ter hand nemem komt
ook terug die eenige, zou zielsvereffende longe begeestering der eerste schuchtere stappen in den
lusthof van Moeder Natuur.Wat zou ik zeggen over Hei en Dennen dat nu weer bij Sele te Antwerpen
te koop wordt gesteld. Wij zeggen liever niets, want het is niet mogelik al het goede, de opvoedkundige waarde, ja het ware geluk, te verkonden welke in die enkele bladzijden voor den rechtgeaarden
jongeling bewaard liggen. We zullen ons alleen bepalen bij het oprecht beklagen dergenen die
onbewust bleven van het bestaan dezer onovertroffen natuurwerkjes. R.N.
Natureland, vol. I, nu 1 & 2 _January & April 1922, ed. GRAHAM RENSHAW M. D., F.R.S.E. —
Sherratt & Hughes, Manchester.—Een nieuw Tijdschrift dat zich bizonder met populariseerend werk
inlaat. De twee eerste nummers doen veronderstellen dat het driemaandeliks fasikel weldra aan
waarde en inhoud zal winnen want de medewerkers schijnen alien zeer \Nei op de hoogte hunner
taak te zijn. Wij wensen den nieuwen confrater voorspoedig en ling }even. R.N.
Het microscopisch onderzoek van voedings en genotmiddelen, door D r G. J. SHACKE, met
61 afbeeldingen, 21 X 14 c. XV en 171 blz.
Wereld Bibliotheek, Amsterdam, 1921. — In dit bock
is getracht, volgens de bedoelingen van deze uitgaaf, het midden te houden tusschen een beknopte,
oppervlakkige handleiding en een uitvoerig, geleerd studieboek. Daarbij is zooveel mogelik tegemoet
gekomen aan de behoeften van hen, die krachtens hun vak zich moeten bezig houden met het onderzoek van voedings en genotmiddelen, maar krachtens hun opleiding niet voldoende onderlegd zijn in
de botanic, om het microscopisch gedeelte van dat onderzoek met vrucht te kunnen aanvatten. De
schrijver is professor in praktisch microscopic voor den handel, en de teekeningen zijn gemaakt onder
zijne lelding . door G. J. Feith. Een zeer nuttig bock dat eene werkelike leemte vult. J. G.
Consideration sur 1'Etre vivant. 2e Partie L'Individu, la Sexualite, la Parthogenese, -- par
CHARLES JANET. — 25 X 17 c. 196 blz. A. Dumontier, Beauvais 1921. — Zeer gespecialiseerden
arbeid, welke de in het opschrift vermelde begrippen, in een geheel nieuw daglicht stelt. Het is
noodig het eerste deal van het werk te hebben gelezen vooraleer de studie van het tweede deal aan te
vatten, aangezien de terminologie zeer bezwaarlik blijft zoo; Is in zijne voorgaande werken. Niettemin
is het bock een voorstelling die de zoekers een heele nieuwe biologiese baan aantoont.
R. N.
Note preliminaire sur l'orthobionte des Characees par CHARLES JANET. — 18 blz. —
Dumontier Beauvais. 1921. Zeer ingewikkelde nota met nog meer ingewikkelde formula en symbolen,
niettemin de moeite waard om studeeren voor deze die zich met de studie van dezen belangrijken
plantengroep bezighouden.
R. N.
Rhacopilopsis Trinitensis. E. G. BRITT. & DIXON (extr. form the Journal of Botany vol,
60 March 1922) by H. N. Dixon, M. A., F. L. S.
Na veel wederwarigheden is eindelik deze Afrikaanse mossoort in overeenstemming gebracht
met de door C. Muller beschreven plant van Trinidad (1851). Het is te hopen dat de plant nu een
laatste rustplaats gevonden heeft, na vruchteloos onderkomen gezocht te hebben bij de geslachten
Hymn, Ectropothecium Microthamnium Dimorphella en zelfs... Cyathophorum. R. N.
Fleurs des Marais, Lacs & Etangs par A. CAMUS met 96 gekleurde platen. (Encyclopedia
pratique du naturaliste V) 16 X 11 c. 112 blz. 1921. P. Lechevalier Paris, 12 fr. Deze franse buitengewoon goed verzorgde uitgave kan niet genoeg aanbevolen worden, niet alleen voor beginnelingen
maar zelfs voor geschoolde kruidkundigen. De platen welke dezelfde zijn als deze van de « Klein
serie « Sammlung Naturwissenschaftlicher Taschenbucher > zijn even fraai als in de duitse uitgave. De tekst is nieuw en de naam van den zoon eener der beste franse systematiekers der vorige
eeuw staat borg voor de wetenschappelike waarde van dit zoo fraaie zakboek. R.N.
Mendelism by REG. CRUNDALL PUNNET, F. R. S. Sixth Edition 16 X 12 c. 219 blz. met
vele afbeeldingen en kleurplaten. — Macmillan et C° Ltd. London.
Dit boek is in het duits in
't Zweeds in 't Russis en in 't Japonees vertaald geworden. Dit zoo volstaan als beste aanbeveling,
ware het niet dat wij er willen op drukken dat ons dunkens er geen methodieser te vinden is om de
studie van de mendelse repels grondig door te zetten. Het bock van De Bruyker opent de deur dier
zoo aantrekkelike wetenschap, dit van Sirks leert ons de omvang en den grootsheid der kennissen
bewonderen. Punnett leidt ons door de menigvuldige kronkelingen zonder ons door het aantoonen
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der helaas nog zoo vele donkere gangen of te schrikken of ons door het opsommen der tegensprakelike moeilikheden te ontmoedigen.
Zij die deze drie boeken gelezen en begrepen hebben, zullen minstens kunnen meepraten over
erfelikheid. MendeUsti' bevat al de nieuwe bevindingen over Drosophila. » De constructie van
fig 31 & 32 is bizonder leerrijk. Fe chrorrosomcn thcorie I crEt veel meer lot hear recht in deze
uitgave en alhoewel Punnett niet blindelings de ziensv ijze van Morg n beaamt erkend, hij ten voile
de geniale vindingskracht vLn den Amerikaarse geleerde. R. N.
Man, the Animal by Dr WILLIAM MARTIN SMALLWOOD. Ph. D. 19 X 13 c. 223 biz.
Macmillan C" Neu york 1922. 2 doll. 50 c. — Het opschrift moet sommige lezers niet afs:hrikken.
Dr Smallwood heeft zijn boek zonder ongewenste tendenz geschreven. De lezing geeft een juiste
positieve kijk op het werk der moderne biologioe v eterschap. Het leven, de cel, de voortplanting,
het nervensysteem, ziekte, erfelikheid krtjgcn er hun deel. Openhartig omschrijft de auteur de grenzen waar de natuurwetenschap niet over kan en geeft tevens de biologiese begrippen van wat wij
leven, ziekte en dood noemen. Het alley eenvoudig en bevattelik. Zulke wetenschap komt zeer ten
nutte aan leeraars en sociale werkers, zelfs een gewoon hirger, zoo jet -nand die van alle die dingen niets afweet, mag het boek onvervaard in de hand nenien en lezen. R. N.
Einteilung der Binnengewasser Javas v. Dr P. VAN OYE. -- Intern. Revue d. ges. Hydrobio.
u. Hydrograph. Bd. X. Schrijver verdeelt de Binnerm aters van Java in drie goed erkenbare Zona.
n. I. 1. De Kiisterzone met Myxophyceae 2. Le Mittelzone met Desmidiaceae en 3. De (iiebirgszone
met Chlorophyceae. Zijne bewifsvoering is zeer ertuigerd en zijnen bevinding van een niet te
meter belang vcor de visteelt in Nederlands-Indic.
R.N.
The review of applied Mycology issued by the Imperial bureau of Mycology. Kew. (January
1922, vol. I part I). 1 sh. 4. -- Dit nieuw Maandschrift zal de beh ngrijkste literatuur over plantziekten
en anderen onderwerpen van praktiesen aard in betrekking met de mycology behandelen. Pet
eerste bevat ongeveer 40 artikels over phytopathologiese onderwerpen. R.N.
Ricciocarpus natans (L.) Corda from Africa, door WM. HY. PEARSON. — In The Bryologist,
vol 24 n° 5 Sept. 1921, publiceert de schrijver eene nota over een levenmos voortkomende uit het
Herbarium van R. Naveau en door Rev. H. Vanderyst in Belgies Congo in 1914 gezameld. De plant
blijkt de var. terrestris te zijn en Nerschilt net den typnsvorm door de korte, breedere meer afgeronden punten der schelpjes. Tot no toe werd de plant tic oit in tropies Africa gevonden. Kranse
ontwaarde hem een enkele maal te Port Natal in 1840. R N.
Beitrag zur Myxophyceen Flora van Java, v. Dr P. VAN OYE,
Hedwigia. Bard. LXIII,
1921. — De geleerde Planktonkenner van Java geeft cns bier eerst zeer rijk overzicht met biologiese
kantteekeningen over deze tot nu toe op Java um zeggens geheel verwaarloosde groep der slijmwieren. De voliedige lijst vermeld 43 Coccogoneen en 103 Hormogoneen. Schrijver wijst in bizonder op
het belang van het opteekening van plaats en datum der zamelingen dit in verband met de groote
biologiese beteekenis der periodiciteit van het plankton. Rondreizende geleerden hebben dezen
grondregel al te vaak uit het oog verloren. R. N.
F. G. DONDERS, Reden gehalten bei der Enthiillung seines Denkmals in Utrecht am 22 Juni
1921. — Leipzig, W. Engelmann 1922 -- 1 gld. — Na een korte levensschets en de opgave der titels
zijner werken — opgave die twaalf biadz. beslaat — de tekst der redevoeringen uitgesproken bij het
onthullen van het standbeeld, Prof. F. C. Donders, ter blijvende eere.
Uit die redevoeringen — van Prof. Dr Pekelharing, D r Sikkel, Mr D r Van Lynden, D r Fockema
Andreae — blijkt eens te meer wat onmetelijke diensten Donders niet alleen aan de algemeene
physiologie maar ook aan de oogheelkunde heeft bewezen. R. N.
In 't franscii werd, reeds kort na zijn overlijden, hulde gebracht aan het omvangrijke werk van
Donders — J. P. Nuel in Annales d'oculistique 1889 ,x F. C. Donders et son oeuvre » ; — door dit
bundeltje, vertaaJd uit het Nederlandsch, wordt nu ook beknopt in het Duitsch een kort overzicht
over dat werk gegeven. Dr J. L.
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Mengelmaren.
Vereeniging " Het Vlaamsch Natuur-, Wis- en Geneeskundig Congres „.

Bestuurvergadering van 9 April 1922.
Voorafgegaan van een vergadering van de Gezamenlijke Regelingscommissie der Wetensch.
Vl. Congressen waaraan aanwezig waren : D's F. Daels, A. Verstraeten en P. De Maeyer (voor
het N. W. en G. Congres). Prof. Vercouillie en Dr J. Goossenaerts (voor het Philologencongres)
en Adv. J. Van Overbeke (voor het Juristencongres), werd de algemeene Bestuursvergadering voor
het VI. N. W. G. Congres onder voorzitterschap van Prof. Dr F. Daels geopend.
Waren buiten hoogergenoemden aanwezig : Ing. Bollengier en R. Naveau (Antwerpen) ; Ing.
De Jans (Gent) ; Dr De Jonckheere, Dr Debois, Ing. Verbe!(e en Ing. Perquy (van de Regelingscommissie Brugge) ; D r R. De Brabandere (secret. van het Tijdschr. voor Soc. Geneesk.) Gent.
Lieten zich verontschuldigen : D" Allaeys, Moons (Antwerpen), Van Caeneghem, Peeters
(Brugge), Bessemans, Terlinck en Van Boeckel, deze laatste uitlandsch (Brussel), Prof. Hermans
(Cureghem) en D r Sano (Gheel.
De voorzitter heet alien hartelijk welkom en drukt zijn spjt uit dat niemand uit het bestuur van
de Antwerpsche geneeskundige afdeeling aanwezig is omdat juist van die g - oep voorstellen waren
uitgegaan die alleen door hen zelven konden worden uiteengezet en verdedigd. Een van deze punten
werd reeds in de vorige algemeene vergadering — waaraan insgelijks, tot ons grout spijt niemand uit
Antwerpen had kunnen aanwezig zijn—gediscuteerd en beslist.De zaak kan overigens op de algemeene
huishoudelijke vergadering van het Congres, opnieuw met onze Antwerpsche vrlenden, die zooveel
hebben gewerkt en blijven werken voor het Congres en onze tijdschriften, worden onderzocht.
Verleden jaar werd door de algemeene verg idering heslist dat het Congres drie vollie dagen
duren zou. De vergadering keurt eensgezind de Naar voorgelegde planner] goed, volgens dewelke :
1 0 het eigenlijke N. W. en G. Congres dit jaar in dezelfde rangschikking van vergaderingen van
huishoudelijken, algemeenen of speciaal-wetenschappelijken aard, zou gehouden worden den
Zaterdag 5 en Zondag 6 Augustus.
2' dat dit eigenlijke N. W. en G. Congres zou voorafgegaan worden door een Geneeskundige
Week van Maandag 31 Juli tot Vrijdag 4 Augustus, bestaande nit demonstraties voor praktische
artsen, iederen morgen -- in een reeks voordrachten van praktisch helang, en zoo objectief, zoo
zakelijk, zoo demonstratief mogelijk gegeven, nogmaals ten behoove van de algemeene pratijk.
Terzelvertijd zal voor sociale werkers en wet ksters, verpleegsters, bezoeksters, gemeentelijke en
provincials beambten, leeraars, en al wie your de gezondmaking van ons yolk iets voelt, een
sociaal-geneeskundige week in den zin van vulgarisatie worden gehouden.
Gedurende dezelfde week zullen uitgebreide tentoonstellingen van hoeken en tijdschriften van
Geneeskunde en Sociale (ieneeskunde open blijven. De <, officieuse » opening van de reeks werkzaamheden der verschillende Congressen en vergaderingen van deze Congresweek, zal op Zondag
30 Jun door middel van een voordracht van algemeenen aard en een kunstfeest plaats hebben. De
officieele » opening der Congressen echter zal eerst den Zaterdag 5 Augustus gebeuren.
3" dat het Congres voor N. W. en G. den Maandag 7 Aug. zal gevolgd worden door een Congres
voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, zooals het vorig jaar te Mechelen geschiedde.
Daarop werden een reeks hizonderheden besproken.
— De schikkingen bij het vorig Congres genomen, voor wat den duur van mededeelingem
(10 min.) en voordrachten (30 min.) betreft, worden behouden.
- Geen mededeerngen voordrachten worden in het programma opgenomen zoo ze niet met
een korten inhoud worden aangemeld.
— Het programma hoeft dit jaar volstrekt een maand voor het Congres te verschijnen — en niet
meer enkele dagen te voor, zooals vroeger meestal gebeurde. Daar het vooral de leden van het N. W.
en G. Congres (om niet de spreken van HH. Rechtsgeleerden die altijd de laatsten komen) zijn die
door het laattijdig aanmelden hunner bijdragen het tijdig verschijnen van het programma bemoeilijken,
wordt er dus allerdringendst om verzocht dat aanmelding en mededeeling van korten inhoud
van nu at geschieden en ten laatste bij den bestendigen Secretaris der betrokken afdeeling voor
15 Juni zouden ingezonden worden.
De verschillende afdeelingen worden dringend verzocht hun programma op te maken, en,

desgevallend, de referaten over hunne speciale thema's in gereedheid te brengen, opdat de algemeene
secretaris op zijn beurt zoo vroegtijdlg mogelijk een algemeen programma kunne opstellen met deze
gegevens en de mededeelingen en voordrachten rechtstreeksch bij hem aangemeld.

— Een bijzonder komiteit is reeds te Brugge werkiaam om aan de congresleden spijziging en
nachtverblijf te bezorgen. Heel w at methodischer dan te Mechelen zal worden te werk gegaan. In het
Congresprogramma zal worden een inschrijvingskaart ingelascht waarin elk die 't verlangt nachtverkunnen voorbehouden aan bepaalden prijs in hotel naar keus op de voorgelegde 1st. Verder
blijf
zal in gestichten en bij patticulieren voor onderkornen worden gezocht voor dozen die niet op voorhand een plants hebben voorbehouden. Wat de eetmalen betreft zal een list van restauraties worden
opgemaakt waar hetzij eetmalen naar keus (a la carte), hetzij standard-, noen- en avondmalen tegen
bekende prijzen en in bekende hoeveelheid zullen voorhanden zijn.
- Zullen officieel tot het Congres worden uitgenoodigd :
Het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres ;
Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde ;
De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde ;
De Nederlandsche Maatschappij voor Diergeneeskunde.
-- Er werd besloten aan de Fransch-Belgische Geneeskundige Tijdschriften een programma van
het Congres te sturen met een lidkaart waarmede hun afgevaardigde al de werkzaamheden en
feestelijkheden van het Congres zal kunnen bijwonnen.
— De propaganda voor de Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen zal vooral bij middel van
onze wetenschappelijke tijdschriften en door het ruim verspreiden van het programma gevoerd worden.
— Het vraagstuk van het herinrichten of omvormen van het Wiskundig en Technisch Tijdschrift
en van het stichten van een Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en een voor Geneesmiddelleer zal
opnieuw aan het dagorde der algerneene huishoudelijke Congresvergadering gebracht worden.
— Op voorstel van Dr Van Boeckel wordt de afdeeling Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde
met deze van Geneeskundige Grondwetenschappen versmolten.
Het bestuur stelt voor als bureel van deze nieuwe afdeeling :
Voorzitter : Dr L. Van Boeckel (Brussel).
Ondervoorzitter : Dr A. Van Driessche (S t Niklaas).
Secretaris : Dr L. De Winter (Brugge).
Bestendig secretaris : D r L. Van Boeckel, 25 Clayslaan, Brussel.
Om een uur sloot de vow, fitter met een dankwoord deze vruchtbare gedachtenwisseling.
D r P. DE MAEYER.
N.B.- Mededeelingen voor het Congres sture men, zoo vroeg mogelijk (titel en korten inhoud) aan
den bestendigen secretaris der hetrokken afdeeling. (voor de Afd. Natuur-, Aard- en relfstofkunde :
Dr J. Poppe, Kortrijksche steenweg 117, Gent, voor de Afd. Lier-, Kruid- en Landbouwkunde : R.
Naveau, Beeldekensstraat 272, Antwerpen) .
De mededeelingen blijven beperkt tot 10 minuten.
Na 15 Juni wordt geen mededeeling of voordracht nog in het Congresprogramma opgenomen.
Bij buitengewone gewichtigheid en om bizondere redenen n er nog iets na dien datum op het
dagorde worden geplaatst en zal dan in het Congreblad aangekondigd worden.
Het Hooger Bestuur heeft ook besloten geen mededeelingen meer te aanvaarden die niet zouden
vergezeld zijn van een korten inhoud. Daarenboven werd als regel aangenomen dat collega's die op
drie achtereenvolgende Congressen een mededeeling hebben aangekondigd en telkens niet verschenen
of hun tekst niet ter opname inzonden bepaald als sprekers of voordrachtgevers te weigeren.
Natuurwetenschappelike uitstappen rond Antwerpen. — De natuurliefhebbers die
hieraan zouden willen deelnemen, zenden zonder verwijl hunne bijtreding aan R. Naveau, 272, Beeldekensstraat, Antwerpen.

Vereeniging David van Mauden.

Vergadering van Vrijdag 21 April 1922.
Een zwaar programma : Zwaar van kunde en zwaar door het aantal onderwerpen die werden
aangeraakt.
Ing. Van Mierlo, gaf zeer diepgaanden uitleg over de laatste begrippen in zake causale en
statiestiche natuurwetten. Zijne mededeeling gaf aanleiding tot eenen belangwekkende gedachtenwisseling tussen spreker, de voorzitter, Dr Sano en scheikundige Frison.
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Daarna sprak Dr Gevaert over Niratyphus. Deze mededeeling welke bizonder interessant bleek
voor de clinische diagnose van Paratyphus B zal in extenso in het Geneeskundig Tijdschrift te lezen
zijn
Ms slot van den avond gaf ons
Allaeys eene merkwaardige vergelijking tussen de facies van
het hoofd en deze der snijtanden. Het was een les van esthetiek waar niet alleen medici en natuurkundigen mochten bj leeren maar ook beeld- en portretschilders het hunne hadden kunnen van
wegdragen, doch... wetenschapstnensen ? wat ZOO het, wat weten die van schoonheid ! !... R.N.

Vlaamsche Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke
Hoogstudentenkring. Gent.

Maandeli/ksche vergadering van 14-3-22.
Een zestigtal studenten woonden de vergadering bij. De voorzitter Dr Grimmelprez verontschuldigt Prof. Daels en Rubbrecht om hunne afwezigheid en verleent het woord aan Dr D. Stubbe
die handelt over « Kindertuberculose. »
Alhoewel de vroegtijdige behandeling der kindertering dikwerf volledige uitslagen geeft en
het beste prophytakt!sch middel tegen latere verwikkelingen daarstelt, wordt aan deze behandeling
nochtans te weinig aandacht geschonken. Spreker maant tot opsporen der ziekte aan. Twee groote
gegevens brengen ons op den weg : trachiale klierzwelling te baspeuren door radioscopie en radiographie en verschillende tuberculoseproeven die bij kinderen het nuttigst zijn.
Is de prognose duister in het eerste levensjaar (meest alle kinderen ster vett) dan verbetert deze
in de volgende kinderjaren. Wordt er dan eene behandeling ingesteld, zal men de ziekte overwinnen ; onbehandelde tuberculose grijpt dieper in en wordt noodlottig. Nadst de triads Licht, lucht
en voedsel zijn tuberculose inspuitingen en X stralen (dit tegen kliergezwel) de beste behandelingen.
Zeer interessante voordracht, in dewelke het vraagstulk der kindertuberoulose grondig werdt
onderzocht.
De voorzitter dankt hartelijk en geeft vervolgens het woord aan Dr F. Derom assistent aan de
Hoogeschool.
F. Derom geeft een brok eigen werk nit de voorbereidende anatomische studien die leidden
tot de huidige techniek van het radiumtherapeutisch bekkendrainage volgens Prof. Daels.
Na situeeren van het vraagstuk van de baarmoederkanker en het algemeene kankerprobleem,
toont spreker door de kritiek der verschillende hedendaagse behandelingen van den kanker van de
baarriioeder (operatie, X stralen, radium) hoe theoretisch en praktisch de techniek ontstond van
het brengen der radiumbuisjes langsheen de uit de baarmoeder stammende weivaten en weiknoopen
van den bekkenwand. Een draineerbuis, die de radiumbais;es toelaat, werd avgelegd langsheen
den binnenkant van den beenderige bekkenwand, indringende op de hoogte spina iliaca anterior
et superior, voorbijgaand aan den zetbeendo -)rn en uitkomend 'wigs den afstijgenden zetbeentak.
Uit eene lijkschouwing gedaan na een der eerste kuische toepassingen bleek dat de radiumbaisjes te ver naar voor en te veel naar buitenwaarts aangebracht werden.
Steunend op de gegevens werd als richtpunt voor het aanbrengen der buizen het heiligbeen,
darmbeengewricht gekozen, in en uitgang der buizen werden niet meer tegen den beenderigen
bekkenwand maar subperitoneaal aangelegd. Studien op het lijk bewezen dat door de operatic
volgens deze laatste gegevens uitgevoerd, het anatomisch programma van de radium therapeutische
bekkendrainage op juiste wijze verwezenlijkt wordt.
Talrijke lichtbeelden lieten toe deze belangrijke voordracht te volgen.
Na een woordje van dank tot beide sprekers, en om en andere mededeeling, werd de vergadeDe Schrijver,
ring opgeheven.
DE ROM E.
0. HERTWIG
Te koop geboden.
gebonden. 495 bl. met kleurplaten. Frs 20.
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES, WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound, 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Urbana, lu., U. S. A.
Edlteurs : FELIX ALCAN, Paris ; NICOLA ZANICHELLI, Bologna : WILLIAMS & NORGATE,
London ; WILLIAMS-WILKINS & C", Baltimore ; RUIZ HERMANOS. Madrid ; THE MARUZEN
COMPANY, Tokyo,

"SCIENTIA„

Revue Internationale de Synthese scientifique
Paraissant tous les ntois (par livraison de 100 a 120 p. chacune)
Directeur : EUGENIO RIGNANO.

EST LA 6EUL!';`, REVUE a collaboration vraiment Internationale.
EST LA SEULE REVUE d'une diffusion absolument mondiale.
EST LA SEULE REVUE de synthese et d'unification du savoir, traitant des questions
fondamentales de toutes les sciences : histoire des sciences mathematiques,astronomie, geologic,
physique, chimie, biologie, psychologie et sociologic.
EST LA SEULE REVUE qui, par une enquete aupres des savants et ecrivains les plus
eminents, etudie les questions les plus importantes, — demographiques, ethnographiques,
economiques, financieres, juridiques, historiques, politiques,—soulevees par la guerre mondiale.
« Scientia p public ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un
supplement renfermant les traductions francaises de tous les articles non francals. Elle est ainsi
completement accessible a quiconque connait la seule langue francalse. (Demander un numero
specimen au Secretaire General de e Scientia ', Milan).
Bureaux de la Revue : 43, Foro Bonaparte, Milan (Italie)
ABONNEMENT : fr. 50 ou 40 sh.
Secretaire General : Doct. PAOLO Boxarri.

ALLE Intellectueelen. Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze Brij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.
Prijs der afdruksels.
De inzenders van mededeelingen kunnen

op uitdrukkelijke aanvraag afdruksels van
hun werk bekOmen aan de volgende prijzen.
50 exemplaren
zonder omslag
met omslag
fr. 25.—
4 biz.
fr. 45.8 blz.
35.—
55.80.16 blz.
60.—
100 exemplaren
4 blz.
30.—
55 —
67.50
8 blz.
42.50
100.—
16 blz.
75.—
In deze prijzen zijn de 20 kostelooze
nummers begrepen.

Kunst- en Handelsdrukkerij

J. VAN WESENBEECK
•

Co nstitutiestraat, .74, Antwerpen.

B&onder ingericilt voor het uitgeven van WetenschappehYke Werken.
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Abonnement : 17 fr per jaar. Losse nummers fr. 1,50 Voor Nederland : 7 fl.

Posteheekrekening nr 76428

Hatuunvetenschappelijk
Tijdschrift
Talk van het Illaamsch Matuurkundig Wm: en van den
Wetenschappelijhen Ring van Antwerpen
OPSTELRAAD :
Dr med. H.Allaeys, Antwerpen ; Dr sc. A.Biltris,EeJoo; Dr sc.J.FI.Boonroy, Antwerpen ;
E. H. C. Camerman, Wachtebeke ; Hgl. Dr med. Fr. Daels, Gent ; Hgl. Dr sc. Cam. De
Bruyne, Gent ; M. de Decker, Antwerpen ; E.H. A.De Jaegher, Poperinghe ; F. De Roy,
Deurne ; ligl.veearts Leop. Frateur,Leuven ; Edw.Frison, Antwerpen ; Dr med. J.Geerts,
Brussel ; Dr sc.J.Gillis, Gent; L.Giltay, Prol.A Haver:inns, -latwerpen; Dr sc.J.P.Lotsy,
Velp (Nederl.) ; R. Naveau, Antwerpen ; Dr Sc. A. L. Notenbaert, Turnhout ; Dr sc.A. Pil,
Mortsel ; Dr sc. G. Poma, Antwerpen ; E. Poppe, Antwerpen ; Dr sc. J. Poppe, Gent ;
HgI.Dr A. Reychler, St Nikolaas ; Dr med. F. Sano, Gheel ; Dr sc. H. Scheerlinck,
Gent ; Ldb. Ing. J. Sebrechts, Brecht ; E. H. Prof. L. Senden, Antwerpe ;
Dr med. et sc. Fred. Speyers, Antwerpen : E. H. Dr sc. A. Van Beirendonck,
Antwerpen ; E. H. Hgl. Ldb. lag. J Van Buggenhout, Leuven ; Hgl. Ldb. Ing. Cyr.
Van Damme, Gent ; Dr sc. R. Van den Dries, Antwerpen ; Hgl. Dr sc. A. J. J. Van de
Velde, Gent ; E. H. A.Van de Wert, Mechelen ; ligl.Dr sc. Van Hove, Gent ; Dr sc.R. Van
Melckebeke, Antwerpen ; E. H. Dr sc.Van Molle, Mechelen ; 0. Van Schoor, Apotheker,
Antwerpen ; Dr sc.C.Vermoesen, Else to ; Hgl. Dr sc. J.E.Verschaffelt, Haarlem (Nederl.)

Schrijver : R. Naveau
M. de Decker
Beeldekensstr. 272, Antwerpen.
Van Leriusstraat, 53, Antwerpen.
Dr med. J. Geerts, 69, Gentschesteenweg.
Gouwsekretarlaten : BRUSSEL
Dr sc. J. Gillis, 3, Yzerdreef.
GENT
HERENTHALS Aug. Keersmakers, (Bouwel).
Jos. Van Tichelen, 91, Vaartstraat.
LEUVEN
MECHELEN
E. H. A. Van de Werf, Klein Seminarie.
Dr sc. A. L. Notenbaert, 20, Groote Markt.
TURNHOUT
Sekretariaat : Nederland. Hgl. Dr sc. J. E. Verschaffelt, 14, Vredehofstraat, Haarlem.
Sekretariaat : Ned. Indie. Dr Paul van Oye, Tasikmalaia, Java.
Penningmeester

Het abonnement loopt van of de maand der inschrijving.

Studenten inschrijvingen moeten op de sekretariaten genomen worden (ab. 10 fr.)
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of dichte negatieven.
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Mei-Juni 1922

Hatuumetenschappelljh Tfidschrift
Talk van het
Vlaamsch Natuurkundig Congres en van den Wetenschappeliiken firing van Antwerpen.
CONGRESNUMMER
1NHOUD. — XXI' Vlaamsch Natuur-, Wis- en Geneeskundig Congres ( Brugge.
Augustus 1922). — Een vergiftiging door de steek van Clarias batrachus L, door Dr. Paul Van
Oye. — Over een geval van eenhuizigheid bij Salix (Russeliana Sm. ?) door E. Van Rompaey.
Eenheid der Materie, door Dr. sc. A. Pil (vervolg en slot). — Notes on a Collection of Hepaticae
from Belgian Congo, (ex herb. R. Naveau, Antwerp.) by Wm Hy Pearson M. Sc. A. L. S.
Boekennieuws.
—SphagnumVdebrockin.spRNay—PltseijkDr-enKidkue.
Mengelmaren.

XXIe

vl.

Natuur- Wis- en Geneesikundig
Congres.
Brugge. Augustus 1922.

Volgend beknopt overzieht der algemeene sehikkingen doet voorzien dat de
vergaderingen te Brugge verre de werkzaamheden der vorige wetensehappelike
Congressen zullen overtrefren. Wanneer vroeg(.:r de Congressen zich bij twee of ten
hoogsteri drie dagen moesten beperken, zullen wij dit jaar over eerie voile week
beschikken. Dit hebben wij niet alleen • te danken aan den ijver der regelings. kommissie, maar in de eerste plaats aan de bereidwilligheid en steun van het
Brugs Magistraat, dat ter dezer gelegenheid een eeregroet verdient vanwege de
intellectueeien van Noord en Zuid.
De eerste algemeene schikkingen werden getroffen in gemeenzamen overleg
met de andere Wetensehappelijke Vlaamsehe Congressen. We kunnen reeds aan de
Congresleden en belangstellenden een schema mededeelen van het vastgestelde
Agendum :
Zondag 30 Juli : Offleieuse opening der Wetensch. VI. Congressen en der
versehillende Tentoonstellingen door een Openbare Voordracht gevolgd van een
Kunstfeest.
Van Maandag 31 Juli tot en met Vrijdag 4 Augustus : Geneeskundige
Week en Geneeskundig-Sociale Week.
De Geneeskundige Week zal ingeleid worden door een voordracht van Prof.
Dr Burger (Amsterdam). Zij zal bestaan uit praktische, clinisehe demonstraties,
's morgens van 9 tot 12 uur on 4 voordracliten over een praktisch geneeskundig
onderwerp, van 3/4 , met 1 / 4 tussehenpoos, elken narnid.dag van 2 tot 6 uur. Hebben
reeds als voordraehtgever aangenomen : -Prof. D r De Beule (Gent) en . Dr Sebreehts (Brugge) voor do Heelkunde ;
Prof. Dr Daels (Gent) voor Vroedkunde en Gyneeologie ;
Dr R. Rubbrecht (Brugge) voor de Oogheelkunde
Prof. Dr 0. Rubbrecht (Gent) voor de Tandheelkunde ;
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Prof. Dr De Sourer en Dr De Maeyer (Gent) over Bloeddrukmeting ;
Dr Lebeer (Antwerpen) over Tubercillosereacties bij kinderen ;
D's Bessemans en Van Boeckel (Brussel) over Prophylaxis van besmettelijke ziekten ;
Dr Peeters (Brugge) over Praktische inlichtingen tot laboratorium, onderzoekinge n,•
Dr Peremans (Antw - erpen) over Radiologisch onderzoek van maag en darmen ;
Dr De Backer (G en t)over 1i adiotherapeutische aanwijzingen voor den praktiseerenden
arts.
De Oeneeskundig-Sociale Week zal bestaan uit twee voordrachten elken
namiddag :
Maandag : 1) Hoe client de geneeshundige gorneentelijke armenzorg ingericht,
door Dr Prosp. Thuysbaert (Lokeren);
2) Ziehenbeurzen, door Mej. Traetsaert (Oostende).
1) Schoolhygiene en Schooltoezicht, door Dr L. Goyens (Antwerpen);
Dinsdag :
2) Hoe client de bezoeksterdienst ingericht, door Dr L. Van Boeckel
(Brussel.)
Woensdag : 1) Woningnood, door H. Arrondissement-commissaris H. Verwilghen
(St Niklaas);
2) Woninghygieen door Dr C. Peeters (Brugge).
Donderdag : 1) Herklasseering der arbeiders, door J. Geerts (Brussel);
2) Opvoeding van achterlijke kinderen, door Dr Sano (Gheel).
Vrijdag namiddag bezoek aan de gestichten van Brugge.
Vrijdag avond Intieme ontyangst der vreemde afge.vaardigden.
Zaterdag 5 Augustus :
om 10 u. Huishoudelijke vergadering voor elk Congres ;

om 11 u. Gezamenlijke huishoudelijke vergadering ;
our 12 u. Ontvangst ten stadhuize Brugge ;
orn 2 u. Gezamenlijke Openingsvergadering der Wetensch. Vl. Congressen;
0111 3 1 / 2 U. Vergadering der Congresafdeelingen.

Gezamenlijke vergadering der Wis- fin Natuurkundige Afdeelingen met voordracht van Prof. Dr J. Buytendijk (Amsterdam) : over het verschil in het psychise
van Mensch en Dier, en van Dr P. Van Oye (Tasikmalaya) : over Java.
our 8 u. Kunstfeest.
Zondag 6 Augustus :

van 9 tot 1 u. Vergadering der verschillende Congresafdeelingen ;
u. Gezamenlijke slotvergadering ;
our
om 6 1 / 2 u. Fe( stmaal ;
orn 9 u. Beiaardconcert.
Maandag 7 Augustus : Congresdag voor Sociale Geneeskunde

Vergadering der twee afdeelingen van 9 1 / 2 tot 1 uur en van 1 tot 5 uur, met
slotvergadering om 5 uur.
Werden reeds ingeschreven als voordrachtgevers :
Voor de afd. Social Geneeskunde : Adv. De Swarte (Brussel), Dr Van Boeckel
(id.), Dr V. d. Weghe (Brugge), Dr Putto (Den Haag), Adv. Van Overbeke (Gent),
Dr Brenkman (Amsterdam), Dr Peeters (Brugge) en een Vertegenwoordiger der
Nederlandsche Maatschappij voor Kinderbescherming.
Voor de afd. Verpleegkunde : Dr Goyens en Dr Couvreur (Antwerpen), Dr Van
Di'iessche (St Niklaas), Dr Gravez (Aalst), Dr Buy - sse en Dr Holemans (Gent), Mevr.
Nnyens (Antwerpen), Mew.. Block (Gent), Mej. Pintelon (Brugge), Mej. Geeraerts
(St Nildaas) en verder een Engelsche Nurse en een Noord-Nederl. Zuster.

Het Natuurwetenschappelik deel waarvan het programma liieronder vermeld
wordt, (*) zal dit jaar door vreemde geleerden druk worden bezocht. Meerdere
hoogst belangrijke voordrachten zullen met lichtbeelden worden verduidelikt, en
wij zijn overtuigd dat niet alleen de natuurkundigen en rnedici maar ook een groot
aantal leden der Congressen de voordrachten van den Zaterdagnamiddag (5 Augustus) zullen bij woven.
De regelingskommissie besliste dat ingevolge het groote aantal toegezegde
spreekbeurten en mededeelingen, er stipt aan de toegekende tijdruimte (voordrachten 3/4 uurs en mededeelingen 10 minuten) zal gehouden wordon. De heeren
sprekers worden beleefd verzocht de tekst der voordrachten en mededeelingen, na
afloop der spreekbeurt aan den secretaris van het bureel to overhandigen.

Programma van Afdeeling II
Dier- Kruid- en Landbouwkunde
Voorzitter : Prof. Leop. FRATEUR
Schrijver Dr sc. P. VAN OYE.

-

-

Ondervoorzitter : D r Se. J. L. DEBOIS
Besteni. secretaris R. NAVEXU.

Zaterdag 5 Aukustus orn 4 ure stipt.
Voordracht (met liclitbeelden) door Prof. Dr J. BUY rENDIJK (Amsterdam) :

Over het verschil in het psychise van Mensch en Dier.
Om 5 ure, Voordracht (met lichtbeelden) door Dr PAUL VAN OYE (Oostende)

De monomische beteekenis der natuarwetenschappelijke onderzoekingen in Nederlandsch Indic.
Het begrip koloniseeren heeft in d,.m loop der tijden belangKorte Inhoud.
rijke veranderingen ondergaan.
Voor de eerste zeevaarders hadden de vreemde landen enkel een handelsbeteekenis. In den beginne zijn bij hen de thans ten opzichte van het koloniseeren
heersehende hoofdgedachten n.l. van den eenen kant, dit van bezit en \ aLi den
anderen kant, dit van de verspreiding der westersche bescha ving,door velen steeds
als de eenig goede beschouwd, niet terug to \Tinder).
Langzamerhand zien we zich het begrip bezit ontwikkelen, als noodzakelijk
gevolg van de hooding der inlieemsche bevolkingen tegenover de vreemde
kooplieden.
Uit de combinatie van eigeiidom en handel ontstond uit den aard der zaak
een onverbiddelijke exploitatie ten gunste van den bezitter met niiskenning van
rechten der inheemsehe bevolking.
Naarmate de europeesche beschaving vooruitging ontwikkelde zich in
Europa het gevoel van rechtvaardigheid. Er kwamen dientengevolge stemmen
op,die van het, koloniseeren een zuiver idealistisch beschavingswerk wilden maken.
Deze zienswijze vond een krachtige steun niet alleen in de algemeene gedaehtengang van de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid, maar ook nog in de
alle politeke naij ver Oer groote mogendheden.
Uit de twee groote tegenstellingen : aan den eenen kant het eigen belang en
aan den anderen kant de verheffing van alle volkeren der aarde tot de hoogst
mogelijke graad van beschaving, ontstond het moderne begrip van koloniseeren,
(*) Het programma van Afd. I was ons, bij het ter perse gaan, nog niet toegekomen.
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da± doze twee in een harmonieus geheel vereenigt en ooze tegenwoordige levensopvatting ten voile bevredigt. Onder koloniseeren verstaat de moderne mensch
een vreemd land beheeren door middel van een moreel overwicht en op zoo een
wijze exploiteeren dat de ceconomische en liultureele belangen van de kolonisten
en van de inheemsche bevolking erbij gebaat zijn.
Holland dat rinds 300 jaren als een van de eerste koloniale mogendheid
moet erkend worden, heeft ook al deze fluctuaties doorgemaakt.
Doch hier stond altijd op den voorgrond kalm, beredeneerd en rechtvaardig eigenbelang. Al kornen er ook in de geschiedenis der Hollandsche
kolonisatie somber getinte bladzijden voor, het rechtvaardigheidsgevoel der
bewoners van dezen monarchistischen staat, sluit vanzelf in zich het erkennen
der rechten van anderen. Vandaar dat Holland het eerste rijp was om zijne
lcolonien te exploiteeren op een humane en ethische wijze waarbij echter het
ceconomisch belang op den voorgrond treedt. Dit sluit in zich dat het moet
geheuren op een wijze gesteund in de eerste plaats op moreel overwicht zooveel
mogelijk huiten elk geweld van wapenen.
Aileen wie een land ten volle kent kan alle bronnen van eenige ceconomisch
bete kenis tot de hoogst mogelijke productie opdrijven.
De ceconomisch belangrijke bronnen van elk land nu liggen, vooral in zijn
Modem, zijn flora en zijn fauna.
Een grondige kennis van de natuurlijke rijkdommen van een land staat gelijk
met een tot het uiterste toe gedrevene rationeele exploitatie van alle bronnen van
inkomen, met andere woorden, met een tot de uiterste spits gedreven rendement
van het land, zonder in de verouderde miskenning der rechten van do inheemsche
bevolking te vervallen en zonder roofpolitiek te voeren.
Hierdoor kan Holland met zijn 6 1/2 millioen inwoners het in verhouding tot
zijn oppervlakte en bevolking grootste koloniale gebied, zoo humaan beheeren en ceconomisch zoo exploiteeren dat het als voorbeeld dient voor alle
andere mogendheden, want van alle landen ter wergild die kolonien bezitten gaat
men naar Nederlandsch Indie om er te leeren hoe men het doen moet.
Voorbeelden en bewijzen.
De plantentuin van Buitenzorg als wetenschappelijke instelling en zijne
beteekenis voor de praktijk :
Het herbarium.
Het museum voor ceconomische botanic.
Het laboratorium voor het boschwezen.
De phytopathologische dienst.
De proefstations voor de suiker, de tabak, de thee, de rubber, de kina enz.
De beteekenis van de toegepaste zoologie voor de hygiensche dienst.
De rol van de wetenschappelijke onderzoekingen op hygiensch gebied.
De school tot opleiding van indische artsen.
Wijze van werken in Nederlandsch Indie toegelicht door de onderzoekingen
in het belang der praktische visscherij.
Vergelijking met Congo.
Wij mogen niet eigenwijs beter willen weten als deze die een 300 jarige
ondervinding bezitten, maar we mogen vooral ook niet slaafsch navoigen.
De rol van den plantentuin te Eala.
Tie toegepaste wetenschappen in Congo.
De voorbereiding in het vaderland.
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6 ure.— Prof. Dr J. BUYTENDIJK (Amsterdam). Invloed van de temperatuur op de gaswisseling van Koudbloedigen.

Zondag 6 Augustus om 9 uur (stipt).
Dr J. VAN MOLIA. (Mechelen) : Beschouwingen over het principium
vitale. Wat wordt er verstaan door principium vitale. De bezwaren der
natuurvorschers tegen zijne erkenning zijn tot eene uitsluitelijk mechanisch
quantitatieve opvatting der levensverschijnselen terug te brengen.
Niet eene metaphysisch aprioristisch bagrip van het leven maar alleen de
verschijnselen aan de levende wezens eigen moeten beslissen welk liunne samenstelling is, maar die verschijnselen moeten alien in aanmerking genomen worden,
en van alle gezichispunten uit beschouwd.
Hoe de bezwaren der natuurkenners tegen het principium vitale wegvallen.
Dr A. VAN BEIRENDONCK (Antwerpen).

Het spinapparaat van de Larve

der spinselbladwesp.
Het spinapparaat der Bladwespenlarven of Bastaardrupsen is homoloog van
dat der Echte Rupsen of Lepidopterenlarven, en is in zijn groote trekken volgens
hetzelfde algemeen plan gebouwd, maar wijkt er in de bijzonderheden zeer inerkelijk van af. Deze organen werden bij de Echte Rupsen en bijzonder bij den Ziklenworm grondig bestudeerd door Prof. Gilson van Leuven. Bij de Echte Rupsen
echter zijn eenige hulporganen ofwel gebeel afwezig, of in regressie, en de al to
sterke ontwikkeling van de kitineuze gedeelten maakte de oplossing van sommige
vragen over bouw en verrichting zeer inoeilijk of gansch onmogelijk. Bij do
Bastaardrupsen zijn die moeilijkheden van veel minder belang on zijn de verschillende deelen, die bij de oorspronkelijke Lepidopteren ook schijnen bestaan te
hebben nog goed on twik.keld voorhanden.
Prof. veearts LEOP. FRATEUR (Leuven). De betrekking tusschen de
wildvormen en de tamme rassen van het genus Lepus.
Dr DAN. DE LANGE Jr. (Utrecht).

Het Ovariumzakje van Typaja,

chrysochloris en Galeopithecus.
Dr M. J. SIRKS, (Wageningen.) De Kleuren de Zaadhuid van boonen.
JAN SEBRECHTS, Staatsbouwkundige. Proeven naar de stelsels Wolff

en Kellner.
Het stelsel Kellner is zelf reeds oud en werd breedvoerig toegelicht in ons
werk. « Voederingsleer der Melkoe versehenen in 1909, sedert eenige jaren
uitgeput. Na 13 jaar is het nu wel mogelijk eenig oordeel te vellen nopens de
wezentlijke beteekenis van dit stelsel voor de geklelijke belangen van den huidigen
vlaamsehen landbouw Die beteekenis kan, bij vergelijking met het stelsel Wolff,
niet van zooln overwegend belang zijn dan aanvankelijk verwacht werd. Zoowel
het eene dan het andi.w,) stelsel heelt, in eigen proeven melkkoeen, meestal goede
gelukte uitslagen gegeven.
Van overwegend belang op de geldelijke uitslagen van het eene als van het
andere stelsel, blijft steeds het ornzettingsvermogen der dieren maar ten dien
bestaat er geene de minste homogeniteit.
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(1m 10 1/4 uur. — Prof. A. M. SPRENGER, (Wageningen.) (Voordracht met
lichtbeelden). Over het systematisch onderzoek der tuinbouwteelten.
Bespreking over het belang der selectie bij vruchtboornen en over het
snoeien.
Om 11 1/2 uur.— A. VAN OLMEN Landbouwscheikundige (Leuven). Historische ontwikkeling van het leerstuk der Koolzuurvoeding bij hoogere
planten.
I. — VAN HELMONT toonde door een gekende proefondervinding in 1648 dat er
iets uit de lucht meehielp bij de voeding der planten ; hij noemde dat bosch- of
houtgeest (Esprit sylvestre).
MALPIGHI (1g71) en HALES (1748) schreven ook aan de bladeren een zekeren
rol toe in de plantenvoeding.
BONNET van Geneve (1754) deed oprnerken dat bij zonsbelichting groene
bladeren in gewoon water een gas afgeven.
PRIESTLEY (1733-1804) de vinder der zuurstof stelt vast dat de planten de lucht,
door uitademing der dieren bedorven, kunnen zuiveren.
Later Lon Priestley het bederven der lucht door de planten (afgeven van CO2
in het donker) dat door SCHEELE (1742-1766) wend aangetoond, niet verklaren.
INGENHOUSZ van Breda (1780-1799) icon eindelijk het vraagstuk oplossen en
toonde aan dat groene planten in het zonnelicht zuurstof afgeven en in het donker
koolzuur ; het is hem echter nog Diet klaar dat CO2 een echt voedingsmiddel is
voor de plant.
De juiste opvatting van de rol van zuurstof en koolzuur in de plantenvoeding
is nauw verwant met de opvatting der verbranding ; tot a.an LAVOISSIER (1743-1794)
weed de phlogistontheorie door alle geleerden aangenomen.
Lavoissier had voigens nagelaten papieren (eerst in 1860 door J. DUMAS uitgegeven) juiste gedachten over de minerale en organische voeding der planten.
SENEBIER (1742-18C0) was de eerste die door proefnemingen duidelijk doet
uitschijnen dat voor de koolstof-assimilatie CO2 noodig is.
Eindelijk worden de laatste moeilijkheden opgelost door de bewijzen van
THEDORE DE SAUSSURE (1767) aantoonende de vorming van organische stollen nit
koolzuur.
de Saussure zelf was echter een aanklever der humusieer (alle plantenvoedsel
komt van de planten) en dierf daarorn niet logisch al de besluiten zijner waarnerningen vooruitzetten.
De landbouwkundigen blijven dan ook de oude humusleer aannemen zoo b.v.
TIIAER, MATHIEU DE DOMBASLE en anderen.
LIEBIG in (1840) met zijn werk « Die organische Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur and Physiologie (BRUNSWICK) leert dat de grond de minerale, en de
lucht de organische voedings-bestanddeelen der planten leveren.
Zijn daarmee de grondslagen der plantenvoedingsleer nu voorgoed gelegd, nog
blijven verscheidene punten nader to onderzoehen. Aan dit werk arbeiden in den
loop der 19° eeu W verscheidene geleerden : BOUSSINGAULT, MOHL, SACHS, GODLEWSKI,
ENGELMANN, WINKLER, MAQUENNE, en anderen.

II.- DE SAUSSURE had reeds opgemerkt dat de kunstmatige verrijking van den
dampkring aan CO2 binnen zekere grenzen een sterkeren plantengroei bcwerkte.
Als optimumconcentratie gaf hij 1/12 CO2 in den dampkring.
KREUSLER in 1885 gaf de volgende uitslagen
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Plantengroei
100
209
237
266

CO2 gehalte der lucht
3/10000
0,5%
1 0/0
14,5°/0

Volgens BROWN en ESCOMBE zou 1°/° een maximum concentratie zijn voor een
maximum opbrengst.
DEHERAIN en MAQUENNE toonden in 1881 aan dat bij kunstmatige verrijking
van den dampkring aan CO2 er eene echte ophooping gebeurt van zetmeel binnen
in de plant, zetmeel dat niet weer wordt rondgevoerd en verder verwerkt.
DEMOUSSY (1885) bewees dat ook een natuurlijke verrijking van den dampkring aan CO2 b.v. op de broeibedden der tuinbouwers, voordeelig was voor de
planten.
HANSEN in 1912 leverde hetzelfde bewijs.
DEMOUSSY bewees daarbij (in 1903-1904) dat bij kunstmatige verrijking aan
CO2, het uit CO3 + HC1 gewonne CO2 niet scheikundige zuivcr was, en dat de
minder goede uitslagen dan aan schadelijke onzuiverheden van CO2 zijn toe to
schrij yen.
HUGO FISCHER begon in 1911 een reeks proefnemingen over kunstmatige
verrijking met CO2 der luchtruitnte rondom de planter. In samenwerking met een
groot ijzerindustrie kon hij proefvelden op groote schaal onder glas en in open
veld aanleggen, die volgende uitslagen gaven : vermeerdering der opbrengst,
vroegere en sterkere bloemvorming, grootere vruchtvorming.
GERLACH bekwarn in 1018 in de landbouwsehool van Bromberg een mime
meeropbrengst door verrijking der lucht aan CO2 hij twijfelde echter of die
verrijking praktisch op groote schaal in voile veld doorvoerbaar is.
RIEDEL begon in 1917 met medehulp eener groote ijzerindustrie een proof op
groote schaal die volgende uitslagen gaf :
Aardappelen 2.8 maal de gewone opbrengst.
2.
Geist
In 1918 was de meeropbrengst voor aardappels vier maal de norm.ale.
CLAASSEN deed in 1920 (Chem. Ztg.) opmerken dat d 002 die beschikbaar
zou kornen uit hoop- en kalkovens niet voldoende is voor een praktische toepassing
der CO2 begassing maar dat de praktische landbouw wel over bronnen van CO2
kan besellik ken door het aanwenden van organisclie meststoffen, door goede
grondbewerking en bewatering.
BESLUIT : Met RIEDEL (Chem. Zig. 1921) meenen we to mogen besluilen dat
de kunstmatige verrijking van den dampkring met CO2 rondom de planten een
gewone landbouwtoepassing moet worden. De meeropbrengst bereikt van 1 1/2 tot
4 maal.
Vooral de verrottingsgistingen van stalinesL en groenmest kunnen praktisch
daarvoor wor,len aangewend.
Prof. Dr Aug. LUMIERE, (Lyon). Sur la protection contre les chocs
anaphylactiques et anaphylactoIdes au moyen de la methods des doses
sub-intrantes.
Resume : Etude du mecanisme de la protection qui pout resulter des deux
processus suivants :
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1° Accoutumance de l'andothelium des vaisseaux cerebraux aux excitations
par les floculats ;
20 — Desensibilisation specifique.
L'auteur etuclie les conditions a remplir pour que la vaccination soit realisee,
les cas dans lesquels la methode est inoperante, la duree et la solidite de l'immunisation et explique, en outre, sous les plienomenes d'apparence contradictoire
qui avaient ete observes jusqu'ici, au cours de l'experimentation relative a l'antianaphylaxi par la methode de Besredka.
Dr j. BEQUART (New York). Enkele beschouwingen over Kiour- en
Kleurproeven en hare beteekenis bij de Insekten.
Prof. C. DE BRUYNE (Gent). Over het gelijktijdig voorkomen van
inwendige haren en tusschenschotten bij de Nymphaeaceen.
Heer P. BRANDS (Brussel) De kieming der Zaden.
Het verschijnen van den wortel wordt in 't algemeen beschouwd, als 't eerste
bewijs dat een zaad gekiemd is ; voor sommigen zelfs, is het eenvoudig zwellen
van een zaad, door waterproefneming, een duscianig hewijs.
Dit laatste is echter Been criterium daar zaden die hun kiemkracht verloren
hebben, toch water kunnen opnemen, en zwellen.
Het verschijnen van den wortel moet eigenlijk nicer beschouwd worden,
als een uiterlijk kenmerk van de kieming ; deze heeft reeds plaats in de zaden
zelve, en begint reeds, wanneer in het vegetatieve uiteinde van den wortel, de
celdeeling plaats grijpt.
Het Diemen begint feitelijk, als de kiem, door invloed van verschillende
factoren uit Naar lethargisehe toestand ontwaakt, en dit is, daar de kiem in het
zaad is opgesloten met het bloote oog niet waar to nemen.
Miscroscopische preparaten van zaden met kiemeiwit toonen dit in bizonderheden aan.
Zaden van Aucuba japonica bijv. hebbeu een rechtstandige kiem geheel door
kiemeiwit omsloten.
Zoowel aan den wortel als in het pluimpje ziet men duidelijk dat de kiemingen de groei reeds in het zaad zelve plants grijpt.
Het wortelmutsje nadert het puntje en de samengevouwen zaadlobben
richten zich in het zaad zelve, op.
Het verschijnen van den hoofdm-ortel is het uiterlijk zichtbaar teelen van
de kieming, dock deze is reeds begonnen` lang voordat die zichtbaar is.
Die kieming kan onder zekere omstandigheden reeds plaats grijpen als de
vrucht nog aan de plant bevestigd is.
[rig. T. SHAW (Leuven). Over de samenstelling der melk.
Tabellen van bepalingen van dichtheid, drooge stof, vet, melksuiker, asch,
zuurheid der melk.
Gevolgtrekkingen nopens vervalschingen en de gewone basis op dewelke
dient gesteund ter vastelling dezer laatsten.
Dr J. VAN MOUE, (Mechelen) Over Niphargus puteanis, Koch. Deze
Gammaride leeft zelf in gansch gesloten putten, Onderzoek van zijn levensmidden
en naar zijne voeding. Hoe zijne organische bijzonderheden van zijne levenswijze
afl ankelijk zijn. Zijne herkomst en verspreiding.
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Fen vergiftiging door de steek van
Clarias batrachus L.
door Dr PAUL VAN OYE (Tasikmalaja-Java).(*)
Tijdens mijn aanstelling bij het Visscherij-station te Batavia, van 1915 tot
1918 had ik het plan opgevat, de voor de mensch gevaarlijke visschen aan een
nadere studie te onderwerpen, doch de omstandigheden waren te ongunstig voor
me, om dit plan ten uitvoer te kunnen brengen.
Eenigen tijd geleden nu, kwam in het hospitaal te Tasikmalaja een inlander,
die een zeer opvallende necrose van de rechter hand en arm, met etterende
ikan lele of
wonden vertoonde, veroorzaakt door de steek van eon ViSCh,

Clarias batrachus L.
De Heer Dr H. SAUERWALD, geneesheer-directeur van genoemd hospitaal,
was zoo vriendelijk mij het geval te toonen en daar het zoo typisch was, weed
besloten het te photog•ipheeren.
Met de meeste bereidwilligheid stond hij mij toe het geval te beschrijven en
de samen gemaakte foto te publiceeren. Hierbij betuig ik mijn besten dank voor
deze vriendelijkheid.
Naar aanleiding hiervan heb ik de werking van de eerste stekel van de
borstvin van Clarias batrachus L. welke zulke gevaarlijke wonden kan veroorzaken, nader onderzocht en vond.hierbij enkele bijzonderheden die mij niet heelemaal onbelangrijic voorkomen en waarover ik een en ander wil mededeelen.
Tijdons mijn aanstelling als leeraar van dierkunde aan de S. t. o. v. i. a.
(School tot opleiding van Indische artsen) te B ttavia heb ik in mijn lessen de
gevaarlijke visschen in vier groepen ingedeeld. (1)
1. Visschen waarvan de beet gevaarlijk is, zonder echter giftig
Hiertoe behooren lal van Tetrodon soorten, die zooals bekend is met hun
sterke beitelvormige tanden bij badende en zwemmende personen, vingers,
teener en vooral de mannelij ke geslachtsorganon afbijten.
2. Visschen die bij het bij ten vergif in de wonden brengen.
Hiertoe behooren de Muraena soorten.
3. Visschen met scherpe stekels doch welke geen vergif in de wonde brengen.

Hiertoe moeten gerekend wonden Acanthurus, Diodon soorten en nog verschillende andere.

(*) Mededeeling gedaan op het XX' Vl. Natatr- Wis- en Geneeskundig Congres te Mechelen,
Augustus 1921.
(1) De literatuur over dit onderwerp in de medische publicaties is zeer verward of onvolledig,
men kan eenige gegevens vinden o. a. in
MENSE Handbuch der Tropenkrankheiten. Deel I, 1905.
G. W. KIEWIET DE JONGE Voordrachten over de Tropische ziekten van den Cost-Indischen
Archipel, Deel III. Batavia 1909. Zeer onvolledig, spreekt enkel van drie gevaarlijke visschen.
A. LE DANTEC, Précis de pathologie exotique, Tome II. Paris 1911 (met veel maar afschuwelijke en onnauwkeurige tiguren). Geen enkel der werken die ik ter mijner beschikking heb, geeft
iets over Clarias batrachus L.
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4. Visschen die gevaarlijke stekels bezitten, welke in verbinding staan met
gifthlieren.
Tot de laatste groep behooren o. a. de aan de kust levende Synanceia horrida
L. en de Plotosus anguillaris Bl. die alle beide zeer gevaarlijke wonder kunnen
veroorzaken. Verder de zoetwaterviseh, « ikan lele, » Clarias batrachus L. behoorende tot de Siluriden of meervallen. Zie FIG. 1.

FIG. i

We moeten hier nog melding maken van de visschen die schadelijke gevolgen kunnen hebben wanneer ze versed g(Teten worden. Hiertoe behooren sommige
Tetrodon soorten. De Clarias batrachus L. welke tot de O de groep, behoort onderscheidt zich van de meeste zoetwatervissehen door het bezit van 4 paar baarddraden rend de mondopening en twee fontanelen op de kop.
Men vindt deze visch vooral in vuil stilsiaand water, hij komt ook in brakwater
voor. Naarmate men echter hooger in de bergen komt wordt hij zeldzamer,
imincrs, hij is een typische tropisehe modderviseh.
Hij is geheel aangepast aan het leven in warm modder. Zijn oogen zijn sleeht
ontwikkeld, terwijl zijn 4 paar zeer gevoelige baarddraden, als tastorganen
dienst doom (I) Waar het warme water waarin hij leeft, gemiddeld 25-30°
weinig zuurstof bevat, bezit hij een speciaal ademhalingsorgaan, waardoor hij in
de gelegenheid is direct zuurstof uit de lucht op to netne,n.
flit orgaan is boven de kieuwen gelegen. Wanneer men het uit prepareert,
dan ziet men dat het uit een bootnvormige uitwas aan de eerste kieuwboog
bestaat.
Do visch zelf heeft een donkey zwart bruine kleur, de buik en de onderzijde
van de kop zijn eenigszins lichter. min of meer witachtig rose. In de meeste
gevallen vertoont hij reeksen van witte stippels van weerszijden het caudale
lichaamsgedeelte. Hij kan 35-40 c.M. groot worden, gewoonlijk echter is
hij niet meer dan 20 c.M.
Het is een van de meest algemeen voorkomende visschen op Java, zelfs op
kleine eilanden van den archipel treft men hem aan, zoo vonden wij hem op het
kleine eiland Bawean in de Java-zee (2) verder ook op geheel Sumatra's Westkust,

(1) J. C. KONINGSBERGER. Java zoologisch en biologisch Buitenzorg (zonder jaartal) p. 384.
(2) i--. VAN OYE Notiz iiber die Siisswasserfische von Bawean. Contributions A la faume des

Indes Ncerlandaises. Vol. I Fasc. 1917.
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waar hij « kalang » genoemd wordt. Men treft hem ook op geheel Sumatra,
Borneo, de Philippijnen, Britsch Indio en Ceylon.
De patient die in het inlandsche hospitaal opgenomen werd kwam met de
rechter hand geheel genecrotiseerd, de pink was verdwenen en de overblijvende
vingers waren naar binnen samengetrokken. De geheele arm vertoonde tot boven
de elleboog necrotische wonden, waar gestadig bloed uit zijpeHe. Hand en voorarm
waren totaal gevoelloos en de patient was niet in staat er eenige beweging mode
to maken. Zie FIG. 2.
De vraag stelde zich : of en hoe de
ikan lele » zulke gevaarlijke wonden
kan toebrengen.
Na onderzoek bleek dat do inrichting
bij Clarias batrachus L zeer ingewikkeld
en eigenaardig is. Het is de eerste stoke!
van de borstvin waarmed , de gevaarlijke
wonder' toegebracht wonden.
Doze stekel is verbeend en zeer stork,
hij is aan weerszijden met weerhaken
voorzien, zooals op FIG. 3 (boven) te zien
is
Binnenin ontwaart men eon kanaal,
dat naar de kant van het lichaam open is,
docli aan het buitenste uiteinde goon
uitmonding vertoont, immers de buitenste
pulit van de. stekel is dictit.
Men kan zooals op de figuur 4 is weer
gegeven, eon koprdraad, bij wijze van
sonde, in het kanaal steken. Breekt men
de buitenste punt af, dan kau de draad
door getrok ken worden.
De working van de stoke! is des vrij
eenvoudig to begrijpen. Het is hier eon
analoog geval als bij Plotosus,
Waar bij ikan lele het buitenste uiteinde
van do stekel afgeplat is en betrekkelij
dun, is het weerstandsvermogeq goring,
dringt de stekel in de huid dan zal de
punt door do bewegingen gemakkelijk
afiieken, dien ten gevolge komt het
kanaal vrij en het gift dringt in de wonde.
Wat nu de giftklier betreft hier vinden
we een zeer bijzondere inrichting.

-

FIG. 2

Van de lever uit gaan twee dunne kanalen rechts en links dewelke in verbinding staan met twee divertikels, gelegen boven de borstvinnen.
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F13.

3 en 4

Het gift dat in de wonde komt is dus een product van de lever, want macroscopisch— wij konden helaas geen microscopisch preparaat maken— zijn deze beide
divertikels geheel identisch aan de lever.
Neemt men de huid boven de horst\ in weg, dan valt men direkt op deze
giftklier zooals op FIG. 5 to zien is.
Het eigenaardige bij dit geval is dat we bier een gedeelte van de lever
hebben dat buiten de lichaamsholte gelegen is en als verweermiddel dienst doet,
Doch nu komt nog een bijzonderheid.
Bedoelde divertikels hebben geen uitloozingsbuis naar buiten, noch staan zij
in verband met het kanaal van de stekel.

FIG. 5

Zooals eenigszins op fig. 5 is weergegeven, is de inrichting als volgt. De klier
is gelegen aan het begin van een kanaal gevormd door verschillende deelen van
het kopskelet en van de schoudergordel, dewelke alien zoo ingericht zijn, dat het
Nocht in het kanaal van de eerste stekel moet dringen.
Het geheel is echter nog lang niet zoo eenvoudig, want de bovenste vinspier
is buitengewoon sterk ontwikkeld en bezit een bijzondere goed gevormde zenuw.
Trekt deze spier zich samen dan wordt de giftklier in de kleine ruimte waarin ze
gelegen is, samen geperst en moet dus de inhoud een uitweg zoeken. Die kan niet
anders dan naar het kanaal van de stekel wezen, want de geheele buik van de
visch is op dit oogenblik samengetrok ken.
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Het is best mogelijk dat ook nog een gedeelte van het vocht van de lever door
het verbindingskanaal naar de divertikels loopt.
Eigenaardig is nu dat die werking alleen dan Pan gebeuren wanneer de stekel
naar het lichaam gedrukt wordt, dus wanneer het dier zich tracht vrij te ruaken
en de punt afbreekt.
Het geheele mechanisme is in zijn details nog veel ingewikkelder als hier kan
uiteengezet worden, dock dat deze zienswijze de eenigst mogelijk is,ligt reeds in de
eigenaardige anatomische bijzonderheden opgesloten.
Verder hebben we langs de stekel parafine met cosine roodgekleurd ingespoten
en gezien dat ze den weg naar de giftklier volgde.
Knijpt men de punt van een stekel of en perst men het dier op den buik, dan
ziet men vocht uit de stekel komen.
Tot mijn spijt is het Laboratorium voor de Binnenvisscherij voor het nemen
van dierproeven niet ingericht. Het spreekt van zelf dat met het extract der gift,
klier nadere proeven zouden dienen genomen te worden.
Alleen kan ik mededeelen dat kuikens na geprikt te zijn ...eworden geen
merkbaar hinder van de steek vertoonden. Maar kuikens zijn nu juist geen goede
proefdieren voor zoo een geval en cavia of ratten had ik niet to mijner beschikking.

Over een geval van eenhuizigheid bij Salix
(Russeliana Sm. ?)
door E. VAN ROMPAEY. (*)
Alle systematici vermelden de tweehuizigheid, als een der hoofdka raiders
der Salicaceeen on het diclinisme, of scheiding der geslachten over afzonderlijke
bloeiwijzen, als even algemeen kenmerk van de klasse der katjes dragende
kroonloozen (ap3tales amentaceae). Het wilgspeeimen dat aanleiding gal tot deze
mededeeling vertoont, benevens en (in goring aantal) zuiver mannelijke en zuiver
vrouwelijke ook katjes waarin mannelijke en vrouwelijke bloemen gemengd
voorkomen. We staan hier dus voor een gevoelijke afwijking van de meest
karakteristieke kenteekens der wilgen en van de klasse waarvan ze deel uitmaken.
Tot welke soul het sujekt behoort, lion ik niet met stelligheid bepalen. Het
meest stemt het nochtans overeen met de beschrijving gegeven van Salix Russeliana Sm., eon bastaard van S. fragilis x S. alba, als volgt getypeerd : Bladeren
lancetvormig of langwerpiglaneetvormig, toegespitst, gezaagd, eerst zijdeachtig
behaard, ten slotte kaal, van onder Blau w of bleekgroen. Schutbladen voor het
-

(*) Mededeeling gedaan op het XXe VI. Nat. Wis-en Geneeskundig Congres te Mechelen, Augustus 1921.
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het rijoen der katjes afvallend. Katjesschubben eenkleurig, geel of roestbruin.
Steel van het vruchtbeginsel even langs als of weining langer dan de klier. 5-12
meter ; April-Mei.
Het facies van den boom, in z'n groote lijnen, versterkt ten andere het
vermoeden, hier met bedoelden bastaardvorm te doen hebben. Het is werkelijk
zoowat een middenvorm tusschen S. fragilis en S. alba. De twijgen zijn echter
veel langer en buigzamer dan bij laatstgenoemde soort, — nochtans minder bij
S. babylonica, zoodat verwarring volkomen uitgesloten is.
Wat het sujekt betreft : het bevindt zich te Hoogboom onder Eeckeren, in
een tuin, tegen een vijver, en is een zoowat 6 m. hooge boom.
Het vorig par merkte ik op, dat de plant eenhuizigheid vertoont, en dit
reeds bij het uitbotten, in de tweede helft van Maart. De bloei zelf heeft plaats
voornamelijk in de eerste lielft, van April, maar houdt in mindere mate aan tot
begin Mei ; de gemengde en de zuiver katjes worden talrijker naar het
einde van den bloeitijd toe. Bond het midden der rnaand vallen de schutbladen,
der katjes of ; einde Mei zip de katjes rijp en stuiven uit. Al dadelijk moot ik
bier echter doen opmerken dat ik, zoowel in 1920 als dit jaar, enkel geaborteerde zaden in de vruchtjes aantrof, niettegenstaande deze uiterlijk, normaal
ontwikkeld schenen. Hoogstwaarschijnlijk dus een geval van schijnbevruchting.
Daaruit kan, mijns erachtens, het volgonde afgeleid worden :
10) dat die schijnbevruchting te ("mike]] moot zijn aan zelfbestuiving (rekening gehouden met het felt, dat zich in eon straal van ongeveer 400 m. geen
enkele tamelijk nauw verwante wilgensoort bevindt, (I), en ook hiermede dat
de tuin volkomen door hoog en dicht heestergewas en door boomen, vooral langs
do Westzijde afgesloten is (2) ;
2°) dat er wel zelfbestuiving, doch geen zellbevruchting is geweest, ofwel
dat een begin van ontwikkeling van het ei reeds spoedig tot stilstand kwam,
zoodat het sujekt dus feiielijke onvruchtbaar is, althans bij zelfbestuiving ;
3°) dat deze laatste waarschijnlijkheid, hiermede in verband gebracht dat ik
nergens in den omtrek een gelijkaardig wilg-specimen aantrof, ook niet langsheen
de beek die het vijvertje spijst, ten voordeele pleit van de opvatting, dat het
sujekt een kruisingsprodukt is. Ik meen dus met tainelijk groote zekerheid to
mogen besluiten, dat we hier werkelijk met een hybried to doen hebben ; ook dat
deze bastaard deze bekomen uit S. fragilis X S. alba, dus S. Russeliana Sm. is.
De eenige weg, die tot een afdoende verklaring kan leiden, is in een dusdanig
geval, natuurlijk de proefondervindelijke. Doch die methode zou lange jaren
vergen. In afwachting kan het zijn nut hebben, de zaak alvast theoretisch aan to
pakken. En dan is, mijns inziens, het probleem te onbinden in twee maar elementaire : P) hoe is hier monoecisme physiologisch to verklaren ; 2°) hoe is het
biologisch mogelijk ?
Op de eerste vraag is, naar onze opvatting, het antwoord voorhanden : ik
meen het to vinden in het proevenmateriaal van BLARINGHEM over post trauma-

tische sexueele mutatie.

(1) Ik vond inderdaad, binnen dies straal, enkel S. caprea, S. aurita en S. repens (enkele
exemplaren).
(2) Insektenbezoek was altijd uiterst zeldzaam in dit nog koude, winderige jaargetijde.
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In do inleiding van « Mutations et traumatismes » zegt BLARINGHEM inderdaad (3) : des vegetaux annuels ou vivaces, appartenant aux families les plus
diverses, montrent dcs variations analogues (4) lorsqu'on les soumet au memo
traitement. Par l'ensemble des documents reunis sur cette question, je pense
montrer la generalite de l'action des traumatismes pour la production des anomalies vegetales. » De proeven waarop hij steunt, betroffen niet alleen Zea mais,
eenhuizig maar monoclien gewas, doch ook Spinacia oleracea, tweehuizige plant,
waarvan hij door \ erminking de var. polygama bekwam (5) die, benevens eenvoudig monoecisme, ook monoclinisme on zelfs tweeslachtigheid vertoont ! Ik zie
Been enkel reden waarom, wat bij Spinacia (6) gebeurt, niet insgelijks zou kunnen voorkomen bij Salix.
Ons sujekt draagt inderdaad duidelijke sporen van verminking, namelijk drie
groote cirkelvormige wonden van ± 25 cm. doormeter, die volgens hun uitzicht
to onderkennen zijn als de diep verkankerde inplantingen van vroegere takken.
Op ongeveer 2,50 in. hoogte vertoont de onder mooi cylindrische slam plotseling
een paar knobbelvormige verdikkingen, waarop talrijke dune takken (uitloopers) in een ware kroon staan ingeplant en die nog de lidteekens dragon van een
groote menigte andere scheuten, die al vroeg afstierven ; daarb.wen gaat dan de
star regelmatig de hoogte in, maar z'n diameter is op meer dan de helft geslonken. Ter hoogte van de knobbelvormigen is dus de stain waarschijnlijk eens
afgebroken, of minstens geknakt geworden.
En hier zij dan gowezen op het belangrijke feit, dat ik op het gedeelte der
kruin gevormd door den stain boven de verdikkingen, enkel zuiver katjes
vond ; de gemengden en de weinige zuiver re integendeel op de twijgen van
de takkenkroon.
De intieme reden van de verschillende gedraging, onder opzicht van sexualiteit, dozer twee duidelijk onderscheiden kroongedeelten, zal wel doze zijn welke
BLARINGHEM opgeeft in zijn reeds vernoemd weric, (7) en die aldus samen to vatten
is : de overvloedige aanvoer van ruw sap en bijgevolg de rijke voeding,bevorderen
de ontwikkeling van bloemen ; armoedige voeding en gebrekkige wa tertoevoer integendeel doze van o' bloemen. Inderdaad, in onderhavig gevel is de
tegenstelling opvallend tusschen het weolderig opgroeiend bovenste stamgedeelte
met z'n gezond ontwikkelde kruin, en den armtierigen groei van het takkenkroongedeelte, dat letterlijk opgevuld is met dor hour. De zuiver ci katjes
vond ik ten andere steeds op de rneest kwijnende twijgen.
Ik meen dus in een post-traumatische sexueele sprongvariatie eon physiolo-

(3) Mutations et traumatismes, blz. 14, al. 2.
(4) Namelijk monoclinisme, bij dicline planten, als gevolg van opzettelijke verminkingen.
(5) C. R. Acad. Sc., Paris. 14 dec. 1908.
(6) Het feit, dat ook b j gewone teelt-voorwaarden Spinacia soms hermaphroditisme vertoont,
veandert niets aan de zaak. Die tweeslachtigheid blijft steeds een anomalie, die heel goed juist aan
zekere teelt-praktijken kan to wijten zijn (o. a. afplukken der bladeren ; zaaien buiten den normalen
kiemtijd).
(7) BLARINGHEM, Mut. et traum., par. 54, blz. 133-135.
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gisch voldoening gevend theoretische verklaring to vinden en dan ook gerechtigd te zijn in dien zien te besluiten. (8)
Blijft de tweede vraag : Hoe is, in dit geval, monoecisme biologisch mogelijk?
We verldaren ons volgaarne onbevoegd hierop eenig afdoend antwoord te
geven. (Is dit ten andere bij den huidigen stand der erfelijkheidsleer wel mogelijk?)
Een enkele losse aanmerking weze me nochtans toegelaten.
Dioecisme worth, bij de phaneroganen, steeds beschouwd als een secundaire
eigenschap. Ten andere, van gansch de klasse der Apetales amentacecevormen
de Salicacece de eenige famine die dit kenmerk vertoont. Het voorkomen van
van monocisme zou dus bloot een geval van atavisme kunnen zijn. Prof. M.
CAULLERY (9), de door BLARINHEM en MOLLIARD bekomen uitslagen besprekend,
heeft het dan ook over “ une alteration de la sexualite et “ une reapparition de
l'hermaphrodisme. » (10)
Door latere differentieering zou dus de wilg-sporophyte er toe gekomen zijn
nog onkel gametophyten van eon geslacht voor to brengen. De working van
het traumatisme zou hier dus geweest zijn het opheffen van die later verworven
tendenz, waardoor het monoecisme, voorouderlijke eigenschap, opniuw aan den
dag han treden.
Het laatste woord in deze is voorzeker nog niet gesproken. Zouden dit en
dergelijke gevallen b.v. ook niet to onderzoeken zijn in het licht van het Mendelisme, meer bepaaldelijk van de proeven van CORRENS ?
Wie toont ons hierin den weg ?

Eenheid der Materie
door Dr sc. A. PIL.

(Vervolg en slot).

Zooals gij kunt opmaken, brengt het zoeken naar het wezen der materie
waaruit al het stoffelijke is opgebouwd, ons op het interessante terrein der
wordingsgeschiedenis van de werelden.
Wij zijn zeker t'akkoord dat alles tot nog toe er toe leidt deze hypothese aan
to icemen als verdedigbaar, maar verdere bewijzen moeten in de natuur gezocht
worden die ons vermoeden zullen bevestigen. In de volgende bladzijden zal dat

(8) De post-trauniatische sexueele mutatie is, volgens BLARINGHEN1 (Mut. et traum., blz.14, al. 2),
vergezeld van vele andere afwijkingen van de normale kenteekens der soort. Aan welke afwijkingen
wellicht te wilten is dat ik, niettegenstaarde uitstekende beschrijvingen en vergelijkingsmateriaal,
het sujekt niet met alle zekerheid vermocht te determineeren.
(9) M. CAULLERY, Les problerres de la sexualite. 1917. Blz. 154-155.
(10) In dit geval dus nog maar enkel van monoecisme en monoclinisme.
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klaar worden. Eene opmerking wil ik hier nochtans maken. Als Prof. Duncan in
1908 schreef en in zijn verdere uitgaven, ook die van 1918, nog herhaalt « dat de
geheele atoomfamilie eenzelfden stamvader zou hebben, heeft C. Schmidt in 1918
in het Zeitschr. f. anorg. chemie de meening verdedigd en trachten to bewijzen dat
de elementen niet alle in Oenzelfde systeem zouden komen maar verdeeld in vier
systemen, dus vier familieboomen : 1°) H-elementen, 2°) He-elementen, 3°) tripletten
(Ville groep), 4°) zeldzame aardmetalen.
In alle geval dus moet gezocht worden naar den grond waarop de gelijkenissen
in de eigenschappen berusten.

Radio-activiteit.
Om die bewijzen te leveren hebben vooral der ontdekkingen op het gebied der
radio-activiteit medegeholpen.
Becquerel ontdekte bij zijn nadere studie de Itontgestralen de eigenschap der
Uraniumzouten en van het element Ur. zelf, door sommige schijnbaar ondoordringbare stoflen, invloed uit te oefenen op bvb. photographische platen. Hier valt
dadelijk het verschil in 't oog van deze proef met de vroegere genomen door
Nieuwenglowski. Deze laatste immers had dezelfde werking nagegaan veroorzaakt
door Cd. eerst aan 't zonlicht blootgesteld. Becquerel leerde ons eene stof kennen
die, zonder eerst aan 't licht te zijn blootgesteld, zwart papier doordrong : er
moeten van die stof dus stralingen uitgaan door de•stof zelf voortgebracht. Deze
ontdekking zou groot gaan aan gevolgen en een geweldigen ommekeer teweeg
brengen in de geesten.
Alle Uraniumzouten bezaten dit stralingsvermogen. M r en Mm Curie onderzochten dieper de eigenschappen dezer verbindingen en kwamen tot de bevinding
dat uit het uraanpekerts stukken konden gesorteerd worden met een veel grooter
stralingsver:1 ogen. Het besluit lag voor de hand deze grootere kracht moest to
wijten zijn aan de tegenwoordigheid van een onbekend bestanddeel. Lijk wij alien
weten kwamen zij zoo tot de ontdekking van het Ra dat Mm Curie in 1910 voor het
eerst isoleerde.
De beschrijving van de achtereenvolgens ontdekte radio-actieve stollen en do
wijze waarop zij zich gedragen laten wij over aan de speciaal daarover handelende
vakboeken.
Het is evenwel belangrijk te melden dat bet element Ra met zijn atoomgewicht
van 226.2 zijn plaats vond in bet periodieke systeem en narnelijk als een homoloog
van Ba. Merken «zij hierbij aan dat Ra, Tho. en Ur. het hoogste atoomgewicht
hebben der tot nog toe bekende elementen.
En om over veel zaken been te stappen zeggen wij dadelijk een woordje over
de verschillende soorten uitstralingen der radio-actieve stollen welke men gewoon
is aan te duiden met de namen en -, stralen.
1) 7.-stralen : zij bezitien in kleine mate het vermogen door sommige stoffen
te dringen en worden slechts weinig uit hun riehting getrokken door magnetische

kracht.
2) P-stralen : bezittell een sterker doordringingsvermogen en zijn sterk onderhevig aan afwijkingen zelfs onder zwakke magnetische kracht.
3) y-stralen : bezitten in hoogste mate de eigenschap om door de stof to dringen dock blijven totaai otigevoelig voor magnetische werking.
De hoofdzaak is nu natuurlijk to kunnen bepalen met zekerheid « wat deze
stralingen zijn. Ik deel daaromtrent alleen de uitslagen mode door geleerde
navorschers gevonden en geformuleerd.
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De 7.-stralen zijn in 't bijzonder bestudeerd geworden door Ramsay en Soddy
maar vooral door Rutherford. Heigeen met zekerheid door hun opvolgende proefnemingen geconstateerd wend komt hierop neer : de a-stralen zijn positief geladen
stofdeoltjes die twee positieve eenheidsladingen meedragen. De mas .sa van ieder
stofdeeltje is 4 maal zoo groot als die N an een H-ale,om en stenit dus juist overeen
met die van het He-atoom. Het ontstaan van een element uit een ander element
zal bier dos bewezen zijn indien wij het bovenstaande met zekerheid kunnen
bewijzen. Het moet gezegd dat daar waar Ra of Ur-verbindinge ► door Rutherford
aanwezig zijn ook He wordt aangetrotfen, en het pleit wordt heelemaal beslecht
waar hij proefondervindelijk bewijst dat He wordt gevormd en hij zelfs meet
hoeveel er uit een gram Pa voorthomt : 1 gr. Ra brengt per dag ongeveer
0.1 kubiek millimeter He voort.
Het moge voor sommigen interessant zijn op te merken hoe bier atoinen geteld
kunnen worden hetgeen tivel een duidelijk bewijs moot leveren van bun reeel
bestaan. Inderdaad, de botsingen der c'-deelt,jes werden geteld met hulp van den
spinthariscoop door de vonkjes die ontstaan bij het aanraken van gecristalliseerd
Ind. en aangezien die a-deeltjes niets anders zijn dan heliumatomen, zijn die dus
geteld geworden : 2.7 x 1019 per cm', vat overeenstemt met de getallen gevonden
op heel verschillenden grond van berekening.
De P-stralen bereiken een gemiddelde snelheid van 180.000 Km. per sec. en
hun massy bedraagt het 18(K to gedeelte van die van bet lichtste atoom. Zij zijn
geladen met negatieve electriciteit.
De y-stralen in legenstelling met de twee eerste soorten zijn weinig bekend in
hun wezen. Wij weten alleen dat zij in alles gelijken op de Rontgenstralingen en.
Diet bestaan nit stofdeeltje s. Men hail bier de hypothese als waarschijnlijk voorstellen dat zij bestaan uit storingen in den aether teweeggebracht door de scbokken
der 1:)-stralen tegen een vast lichaam.
Nog verder zou deze studie dienen voortgezet over de emanatie's of actieve
neerslagen, over de gedaanteverandei - ingen der zicli gedurig omzettende radioactieve stoffen, over de halveeringsperioden, enz....
stap erover been en Beef bier een bladzijde van Prof. Duncan (blz. 160 en
161) :
Radio activiteit is overal aanwezig, al is het in geringe mate. De lucht in
kelders en holen is duidelijk radio-actief. Dit is ook het geval met de bodemgassen,
in 't bijzonder bij leem. Zelfs de lucht der vrije atmospheer is zeer zwak radioactief. Een electrisch geladen draad, die eenige uren aan de lucht wordt blootgesteld, krijgt actieve eigenschappen. Door hem met een dock to wrijven, gaat de
activiteit op dezen over. Pas gevallen regen en sneeuw zijn radio-actief evenals
vele bronwateren te Bath, Burton, Baden-Baden, e. a. Gassen, die uit groote
diepten. uit ouden vulcanischen bodem opstijgen, zijn onderzocht en actief
bevonden ; hetzelfde is bet geval met het slib van ontelbare bronnen in Engeland,
Duitschland, Frankrijk, Italie en de Ver.-Staten, en met het fijne slib uit de heete
bronnen te Battaglia in Italie, tango genaamd,hetwelk zelfs sterk act/jet is.Voor
het meerendeel schijnt deze algemeen verspreide radio-activiteit haar oorzaak te
vinden in kleine lioeveelheden Ra en Tho die overal aanwezig zijn en wier emanates in de bodemgassen en de bronwateren geraken. Soms ook neemt het in den
grond circuleerende water het Ra zelf op ; dan ontstaat een permanent actief
water. De meeste bronwateren behooren tot de laatste groep. Het is waard hier op
te merken, dat in vele gevallen de geneeskracht van het bronwater juist aan de
aanwezigheid van Ra te danken schijnt te zijn.
-
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of echter de genoemde, de eenige oorzaak is van de activiteit van lucht en
water, is niet volkomen zeker. Mogelijk is alle stof tot op zekere hoogte radioactief. Bij enkele zeer gewone stoffen is, zij het ook uiterst zwak, radio activiteit
gevonden, bvb. bij bladtin, zilver, zink. Moeten wij nu aannemen, dat zij alle een
kleine hoeveelheid zeer sterk radio-actieve stof als verontreiniging bevatten, of dat
het een intrinsieke eigenschap van alle stof is om stralen uit te zenden ? De eerste
mogelijkheid blijft altijd bestaan, omdat het zeer moeilijk is, de laatste sporen
actieve stof te verwijderen, terwijl voor de tweede mogelijkheid te zeggen is dat
nog nooit een eigenschap van een stof gevonden is, die niet, al is het dan ook in
zeer geringen graad, gebleken is aan alle stoffen inhaerent te zijn. De toekomst
kan eerst het antwoord op deze belangrijke vraag brengen. Zooveel is zeker, dat
als alle stoffen het vermogen bezitten om actieve stralen uit te zenden, zij deze
eigenschap slechts in zeer geringe mate bezitten. Radio-activiteit, zooals wij
gewoon zijn haar waar te nemen, schijnt bovenal een kenmerk der zware atomen
te zijn. Mochten er in de toekomst meer zware elementen worden ontdekt, dan
kunnen wij nu wel voorspellen dat zij, als aangeboren eigenschap, radio-activiteit
zullen bezitten
De belangrijkheid van de studio der radio-activiteit springt genoeg in 't oog, te
meer als wij de resultaten in verband brengen met andere ontdekkingen der
wetenschap. Zoo bvb. wordt de gelijkenis duidelijk tusschen de -stralen en hetgeen men noemt de corpuscula. Under dem laatste benaming wijst men die negatief
geladen stofdeeltjes aan die ontwijken uit de stof onder verschillende invloeden :
het licht (vooral de ultraviolette stralen), chemische reacties, electrische kracht,
verbranding, warmte. Er bestaan ook positieve deeltjes. « Lagere temperatuur en
grootere gasdruk werken het ontstaan van positieve ionen in de hand ; hooge
temperatuur en lage druk zijn de beste b tstaansvoorwaarden voor negatieve
ionen ”. (Duncan blz. 64).
De corpuscula op gelijk welke manier opgeroepim en uitgaande van welk
lichaam ook geven als waarde der betrekking tusschen lading en massa onveranderlijk 20.000.000. Hun snelheid wisselt of tusschen 30000 Km. en 100.000 Km.
per seconde. De massa van corpusculum is 1800 maal kleiner dan de massa van
een water stofatoom.
Wij constateeren dus dat l':)'-stralen en corpuscula enkel verschillen door de
snelheid waarmede zij de ruimte doorkruisen.
Hier zijn wij dus tot de conclusie gekomen dat er werkelijk stofdeeltjes
bestaan gelijk aan mekaar en aanwezig in de verschillende atomen.
En heel natuurlijk welt de gedachte in den geest op dat de verschillende
elementen en atomen die wij kunnen, opgebouwd uit dezelfde grondstoffen, hun
verscheidenheid zouden te danken hebben aan de rangschikking der corpuscula.
Daarop is dan ook de gansch hypothese van Thomson gebouwd. Wij onderlij nen
hier het woord hypothese want de ontwerper ervan getuigt zelf dat hij alleen
wil aantoonen dat, steunend op het bestaan der corpuscula, er middel is om zich
systemen in te denken die uitleg geven van hetgeen we in de natuur te zien krijgen.
Een atoom volgens Thomson J.J., moet voorgesteld worden als « een positief
geladen bol, waarin zich een aantal negatieve corpuscula bewegen welker gezamenlijke lading juist gelijk is aan die van den omhullenden bol
Zoo kunnen wij oas natuurlijk voorstellen atomen met een, twee, drie, enz.,
corpuscula in den positieven bol, die zich zullen rangschikken volgens den meest
stabielen stand dien zij kunnen in nemen. Mathematisch berekent Thomson hoe op
een gegeven oogenblik de corpuscula verschillende concentrische ringen zullen
vormen al naar gelang het getal negatieve deelen die in aanmerking komen.
115

Het mooiste is de rijkdom aan gevolgtrekkingen van dat systeem, want hierin
vinden we een aannemelijke verldaring van vele zaken die we tot nog -toe enkel
hadden geconstateerd : zoo de iriaden van Doebereiner, de we der perioden, de
valentie, chemische readies, de gedragingen der clementen der nulgroep, de
radio-actiN iteit.
Door de ontdekking der corpuscula die identiek zijn met later ontdekte stralingen in radio-actieve stoffen zouden wij dus eig( nlijk aan 't werkelijk bestaan
gekomen zijn van de materia prima waaruit al het bestaande is opgebouwd.
Een andere vraag staat nauw in betrek met het voorgaande : hebben de laatste
ontdekkingen wel iets in het licht gebracht nopens de omzettingen der elementen
in mekaar ?
Wij hebben reeds 't ontslaan bf schreyen van He uit een ander element. En
zonder nader crop in te gaan hunnen wij melden dat de gedurige vormveranderingen van de radio-actieve stoffen gedurige transmutatievoorbeelden zijn.
Ionium > Ha
Ur. X
Bvb.: Uranium
enz.
Mesothorium 1
INIesothorium 2
Thorium
enz.
Radio-actinium
Actinium
Rad. A. enz.
Niton
Radium
Dat alles gaat gepaard met het uitstooten van a of of stralen.
Welke de eindprodukten zulleii zijn van deze desintegralieprocessen ? Van de
vier reelsen hi€rboven aangehaald konit men waarschijnlijk tot de eindproductie
van lood. En inderdaad :
Bedenkt men dat in de zooeven genoemele familie (Ra) het oorspronkelijke
Ra-atoom tijdens zijne desintegralie in het geheel 5 a deeltjes verliest, dan moet
het inactieve eindproduct een atoomgewicht van 226.4 — 20 = 206.4 hebben, een
getal dat zeer dicht met dat van het lood overeenkomt. (Jaeger, blz. 232). Het weze
bier ook bijgevoegd dat in de radio-actieve mineralen altijd lood voorkornt en des
te meer naarrnate die mineralen van oudere vorming zijn.
Hier wordt ook een nieuw begrip ingebracht : namelijk dat der isotope elementen t. t. z. elementen die ietwat verschillen in atoomgewicht maar spectroscopisch
en chemisch gelijk zijn, bvb.: lood en de gekencle eindprokten Tho D 2 — 208.4 ;
Ra — G — 206.1, Act. D 3 — 207 ; Pb — 207.1.
Zoo krijgen we den uitleg van het wisselend atoomgewicht van lood volgens
de plaalsen waar men het lief ft uilgetrohken. Die wisselende atoomgewichten
heeft men in de laatste tijden ook kunnen constateeren voor andere elementen
zoodanig dat nu de vraag in 't midden is gebracht of de bekende gewichten Diet
alle moeten aanzien worden als middengetallen, dus de elementen als samengesteld
uit isotope elementen.
En eindelijk stellen wij de vraag : Heeft het voorgaande ons lets geleerd over
hetgeen men noemt de anorganische evolutie ?
Jaeger schrijft op blz. 244 van zijn bock :
Zoo kon dan ondanks alle leemten in ons weten, en niettegenstaande ons
onvermogen ona de finale oplossing dezer problemen thans ook maar in ruwe
trekken aan te geven, loch lieden ten dage wel Been onzer meer op redelijke
gronden aan de realiteit eener anorganische evolutie twijfelen.
Dit onderwerp honat dus ne(r op de vraag : transmuteeren eigenlijk de
elementen ?
Wij hebben hooger bij gelegenheid daar wel een en ander over gezegd en
crop gewezen hoe C. Scumnyr een viervoudige stamboom opgaf. Wij hebben
geconstateerd hoe gedurig aan de radio-actieve elementen He voortbrengen en
hoe lood naar alle waarschijnlijkheid wordt gevormd.
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Als we nu aannemen dat alle elementen radio-actief zijn in zekere mate, dan
zien we zelfs gemakkelijk in hoe de transmutatie kan gebeuren.
Hoe dicht staan wij, schrijft SODDY in 1918 in het Chemical News, met
onze moderne opvattingen bij het oude vraagstuk der alchemic ! Als wij het
Thallium eens konden dwingen orn een 7.-deeltje of to stooten, of het kwikzilver
er toe konden brengen om een a en eon deeltje uit te zenden, dan zou het
eindprodukt een isotoop van het goud, en daarvan dus in chemischen zin niet
meer verschillend zijn... » (Jaeger blz. 244.)
Om een eenigzins Maar beeld te krijgen van de evolutie zooals zij bier kan
gebeurd zijn, nemen wij best onzen toevlucht tot die werelden of zonnen die in
anderen toestand verkeeren dan onze aarde en omstandigheden van temperatuur
en druk. Velen, waaronder ook Prof. DUNCAN, nemen aan dat alleeh de temperatuur in aanmerking komt, anderen roepen ook plotse drukveranderingen in
om sommige onregelmatige verschijnselen te kunnen uitleggen. In alle geval,
het spectroscopisch onderzoek van bepaalde hemellichamen waarvan wij ongeveer de temperatuur hebben, levert ons prachtig materiaal tot staving der
evolutiegedachten.
Om alles in 't kort samen te vatten zullen wij zeggen, alles volgens den
geleerde LOCKYER die zich speciaal met dat onderzoek bezighield :
Eerst en vooral moeten wij de aandacht roepen op het feit dat een metaal
bvb. verschillende spectra kan vertoonea volgens de temperatuur waaraan het
onderworpen is. Op de sterren heeft men met hetzelfde verschijnsel rekenschap
te houden. (Hierin ligt dus reeds een zekere dissociatie der materie besloten.)
De heetste sterren t.t.z. boven de 7000° C. vertoonen de spectra van H en
soms van He. Bij 7000° C. treedt op het prolo-Ca, later het Ca. Altijd verminderend in temperatuur verschijnt proto-ijzer en ijzer ; bij nog grootere daling lijk
bvb. op onze zon zijn aanwezig H, He, Ca, ijzermetalen, Mg, Na, enz... Beneden
de 4000° nog meer metalen... De besluitselen uit beschouwingen getrokken die
pier zeer onvolledig zijn voorgesteld wijzen er ons op : dat van of H en He wij
met de ternperatuurdaling de chemische elementen achtereenvolgens zion te
voorschijn treden na hun proto-elementen. De minder zware elementen zicu we
't eerst heigeen in overeenstemming is met de vroegere uiteenzetting der corpuscula hypothese. Deze laatste, daar zij gebaseerd is op de stabiliteitsvorm der
corpuscula geeft ook den uiileg waarom in enkele gevallen een uitzonderieg
voorkomt t.t.z. waarom het gob, uron kan dat opeens een zwaarder element
ontstaat vOOr een Helder. De onregelmatigheden in '1 periodiek systeem zouden
misschien ook daar bun opklaring vi ^^d^n.
Ik geloof dat het een waarheid is dat niet alle sterren en dalende temperatuur bezitten, maar dat er ook zijn met stijgende temperatuur. Op deze laatste
zouden de phenornenen dus omgekeerd gebeuren.
Het heelal zou dus dus evolueeren en clevolueeren volgens vaste wetten die
wij nog Diet ten voile kunnen rnaar well reeds eenigszins kunnen vermoeden.
Men zal inij 't slot dozer beschouwingen waarschijnlijk het verwijt toesturen dat ik verdwaald ben geraakt tat het chernisen op het physisch gebied en
dat ik Diet heelernaal bij 't aangekondigde onderwerp heb aangesloten. Diegenen
die wel belong in dit onderwerp stellen zullen terecbt verwijten dat ik zeer
onvolledig ben geweest en zelfs sommige zaken, zooals de rol der energie over
't hoofd heb gezien. Men aanzie dus deze korte bjdrage voor wat zij is : een
korte samenvatting van de laatste gedachten der wetenschap over een onderwerp
dat niet alleen de scheikunde maar alle natuurwetenschappen tot grondslag
dient.
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Notes on a Collection of Hepaticae from
Belgian Congo,
(ex herb. R. Naveau, Antwerp.)
by Wm I-Iy PEARSON M. Sc. , A. L. S. (*)
Mitten and Stephani are the only two authorities who have determined
Hepatica from West Africa ; both have only given short descriptions of their new
species, and with the most careful study of their work, it is difficult to arrive at
a satisfactory conclusion.
I have had the opportunity of studying some of their original specimens,
through the kindness of the authorities at Kew, the British and Manchester
Museums, and with such species I am satisfied that my determinations are correct.
If any of the species I have described as new, prove to have been already
published, my notes and drawings will enable future students to be able to
recognise them without much difficulty.
As an ardent if inept student of Exotic Hepatim I would suggest, that
authorities should emulate the example of Spruce and Evans, whose full and lucid
descriptions enable a student to identify a species with moderate certainty.
In the following descriptions, I have used the terms denoting size of plant
and cells adopted by Dr Spruce in his works.
Type specimens of the Coll( etion have been deposited in the Manchester
Museum.

Frullania platyflora, n. sp. Pears.
Monoicum, subrobustLm : atrobruneum, stratuosum, Caulis inaequalis bipinnatis, firmus,
corticalee atro-coloratee, interioribus cellulis majores 30 a 40 rotundat.
Folia patentia, imbricata, con\ exa, oblonga orbicularia, bas's anterior, apiculatis, integra ; apex
rotundatus plerumque dellexus, cellulee parvee, rotundatw vel quadratw, cum membranis incrassatis,
trigones latm. Lobulus laths, erectus, parallelus ad caulem vel plusminusve obliquus, cylindricus,
labiatus ad basim, Stylus parvus, triangularis.
Folia inferioria circiter ter caude largiora, lata, cuneata, angulosa, margina inaequaliter dentata
ad tertiam partem bifida.
Bractew : lobus oblongus, integrus, apiculatus. Lobulus dimidiam partem non excedens,
lanceolatus, laciniato-dentatus.
Bracteolus oblongo-quadratus, dentatus ad 1/3 bifidus ; F egm ent i et sinus acuti.
Perianthus in ramis brevibus et laterLlibus per mediam bracteas excedens, oblongus,
complanatus. Facies anteriore plana. Facies posteriore plana vel plusminusve obtusato-carenate, ex
circa 140 cellilis minutus in strato simplice rostellata. Spore magnee, griseo-fuscee, verruculosw.
Elatera simplicia deci spirala, roseo-fuscescentia.
in ramis brevibus vel sessilibus, globosi.Bractew pares 3. Lobus oblongus, apex acutus;
Flores
Lobulus tenuior, ovalis, dentatus ; Bracteolus ovalis per quartem bifidus ; Segmenti acuti.

(*) Lecture held during the Biological session of the « XX' VI. Natuur-, Wis- en Geneeskundig
Congres » August 1921, Mechlin. (Belgium).
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FRULLANIA PLATYFLORA, N. SP. PEARS.

Fig. 1. Plant nat. size. — 2. Portion of stem, antical view, X 24. — 3. Ditto, postical
view, X 24. — 4-6. Leaves X 24. — 7. Portion of leaf X 290. — 8. Lobule & stylus X 50.
— 9. Underleaf X 24. — 10. Ditto X 50. — 11. Bract X 24. — 12. Bracteole X 24. —
13. Perianth X 24. — 14. Cross-section of periant X 24. — 15. Male bract X 50. —
16. Male bracteole X 50.
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Monoicous ; largish in size ; dark brown in colour ; stratose. Stem irregularly
ramose, bipinnate, firm, cortical cells dark coloured, larger than the inner, 30 to
40 round. Leaves horizontally inserted, imbricate, convex, oblong, orbicular,
appendiculate at the antical base, entire, apex rotunclate, often deflexed, cells
small, roundish-quadate, walls thick, trigones large; lobule large, erect, parallel
with the stern or slightly oblique, cylindrical, with a projecting lip at the outside
base ; stylus small, triangular. Underleaves approximate, three times broader
than the stem, broadly cuneate, angular, margin irregularly dentate, bifid to a
1/3 rd. Bracts, lobe oblong, entire, apiculate, lobule half or rather less smaller,
lane eolate, coarsely laciniate-dentate ; bracteole oblong-quadrate, dentate, bilid
to 1/3 rd., segments and sinus acute. Perianth on short lateral branches, projecting
half beyond the bracts, oblong, complanate, smooth antical side plane, postical
plane or slightly obtusely keeled, composed of a single layer of about 140 thin
cells ; rostellate ; spores large, greyish-brown, verruculose ; elaters single spiral
of about 10 turns, reddish-brown. Male flowers on short lateral branches or
sessile, globose, 3 pairs of bracts, lobe oblong, apex acute, lobule rather smaller,
oval, dentate ; bracteole oval, bifid to 1 /, ih., segments acute.
Dimensions. Stems 1 to 2 inches long ; .2 mm. diam.; with leaves 1.5 mm. to
1.75 ram. -wide ; leaves .75 mm. X .75 mm., 1. mm. X .75 mm.; cells .02 mm.;
lobule .4 mm. X .2 mm.; underleaves .6 mm. x .6 mm., seg. .25 mm.; bracts,
lobe, 1.23 mm. X .9 mm., lobule .8 mm. x 4 mm.; bracteole .7 mm. X .5 mm.,
seg. .3 RIM.; perianth 1.75 mm. X 1. mm.; spores .05 mm.; elaters .15 mm. X
.02 mm. ; male bracts, lobe .6 mm. x .4 mm., lobule .4 . mm. X .4 mm.,
Hab. Amongst orchid roots, in the mountains near Nandia, Uele, Ituri.
4-10-16. Dr Lacomblez.
Obs. This Frullania which belongs to the section Galeiloba of Stephani
(Trachycolea, Spruce), in which the perianth is triplicate, or rarely pluriplicate, is
remarkable in having a complanate perianth, or only rarely slightly obtusely keel
ed on the postical side ; no species having this character is recorded from Africa
by Stephani.
Since describing the above species I find there is already another species
published which has a flattened perianth, Frullania deplanata, Mitten, from
Australasia, it is however differt.nt in its other characters.

Mastigolejeunea Lacomblezii, n. sp. Pears.
Dioicum, Dimensio media, pallo-fuscesens, corticalum, stratuosum, flagelliferum.
Caulis regulariter-dichotomis ; rami erecti.
Folia subopposita, densiter imbricata, convexa, apex incurvatus, horizontalis (90°) vel patentodivergeniia (7U°), semi-ovata, falcata integerrima, apex L..cutus ; margina superior amplior ad basem,
excedens caulem ; margina inferior plusminusve incurvata ; cellulme parvx. oblong, irregulariter,
membrana crassa, anguli incrassati. Lobus sexies foliis tenuior, oblongo-quadratus, in parte superior!
compianatus, in basem paulis per elatus, angulus liber acutes. Folia inferiora dense imbricata, latocuneata, plusminusve decurrenta, integra, nonnunquam retusa, apex reflexa.
Bracteae : Lobus ovato-lanceoiatus, acutus integer ; lobulus fere dimidium lob!, apex retusus ;
bracteolus ellipticus.
Perianthus (immaturus) ellipticus triangulatus, angulus posterior acutus.
Rami d fere 20 pares brmctearum ; Bracteae dense imbricatee ; lobus ovalis ; apex rotundatus ;
lobulus 1/2 magnitudinis ova tis, apex retusus.

Dioicous. Medium size, pale brown in colour, corticolous, stratose, flagellif
erous. Stem regularly and repeatedly dichotomous ; branches erect. Leaves
subopposite, densely imbricate, convex, apex incurved, horizontal (90°) to
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MASTIGOLEJEUNEA LACOMBLEZII, N. SP. PEARS.

Fig. 1. Plant nat. size. — 2. Portion of stem, antical view X 24. — 3. Ditto, postical
view X 24. — 4 7. Leaves X 24. — 8. Portion of leaf X 290. — 9, 10. Bracts X 24. —
16. Male
11. Bracteole X 24. — 12. Sub-bracteole X 24. — 13 15. Underleaves X 24.
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bract X 24.
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patent-divergent (70°), semi-ovate, falcate, entire, apex acute, antical (upper)
margin ampliate near base, extending a little beyond the stem, postical (lower)
margin slightly incurved ; cells small, oblong, irregular in outline, walls thick,
angles thickened ; lobule 6 times smaller, oblong-quadrate, upper portion
complanate, lower slightly swollen, free angle acute. Underleaves closely
imbricate, broadly cuneate, slightly decurrent, entire or sometimes retuse, apex
reflexed. Bracts, lobe oval-lanceolate, acute, entire, lobule nearlylialf the size of
lobe, apex retuse ; bracteole elliptic. Perianth (immature) elliptic, trigonous,
postical angle acute. Male branches with about 20 pairs of bracts ; bracts closely
imbricate, lobe oval, apex rotundate, lobule half the size, oval, apex retuse.
Dimensions. Stems 1 to 1 1 / 2 inches long. 1 mm. diam., with leaves 2. mm.
wide ; leaves 1.25 mm. X .7 mm., 1. mm. X .75 mm., cells .015 mm. x .02 mm.
lobule .25 mm. X .15 mm., .2 mm. x .15 mm.; underleaves .5 ruin. X .5 mm.,
mm. X .45 mm.; subbract 1. mm. x .6 mm., lobule .3 mm. X .1 mm., bract
1.25 mm. X .5 mm., lobule .6 mm. X .4 mm., 1.1 mm. X .5 mm., lobule .6 mm.
X .4 mm.; bracteole 1. mm. X .5 mm..
Hab. Amongst orchid roots, region of Gombari, Uele, 10-10-16. Dr Lacomblez.
Obs. I find no Mastigolejeunea recorded from Africa, which agrees with this
species.

Mastigolejeunea florea, (Mitt.) St.
Obs. Agrees exactly with the original specimens in Kew. Monoicous,
flagelliferous, antical base of leaf covering stem ; lobule minute ; apex of bracts,
lobe acute to acuminate, lobule lanceolate, acuminate ; perianths on short
lateral branches, trigonous, rostellate.
Hab. Chute de la Benga, lez Menfu. 2-6-19. Dr H. Vanderyst.

Acrolejeunea Orchidw, n. sp. Pears.
Monoicum vel autoicum. Magnitudo media, color a pallida ad fuscam ; corticalis. Caulis
dichcitomus, rami irregulares, curvati non recti, latitudinis 6 cellularum ; radicolosus, radiculi usque
ad medietatem quorumdam ramorum ascendentes ex base foliorum inferiorum per 6 procedentes,
filamenta alba spurca. Folia patentia (50 0 ) imbricata, convexa, rotunda, subfalcata ; apex rotundatus;
margina integra, margina anterior ceulem paulo excedens, inferior veto siepe incurvata ; cellulae
parvae, rotundato-quadratx, membrana crassa, angula accressentia absque trigonibus. Lobulus latus,
tee circiter labo minor, oblongus, angulus liber acutus vel dentatus in medio lobuli ; in base tumidus,
carena plana, pars superior complanata. Folia inferiora quater caule amphora, imbricata, orblculata,
in ramis parvis terminalibus, sine
longitudo latitudine minor, apex seepe recurvatus. Flores
lobus, ovato-falcatus, acutus, integer ; lobulus bis vel ter tenulor,
innovationibus. Bractere
lanceolatus, acutus, integer. Perianthus perfectus invisibilis. Amentula 12 pares bractearum; bracte ie
lobus ovatus, apex obtusus; lobulus parum tenuior, apex acutus, bracteolus orbiculatus.

Monoicous or autoicous. Medium size ; pale to reddish brown in colour ;
corticolous. Stem dichotomous, branches irregular, curved, not straight ; 6
narrow cells wide ; radiculose, rootlets ascending to the middle of some branches,
proceeding from the base of underleaves in bunches of about 6 thick, dirty white
threads. Leaves patent (50°),imbricate,convex, rotund, sub-falcate, apex rotundate,
margin entire, antical (upper) margin projecting a little beyond the stem, often
narrowly recurved ; postical (lower) margin frequently incurved ; cells small,
roundish-quadrate, walls thick, angles thickened, no trigones ; lobule large,
about 1/3 rd. smaller than the lobe, oblong, free angle acute or with tooth middle
of the lobule ; tumid below, keel smooth, upper portion complanate. Underleaves
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Fig. 1. Plants nat. size. — 2. Portion of stem, postical :view X 24. — 3-5. Leaves X 24.
— 6. Lobules of leaves X 50. — 7. Portion of leaf X 290. -- 8. Underleaves X 50. —
9, 10. Sub-bracts X 24. — 11. Bract X 24. — 11. Bracteole X 24. — 13. Perigonial bract
X 24. — 14. Perigonial bracteole X 24.

123

4 times broader than the stem, imbricate, orbicular, broader than long, apex of
ten recurved. Female flowers on short terminal branches, without innovations ;
bracts, lobe ovato-falcate, acute, entire ; lobule 2 to 3 times smaller, lanceolate,
acute, entire ; perfect perianth not seen. Amentula 12 pairs of bracts, bracts, lobe
ovate, apex obtuse, lobule rather smaller, apex acute, bracteole orbiculate.
Dimensions. Stem 1 inch long ; .1 mm. diam.; with leaves 1.5 mm. wide ;
leaves lobe 1. min. X .75 mm., lobule .3 mm. X .15 mm. cells .02 mm.; under
leaves .3 mm. X .35 mm.; bract, lobe 1.1 mm. X .6 mm. lobule .9 mm. x .2 mm.,
bracteole .7 mm. X .5 mm., male bract, lobe .5 mm. X .3 mm., lobule .4 mm.
X .2 mm.; male bracteole .3 mm. x .4 mm.
Obs. Differs from Stephani's description of his Ptychocoleus (Acrolejeunea)
Vanderystii, in the lobule of the leaf not being biapiculate, underleaves not
reniform, 4 times broader than the stem, bracts, lobe acute riot rotundate, lobule
acute not obtuse.
Hab. Nlemfu, on the well. 4-7-19. Dr H. Vanderyst.
On orchid roots, in the mountains near Nandia, Uele, Ituri. 4-10-16. Dr
Lacomblez.

Lopholejeunea NiTermoesenii, n. sp. Pears.
Monoicum ; magnitudo media ; color subnigra ; c&spitosum. Caulis radicolosis, radiculee rectee
in fascictilis 3-10 ; Filatrenta coloris obscura2 ex base foliorum inferiorum, nonnunquam ex lobis ;
rregularitcr bipinnata magnitudine 4 cellularum, quarum membrana sunt firma. Folia alternata vel
subor posita, hoikontalia (g0 O/ 0 ) vel p:tento-dh . ergentia (70 °I o) patulosa, plusminusve gibbosa,
in.bricata vel approximata, ovata, falcata, integra, apex rotundatus, basis anterior quay caulem
cooperit ; cellularum magnitudo media 4, 5 vel 6 facies habentium, quadratw vel oblongo-quadratae,
trigonae trInusculx et indistinctx ; lobulus megis erectus quani lobus, patento-divergens (70 ',/ o) vel
patens (r0 °/(,) orbicularis, tumidus in base sed in parte superiore arcti complanatus, angulus fiber
acutus. Folia inferiora ter vel quater ceude largiora, sub-rotunda, magis lata quam longia, integra.
Flores P terminales In ramis longis vel brevibus, sine innovationibus Bracte : lobus ovatus,
dentatus ; apex roduntata ; lobulus quinquies vel series lobo parvior, ellipticus, apex obtusus ;
bracteola obovata, integra. Perianthus per medium bracteas excedens, largiter pyriformis,
quadu ngulus, 2 a late e 2 a posteriore, qui a latere sunt anguli paulisper allati ; qui vero a posteriore
sunt lacineati Lacinea hacent 6-12 cellulas in longetudine, 3 vero in basi, facies auteriores planis, raro
carenata, nonnunquam sublacineata. Sine rostello. Amentula in ramis longis vel brevibus ; bractea
lobus ovalis rotundatus ; lobulus minus ovalis, apex obtusus vel acutus.

Monoicous. Medium size ; dark brown in colour ; caespitose. Stems radiculose,
rootlets straight, in bunches of 5 to 10 thick dark coloured threads, proceeding
from the base of the underleaves, sometimes a few from the lobule ; irregularly
bipinnate, 4 cells wide, walls of cells firm. Leaves alternate or sub-opposite,
horizontal (90 0) to patent-divergent (70 0), patulous, slightly convex, imbricate
or approximate, ovate, falcate, entire, apex rotundate, antical base covering the
stem ; cells medium size, 4, 5 and 6 sided, quadrate or oblong-quadrate, trigones
very minute and indistinct ; lobule more erect than the lobe, patent-divergent (70°)
to patent (50°), orbicular, tumid below, upper portion narrowly complanate, free
angle acute. Underleaves 3 to 4 times broader than the stem, sub-rotund, .broader
than long, entire. Female flowers terminal on long or short branches, with no
innovations ; bracts, lobe ovate, dentate, apex rotundate, lobule 5 to 6 times
smaller than the lobe, elliptic, apex obtuse ; bracteole obovate, entire ; perianth
projecting half beyond the bracts, broadly pyriform, 4 angled, 2 lateral and 2
postical, the two lateral angles slightly winged, these with the two postical
angles fringed with laciniw, 6 to 12 cells long, 3 cells wide at the base, antical
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PLATE IV

LOPHOLEJEUNEA VERMOESENII, N. SP. PEARS.

Fig 1. Plant nat. size. — 2. Portion of stem, postical view, X 50. — 3. Portion of leaf
X 290. — 4. Bracts X 50. — 5. Bracteole X 50. — 6. Perianth X 50. — 7. Perianth
with bracts X 24. — 8, 9. Cross-sections of perianth X 24. — 10. Male bract and bracteoles
X 50.
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side plane, rarely with a slight keel, sometimes a few lacinive are to be found on
it. No beak. Am( ntula on long or short branches bracts cf , lobe oval, rotundate,
lobule rather smaller, oval, apex obtuse or acute.
Dimensions. Stem 1 inch ; .125 mm. diem. ; with leaves .75 mm. to 1.25 mm.
mm., .65 mm. X .5 mm. ; cells .03 mm. ; bracts
wide ; leaves .75 mm. x
mm. ; bracteole .65 mm. X .4 mm. ; perianth. .75 X .5 mm. to
.85 mm. X
1. mm. x .75 mm. male bract, lobule .3 mm. X 2. mm., lobule .25 mm. X .15
mm. ; male bracteole .2 mm. X .15 mm.
flab. Temvo, (Mayombe). 10-2-19. [)r. C. Vermoesen.
Obs. According to Stephani's description Lopholejeunea atra, (Mitt.) has a
narrowly pyriform perianth, postical keels entire, bracts ligulate, bracteole
sub-rotund.
The presence of lacinae on the face of the perianth connects it with Lopholejeunea lepidoscypta, Pears., but from NN hich it differs in many respects.

Prionolejeunea uncatifolia n. sp. Pears.
Monoicum ; parvum, color viridis vel pallo-fuscescens super hepatica ye! muscos reptans.
Caulis pinnatus, perdelicatus, magnitudinis 2-3 cellularum.
Folia erecta vel erecto-patentia, subovato-acurninata, apiculata, plerumque uncinata, margina
paulisper denticulata, margina anterior recurvata, undulata quae caudem cooperit veto caulem non
excedens, margina posterior nonnunquern paulodecurrens. Cuticulus planes vel paulo-papillosus ;
Cellular perminutx, rotundato-quadrates, membranes crass,T. Lobulus parvus, circa qulnquies
lobo parvior, ovatus vel rotundatus, tumidus, angulus liber, acutus ; carena papillosa. Folia inferiora
bis cau!e IL.rgiore, oblonga elliptica, per medium bifidam ; segmina acuta. Sinus rotundatus.
Bracteee foliis minores ellipticw, per 1;'5 bifidam, segmenti acuti.
Perianthus in ramis brevibus, sine innovationibus per 2/3 bracteas excedens, largiter pyriformis, triangularis, facies anteriores plana, facies posteriores perobtuso-carenata, brevirostrata.
Androecium in amentulis brevibus ; bractee (circa 6 pares) rotundata ; apex obtusus ;
lobulus parvior.

Monoicous ; small ; green to pale brown in colour ; creeping on other
Lepatics or mosses. Stems pinnate, very delicate 2 to 3 cells wide. Leaves erect
to erecto-patent, approximate, oval-acuminate, apiculate, often uncinate, margin
minutely denticulate. Antical margin recurved, waved, covering the stem, but
not extending beyond it, postical margin sometimes slightly decurrent ; cuticle
smooth or minutely papillose, cells very minute, roundish-quadrate, walls thick ;
lobule small, about 5 times smaller than lobe, oval to ro tumid, free angle
acute, keel papillose. Underleaves twice as broad as stem, oblong, bifid to near
the middle, segments acute, sinus rounded. Bracts smaller than the leaves, elliptic,
acuminate ; lobule small, oblong-quadrate. Bracteole elliptic, bifid to 1/5 th,
segments acute. Perianth on short branches, with no innovations, projecting
2/3 rds beyond the bracts, broadly pyriform, trigonous, antical face flat, postical
broadly obtusely keeled, .beak short. Androecia on short amentula, about 6 pairs
of bracts, bracts round, apex obtuse, lobule smaller.
Dimensions. Stems V, to V, inch long ; diam. .05 mm. ; with leaves .45 mm.
wide : leaves .35 mm. X .225 mm., .325 mm. X .2 mm., .3 mm. x .2 mm. ;
cells .0125 mm., .01 mm. ; and erleaves .125 rum. x .1 mm., .1 mm. x .075 mm.
.075 mm. X .05 rum. bracts .3 mm. X .15 mm. ; bracteole .3 mm. X .15 mm. ;
perianth .45 x .325 mm. ; male amentula .5 mm, X .2 mm.
Wombali. Aug. 1013. Dr. H, Vanderyst.
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PRIONOLEJEUNEA UNCATIFOLIA N. SP. PEARS

Fig. 1. Plant nat. size. — 2. Portion of stem, antical view X 50. -- 3. Ditto, postical
view X 50. — 4. Portion of branch, .postical view X 50. — 5 8. Leaves X 50. — 9. Leaves
and undeleaf X 50. — 10. Portion of leaf X 290. — 11, Marginal cells X 290. — 12. Bract
X 50. — 13. Bracteole X 50. — 14. Perianth X 50. — 15. Cross-section of perianth X 50.
16. Male branch X 50.
-
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Obs. There is only one Prionolejeunea, which is monoicous, recorded from
the West Coast of Africa, P.Kindbergii, St. , this is a much larger plant, with large
perianth (1. mm. x .85 min.), bracts ovate, obtuse or acute, perianth with no
beak.

Prionolejeunea Corbisieri n. sp. Pears.
Monoicum. Magnitudo tenuis ; color viridofusca ; caespitosum. Caulis irregulariter pinnatus.
Folia horizontalis (90°) vel patento-divergentia (70 0 ), oblonga ; margina anterior in parte superiori
qu a caulem cooperit ; basis posterior suberecta. Cellulae parvae 4,5 vel 6 facies habentes ;
membranav incrassatx, sine trigonis. Lobulus parvus, rotundato-quadratus, angulus liber acutus.
Folia inferiora parva, ter caule largiora, ovata, orbiculata, angulosa vel adamantiformis, per
circa 1/3 bifida ; segmenti acuti.
Bractex : Lobus ovatus, apex obtusus vel rotundatus ; lobulus lanceolatus, acutus. Bracteolus
ovatus per circa 1/8 bifidus ; segmenti et sinus acuti.
Perianthus in ramis brevibus oblongo-pyriformis, facies anterior plana ; posterior plusminusve
obtuso-carenata, anguli lani ; rostellatus
Amentula, elongata : bractex (4-6 pares) dens vel remot ; bractex
: lobus ovatus, apex
obtusus, lobulo"plusminusve minor, ovatus, apex obtusus ; carena subpapillosa. Sine bracteolis.
►

Monoicous. Small : dark greenish brown ; caespitose. Stems irregularly
pinnate. Leaves horizontal (90°) to patent-divergent (701, oblong, antical (upper)
margin covering the stem, postical (low -er) some what straight ; cells small, 4, 5
and 6-sided, walls thick, no trigones : lobule small, rotund-quadrate, free angle
acute. Underleaves small, 3 times broader than the stem, ovate, orbiculate,
angular or diamond-shaped ; bifid to about 1/3 rd, segments acute. Bracts, lobe
oval, apex obtuse or rotundate, lobule lanceolate. acute. Bracteole oval,
bifid to about 1/8 th, segments acute, sinus acute. Perianths on short branches,
oblong-pyriform, antical face flat, postical slightly and obtusely keeled, angles
smooth ; rostellate. Amentula long, 4-6 pairs of bracts, approximate or distant, c5(
bracts, lobe oval, apex obtuse, lobule a little smaller, oval, apex obtuse ; keel
slightly papillose. No bracteoles.
Dimensions. Stem V, to V, inch long, .03 mm. diam. ; with leaves .75 mm.
wide ; leaves, lobe .5 mm. x 4 mm. lobule .125 rnm. X .125 mm. cells 0.2 mm.;
underleaves .175 mm. X .15 mm. seg, .075 mm. ; .2 mm. X ,175 mm., seg.
.05 mm. ; bracts. lobe .6 mm. x .35 mm., lobule .35 x .1 mm. .4 mm. X .25
mm., lobule .2 mm. X .075 mm. ; bracteole .4 mm. X .2 mm., segments .05 mm.;
perianth .6 mm. X .4 mm., .45 mm. x .3 mm. ; amentula 1.25 mm. long x .3
mm. ; male bracts, lobe .25 mm. x .2 mm., lobule .175 mm. X .125 mm.
Hab. Ia cortices, on orchid roots, Eala. 8-9-19. Dr. Corbisier.
Obs. This species differs from most of those belonging to Prionolejeunea in
having a smooth and not a fringed perianth.
P. exarmata, St. from Africa is another, it differs from P. Corbisieri in
having larger leaves .9 mm. X .6 mm., not .5 mm. X .4 mm., larger and different shaped underleaves, obovate perianth, with long beak, lobule of bract
larger, bracteole bifid to the middle.

Ceratolejeunea Saxbyi, Pearson.
Hab. In cortices. on orchid roots, Eala. 8-9-19. Dr Corbisier.

Taxilejeunea Nicholsoni. Pears. MS.
Hab. In cortices, on orchid roots, Eala. 8-9-19. Dr Corbisier.
128

PLATE VI

I

to

/2,

7

/3
PRIONOLEJEUNEA CORBISIERI N. SP. PEARS.

Fig. 1, Plant rat. size, — 2. Portion of stem, antical view X 50. — 3. Ditto, postical
view X 50, — 4. Leaf X 50. — 5. Portion of leaf X 290, — 6-8. Underleaves X 50. —
12. Cross9, Bract X 50. — 10. Bracteole X 50. — 11, Perianth with bract X 50, —
section of perianth X 50. — 13. Amentula X 24. — 14, 15. Male bracts X 50.
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Eulejeunea compressistipula n. sp. Pears.
Flores ? Perminutium ; color atroviridis ; cspitosum vel super species largiores reptans.
Caulis simplex vel pauloramosus ; magnitudines 3 cellularum, margina hyalinus ; radiculosa
usque ad apicem ; Radiculi in fasciculis parvis sub folius inferioribus vel ubi decet.
Folia alternata vel subopposita, densa, horizontalia (90°) vel patento-divergentia (70 0) perobovata, angusto-inserta, integra ; apex rotundatus, margina anterior quae caulem cooperit ; cellula
parvx, quadratx, membranee incrassat, sine trigonis vel trigoniT
Lobus 4-5 lobo minor, late-rotundatus ; angulus liber acutus vel apiculatus, tumidus ; carena
arctuata vel recta, plana.
Folia inferiora, minuta cum caulem percompressa, circiter ejusdem amplitudinis, ovata, per
mediam partem vel plus bifida ; segmenti erecti, angusto-acuminati ; sinus angustatus. (5, vel 6
non videtur.

Inflorescence ? Very small ; dark green in colour ; caespitose or creeping on
larger species. Stem simple or slightly branched ; 3 cells wide, margin hyaline ;
radiculose up to apex ; rootlets in small bunches below the underleaves or where
they ought to be. Leaves alternate or subopposita, approximate, horizontal (90°)
to patent-divergent (70 0), broadly obovate, narrow at insertion, entire, apex
rotundate, antical margin just covering the stem ; cells small, quadrate, walls
thick, trigones absent or indistinct ; lobule 4 to 5 times smaller than the lobe,
broadly rotund, free angle acute or apiculate, tumid, keel arcuate or straight,
smooth. Underleaves minute, closely compressed to the stem, about as wide,
oval, bifld to about the middle or below, segments erect, narrowly acuminate,.
sinus narrow. Nod or seen.
Dimensions. Stems V, inch long ; .075 mm. diam. ; with leaves 1. mm. wide ,
leaves .55 mm. X .4 mm., lobule .1 mm. X .1 mm. ; branch leaves .45 mm. X .3
mm. ; cells .02 mm. ; underleaves .125 mm. X .075 ram., .15 mm. X .1 mm.
segments .05.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe) Dr Poma.
Obs. Evidently near to Lejeunea saccatiloba, St. but much smaller, with
relatively much smaller lobules ; the peculiarity of the species is that the underleaves are so closely attached to the stems that they appear to be a part of them.

Microlejeunea africana. St.
Obs. I picked out a few stems of this minute and beautiful species growing
on Frullania ; they agree well with Stephani's description. « Leaves erect,
parallel with the stems, broadly ovate. .3 mm. x .2 mm., apex broadly rotundate, cells .018 mm., no trigones, lobule large, free angle with long tooth,
underleaves small, ovate ”. Keel of lobule smooth, underleaves bias' to the middle
or nearly so.
Hab. Amongst orchid roots, region of Gombari, Uele. 10-10-16. Dr Lacomblez.
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EULFJEUNEA COMPRESSISTIPULA N. SP. PEARS.

Fig. 1. Plants nat. size, — 2. Portion of stem, antical view X 24. — 3, Ditto, postical
view X 30, — 4, 5. Branch leaves X 50. — 6. Portion of leaf X 290. — 7, 8. Underleaves
X 50,
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Radula epiphylla, Mitt.
Dioicous. Small ; pale brown in colour ; epiphyllous. Stem irregulary bipinnate. Leaves approximate, alternate, horizontal (90 0) to patent-divergent (70 0),
oblong-oval, antical (upper) margin ampliate, covering or extending a little
beyond the stem ; cells small, quadrate, trigones absent or very indistinct
lobule 3 to 4 times smaller, irregular in shape, quadrate or rhomboidal, free
angle acute or obtusate, inner margin extending to the near side or middle of
the stem. Inflorescence on short lateral branches, with an innovant branch on
both sides ; bracts small, half the size of the leaves, erect, lobe oval, lobule
smaller, ovate-quadrate. Perianth trumpet-shaped, mouth wide, entire, uneven,
straight not recurved. Amentula long, 12-20 pairs of bracts, closely imbricate,
erect, lobes oval, apex obtuse or rotundate, lobule smaller, apex obtuse. Gemmae
abundant orbicular or reniform.
Dimensions. Stem 1/2 inch long ; .075 mm. diam. ; with leaves 1. mm. wide ;
leaves .75 mm. X .5 mm. lobule .2 mm. x .15 mm., 2. mm. X .175 mm.,
.15 mm. X .2 mm. ; cells .02 mm. ; bracts, lobe .4 mm. X .2 mm., lobule
.25 mm. X ,175 mm. ; perianth 2. mm. long x .5 mm. wide at the mouth ;
perigonial bract, lobe .4 mm. x .3 mm., lobule .3 mm. X .2 mm.
Hab. Temvo, (Mayombe). 10-2-19. Dr C. Vermoesen.
Obs. I have not had the opportunity of examining Mitten's original specimens
of this species, but a specimen from the Kew Herbarium collected by Zenker
from the Cameroons, named by Stephani, with which my specimen exactly
agrees, but not with the measurements given by Stephani; probably he met with
some other larger forms of this species.

Chiloscyphus dubius, Gottsche. (C. oblongifolius, Mitt. non Taylor).
Hab. Temvo, (Mayombe). 10-2-19. Dr C. Vermoesen.
Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.

Lophocolea Newtoni, St.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.

Cephalozia fissa, St.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
Obs. Agrees exactly with original specimens from Stephani.

Sprucella succida (Mitt.) St.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
Region of Mpese. June 1919. Dr H. Vanderyst.
Wombali. August 1913. Dr H. Vanderyst.
Moka. Sept. 1914. Dr H. Vanderyst.

Lepidozia nematodes, (Aust.) Howe.
(Cephalozia nematodes, A ust. Lepidozia chaetophylla, Spruce).
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
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5. Ditto, postical
Fig. 1. Plant nat. size. — 2-4, Portions of stems, antical view X 24.
view X 50. — 6. Portion of leaf X 290, — 7, 8. Bracts X 50. — 9. Perianth X 24. —
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Plagiochila Pomai. n. sp. Pears.
Dioicum ; magnitudo media vel major ; color flavo-viridis ; laxo-caespitosum.
Caulis dichotomo-ramosus ; Rami patentes.
Folio densa, subopposita, patento-divergentia vel patentia (60°-70°), triangulata, ligulata,
truncata ; margina anterior perdecurrens, recurvata, integra ; margina posterior, arctuata prope
basem subampliata, in mediam caulem extendens, decurrens, subrecurvata, margina integra, remote
dentata excepto a medio ad apicem, apex obtusus, truncatus vel raro acutus ; Dentis 3-5 parvae ex
1-3 cellulis in long >c 2-3 in lat. prore basem ; celluke parvee, quadrats~ vel oblongo-quadrat,
trigones magna.
Bractee ovato-lanceolat&, laciniatx, cum circa 20 laciniis.
Perianthus immaturus cum 15-20 archegonlis. Os laciniatum ; magnitudo laciniarum circa 30-50
cellule in long.et 2-4 cellulee in latin base. Planta dr simplex vel subramosa, flaccida, delicata.
Bracte.T intercalarie, 10 pares, lobus ovatus, apex truncatus vel acutus, integrus vel 1-2
dentatus ; lobulus ovatus, 1/2 magnitudo lobi.

Dioicous. Medium to largish in size ; yello wish green in colour ; loosely
caespitose. Stems dichotomously ramose ; branches spreading. Leaves approximate, almost opposite, patent-divergent to patent (60°-70°), trigono-ligulate,
truncate ; antical (lower) margin very longly decurrent, recurved, entire ;
postical (upper) margin, arcuate near the base, slighty ampliate, extending to
the middle of the stem, decurrent, slightly recurved, margin entire, except from
the middle to apex distantly dentate, apex obtuse, truncate or rarely acute, 3-5
teeth, teeth short, 1 to 3 cells long. 2 to 3 cells wide at the base ; cells smallish,
quadrate or oblong-quadrate, large trigones. Bracts ovate-lanceolate, laciniate,
about 20 laciniae.
Immature perianth, with 15/20 archegonia, mouth laciniate, laciniae 30 to
50 cells long, 2 to 4 cells wide at the base.
Male plant simple or only slightly branched, flaccid, delicate, d bracts
ntercalular, 10 pairs, lobe oval, apex truncate or acute, entire or with 1 or 2
teeth, lobule oval, about half the size of lobe.
Dimensions. Stems 1 to 2 inches long ; diam. of stem .3 mm. ; with leaves
4. mm. wide, leaves 2. mm. X .75 mm. at base ; cells .02 mm., .02 mm. X 0.4
mm., bracts 2. mm. X 1.25 mm., male bracts, lobe 1. mm. X .3 mm., lobule
.5 mm. X .3 mm.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
Obs. P. neckeroidea. Mitt., of which I have seen original specimens from Kew
has triangular-oblong leaves, postical margin ampliate, distantly dentate, with
a large tooth near the base of leaf, smaller trigones.
P. congoana St., of which a very short description is given in « Sp. Hep.
Suppl. , » vol. VI, p. 140, (1918), is said to have sub-linear leaves 3. mm. long X
1.25 mm. wide at the base, apex twice narrower.
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Fig, 1. Portion of stem, nat, size. — 2. Ditto, postical view X 16. — 3-5. Leaves X 24.
— 6. Portion of leaf X 290. — 7. Bract X 24. — 8, Male bract X 24.
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Plagiochila Naveauiana, n. sp. Pears.
Dioicum ; magnitudo magna ; color canoviridis vel obscura ; laxi-ceespitosum.
Caulis irregulariter ramosis, subdichotomis, firmus atrobrunneus vel subniger.
Folia patento-divergentia (70°) remota vel densa, alternata flaccida, oblonga ; membrana cellularum marginalium incrassataa et lignescentes, margina anterioris subdecurrens, caule inhaerens
inter medium et latus, nonnunquam in latere, integra, paleitualiter erecto, nonnunquam recurvato
margina posterioris subdecurrens, caule inhaerens inter mediam ad latus ejus, incurvata prope
basem,margina atque apex dentati ; dentis 20-30, parvee, unicellulares ; magnitudo cellularum media,
quadratae vel oblongo-quadratae, quarum membrana sunt firma ; sine trigonibus.
Folio inferiora plus minusve praesentia, parva, brevilanceolato-acuminata.
Bracteae ut folia, dentes largiores, remotae a perianthos.
Perianthus ovatus, os laciniatum.

Dioicous ; largish ; pale to dark green in colour ; loosely caespitose. Stems
irregularly ramose, sub-dichotomous ; firm ; dark brown to black. Leaves patentdivergent (701, distant or approximate, alternate, flaccid, oblong, marginal
cell-walls thick and woody, antical margin slightly decurrent, attached to stem
between the middle and the side, sometimes at the side, entire, usually straight,
sometimes recurved ; postical margin slightly decurrent, attached to between
the middle and side of stem, near the base incurved, margin along with apex
dentate, 20 to 30 teeth, small, one celled ; cells medium size, quadrate or oblongquadrate, walls firm, no trigones. Underleaves more or less present, minute,
shortly lanceolate-acuminate. Bracts similar to leaves, teeth larger ; distant from
perianth. Perianth oval, mouth laciniate.
Dimensions. Stems 1 to 2 inches long, diam. .75 mm., with leaves 7. mm.
wide ; leaves 4. mm. X 2. mm., 3.75 mm. X 2. mm., 3.25 mm. X 2. mm., cells
.04 mm. X .03 mm., bracts 2.25 mm. X 1.5 mm.; perianth 2.25 mm. X 1,mm.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
Chute de la Benga, Nlemfu. 2-6-19. Dr H. Vanderyst.
Obs. I have not been able to identify this species with any described by
Stephani from Africa ; it has a superficial resemblance to our Plagiochila
asplenioides var.major,and belongs to a section to which Plagiochila columbica G.
also belongs.
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PLATE X

PLAGIOCHILA NAVEAUIANA, N. SP. PEARS.

Fig, 1. Portion of plant nat. size. — 2, Portion of stem, antical view X 11. — 3. Ditto,
4, Margin of leaf X 50, — 5, Portion of leaf X 290, — 6. Bract
postical view, X 11,
X 24. — 7, Perianth X 24.
—
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Plagiochila strictifolia St.
Dimensions. Stems 1 to 1 V, inches long ; diam. of stem .5 mm. ; with leaves
5.5 mm. wide ; leaves 3.5 mm. X 1.5 mm., 3.25 mm. X 1.25 mm. ; cells .04 mm. ;
bract 1.5 X .75 mm. ; perianth 1.5 mm. X 1. mm.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Poma.
Temvo, (Mayombe). 10-2-10. Dr C. Vermoesen.
Obs. I have had the opportunity of comparing my specimens with the
original of Stephani, with which they entirely agree.
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PLATE XI

6

PLAGIOCHILA STRICTIFOLIA ST.

Fig. 1. Plant nat, size. — 2, Portion of stem, antical view, X 11. — 3. Ditto, postical
view X 11. — 4. Branch leaves X 11. — 5. Portion of leaf X 290. — 6. Bract X 24, 7. Perianth X 24. — 8. Perigonial bract X 24.
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Plagiochila fragilifolia, n. sp. Paers.
Dioicum. Magnitudo media ; color obscuro-viridis fusca, cespitosum. Caulis bi-dichotomis.
Folia alternata, densa, patentia (50°) vel erecto-patentia (30 0), subrotundata vel subfalcata
rotunda,apex irregulariter dentatus, rotundatus ; Margina anterior perdecurrens, integra; posterior in
mediam caulem protracta, subdecurrens, undulata, recurvata, integra vel 1-2 remote dentata ;
Cellularum magnitudo minuta, 4, 5 et 6 facies habentium, quadratae , niembrane sunt firma, sine
trigonibus vel angulis, incrassat e .
Folia inferiora numerosa, lanceolata, simplicia vel irregulariter bifida.
Bractea2 foliis minores rotund a , irregulariter dentatac.
Perianthus per medium bracteas excedens, cylindricus, ovatus, allatus ; aloe late, longee,
dentate ; os rudo-dentatum. Bracteee d terminales,pares 5 ; lobus ovatus, integrus ; lobulus minor,
ovatus, integrus.

Dioicous. Medium size ; dark greenish brown in colour ; caespitose. Stems
twice dichotomous. Leaves alternate, approximate ; patent (50°) to erecto-patent
(300 ), semi-rotund to sub-falcate-rotund, apex irregularly dentate, rotundate ;
antical (lower) margin very decurrent, entire ; postical (upper) margin extending
to the middle of the stem, slightly decurrent, undulate, recurved, entire or with
one or two distant teeth ; cells smallish, I, 5 and 6 sided, quadrate ; walls firm,
no trigones or thickened angles. Underleaves ;tumorous, lanceolate, simple or
irregularly bilid. Bracts smaller than the leaves, rotund, irregularly dentate.
Perianth projecting about half beyond the bracts, cylindrical, ovate, winged, wing
broad, long, dentate ; mouth coarsely dentate. Male bracts terminal, 5 pairs, lobe
oval, entire, lobule smaller, oval, entire.
Dimensions. Stems I to 2 inches long ;
mm. diam.; with leaves 2.5 mm.
wide, leaves 1.75 mm. X 1. mm., 1.25 mm. X .75 mm., branch leaves .8 mm. X
5 mm.: cells .025 mm.; underleaves .3 mai. X .15 mm.; underleaf near perianth
.35 mm. X .25 mm.; bracts 1.5 min. X 1.25 min.; perianth 2.5 mm. X 1.25 mm.;
perigonial bract, lobe .35 mm. X .2 mm., lobule .275 mm. X .175 mm..
Hab. Temvo, (Mayombe). 10-2-19. D'' C. Vermoesen.
Obs. This is a very curious species ; the leaves although somewhat thick in
texture crumble away leaving them very deform 3d., they do not fall off as in
Plagiochila tridenticulata, Tayl. or Frullania fragilifolia, Tayl., underleaves are
everywhere present, perianth cylindrical, slightly flattened near the apex.
The texture, presence of underleaves and shape of perianth remove it from
the usual type of Plagiochila.
P. heterostipa, St. has much longer leaves, antical margin only slightly
decurrent, more dentate, large trigones, wing of perianth entire.
P. nudicaulis, St. has leaves 3. mm. long, almost twice as long as broad,
hardly decurrent, narrow base, small trigones, minute underleaves, male bracts
acute, denticulate.

Aneura congoana St.
flab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Porna.

Metzgeria conjugata, Lindb.
Hab. Between Kisala & Lundu, (Mayombe). Dr Portia.
Obs. This is the only monoicous Metzgeria recorded from Africa; the specimens
agree in every particular except that the wings are sometimes more or less pilose.
Fronds recurved, costa and margins pilose, cross-section of costa show 2 to 3
antical and 3 to 4 postical cortical cells calyptra hairy.
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PLATE XII

/0

If

PLAGIOCHILA FRAGILIFOLIA, N. SP. PEARS.

Fig. 1. Plant nat. size. — 2, Portion of stem, antical view, X 24. — 3. Ditto, postical
view, X 50, — 4. Leaf X 24, — 5. Portion of leaf X 290. — 6. Underleaf X 50. F7, Upper underleaf X 50. — 8. Bract X 16. — 9. Perianth X 24. — 10, H. Portions of
mouth of perianth X 50. — 12. Perigonial bract X 50.
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Riccia radicosa, n. sp. Pears.
Dioicum ? Magnitudo minuta ; color glaucoviridis ; radiatum.
Thallus trifurcatus, lineatus, postea canaliculatus, ad apicem sulcata ; facies posterior convexa,
margina ascendens, recurvata, limbo arcto delicato-undulato-hyalina, circundata sul quo extant
squamt subquadrati atropurpurei.
Sectio transversalis densitas 1/3 amplitudinis ; cellulee 6) X 20 ; cellulae corticales, posterior
et marginales, obscuro-coloratee cum textura firma. Radicule tenuee, perdens.
Sporae, atrorubro-fuscae, subnigrae, facies sphaerica, papillosa ; papillae rotundae, Areolae
superficiei 6-7.
I)ioicous ? Small ; glaucous green in colour ; radiate. Fronds trifurcate,

linear, terminal ob-ovate ; antical surface near base plane, afterwards caniliculate
or bi-canaliculate, near apex suicale ; postical convex, margin ascending, recurved,
fringed with a delicate thin, wavy hyaline margin, below which are sub-quadrate,
distant, dark purple scales ; cross section 3 times brovier than thick, 60 by 20
cells ; postical and marginal cortical cells of a firm texture and dark coloured ;
rhizoids thin, densely abundant. Spores d trk reddish brown to black ; sphaerical
face papillose, papillae roundish, 6 to 7 arooke across surface.
Dimensions. Fronds 15. mm. long ; 1.3 111111. wide X .5 mm. thick ; spores
.9 mm.. 1. mm. X .85 mm.; rhizoids .0175 turn. thick.
Hab. Mpie. Sept. 1910. Dr H. Vanderyst.
Obs. The most striking characters of this species are the sub-quadrate, dark
purple scales which are not imbricate as in R. nigrella, D. C. but are remote ; the
firm dark coloured cortical cells of the postical and marginal sides, and the
extraordinary abundance of the delicate rhizoids.
R. congoana, St. is described with spores .75 mm., papillae acuminate.
R. angolensis, St. with fronds 5. to 6. mm. long, shortly furcate, antical
surface almost plane ; 6 times broader than thick.

Riccia Rautanenii. St.
Green, fronds linear, 15. mm. long X 1. mm. wide, twice as broad as high,
vesiculose, large cells, antical layer of cells often broken ; spores dark reddish
brown, almost black, .075 mm., margin minutely papillose, about 60 papillae
along the ridge ; rhizoids papillose, delicate, very abundant.
Hab. Mpie. Sept. 1910. H. Vanderyst.

Ricciocarpus natans, (L.) Corda, var. terrestris.
Hab. Mpie. September, 1910. Dr H. Vanderyst.
Obs. According to Stephani (Sp. Hep. p. 55) this species had not been recorded
from Africa. In the Manchester Museum there are specimens collected by Krause,
at Port Natal, in 1840.
I have to thank Mr Naveau for the pleasure of having the opportunity of
examining this small but very interresting collection of African Hepatics, also for
the trouble he and the Rev. Quirin, 0. C. have taken to give a description in Latin
of my new species.
WT. H. PEARSON ,
Manchester, England.
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PLATE XIII

I

6

8
RICCIA RADICOSA, N. SP. PEARS.

Fig. 1. Plant nat. size, — 2. Portion of frond, antical view X 16. — 3-8. Cross-sections
of frond X 24. 9. — Spore X 290.
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Sphagnum Vandenbroeckii n. sp. R. Nay.
Habitu S, cymbifolio gracili, squarrosulo vel S. compacto laxo simile, Collor pallidoviridis.
Magnitudo media circa 15 cM.
Cellularum superficialium epidermis caulinae parietes exteriores poris nullis, Hyalodermis
plerumque strato uno. Cylindrus lignosus flavo fuscus.
Fasciculi ramorum remoti, ramis 4-6.
Folia caulina permagna, triangulo-lingulato-acuta, subfimbriata, apice cucullato, toto marginate
2.70-3.3 longa X 1.1-1,5 (parte basali) lata. Cellulae hyalinae superioris partis foliorum parvae,
quadrangulatae, obliquae, fibrosae. Cellulae propre basim angusto-elongatae, plerumque septatae.
Interior superficies foliorum aporosa ; in limbo deorsum pori multi ovati, annulati (9-11 X V-) ad
commisuras disposite instructi ; in parte basali permagna, deformata et inaequaliter sita.
Folia ramulina 1.7-2 mm. longa ; parte basali late-ovata 0.7-1 mm. saepe supra mediam partem
angusta ± longiora. plerumque ± secunda. Cellulae hyalinae latae. paucifibrosae ; interior folii
commisuras disposite instructi. Folio
superficies aporosa, in dorso foliorum pori multi in series
ramulina inferiora similia illis ramorum patientium.
Cellularum chlorophylliferarum sectio transversalis rectangulo-orciformis cum pariete interiore
longiore in dorso foliorum sitae ; pariete exteriore ± inclusae vel utroque latere foliorum liberae.

Hab. Ruwenzori (Lamuri-Congo) in trunco corruto ± 3500 in. (29-5-14 Dr
Bequaert n° 4586).
Gelijkend op slappe groene vormen van S. cymbifolium met afstaande bladeren ook nog op losbladige S. compactum. kleur is bleekgroen en de planten
hebben eene lengte van ongeveer 15 cm.
De buitenwanden van den stam zijn porenlqos en het hyalodermis is doorgaans
uit eene laag cellen samengesteld.
De stam heeft eene lichtbruine kleur.
De twijgen staan verwijderd, 2-3 afstaand en 2-3 hangend.
Stambladeren zeer groot, driehoekig gelijkloopend, stomp gespitst, aan de
punt getand en smal kapvormig, evensmal gezoomd 2.7-3.3 X 1.2-1.5 mm. (van
onderen).
De bladgroenlooze cellen van het bovengedeelte der stambladeren zijn klein,
vierkantig, schuins geplaatst en met vezels bekleed ; de onderste zijn lang en
smal en vaak verdeeld. Het binnevlak der stambladeren is porenloos ; op de
rugzijde vertoonen zich talrijke langsheen de wanden der bladgroencellen
eivorrnige beringde poren (9-11 x 71) ; naar order worden die cellen grooter en
onregelmatiger verspreid.
Twijgbladeren 1.7-2 X 0.7-lmm. (breede eivormige basis) vaak van boven versmald, verlengd, meestal ± omgekrold. Bladgroenlooze cellen breed, armvezelig ; binnenvlak porenloos, rugwaarts met vele poren in reeksen langsheen
de wanden. der bladgroencellen. De bladeren der hangende twijgen vertoonen
dezelfde kenmerken.
Dweerse doorsnede der bladgroencellen rechthoekig tonvormig, met den
binnenkant breed vrijliggend en den buitenkant ± ingesloten of langs beide zijden
vrij liggend.
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SPHAGNUM VANDENBROEKH N. SP. R. NAV.

Fig. 1. Hyalodermis. — 2-3. Starntlad : Cellen van het bovenbuil envlak. — 4, Stamblad :
Cellen van het buitenviak van order, -- 5, Stamblad. — 6, Twijgblad. — 7. Twijgbiad :
Cellen van het binnenvlak. — 8, Twijgblad : Cellen van het Luitenviak. — 9. Doorsnede van een
twijgblad, — (Fig. 1, 2. 3, 4, 7, 8 en 9, Oc 1 X obj. 6 Leitz. — Fig, 5 en 6 in verhouding geteekend).
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Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
Gedurende de wekelijksche open-luchtles in het Nachtegalenpark van Woensdag, 5 April, kwamen, ondanks een fellen, aanhoudenden N.N.W. wind, een paar
Coccinella's tusschen het gezelschap te recht,
1) Coccinella conglobata L. 't Was een donkere chocoladekleurige vorm, the
uit de nabije Populieren aanvloog. (18 zwarte puntjes).
2) Coccinella bipunctata L. De stamvorm van dien Bladluiskever is roodoranje met een zwarte vlek op iederen vleugel. Hier hadden wij te doen met een
der zooveel varieteiten en spelingen : Coccinella bipunctala ; ab. 4 maculata Scop.
De vleugeldeksels hebben een zwarten grondtoon met 4 levendig roode vlekken :
2 groote aan de vleugelbazis, tegen den rand 2 kleine rondo achter het midden,
bij den vleugelnaad.
Trypanocorax frugilegus L. In het fraaie beukenbosch ten Z. W. en ten Z. 0.
van het Middelheimpark had in den N. W. hoek sedert jaren een Roekenkolonie
haar tenten opgeslagen. De nesten stonden er gezellig op de hooge horizontale
takken der beuken en, ieder voorjaar, worden dezelfde nesten wat opgetirnmerd
en gebruikt. Vandaar uit trokken de Roeken naar de bouw- en weilanden der
omgeving,
Een echte uitgelezen plaats voor een roekenkolonie en een sieraad voor het
park.
Na den wapenstilstand werd de neus, van wien weet ik niet, tegen het
zwart gezelschap opgetrokken. De vogels moesten door alle middelen verjaagd
worden en de nesten zouden verdwijnen. 't Gebeurde en de machtige roekenkolonie ging uitgeen.
Een tiental hield nochtans vasten voet in 't beukenbosch, waarin een deerlijk
uitgehold exemplaar het 6-Novembertempeest 1921 of te wachten stond.
Die zeer diepe stamholte werd door de koppels als nieuwe nestplaats uitgekozen, en vanaf Maart kon men daar de felste gevechten, door oorverdooverend
gekras aangevuurd, tusschen de vijandige huurlingen dier nieuwerwetsche nestkamer zien ontrollen. 7, 8, 0 tot alle 10 de individuen verdwenen tegelijk in de
holte, waar dan toch eindelijk in de laatste dagen van April een paar alleen
gevestigd bleef. De andere Roeken hadden elders een onderkomen voor hun
liefdeleven gezocht.
Het is mij, zei ik, door den Novemberstorm niet gegund geweest dit nest en
en het broedsel na to gain. Wij stonden hier nochtans voor eigenaardige feiten.
1. De mandenmakende Rock werd een holenbroeder (een 10 tal had er de
neiging toe.)
2. Welk zal het thermo-biologisch gevoig geweest zijn van die wijziging in
den nestbouw ?
De Roek levert veel broedwarmte en heeft geen dichtgevlochten nest. Hoe zal
het er toegegaan zijn in die zeer diepe holte, waar geen calorie haast verloren
ging.
Thans worden de holle Beuken fel betwist ander Kauwtjes (Colaeus monedula L.), welke men in den Brand evenals in Middelheim aan 't work kan zien.
Bij gevelde exemplaren 'stelde ik holten vast vans. 4 tot 6 m. diepte. De Grootoorvledermuis (Plecotus auritus L.) neemt er vaak in groote gezelschappen haar
intrek. (21-4)
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DATA PIT HET VOGELLEVEN.
19-3-22. Dijk van Burght : Veldleeuweriken, (Alauda arvensis L.) en Graspiepers (Anthus pratensis L.)
5-4-22. Terrein der Floralien : Witte Kwikstaarten (Motacilla alba L.)
10-4-22. Wilrijeksch Half Maantje : Eerste Tjif-Tjaf (Phylloscopus rufus

Bechst.)
11-4-22. Lage landen tusschen den Scheldedijk van Burght, den NoordScheldedijk, den Suiker-en den Blokkersdijk : Eerste Gele Kwikstaarten (Budytes
flavus L,) en Rietgorzen (Emberiza Schoenichus L.) ; nog Mantelkraaien (Corone
cornix L.), goon Kievitten (Vanellus vanellus L.) Verder Roeken (Trypanocorax
frugilegus L.), Graspiepers (Anthus pratensis L.) jubelende Veldleeuweriken
(Alauda arvensis L.),2 Reigers (Ardea cinerea L.) Spreeuwen (Sturnus vulgaris L.)
De Gele Kwikjes en de Rietgorzen, alle mannetjes, vlogen in geniengde
troepen over de nog alles behalve groenende weiden rond. Geen enkel Batrachier
te bespeuren.
AANMERKING Sedert voile 5 maanden is de nachtelijke temperatuur, op een
half dozijn uitzonderingen na, onder vriespunt. (Voor April was het juist dezen
nacht de eerste maal boven 0 0).
14-4-22. Na een tweetal dagen nachtregen, cen zomersche warmte.Een paar,
het eersle, Boerenzwaluwen (Hirundo rustica L.) zweefde boven de landerijen
eener hoeve van Oosterveld (Wilryck). In het elzenboschje van het Nachtegalenpark Monk het herhaald «lielielie» van het, o zoo weinig schuwe Braamsluipertje
:

(Sylvia curruca L.)
Langs de Floraliendreef liet een Geelgors (Emberiza citrinella L.) zijn eenvoudig liedje hooren. Het begint met een halfdozijn gelijkklinkende korte toonen,
waarbij dan nog een, twee of drie gestrekte slotnoten komen. De vogel was
uiterst vreesachtig en vloog als het ware springend, ongeregeld wat verder. Wellicht reeds een nest in de buurt !

Eurrhypara urticata L. Ik vond een mannelijk exemplaar van die Netelpyraal
tegen de zoldering van mijn keuken. Waarschijnlijk is het als pop met de vroege
voorjaarsplanten voor mijn terraria in huis gekornt , n en heeft de kamerwarrnte
het diertje een dikke maand to vroeg de wereld ingezonden. Kop, borstschild,
punt van 't aehterlijf oranje-geel. Witte vleugels met zwarte vlekke (harlekijnsteekening) 3 min. (11-4-22).
Erithacus luscinia L. Ik hoorde het geroep van den Nachtegaal voor 't eerst
in 't Nachtegalenpark op 18-4. 't Was een lang gerokken hoe-iet, gevolgd van
een metalisch tak-tak-knarr ! knarr ! knarr ! Er woei een nijdige Noorderwind
sedert den nacht van 16 op 17-4.
Apus opus L. De Gierzwaluw streek weer boven mijn woning, in vier
zijmuur sedert lang een nestplaats voor Musschen en haar is, op 28-4.
Columba palumbus L. In een Olm van den Mechelschen Steenweg, een der
drukste verkeerwegen der stad, is een Woudduif bezig uit tahjes haar ondiep
napvormig nest te bouwen. (2-4).
Sciurus vulgaris L. In Mei en Juni kan men vaststellen dat de Eekhoorn
eieren en jongen der Boschduif en van kleinere vogels,naast malsche scheuten der
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Naaldboomen, tot gewoon voedsel gebruikt. Jonge Ratten, Konijntjes, Haasjes,
en Zwarnmen staan dan ook op do spijskaart. Bij den Eekhoorn is dierlijk voedsel
normaal, terwijl bij Fazanten en Patrijzen, die in 't barre seizoen de lijken van aan
honger gestorven dieren verorberen, zich abnormaal verschijnsel voordoet.
Die vogels raken enkel noodgedwongen de lijken van Werveldieren aan en
verkiezen plantaardig voedsel en lagere dieren.

Rana tetnporaria L. Nog steeds wordt volgehouden dat de Vorsch zijn pijn
niet in klanken to kennen kan geven. Nochtans kermt soms de Kikker zachtjes,
wanneer hij door de menschen gemarteld wordt. Nooit echter rnaakte een Vorsch
grooter lawaai dan die, welke ik met de achterpooten 't eerst in een eendenbek
zag verdwiken. 't Was of een Rat door de Kat overvallen wend. Het gejammer
hield slechts op wanneer den eendenbek zich gesloten had. (9-5)
L. J. HOVE. Carassius auratus L. Buiten zuiver roodgoude vissehen, treffen
vij er aan met zwarte vlekken. Andere hebben hier en daar een zilveren glans,
of zijn geheel verzilverd. Het kornt zelfs voer dat de drie kleuren op een individu
aanwezig zijn. Die verschillende til,teii zijn als - resultaten der kweek op te nernen,
die zich echter niet net voldoende zekerheid overerven. Steeds staan terugslagen
naar den Steenkarper (Carassius vulgaris) te wachten.
De schoonste voorwerpen komen uit kweekparken, welke verwarmd worden
met het condensatiewater van stoommachines. In kouder water verliest de Gouden
Karper zijn rijke kleur.
Bij den aankoop oppassen dat de Goudvisch de rugvin goed recut houdt en
levenslustig met de borstvinnen wiekelt.

,

Hippuris vulguris L. Een der zeldzaino standplaatsen dezer waterplant in de
Zwijndrechtsche Poldergrachten was verleden voorjaar totaal uitgeroeid gew orden door het uitdiepen der slooten. 'k Bedoel hier de gracht links van den kleinen
steenweg naar Zwijndrecht door den Borgerweertpolder, van het oud fort Calico
vertrekkende, vast bij de waters van het Veerhuis. Gedurende 1922 was daar in
den wijden omtrek geen enkel Lidsteng te vinden. Dit voorjaar is er weer duchtig
gekuischt geworden en juist aan de overzijde van de oude standplaats, in de
gracht rechts van den steenweg, steekt nu 't een sparreboornpje nevens 't ander
boven 't water. Nooit zag ik in die grachten ooit zulke Hippuris-weelde. (17-5-22)
Amphidasis betularia L. Een bijna witte varieteit van den Zwartgesprenkelden Vlinder of Meter-torentop kwam to voorschijn nit een pop, aan den voet van
een Olm onder de schors gevonden. Van de vijf zwarte vlekken aan den voorrand
der voorvleugels was de uiterste goed, de andere 4 met moeite zichtbaar.
De bruine of groene Spanrups, met witte en zwarte punten ovredekt, leeft
vanaf Juli op Olmen, Linden. Eiken, Berken, Heidebrem.
De zeer donkere, melanische afwijking schijnt enkel in nijverheidscentra
V001' te komen. (22-5-22)

Grastapuiten in den Nesttijd. (Pratineola rubetra Koch). 1k lag in het hooge
weidegras, met een zee van gele Boterbloemen rondom mij, luisterend naar den
vogelzang boven in de lucht en uit de groene hagen, toen op een langen Dravik eel),
mooi vogeltje neerstreek en den halm onder zijn gewicht plooien deed.
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Iederen Zomer nestelen er Paapjes in die Scheldebeemden, en dit reeds sedert
jaren en jaren. Als kleine jongen volgde ik ze na hoe ze boven de golvende
grassen zweefden. Elk paar heeft daar zijn jachtgebied en het duldt geen tweede
in zijn nabijheid.
Indien het Paapje u ontdekkeri kan, gaat gij zijn nestplaats niet vinden. Steek
u echter goed -weg en, binnen eenige minuten, zult gij het mannetje waarnemen,
met een dikke vlieg op weg naar zijn broedende gezellin. Sluip dan voorzichtig
voorwaarts op het oogenblik dat hij weer vandaar snelt ; en dan opgepast, want
er zijn meer nesten zorgvuldig in de dichtste grassen verstoken, dan dat van het
Paapje of Bruinkeeltje.
Zijn broedplaats bestaat uit mos, halmen en stengels, van binnen gevoerd met
paardehaar, dunne sprietjes en veeren. In Mei of Juni worden 5-8 eieren gelegd.
Zij zijn bijna peervormig, blauw als het azuur van onzen schitterendsten hemel.
Een veertiental dagen nadat het laatste ei gelegd is, vindt gij hetzelfde getal
kleine, bloote, spartelende jongskens.
Versteek u dan bi,j het nest, doch plant vooreerst een zitstokje onmiddelijk
over het wiegje. Zoo hunt gij een kijk -vverpi.n in het huishoudelijk Leven van
twee der vriendelijkste vogeltjes, die ooit een Vlaamsche weide sierden.
Het mannetje kwam het eerst aangevlogen, nadat ik mijn schuilplaats bereikt
had. In zijn bek droeg hij verscheidene vliegen, tot een pakje bikengebracht. Een
smaakvol hapje voor ieder kin* ! Nu dook do moeder op het zittakje, doch zij
aarzelde om op het nest te dagen, daar dit te veel bloot lag,aangezien de grassen
voor het onderzoek tegen den grond gedrukt waren. Vader heck van het takje
naar de jongen daar beneden en . duwde zachtjes met den bek tegen zijn gezellin
naast hem, als wilde hij haar naar haar plicht drijven. Hij gaf haar de provisie
insekten, die hij in den bek droeg en keek opnieuw naar beneden, om haar ten
tweede male aan te rnanen bij de jongen to pan. Doch 't lulu to niet, en moeder
de vrouw at de lekkere waar zelf op.
Oogenblikkelijk vloog het mannetje vandaan om in minder dan een paar
minuten met een nieuwen voorraad kerfdieren terug te keeren. Ditmaal gaf hij
haar nog betel- door gebaren zijn bedoelingen to kennen, riep haar tot zich en toen
zij het voedsel weer wilde wegpikken, liet hij het in het nestje vallen. De les had
haar nut. Moeder duikelde in het nest, earn het voedsel op en deelde het aan de
jongen uit. Het mannetje, op het stokje, gaf zijn tevredenheid to kennen door
aanstonds een zachten muzikalen tcon aan to hefren en met open,trillende vleugels
zijn vreugde over de moederli,j1:e zorgen to vertolken. Verscheidene malen nog
keerde de wader terug naar mijn zittwijgje over het nest, immer met een voile
lading diertjes, die het wijfje aannam en aan de jongskens gaf. Nooit voederde hij
echter dekinderen zelf.
Eenige dagen later keerde ik terug naar mijn waarnemingspost on ik zag
toen het mannetje het eerst op het nest komen en driemaal meer de jongen voederen dan het wijfje. \iVeinige minuten verliepen tusschen elk eetmaal. In plaats
van bij ieder bezoek rechtstreeks naar het nest to vliegen, kwamen de vogels
langzamerhand in zijn nabijheid door van het eene gras op het ander te springer.
't Was of zij een vast pad hadden getrokken door de wuivende halmen om immer
neer te komen op mijn rustkrukje boven de kinderkamer.
Vooraleer de maaiers dood en vernieling onder het vogelvolk der weide
kwamen zaaien, waren de jongen uitgevlogen. Ofschoon de lange grassen weg
waren en het vee over de beemden liep, bleven de Paapjes getrouw. Zij zetten
zich thans op de afsluitingen, de hagen of in kleinen boomen, en vaak verlustig ik
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mij in hun lokroep, een kort gefluit " toe-tick-tick ,,, dat van den vroegen morgen,
met het leeuwerikenlied, tot in het donker soms over de groenende grasvlakte
weerk lin kt. (16-7-22)
Phalera bucephala L. Eon der prachtigste Spinners, bij het ontpoppen, is
zeker de niet zeldzame Wapendrager met zijn zilvergrijze, van bruine tinter'
glimmende bovenvleugels, waarop een bleekgele vlek zich scherp afteekent aan
den top. Het onderste der vleugels is geelachtig (50-60 cm.) Het vrouwtje is het
grootst. Vliegt rond Juni in de rietvelden of rust tegen boomen. De donkerbruine,
groote pop kwam van aan den voet der Olmen rond het Fortje van Burght. VOOr
mijn Wapendrager gevlogen had, scheen hij omhangen met een mantel van gouden zilverpoeder. De zonderlinge houding der vleugels na het ontpoppen maakte,
als het ware, kop en borststuk onzichtbaar. 's Anderdaags, na een nacht in hot
insectarium rondgedarteld te hebben, had hij zijn tooverpak verloren en geleek
haast niet meer op het juweeltje dat uit de pop, van onder paardemest, geslopen
was,
De weinig harige rups van den Wapendrager vindt men in troepen op allerlei
loofboomen. Zij is z wart met overlangselie gele en witte strepen en bruine
dwarsche banden. (Oogst-October.) (31-5-22)
Eetgewoonten van Merel en Zanglijster. 1k zag een Zanglijster (Turdus musicus L) het huisje van een Huisjesslak (Tachea nemoralis L) op een steen in een
bloemenbed stuk slaan. Na er een weinig van gegeten te hebben, nam do vogel
er een klein stukje van en rolde het voortdurend over den grond, tot het goed
bedekt was met tuinzand en de grootte eener erwt bereikt had. Daarna vloog hij
er mee naar zijn nest.
Die Zanglijster handelde bier volgens een weinig bekende gewoonte, die ook
de Merel heeft.
De uitgehaalde Huisjesslakken, de Naaktslakken en de Aardwormen worden
op den grond in stukjes van de gewenschte grootte gehakt. Dan wentelen de
vogels de voor de jongen bestemde boutjes duchtig in het zand. Daardoor bekomen
zij het dubbel voordeel : le de glibberige brokjes blijven beter in den bek der
vliegende ouders ; 2e de jongen krijgen het voor hen onmisbare zand in de maag.
(4-6-22) Aug. HAVERMANS. Antwerpen.
Ajuga reptans L. flor. alb. Heer Aug. Keerstuakers, seeretaris te Bouwel,
bracht ons een mooi exemplaar waarbij de purpere kleur volledig ontbrak.
De bloemen waren geheel wit en hadden een sierlijk uitzicht door de gele
stuifmeelvlekjes die van verre bizonder in het oog vielen, wat steeds minder
zichtbaar is wanneer de witte grond des kroonbladeren purper gestreept is.
Kelk, bladergestel en stengel waren purperloos.
Deze vorm is zeer zeldzaam, wij ontwaarden hem alleen op kalkgrond.
De kempiese kruidkundige trof 3 tamelik ver van elkaar verwijderde planten aan.
Het is natuurlik niet mogelik met zekerheid to zeggen of wij bier met een
albinos der purperkleurige of der rooskleurige plant to doen hebben. De
teelt kan zulks alleen uitmaken, Zeer waarschijnlik bestaat er in A. reptans meer
dan een albinosvorm en de roze kleur welke wij even zelden bij deze soort
ontwaren, doet een remkomplex van kleurenfactors veronderstellen, dat naar ons
weten nog niet onderzocht word. Dit voor zoo \ , er men de presence & absence
theorie aanneemt d.i.t.z. in dit geval,de aanwezigheid van « kleurtegenhoudende
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of de afwezigheid van kleurtoelatende, erfelikheidsfaktors. Even belangrijk
doch moeiliker om op te lossen blijft het vraagstuk in het licht der qualitatieve
faktoren en der onbekende multipliciteit der gameten. (Goldschmidt). H. N.
Gevonden in April dit jaar
8 April, op den rand can eenen zandweg in het Peersboseh, 2 exemplaren
van Inocybe cristata.
23 April in het Stadspark, 2 Coprinus atramentarius (op den vijverrand bijna
onder de brug).
29 April nabij het fort 1, 2 nog kleine exemplaren van Tricholoma gambosum
en eenige Hypholoma fasciculare.
In Mei :
6 Mei in het Ranstbosch. Op zandweg een Plicaria badia en 4 Inocybe
cristata ; nevens het gaanpad in het gran : 2 Peziza Aurantia ; vele Coprinus
atramentarius.
14 Mei (Elsdonch). 2 Coprinus porcellanus ; 1 Tricholoma gambosum.
De latere helft der maand was zoo droog dat wij, buiten de eenige reeds
verrnelde soort(n gevonden in April en begin Mei, niets anders hebben ontdekt.
11 Juni :

Boletus edulis, Boletus subtomentosus, Boletus luridus, Russula vesca,
Inocybe cristata, Hypholome fasciculare, Collybia dryophylla, Psathyra torpens.
15 Juni.

' Cantharellus cibarius, Psalliota campestris.
25 Juni :

Scleroderma vulgare, Amanita rubescens, Amanita pantherina, Amanita
umbrina, Amanita phalloldes, Cantharellus cibarius, Boletus edulis, Boletus
badius, Boletus subtomentosus, Boletus rufus, Boletus luridus, Marasmius caryophylleus, Hypholoma fasciculare, Clitocybe laccata (rosella),Russula vesca,Russula
nigricans, Lactaria rufa.
COULON

(Antwerpen).

Wie kan ons kempiese groeiplaatsen aanduiden van :

Craterellus cornucopioides,
Clavaria Botrytes, Polyporus confluens,
Polyporus ovinus, Strobilomices strobilaceus, Rozites caperata, Gyromitra
infula, Boletus Boudierii, Boletus luridiformis, Boletus pachypus, Boletus parasiticus, Boletus regius, Geaster spec. N.
Ophioglossum vulgatum L. Eene rnooie groeiplaats van de slangetong, vonden wij op de vaartdijk te Schooten. Deze zeldzame varen is wellicht meer te
vinden in de Kempen, doch ontsnapt licht aan het oog der zoekers F. OVERLAET.
Geranium palustre L. Op de boorden van een vennetje te Se/hooter' zamelden
wij de zeldzame Moeras ooivaarsbek. Crepin vermeldt de plant alleen voor de
Ardeenen in de omstreken van Hockay. J, B. CHRISTIAENSEN.
Geranium Endressi Gay. Tijdens den jaarliksen uitstap der K. M. v. Kruidkunde werd in de omstreken van Antwerpen n.l. te Sande op den boord van een
weg, deze merkwaardige soort of ondersoort zoo men wil, gevonden. Wij vonden
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een forte beschrijving vermeld in de Fiore de France door Gillet en Magne (5 ed.

blz. 8-1.)
De plant verschilt van G. palustre door de rechtopstaande vruchtsteeltjes, de
afstaancle behaaring. Bij deze laatste soort staan de haren naar onilaag gericht en
de vruchtsteeltjes zijn bij rijpheid orngebogen.
Get anium sylvaticum heeft veel dieper ingesnedon bladeren.
In bulletin de la S. Rd. Bot. d. B. is er nergens spraak van G. Endressi. Of nu
de plant een vreetnclelinge is, kunnen wij voorloopig niet beslissen.
R.N.

Boekennieuws.
Handboek der Bakteriologie door R. BRUYNOGHE. Professor aan de Hoogeschool van
Leuven, Bestuurder van het Bakteriologisch Instituut —A. Uystpruyst Universiteitsboekhandel,Leuven.
26 X 16 cm, 355 blz. en vele afbeeldingen.
INHOUD Algemeene Bakteriologie (4 eerste hoofdstukken.) Bijzondere Bakteriologie. (Hoofdstuk
5 tot 44). De Algemeene B. beslaat 71 blz. en loopt over de studie van het mikroskopis onderzoek ;
De Kultuur ; De biologiese vereenzelving der mikroben. en de algerneene techniek van het bakteriologiese onderzoek. De groote verdienste van het bock ligt in de eenvormige methode waarmede de
bijzondere bakteriologie wordt aangeleerd. Elk geslacht en vaak eke soort worden op dezelfde wijze
onderzocht, n.l. opvolgend de vormleer, de kulturen, de virulentie, de diagnosemethoden en de
immuniteit. Indien de welgelukte microphotos op beter papier voorkwamen zoo de waarde van dit
belangrijk deel uit het leerboek 1, er zeker veel bij winnen.
De laatste hoofdstukken worden gewijdt aan een uitvoerige bespreking der Spirochaeten en
Spirillen, der Trypanosomen, der endoeellulaire haematozoen, der amceben, der onzichtbare microben of virussen en last vot least De bakteriophage, Over dit laaiste zoo actueele onderwerp geeft
schrijver het geschiedkundig overzicht,hoe de bakteriophage kan aangetoond worden; de eigenschappen, de theorien en de bespreking der theorien en eindigt met enkele bladzijde over het nut der bakteriophagen.
De hoop welke schrijver uitdrukt nopens het nut van zijn werk zal spoedig zeer gegrond
blijken, want het zeer geleerde en toch duidelike werk zal weldra in de meeste onzer vlaamse
kultuurmiddens ingang vinden. Dr. V.
:

L'ceuvre scientifique de Sadi Carnot. — Introduction a I'Etude de la Thermodynamique, par
E. ARIES, correspontant de l'Institut. — Door Sir Wm. Thomson werd de waarde van den arbeid
van Sadi Carnot aan de wetenschappelijke wereld kenbaar gemaakt en is het gebleken dat Sadi
Carnot moet aanzien worden als de grondlegger van de Thermodynamica.
Kolonel Aries, een der ijverigste beoefenaars van deze wetenschap, zet in zijn boekje op heel
persoonlijke en meesterlijke wijze uiteen,welke grenzelooze tnogelijkheden de studie der thermodynamica in zich besloten houdt. Het princiep van Carnot en de hoofdbegrippen die er nit ontsprongen in
weinige jaren, zooals Entropie, absolute temperatuur, ontaarding der energie, ontbinding in twee
factoren van eenvuudige energievormen, hebben op de ontwikkeling der thermodynamica een
geweldigen invloed gehad en deze wetenschap is buitengewoon vruchtbaar gebleken bij de studie van
mechanische, electrische en scheikundige verschijnselen.
Het doel van het werkje van Kolonel Aries is de Fransche studeerende jeugd aan te zetten tot
beoefening der thermodynamica en een zoo bevattelijk en overtuigend betoog als het zijne zal daar
zeker in ruime mate toe bijdragen. V.T.
Modern Gaswork Practice, — door ALWYNE MEADE, 2e uitgave, 1921, — 815 blz. Prijs 55/.
Uitgevers, Benn Brothers Ltd. London. — Zelden zagen wij een technisch werk met zooveel zorg
uitgegeven. Ook de inhoud is meesterlijk bewerkt. Het boek is voor de praktijk bestemd, in extenso
wordt het bouwen van het ovenhuis behandeld met al wat er bij behoort. De schrijver heeft zich geen
moeite gespaard om zoo volledig mogelijk te wezen en treedt in bijzonderheden, die men te vergeefs
in de litteratuur van het vasteland zou zoeken. Het boek in zijn geheel heeft een gewestelijk karakter,
het is het boek der Engelsche Gasindustrie en het is voor ons, Belgen, van groote waarde omdat wij
er de toestellen in vinden, die wij te voren nooit beschreven vonden. Alles is daarbij eenvoudig en

152

goed verstaanbaar weergegeven. Ieder hoofdstuk is goed behandeld en ook het nieuwste wordt niet
verwaarloosd. Van grondvest tot nok voor den bouw, van kool tot zuiver gas voor de bereiding,
wordt al wat van belang is voor het bedrijf uitvoerig besproken. Tal van figuren verduidelijken den
text. Het werk van Alwyne Meade heeft recht op een eereplaats in de boekerij van elk gasvakman.
M.D.D.

Chirnie et Fabrication des Explosifs, — door PAUL VEROLA, Ingenieur des Poutres et
Salpetres. Een deel in 16-15 figuren. — Reeks Armand Colin, 103, Boulevard S t Michel, Paris. —
Prijs : ingenaaid Frs. 5.00 ; gebonden Frs 6.00 — Schrijver schetst op korte dock goed verstaanbare
wijze wat de scheikunde der ontploffingsmiddelen, door hare ontwikkeling tijdens den wereldoorlog,
thans geworden is.
Hij bespreekt de ontplofbare stoffen die door de nijverheid worden voortgebracht en hoe deze
producten worden bereid om te beantwoorden aan de eischen der hedendaagsche industrie.
Hij somt de eischen op waaraan een moderne fabriek van ontploffingsmiddelen te gehoorzamen
heeft en vergelijkt een dergelijke inrichting met de eenvoudige kruidfabrieken van voorheen.
M.D.D.

Leerboek der Ziekenverpleging door DrS DECKX, VAN HUFFELEN en HENDRIX. —Uitgeen 281
gekleurde en zwarte afbceld. Frs. 20. — De vierde geheel herziene en merkelik vermeerderde
vierde druk van dit zoo verdienstelike en voor ons vlarnigen zoo onontbeerlike boek, getuigt eens te
meer dat er op het gebied der Ziekenverpleging een onverpoosden vooruitgang gebeurd. En het is
dan ook om het steeds groeiende leger der studeerenden ter hulp te komen dat de K.V1. Hoogeschooluitbreiding, nogmaals deze van eerst-af geroemde uitgave ter perse legde. Al onze dagbladen en
tijdschriften hebben bij ieder verschijnen, het boek der Antwerpsche geneesheeren, om ter meeste
geprezen en alhier te Antwerpen, vindt men nog maar weinige families waar deze zoo nuttige vriend
en raadgever niet een verdiend plaatsken verkregen heeft om op tijd en stond in geval van flood,
wanneer niemand weet waar raad en hulp te vinden, geregeld voor den dag te komen.
Zoo pas verschenen, is dit 13e duizental weerom zeer spoedig gesionken en we raden iedereen
aan zich te haasten om nog een exemplaar van dit zoo aanbevelenswaardig en nuttig werk te bemachtigen.
Niet alleen is het boek eer; middel en raadgever in nood, maar niet het minst een degelik en zeer
pedagogisch opgevat studieboek te meer daar in deze laatste druk een groot aantal bladzijden handelen over Ontleedkunde, Bakteriologie, Maatschappelijke en Openbare Gezondheidsleer.
Voor hen die het Leerboek der Ziekenverpleging niet kennen volsta volgende opsomming der
hoofdstukken om op de veelzijdigheid en volledigheid van het werk te wijzen.
Het menschelik lichaam en zijne Levensverrichtingen
Gezondheidsleer
Ziekte en verp1eging
in het algemeen --- De stand der verpleegster tegenover den 7ie4.en, den Arts en haar zelve —
Bacterienieer — Toepassing van de Gezondheidsleer bij de verpleging van Zieken — Geneesmiddelen
en verbandstoffen — Uitvoeren der voorschriften van den Geneesheer — Toepassing van eenige
Therapeutische Handelingen
Voornaarnste Ziekten van de Lichaamstelsels en de Zintuigen en
Verpleging dezer Heelkundige aandoeningen — Verloop der Ziekte — Einde.
Hulp bij ongevallen
Verbandleer Vervoer van Zieken en gekwetsen — Laboratorium — Pokinenting.
De volgende uitgave zouden wij liever in een omslag begroeten welke in overeenstemming zou
zijn met de degelikheid van het bock zelve. Ook zouden de simili afbeeldingen op ietwat beter papier
moeten gedrukt worden. Dr X.

vers Maatschappij " Kiliaan „ Antwerpen, 1921. Twee deelen 702 hlz. 21 X 15 c.

Payot et Cte Parijs, — 254 blz. Frs. 7.50—
Les Theories d'Einstein, door LUCIEN FABRE,
1922. — Na een algemeen overzicht der betrekkelikheidsbegrippen, maakt de schrijver de historiek
dezer gedachten sedert Newton. Vaarna vat hij het eigentlik ontwerp aan en eindigt met een
kritiese studie over de wijsgeerige en wetenschappelike waarde der theorien. Dank aan de bizondere
methode komt de schrijver gemakkelikheid tot duidelikheid en de gewone lezer zal zeker veel kunnen
leeren over de ideeen van Einstein en Lorenz in het boek vooropgezet. Het is het eerste frans boek
dat verschijnt over eene theorie, welke sedert vijf jaar de grondvesten der wetenschap doet beven.
R.N.
In de duinen. — In het Bosch, door E. HEIMANS en JAC. P THIJSSE — met vele oorspronkelike afbeeldingen. — W. Versluys, Amsterdam 1920 — Met het verschijnen in tweede druk van
deze bij uitstek volkswetenschappelike reeks zullen vele wandelaars en vacantiehouders, ook in Zuid
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Nederland, in gelegenheid komen om op eene aangename wijze — in den trant van Fabre — tot de
natuurgeheimen gebracht te worden.Die natuurgeheimen waar elkeen zoo verlangend naar uitkijkt en
welke zoo maar voor 't grijpen zijn voor wie ze wilt genieten. « In het bosch » en « In de duinen »
moet deel uitmaken van de bagage van diegenen die het geluk hebben naar buiten op vacantie te
kunnen gaan. Het is de best aan te bevelen lektuur voor jongeren en voor alien die zich verstandelik
willen naar omhoog werken. R.N.
Taschenbuch der Kafer des Mitteleuropaischen Verbreitungsgebiets, — met 24 kleurplaten
(467 afb.) 214 blz. — 17 X 11 1 /2 c. — door Hans Wagner — J. J. Schreiber Esslingen A. M. —
geb. Frs. 4.50 — De natuurvriend en Keververzamelaar vindt in dit boekje veel nuttige wetenswaardigheden in woord en beeld bijeengebracht. De kleurplaten zijn goed gelukt. In het
eerste deel worden de onderscheidene verzamelaarsbenoodigheden, methoden, plaatsen, de
bereiding en de bewaring der Kevers beschreven. In het tweede deel koint de Morphologic, de
Anatomie, de Biologie, de Oekologie en de Nomenklatuur aan de beurt. Het systematies gedeelte
brengt de student telkenmale tot aan het geslacht van het dier dat hij te onderzoeken heeft. Het
boekje is uiterst aan te bevelen om op uitstappen dienst te bewijzen. R.N.
De Brieven 1 tot 27 van Antoni van Leeuwenhoek door Prof. D r A. J. j. VAN DE VELDE. —
(Koninklijke VI. Academie 1922). — Het is de eerste maal niet dat de werken van den wereldbefaamden stichter der Micrographie geschiedkundig bestudeerd worden. Nochtans in deze eerste
mededeeling van den geleerden schrijver gaat het over een deel van het groote gewrocht van van
Leeuwenhoek dat tot nu, toe om zeggens, niet werd aangeroerd n.l. over de 27 eerste brieven,
deze welke niet uitgegen werden. Net eerste bericht van v. L. dat door de Royal Society gedrukt
werdt gaat niet verder dan 25 April 1679. Het werk van Prof. Van de Velde heeft bizonder
R.N.
verdienste om het rangschikken en resumeeren dier verschillende missieven.
Oekologie der Microorganismen met bizonderheden betreffende Java door D r PAUL VAN OYE
(Tasikmalaja) (Koninklijke Vlaamsche Academie 1922). Deze biologiese bijdrage is niet alleen van
groot belang voor de tropen maar tevens, danks de vergelijkende studie gelden de gegevens van
Klimatologiese invloeden als deze van oecologiese rangschikking voor elk gewest. Geen bioloog
mag nalaten deze studie te lezen. • R.N.
De Euglenaceae van Java door D' PAUL VAN OYE (Koninklijke VI. Academie 1922). De
studenten der wieren zullen met veel genoegen de monographie der Euglenaceae van Java ter hand
nemen. Veel nieuws is et in te leeren en de afbeelding, die telkens de soort vergezeld, is van aard
om de moeilikste bepalingen te vergemakkeliken. Dr Van Oye heeft bier nogmaals uitstekend werk
geleverd.
R.N.
Het Evolutie vraagstuk door Dr I. P. LOTSY. — Martinus Nyhoff, 's Gravenhage 1921
58 blz. 24 X 16 c. — Dit boekje geeft den inhoud eener lezing weer, die door Dr Lotsy, den 10en
Februari j.l. voor de Philosophische Faculteit van het Utrechtsche studentenkorps gehouden werd
Het is niet zooveel een opsomming van feiten dan wel eene klaar beredeneerde uiteenzetting van het
problema, zooals het eens door Strasburger en op heden door Goldschmidt gesteld werd. Het zijn
enkele bladzijden die een vingerwijzing daarstellen voor alien die in zake evolutie al te voorbarige
besluiten trekken. R.N.
Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort ! v. WERNER HAGEN, 192 biz. met 74 afb. en
3 platen. — Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, — geb. Mk. 46.20. — Het wel opgevatte
boek geeft een goed idee van onze vogelwereld in het algemeen, alhoewel dit verre van volledig kan
zijn in minder dan 200 blz. Edoch als voorbereiding tot meer uitgewerkte literatuur is het werk zeker
van zijn juiste plaats te vullen. Al te weinig wordt er doorgaans nota gehouden van de omgeving
waarin de vogels leven.En nogthans niets is belangrijker dan de invloed welke door die omgeving op
het individu en samenleving wordt te weeg gebracht. De studie van deze faktors heeft de schrijver op
vatbare wijze in enkele bladzijden veropenbaard ten gerieve van tal van vogelkenners. D . C.
Plant Materials of Decorative Gardening. (The woody plants) 2d ed. revised. by William
Trelease Urbana U. S. 1921. — 1 Doll. — Het is vaak een moeilike taak struikgewas te bepalen wanneer de bloemen ontbreken. Niet omdat de houtgewassen moeiliker te bepalen zijn dan grasachtige
planten maar wel omdat de meeste handboeken de bloemkenmerken vooropstellen en alzoo het land
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open laten aan tal van gissingen. Een duizendtal gevallen worden met dichotomiese tabellen door de
geieerde Amerikaanse plantkundige opgehelderd en wel een duizendtal boomen en struiken,
welke in tuin en park als ingebracht of aangekweekt worden. Hoofdzakelik zijn het heesters en boomen die in het oosten der Vereenigde Staten en in Europa aangekweekt worden. De bladzijdeverwijzing in de bepalingslijst is eene onschatbare verbetering die de schriiver aan deze druk heeft gevoegd.
Het werkje mag als een voortzetting der merkwaardige reeks haridboekjes w n den overzeesen
systematieker aanzien worden. R.N.
Unsere Singvogel von OTTO FEH RINGER (Samnilurg Naturwisenschaftlicher Taschenbiicher)
mit C.6 farbige Tafeln. — Carl Winter's Univeritiits Buchhandlung in Heidelberg 1922. — Frs. 15.
Unsere Singvogel is het nummer 9 der merkwaardige Zakboekenreeks waarvan wij reeds een
woordje zegden over het n° 1 Gift und Speisepilze. Op de uitvoering van de platen valt niets of te
keuren alhoewel wij wel graag van meer soorten een afbeelding van (75( en b op het zelfde plaatje
zouden vinden. tekst is eenvoudig genoeg om een zekere bepaling toe te laten. Bij ons weten
kennen wij geene uitgaven die zooveel moois in zulke kleinen omvang biedt. Eene moeilikheid voor
ons zijn de duitse namen, en daar het nog veel minder voor vogelen dan voor, planten het geval is,
latijnse namen te kennen, zoo staat menig liefhebber voor de moeilikheid der vertaling. No dit is
makkelijk te verhelpen door de vlaamse namen onder ieder plaatje te schrijven. Alzoo zal het aan
eenieder die niets van vogelen afweet op korten tijd, met behulp de fraaie afbeeldingen een heel deel
gevederde zangers te leeren herkennen. K.
Bestrijding van Onkruiden door J. HEIDE/ViA. 2cle druk. J. B. Wolters, Groningen 31 blz.
fr . 0,40. — Eene korte verhandeling over een onderwerp dat van een onmiskenbaar belang is voor
onze landbouwers en ook van nut voor al degenen die van lente tot herfst den strijd te voeren hebben tegen allerlei overompelaars uit de plantenwereld. R. N.
Gegen Einsteins Relativierung von Zeit und Raum V. Dr R. WEINMANN, 37 biz. gr . 8°.
Mk. 45. — De schrij ver betoogt dat Einstein eenzijdig opties gericht is en
dat hij de optiese verschijnselen een voorrang geeft op alle natuurkundige gebeurtenissen. Daardoor
maakt Einstein de physiese realiteit van een deel der natuur afhankelik n 1. de wereld van het Licht
en het is op deze eenzijdige richting dat Einstein het relativeeren van tijd en ruimte gebouwd heeft.
Dr Weinmann beweerd verder dat er eene absolute gelijktijdigheid bestaat en dat ruimte, tijd en
beweging de absolute en laatste elementen van alle natuurgebeurtenissen zijn. Betrekkelik en
absoluut sluiten zich volgens Weinmann niet nit, doch zijn korrelatieve begrippen.

R. Oldenburg Munchen

Blidrage tot den Vakwoordenschat. — Een Chemisch woordenboek door Prof. Dr A. J. J.
VAN DE VELDE en CHR. DE BRUYCKER. (Koninkl. VI Academie 1922). De jaargang 1922
bevat verschillende wetenschappelike studies van eerste gehalte. Flier weer eene van op de grens
der chemie en taalkennis. Het zoekerswerk en de tijd We gevet gd werd voor het wikken en wegen
der beteekenis van de moeilik te vertalen uitdrukkingen zal zijn vergelding vinden in het groote nut
dat het boekje in de middens der vaklui alsook op onderwijsgebied zal opleveren. V.
A Synopsis of the Accipitres (Diurnal birds of Prey) Part IV. by H. KIRKE SWANN F. Z. S.
M. B. O. V. 2`1 ed. Wheldon et Wesley Ltd. 6 sh. Het laatste deel van dit voor, de specialisten
onmisbaar werkje is verschenen, en omvat de geslachten. Microhierax tot Pandion. Niet minder
dan 324 soorten werden beschreven.
Vogelleven in Nederland door A. B. WIGMAN. Meulenhoff Amsterdam. 224 blz. met 68
photos, fr. 2,60. De photos zijn zeer mooi en zeer verscheiden. Het voordeel van photos betaat in
het leven dat men in de :Theeldingen kan leggen h€ tgeen doorgaans niet gaat bij kleur reproducties.
De tekst zoorls bFtia altijd in de Meulenhoff editie is zeer aangennm en geschikt voor oningewijden
en voor liefhebbers. Het eerste deel bevat de 68 plaatjes, het tweede de beschrijving volgens het
midden waar men de afgebeelde vogels zooal aantreft. Voorwaar goed populariseerend werk ! K.
Vischteelt en Vischkweekerij in de Padangsche Bovenlanden door EDW. JACOBSON &
Dr PAUL VAN OYE. BATAVIA Ruggrok & C° 1922. In de rijkversierde mededeelingen van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Afdeeling Visscherij) verscheen een merkwaar
dige bijdrage van onzen reeds lang befaamden en geleerden landgenoot te samen met zijn medewerker heer Edw. Jacobson van Java. Zeer veel nieuws brengt hij ons namelik over de soorten
visch welke de vijvers aldaar bevolken, voorts over ziekten, parasieten en andere vijanden. Bijgeloof
gebruiken, enz. worden een voor een op een ernstige en tevens zeer aangename wijze besproken.
Aan te bevelen boek voor onze toekomende « Colons ». R.N.
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Les Lois de la Cicatrisation des plaies cutan6es, par AUG. LUMIERE, correspondant national
de l'Academie de Medecine de Paris, — Gaston Doin. Paris 19 X 14 c. — 122 blz. met afbeeldingen.
— Frs 8. — 1922.
Het is niet de eerste maal dat de schrijver over dit speciale onderwerp publiceert, Zijne
oorlogs be ,indingen stelcle hij reeds te boek in 1917 en 1918 en in drie zeer beslagen studies in de
« Revue de Chirurgie ». Zijn laatste boekdeel mag als dit ooit mag gezegd worden, als het laatste
woord in deze kennis aanzien worden : De geschiedenis der zLak, de zoekmethodes, de studie van
het processus der heeling eerst b:t dieren en later bij oorlogsgekwetsten , maken het boek tot een
niet overtroffen handboek op dit gebied. Niet alleen zal de geneeskundige maar ook de beoefenaar
van natuurwetenschappen bijname de bioloog veel nieuws in die enkele bladzijden lezen. D. V .

Mengelmaren.
Onze Zeeduinen.
Gedurende (le Sinksendagen heeft de Vereeniging to B..!Ii3ad van Natuur- en Stedenschoon zich
begeven naar de duinenstreek van Coxyde, welke zooals men zich herinneren zal, met verdwijnidg
bedreigd is.
Na een bezoek ter plaatse werd navolgende dagorde door de aanwezigen aangenomen :
De Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon, met de afgevaardigden haren aangesloten kringen op den Hoogen Blikker (Coxyde) samen gekomen, vernomen hebbende het gevaar, dat
de duinenstreek tusschen Oostduinkerken en Coxyde bedreigt, herinnerend aan de pogingen sinds
meer dan tien jaar door haar aangewend om deze streak te bewaren, drukt hare verontwaardiging
uit dat, niettegenstaande het veelzijdig belang der streek, deze laatste ongerept gebleven duinen
zonder noodzaak worden plat gelegd, teekent krachtd tdig verzet aan en verzoekt dringend de
betrokken besturen (Staat, Provincie en Gemeenten) onverwijld de noodige maatregelen te treffen om
het behoud der duinenstreek te verzekeren.
Deze dagorde werd aangenomen door de Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon
met hare aangesloten kringen : Wetenschappelijke Kring, Antwerpen ; Vlaamschen Toeristenbond,
Antwerpen ; Kring voor Moderne Kunst, Antwerpen ; Kring voor Bouwkunde, Antwerpen ; Vlaamsche
Padvinders, Antwerpen ; Kunst en Kennis, Gent ; Kennis Gilde, Lier ; en de « Vrienden van het
Sonienbosch v, van Brussel, vertegenwoordigende te samen meer dan twaalfduizend leden.
Besloten werd onmiddellijk een krachtdadige propaganda door gansch het land te voeren om de
verwezenlijking dezer dagorde te bekomen.
Intusschen is het waarlijk bedr3e vend el meteen wel ietwat ontrnoadigend te moeten vaststellen
hoe onverschillig onze Vlaamsche wetenschapsmenschen zich te dien opzichte gedragen. Meer dan
wie ook nochtans hebben zij het alierhoogste belang bij het behoud van natuurreserven.
Het weze nu enkel nog toegelaten op te merken dat :
1°) er niets moois ligt in het spelen van den rol der wachtende Zaster Anna
2') het volstrekt nutteloos is achterop te praten en te klagen als eene landstreek voor imrner
bedorven is.
3°) steeds het werk door anderen te laten doen en er achterop zelf van te genieten, al te
gemakkelik is.
Dringend verzoek : Bijgevoegd verzet oriverwijld te te3kenen en te zenden naar Balansstr,, 71,
Ed. FRISON.
Antwerpen.

TE KOOP AANGEBODEN :
SEIFFERT-MiiLLER : Taschenbuch der Medizinisch-Klinischen Diagnostik 1921. Gebonden 12 fr.
Lange Van Ruusbroeckstr. 135. H. Neulinger.
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES, WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound. 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Urbana, In., U. S. A.

De Beukelaer's Fabrieken
BISCUITS & CHOCOLADE
Kapitaal : 15.000.000 Fr.

De grootste Biscuitfabriek van het vasteland
Gesticht in 1870.
Oppervlakte : 20.000 M 2

Drijfkracht : 900 p.k.

Jaarlijksche voortbrengst :
8.500.000 kgr. Biscuits. — 4.000.000 kg. Chocolade
400.000 kgr. Caramellen
CACAO

HOPJ ES

ALLE Intellectueelen. Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze Brij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.
Prijs der afdruksels.
De inzenders van mededeelingen kunnen

op uitdrukkelijke aanvraag afdruksels van
hun werk bekOmen aan de volgende prijzen.
50 exemplaren
zonder omslag
met omslag
fr. 25.—
4 biz.
fr. 45.8 blz.
35.—
55.80.16 blz.
60.—
100 exemplaren
4 blz.
30.—
55 —
67.50
8 blz.
42.50
100.—
16 blz.
75.—
In deze prijzen zijn de 20 kostelooze
nummers begrepen.

Kunst- en Handelsdrukkerij

J. VAN WESENBEECK
•

Co nstitutiestraat, .74, Antwerpen.

B&onder ingericilt voor het uitgeven van WetenschappehYke Werken.
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Natuurivetenschappelijk
Tfidschrift
Tolk van het Vlaantsch Hatuurkundig Congres en van den
INtenschappelijken tiring van Antwerpen
OPSTELRAAD:
Dr med. 11.Allaeys, Antwerpen ; Dr sc. A.Biltris,Eecloo; Dr sc.J.FI.Boonroy, Antwerpen ;
E. H. C. Eamerman, Wachtebeke ; Hgl. Dr med. Fr. Daels, Gent ; Hgl. Dr sc. Cam. De
Bruyne, Gent ; M. de Decker, Antwerpen ; E.H. A.De Jaegher, Poperinghe ; F. De Roy,
Deurne ; 1-1gLveearts Leop. Frateur,Leuven ; Edw.Frison, Antwerpen ; Dr med. J.Geerts,
Brussel ; Dr sc.J.Giliis, Glint; L.Giltay, Prof. A Havermans, ‘ltwerpen; Dr sc.J.P.Lotsy,
Velp (Nederl.) ; R. Naveau, Antwerpen ; Dr A. L. Notenbaert, Turnhout ; Dr sc.A. Pil,
Mortsel ; Dr sc. G. Ponta, Antwerpen ; E. Poppe, Antwerpen ; Dr sc. J. Poppe, Gent ;
Hgl.Dr A. Reychler, St Nikolaas ; Dr med. F. Sano, Ghee! ; Dr sc. H. Scheerlinck,
Senden, Antwerpen ;
Gent ; Ldb. Ing. J. Sebrechts, Brecht ; E. H. Prof. L.
Dr med. et sc. Fred. Speyers, Antwerpen : E. II. Dr sc. A. Van Beirendonck,
Antwerpen ; E. H. Hgl. Ldb. Ing. J. Van Buggenhout, Leaven; Hgl. Ldb. Ing. Cyr.
Van Damme, Gent ; Dr sc. R. Van den Dries, Antwerpen ; Hgl. Dr sc. A. J. J. Van de
Velde, Gent ; E. H. A.Van de Werf, Mechelen ; Hgl.Dr cc. Van Hove, Gent ; Dr sc.R. Van
Melckebeke, Antwerpen ; E. H. Dr sc.Van Mond, Mechelen ; 0. Van Schoor, Apotheker,
Antwerpen ; Dr sc.C.Vermo esen, Elsene ; Hgl. Dr sc. J.E.Verschaffelt, Haarlem (Nederl.)

Schrijver : R. Naveau
Beeldekensstr. 272, Antwerpen.
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maakt de Iiefhebber zijn
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Juli-Augustus 1922

Hatunetenschappelij Tfidschrift
Talk nu het
VWinch Natuurkundig Congres en van den Wetenschippelijkin lining van Antwerpen.
INHOUD. — XXI' Vlaamsch Natuur-, Wis- en Geneeskundig Congres. — Opzoeken van
vitiaminen in de schelpen van schelpdieren, door Dr. A. J. J. Van de Velde. — Is het mogeiijk
dat een enkelvoudlge zetmeelkorrel twee " navels „ zou bezitten ? door Dr. sc. I. Gillis. —
Enkele veranderingen door aanpassing bij Sphagna, door R. Naveau. — Het verband tusschen
dampspanning, verdampingswarmte en soortelijke warmte bij lage temperatuur, door Dr. sc.
I. E. Verschaffelt. — De Voorouders der levende Wezens. — Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
— Boekennieuws. — Mengelmaren.

XXIe Vlaamsch
Natuur-, Wis- en Geneeskundig - Congres
5-6 Augustus 1922 (Brugge).
AFDEELING II

Dier- Kruid- en Landbouwkunde
Bij afwezigheid van Prof. L. FRATEUR van Leuven nam Prof. Dr C.
DE BRUYNE van Gent het voorzitterschap waar. Schrijver : Dr P. VAN
OYE. Bestendig Secretaris : R. NAVEAU van Antwerpen. Schreven
verontschuldigingen : Dr J. Buytendijck, Dr J. Van Molle, Dr A. Van
Beirendonck, Dr M. J. Sirks, Lndb. Ing. J. Sebrechts, Lndb. Ing. A. Van
Olmen en H. P. Brandts.
Prof. Dr DANIEL DE LANGE Jr., directeur van het Embryologisch
Instituut to Utrecht opent de vergadering met een zeer interessante
lezing over : HET OVARIUMZAKJE VAN TUPAJA, CHRYSOCHLORIS EN
GALEOPITHECUS.
Na dezen spreker handelde Professor A. M. SPRENGER van Wageningen over : SYSTEMATISCH ONDERZOEK DER ZUIVERE RASSEN DER
FRUITBOOMEN.
Hij vestigde vooral de aandacht op het feit, dat de moderne onderzoekingen -vveliswaar van langen duur zullen zijn en de resultaten misschien
eerst door een volgend geslacht gezien zullen vvorden, maar dat het toch
hoog tijd is dat deze onontbeerlijke proeven voor de Landbouw eindelijk
ondernomen worden. Typeerend is het, dat deze voor het tegenwoordige
geslacht nog onvoordeelige proeven weer door de « nuchtere, zakelijke »
Hollanders gebeuren ; een lesje voor onze « vooruitziende » Belgische
deskundigen.
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Nu komt Dr J. BEQUAERT van het American Museum of Natural
History te New-York aan het woord en geeft ons enkele beschouwingen
over : KLEUREN EN KLEURVARIATIES BIJ INSECTEN.
Hij behandelt een kleine groep wespen, welke in Belgisch Congo en
op de Westafrikaansche kust voorkomt en toont aan, dat dezelfde soort
met eigen kleurpatroon een bijzonder speciaal verspreidingsgebied bezit.
De uitleg ervan blijft tot nog toe een raadsel.
Hierop volgt een kleine discussie, waarin de verschillende mogelijke,
oekologische invloeden besproken worden, dock niemand kan een bevredigenden uitleg geven.
Ing. T. SHAW van Leuven geeft een zeer gedocumenteerde lezing
over de verschillende methoden van ONDERZOEK VAN DE SAMENSTELLING
DER MELK.
Vooral de nieuwere gegevens worden grondig besproken en aan een
vergelijkende critiek onderworpen.
Prof. Dr C. DE BRUYNE sloot de vergadering met een interessante
lezing over : HET GELIJKTIJDIG VOORKOMEN VAN INWENDIGE HAREN EN
TUSSCHENSCHOTTEN BIJ DE NYMPHACACEEN.
Op grond van keurige teekeningen van microscopische preaparaten
bewijst spreker ten stelligste, dat de tot nog toe bij de Nymphaeaceen als
inwendige haren beschouwde cellen als steuncellen van zeer dunne
tusschenschotten moeten beschouwd worden.
De voorzitter sprak een woord van dank tot de verschillende sprekers
en sloot hiermede de vergadering.
Dr P. v. 0.

Opzoeken van vitaminen in de schelpen van
schelpdieren,
door Prof. Dr A. J. J. VANDEVELDE (Gent). (*)
De sterke verspreiding der bijzondere stollen of eigenschappen, waaraan de
naam werd gegeven van bios, factoren van de voeding en van den groei,vitaminen,
laat toe te veronderstellen dat deze stollen of eigenschappen ook kunnen aanwezig
zijn in de calciumcarbonaatbezinkels die deel maken van le -cende organismen,
en die bijgevolg als eenvoudige minerale bezinksels niet dienen beschouwd te
worden.
Ik heb als proefmateriaal Mactra- en Solenschelpen (van de zeekust aan de
Panne) gebruikt ; voor de Mactraschelpen waren de dieren in levenden toestand ;
voor de Solenschelpen heb ik uitsluitelijk deze benuttigd die slechts sedert korten
tijd van de dieren waren verwijderd. Het materiaal werd zorgvuldig met water
geniverd, aan de lucht spontaan gedroogd en eindelijk tot poeder gestooten. Het
opzoeken der vitaminen werd met de aistcultuurmethoden uitgevoerd, terwijl wit
marmerpoeder als anorganisch vergelijkingsmateriaal werd benuttigd.
(*) Mededeeling gedaan op het XXI VI, Nat. W. en Gen. Congres te Brugge, Oogst 1922.
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le REEKS

Conische kolven van 250 cm 3 met watten gesloten, en waarin 100 cm 3 van
de volgende oplossing op 120° C wordt gesteriliseerd : peptone Diest 10 gr., nutrose
10 gr., rietsuiker 50 gr., kaliumchloride 5 gr., gedist. water tot een liter ; dan
wordt in 3 kolven 1 gr. van of wel geflambeerd marmerpoeder of wel geflambeerd
Mactrapoeder aseptisch ingebracht. De cultuurbodems worden eindelijk ingeent
met 10 druppels van eene ernulsie versche bakkersgist (0.1 gr. in 10 cm 3 gesteriliseerd water. Gisting bij laboratoriumstemperatuur.
Na 2 dagen zijn de controleflesschen met Mactra- en marmerpoeder steriel
gebleven terwijl de ingeente kolven eene sterke ontwikkeling van gist vertoonen.
Die ontwikkeling wordt door toevoeging van 4 druppels formol 40 V ° tegengehouden en de gist op gewogeii droge filters gevangen.
GEWICHT VAN DE GIST MET CaCO 3
Milder CaCO 3

0.1489 gr.
0.1584 gr.
met marmerpoeder
0 LI t2 1,; gr.
0.3680 gr.
met Mactrapoeder
0.3572 gr.
0.3 , ;04 gr.
De gistdragende filters werden volgens KJELDAHL
het stikstofgehalte onderzocht ten einde een gedacht to hebben aangaande de !ioeveelheid ontstane gist :
met marmerpoeder :
0.0228 gr. N
J.0194 gr.
met Mactrapoeder
0.0190 gr.
0.02,06 gr.
Daaruit blijkt dat de hoeyedheid gist in de onderzochte twee gevallen nagenoeg dezelfde is. lira het gewicht der neersiagen wordt verder vastgesteld dat een
gedeelte van het gebruikte calciumcarbonaat, zoowel onder den vorm van
schelpen — als van marmerpoeder, in het filtraat in oplossing is gegaan ; de
filtraten houden trouwens een groote hoeveelheid calcium dat verrnoedelijk onder
den invloed van het koolzuur door de gisting voortgebracht onder den vorm van
calciumhydrocarbonaat in oplossing is getreden ; daarom is het gewicht der
neerslagen minder dan het gewicht 1 gr. van het gebruikte calciumcarbonaat.
15
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2 e REEKS
Conische kolven van 250 cni 3 met watten gesloten, waarin 100 cm 3 van de
oplossing aangegeven door R. J WILLIAMS (Chem. Abstr., 1920, blz. 2350) voor
dergelijke proeven : voor 1 liter 20 gr. rietsuiker, 3 gr. (NH 4 )2SO4 , 2 gr. KH 2 PO 4 ,
1,5 gr. asparagine, 0.25 gr, CaC1 2 , 0,25 gr. Mg SO 4 7 H2 0. In 3 kolven wordt
1 gr. geflambeerd marmer- of Mactropoeder aseptisch gebracht en de cultuurbodems ingeent met gist zooals in de l e reeks. Verder verloop der proeven ook
zooals in de le reeks.
GEWICHT VAN DE GIST MET HET CaCO 3
zonder CaCO 3

0.1008 gr.
0 . 1130 gr.
0.8622 gr.
0.9387 gr.
0.9631 gr.
0.9766 gr.

met marmerpoeder
19

met Mactrapoeder
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STIKSTOFGEHALTE OP DE FILTERS
met marmerpoeder :

0.0079 gr. N
0.0663 gr.
0.0070 gr.
0.0067 gr.

met Mactrapoeder

Alhoewel de gisting en de gistontwikkeling minder zijn als bij de l e reeks, kan
men hier ook geen duidelijk versehil onder de onderzoehte gevallen vaststellen.
Hier ook was het calciumcarbonaat blijkbaar aangetast en gedeeltelijk in
oplossing overgegaan.
3e REEKS
Deze reeks werd op dezelfde wijze uitgevoerd als de le, maar bier werd
Solenpoeder gebruikt in plaats van Mactra.
GEWICHT VAN DE GIST MET HET CaCO 3

zonder CaCO 3

0 . 2531 gr.
0.2225 gr.
0.5576 gr.
0.6307 gr.
0.6483 gr.
0.5810 gr.

met marmerpoeder
met Solenpoeder

STIKSTOFGEHALTE OP DE FILTERS
met marmerpoeder

0.0252 gr. N
0.0357 gr.
0.0267 gr.
0.0329 gr.

met Solenpoeder

De methode die werd toegepast (gist culturen) en de verkregene uitslagen
laten niet toe te besluiten dat er vitaminen in schelpen van weekdieren zouden
aanwezig zijn ; ten opzichte van bijzondere eigenschapen in de voeding, zouden
aldus schelpen van weekdieren geen besten invloed hebben als calciumcarbonaat
van zuiveren mineralen oorsprong.
*

*

In den loop van mijn onderzoek heb ik vastgesteld dat het calciumcarbonaat
gedurende de gisting in sterke mate worth opgelost. Het was dus niet van belang
ontbloot die oplossing nader te onderzoeken. Daartoe werden in conische kolven
van 250 cm 3 100 cm3 of wel van eene saccharoseoplossing van 5 °/,„ of wel van eene
oplossing van 2 V° peptone _Nest en 5 'Io rietsuiker gesteriliseerd.Iedere flesch droeg
eene zwavelzuurbuis van Hahneman ten einde het ontwikkeld koolzuurgas te
drogen en aldus de vochtigheid in het toestel te behouden. In de vloeistoffen die op
voorhand gesteriliseerd werden ,werden 2 gr. versche bakkersgist bij de saccharose
oplossing, 0.2 gr. bij de peptonesaccharoseoplossing gebracht en onmiddellijk
daarna, werden de kolven gewogen ; gedurende eenige dagen werden die kolven
verder gewogen, ten einde het verlies van gewicht en aldus de hoeveelheid
ontwikkeld koolzuurgas te bepalen. VOor de enting werd in de kolven een bepaald
gewicht steriel marmerpoeder ingebracht.
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REEKS MET RIETSUIKER EN 2 gr. GIST

Gewicht en verlies der kolven na dagen :
gist en 5.7 gr. marmer

0
230.10

1
228.55
-1.45

2
228.10
-2.00

3
228.10
-2.00

4
228.18
-2.00

gist en 2.85 gr. marmer

219.80

218.20
-1.60

217.80
- 2.00

217.80
-2.00

217.80
-2.00

gist en 11.4 gr. mariner

252.45

251.20
-1.25

250.50
- 1.95

250.50
-1.95

250.50
-1.95

REEKS MET RIETSUIKER EN PEPTONE, EN 0.2 gr. GIST

Gewicht en verlies der kolven na dagen :
2
1
0
gist en 5.7 gr. marmer

3
4
208.50 207.30 206.60 206.60 206.60
--1.20 -1.90 -1.90 -1.90

gist en 2.85 gr. marmer

230.50 229.10 228.60 228.60 228,60
-1.40 -1.90 -1.90 -1.90

gist en 11.4 gr. marmer

226,90 225.85 225.10 225.10 225.05
-1.05 -1.80 -1.80 -1.85

Als de gisting geeindigd is, zou iedere kolf ca 2.5 gr. koolzuurgas rnoeten
verloren hebben een gedeelte schijnt in de kolven to zijn en aldus aan het
calciumcarbonaat verbonden.
Ik heb dan de gist en het marmerpoeder op gewogen filters gevangen, en als
droog gewicht gevonden :
Reeks
Reeks
rietsuiker en peptone
rietsuiker
5.8883 gr.
5.9520 gr.
5.7 gr. marmer
3.1138 gr.
3.1170 gr.
2.85 gr. manner
11.5918
gr.
11.5623
gr.
11.4 gr. manner
In de heldere filtraten werd het calcium gedoseerd en aldus de volgende
hoeveelheden calciumcarbonaat berekend :
Reeks
Reeks
rietsuiker
rietsuiker en peptone
5.7 gr. marmer

gev. Ca0 0.1177
ber. CaCO 3 0.2106

gev. Ca0 0.1778
ber. CaCO 3 0.3182

2.85 gr. manner

gev. Ca0 0.1089
ber. CaCO 3 0.1949

gev. Ca0 0.1533
ber. CaCO 3 0.2744

11.4 gr. mariner

gev. CaO 0.1378
ber. CaCO 3 0.2456

gev. Ca0 0.1985
ber. CaCO 3 0.3853

De hoeveelheid calciumcarbonaat die gedurende de gisting wordt opgelost is
bij gevolg vrij aanzienlijk, en die hoeveelheid verhoogt met de hoeveelheid
gebruikte marmer die hoeveelheid is in de reeks rietsuiker en peptone grooter,
omdat daar minder gist werd gebruikt en bij gevolg de gisting minder hevig was,
hetgeen de oplossing van koolzuurgas heeft kunnen bevorderen. Dit onderzoek
wordt voortgezet.
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Is het mogelijk dat een enkelvoudige
zetmeelkorrel twee "navels „ zou bezitten ?
DOOR

Dr sc. J. GILLIS. (1

Naar aanleiding van het schrijven van Prof. REYCHLER (1), voel ik me verplicht
op z. g. « navelkwestie » terug te komen. Ik zal in de eerste plaats opnieuw (2)
aangeven hoe ik mij den vorm van den zetmeelkorrel en de ligging van den navel
voorstel.
Wat de botanic' « navel » noemen, is een kern, waarrond zich, bij de ontwikkeling van den korrel, de z.g. concentrische lagen, in de ruimte komen rangschikken. De navel, of beter gezegd de kern, is dus altijd ingesloten in de zelfstandigheid
van den korrel. Microscopisch is de kern te zien, dank zij de doorschijnendheid
van het zetmeel, evenals dit het geval is met de concentrische lagen, waarvan het
brekingsvermogen afwisselend grooter en kleiner is.
Bij de hehandeling der optische eigenschappen van het zetmeel in gepolariseerd
licht, heb i1 deze lagen dan ook vergeleken met concentrische spheren, waarvan
de kern het geometrische centrum voorstelt (3). Bij uitbreiding paste ik dezelfde
redeneering toe op dergelijk gebouw de zetmeelkorrels van willekeurigen vorm,
allen met een inwendigen kern, omringd door lagen van afwisselende refractie.
Om die rede trouwens worden de concentrische lagen zichtbaar.
Ik zet bier mijue opvatting aangaande den zetmeelkorrel nog eens uitvoerig
uiteen, daar REYCHLER mij zienswijzen heeft toegeschreven, heelemaal in tegenstelling met de hier voorafgaande (4).
Uit de laatste publicatie van REATITLER(5) blijkt dat hij zich den zetmeelkorrel
heelemaal anders voorstelt. Volgens hem heeft men te doen met een langwerpig
lichaam en liggen de z.g. concentrische lagen in kringen rond de langste as, dus
conaxiaal. Volgens die opvatting liggen de navels aan beide uiteinden van deze as.
Orn deze beschouwingen beter op den voorgrond te stellen, ziet REYCHLER of van
de uitdrukking navel (=hilum) en geeft de voorkeur aan de woorden “ pool of
poolpunt
Ik herinner dat REYCHLER evenwel zelf het woord « navel » in de botanische
beteekenis het eerst heeft gebruikt, daar waar hij zegt : « Je crois savoir qu'en
botanique on n'attribue qu'un seul bile a chaque grain de fecule, mais, d'apres rues
experiences personnelles, it me parait que chaque grain possede deux de ces
endroits caracteristiques
Persoonlijk het) ik dan ook steeds het woord navel, met de meeste botanici,
als kern bedoeld.
Doze woordenkwestie daargelaten, .blijven beide opvattingen onvereenigbaar ;
de zetmeelkorrel bezit ofwel een kern, ofwel bevinden zich aan de uiteinden van de
large as van den korrel, morphologisch duidelijk waarneembare poolpunten,
(accidents reels de surface).Het eenig argunmnt, dat REYCHLER aanhaalt ten gunste
van het bestaan der twee gelijkwaardige poolpunten, heeft steeds als grondslag
(*) Mededeeling gedaan op het XXI' U. Nat. W. en Gen. Congres te Brugge, Oogst 1922.
(1) Nat. Tidschr. Dec. 1921 blz. 250.
(2) Nat. Tildschr. Mei 1921 blz. 109-112 en Juni 1921 blz. 126-131.
(3) EEn polariseerende glaszuil kin beschotm d worden als een grensgeval waarbij de straal der
spheren oo is genomen.
(4) Bull. Soc. Chim. de Belgique 1921 p. 225.
(5) Bull. Scc Chim. de Belgique 1922 p. 18.
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zijne oorspronkelijke proef, waarbij hij het zetmeel tusschen twee dekglaasjes
vastlegde en het praeparaat langs weerszijden onderzocht . (1). De redeneering die
REYCHLER daarbij volgt, is, zooals ik reeds vroeger aangaf, m.i. foutief. Het
scherpstellen van het polarisatiekruis aan den bovenkant van den korrel bewijst
inderdaad niet, per se,dat de navel of kern der botanici zich werkelijk aan de oppervlakte van de bovelihelft bevindt. De polarisatieverschijnselen docn zich wel is
waar voor tot aan de oppervlakte van den korrel, en het sterkst daar waar de
concentrische lagen het dichtst bij elkaar aanliggen, maar uit dit optisch verschijnsel mag niet besloten worden dat het snijpunt van het polarisatiekruis indentiek is
met de korrelkern en dat deze zich ook werkelijk aan de oppervlakte bevindt.
Dat REYCHLER zelf niet al te overtuigd schijnt te zijn van de b(wijskracht van
deze proef volgt uit zijn eigen woorden : Motet de dualiteit der navels als bewezen
beschouwd worden ? Het antwoord op deze kwestie in nog altijd twijfelachtig,
omdat het in de optica maar al te waar is dal schijn dikwijls bedriegt.
Om mijne zienswijze nu to staven steun ik op de volgende argumenten :
1) We stollen ons in dezelfde oms, andigheden als REYCHLER, d.i. we leggen
enkele zetmeelkorrels vast tusschen twee dekglaasjes in een glycerine gelatine
praeparaat. We hebben er voor gezorgd, ook enkele vezeltjes van filtreerpapier
tusschen de dekglaasjes op te nemen, om zoodoende de plaats van bepaalde zetmeelkorrels te kunnen terugvinden.We beschou wen nu een volkomen neerliggenden
korrel in de nabijheid van een vezeltje. We teekenen nauwkeurig zijn vorm, de
ligging van het polarisatiekruis en de plaats van den korrel ten opzichte van het
vezeltje (FIG. I).
-

Volgens

REYCHLER

bevinden zich de twee
navels aan de polen
van den zetmeelkorrel ; en, daar de beschouwde korrel plat
ligt, moeten de twee
navels zich dus dicht
bij de uiteinden van
den korrel bevinden.
Ik veronderstel,zooals
in de figuur, dat een
navel zichtbaar is aan
den kant die het dichtst
bij het vezeltje gelegen
is. We keeren nu —
zooals REYCHLER
het praeparaat om, en
zonder moeite sporen
we dezelfde vezel en
\-4
zetmeeldenzelfden
Fig. I
korrel op. En wat
vinden we nu ? De navel is zichtbaar joist op de oorspt onkelijke plaats en, als we
alles weer uitteekenen, bekomen we een figuur volkomen symmetrisch met de
eerste. Moest de tweede navel zich aan het andere poolpunt van den korrel bevon(1) Nat. Tijdschr. 1921 blz. 250.
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den hebben,dan zouden we,na het omkeeren van het prEeparaat,den nieuwen navel

het verst van het vezel,tje hebben moeten vinden. Dit is m.i. een rechtstreeksch
bewijs van . het niet voorkomen van twee navels bij eenzelfden enkelvoudigen
zetmeelkorrel.
Ik meen niet dat REYCHLER zal beweren dat de twee navels zich aan de oppervlakte bevinden van den korrel en loodrecht op zijn langste as (FIG. II). Vorig
argument zou dan natuurlijk vervallen, maar dan kwam REYCHLER in conflikt
met zichzelf, waar hij zegt (2) :
Ongetwijfeld bevinden zich
deze navels op de twee uiteinden van den korrel
Beschouwt men nu, zooals
ik reeds vroeger beschreven
bleb, een beweegbaren zetmeelkorrel onder het microscoop. dan kan men hem in
alle mogelijke posities brengen
en hem min of meer gemakkelijk langs alle kanten onderFig. II
zoeken. Brengen we nu een
langwerpigen, doch regelmatigen, zetmeelkorrel in een zoodanigen toestand
dat zijne lange as loodrecht op het vlak van bet draagglas gericht is, dan
bemerken we,tusschen gekruiste nicols, nooit anders dan het prachtige polarisatiekruis, volkomen syrnmetrisch en analoog met dat van een-assige kristallen in
convergeerend licht (FIG. III). Moesten de twee navels aanwezig zijn op de plaatsen,
aangegeven in figuur 2, dan zou het Diet
mogelijk wezen het polarisatie-kruis van
figuur 3 te bekomen. Met de aanname van
figuur 2, ware een heel andere polarisatiefiguur te verwachten, gelijk men die
enkel vindt bij samengestelde korrels,
doch nooit bij enkelvoudige.
2) Ik moet hier nog eens herinneren
dat het onderzoek van beide polen van
een beweegbaren korrel mij nooit een,
tweeden navel heeft laten opsporen.Nooit
ben ik er in gelukt, op gelijk welke
wijze twee navels tezelfdertijd of ook
maar achtereenvolgens te zien.
3) Een gelukkig toeval heeft mij nu
Fig. III
in staat gesteld tezelfder tijd de twee
pooluiteinden van eenzelfden zetmeelkorrel te beschouwen. Bij een onderzoek van,
in water rollende, zetmeelkorrels, zag ik er plotseling een uiteenvallen in twee
helften volgens een equatoriaal vlak. De twee deelen legden zich daarna op dit
nieuw gevormd vlak neer, dus met den bollen leant naar mij gericht.
In gewoon licht vertoonde de eene helft een kern of navel, de andere helft
niet. In gepolariseerd licht, bij gekruiste nicols, gaf de eene helft een prachtig
polarisatiekruis, de andere helft alleen zeer breede en onduidelijk afgeteekende
(2) Nat. Tijdschr. 1921 blz. 252.
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polarisatie-banden (FIG. IV). Hieruit blijkt dus wel dat er tusschen beide uiteinden
van den korrel een duidelijk verschil bestaat.
4) Mt botanische
gegevens nu, be.treffende het ontstaan en
de ontwikkeling van
de zetmeelkorrels, is
het ook moeilijk het
bestaan van twee navels aan te nemen. In
de °erste tijden van
hun ontwikkeling zijn
de korrels spherisch
en spoedig vertoonen
ze een voiop in 't centrum ziclitbare kern.
Pas later worde,n ze
excentrisch en langFig. Iv.
werpig. De korrels groeien aan door peripherische afzetting van nieuwe zetmeellagen. Doze omsluiten de reeds bestaande volkomen en niets inaakt aanneemlijk
dat er naderhand in dezelfden korrel een tweede kern zou optreclen. Wel
ontstaan uit nieuwe kernen samengestelde korrels, welke hkr buiten bespreking
liggen.
Het viel mij op dat REYCHLER de botanische gegevens rnaar al te veel ver\\aarloost. De eigenaardige vorm der zetmeelkorrels van de aardappelvrucht die hij
heeft weergegeven in zijne laatste publicatie, stelt niets antlers voor dan een
gedeeltelijk door enzymen opgelosten korrel. Het standaard work van A. MEYER
Untersuchungen fiber die Starkekorner geeft veel wetenswaardigs over zulke
aangetaste korrels. De (FIG.V), die ik uit MEYER'S bock overneem stelt het verband
vast tusschen de normale en de aangetaste
korrels en toont uitstekend de beteekenis
van de schijnbaar conaxiale lagers, waarvan
REYCHLER zooveel gewag rnaakt.
ills men bedenkt dat hij zich steunt op
zulke anormale korrels om zijne voorstelling van den zetmeelkorrel op to boo wen,
dan komt men tot do overtuiging dat de
wenken van REYCHLER aan de botanici,
aangaande de dualiteit van de navels, op
weinig vasten greed berusten.
Ik heb getracht, door alleen de feiten
A
te beschouwen, nader licht te werpen op do
kwestie van het al of niet voorkomen van
een — of volgens REYCHLER van twee —
Fig. V.
navels bij den zetmeelkorrel. Er valt m.i. niet meer aan te twijfelen dat de feiten
overtuigend de opvattingen staven die ik steeds heb verdedigd en in het begin
van dit artikel nog eens, in 't kort, heb uiteengezet. Niets laat vermoeden dat
de twee uiteinden van de langste as van den zetmoelkorrel identiek zouden zijn,
wel integendeel (zie argument 3), dat beiden zouden dragon een morphologisch

a.

C

15

bestaand « poolpunt » (voorheen navel genoemd) en dat de korrel uit coraxiale
lagen Z011 opgebouwd zijn.
Bij de z.g. weerlegging (1) van een punt van de theoretische beschouwingen
die ik vroeger van het polarisatie verschijnsel heb gegeven, meent REYCHLER te
molten aannemen dat er geen gangverschil bestaat tusschen de gereflecteerde en de
gerefracteerde componenten die in den korrelinterfereeren. Dochverliest REYCHLER
uit het oog dal, het bier geldt om den heeler' zetmeelkorrel wiens dikte voldoende
is om gangverschillen te veroorzaken. De kleur die er het gevolg van is, is dan
ook het wit van hoogere orde. Niet zelden vertoonen enkele korrels bepaalde
polarisatiekleuren die duidelijk op gangverschillen wijzen. Ook evil ik het feit op
den voorgrond stellen dat het gereflecteerde licht hoofdzakelijk zijn oorsprong
vindt in de totale refractie lusschen de verschillende korrellagen an afwisselend
brekingsvermogen.
Onget -wijfeld is het builengem oon interessant dat, vorig jaar, Rontgenowranamen zijn verkregen van bet zetmeel van mats, rijst en tarwe. Bij voortgezet
onderzoek zal bet kunnen blijken welhe theorie de voorkeur verdient : Of de
theorie der spharo-hristallen, Of de spanningstheorie,Of de theorie der depolarisatie
door reflexie en door refractie.
Resumeerende zal ik als volgt besluiten : •
1) De botanici zouden beter het wooed kern gebruiken in plaats van navel
=Ilium. Vele n( derlandsclie schrijvers do€ n dit trouwens reeds. De nieuwe
uitdrukking « polen » of « poolpunten ,,, door REYCHLER ingevoerd, is niet doelmatig, daar g.(en cut( le nortrale moici ologisehe bijzonderbeid hiervoor pleit.
2) Verder meet de algemeen pangbare meening der botarlici gehandhaafd
kern, volkonien oniringd
blijven : Een enkelvoudige zetmeelkorrel bezit slechts
door de zetmeelsubstantie onder worm van concentrische of excentrische lagen.
De zetrneelkorrel is doorschijnend, waardoor de kern in alle positie's zichtbaar
blijft, evenals de regelniatige lagen van verschillEnd brekingsvermogen.

een

Enkele Veranderingen door Aanpa.ssing
bij Sphagna. .
Het systematisch onderzoek der tallooze Sphagnumvormen leidt tot de waarneming dal de varieerende fades deter cryptogamen afhangt van de onmiddellike
omstandigheden waarin de planten leven.Twee ethologische factors oefenen vooral
hunnen invloed nit op het veenmos, namelik : Licht en water. Beide factors zijn
onmisbaar, doch het Licht heelt eel] richlenden invloed, aangezien het alhoewel
onrechtstreeks — de hoeveelheid water door verdamping doet verminderen.
Wanneer een plant in voile lit hi grceit heeft zij (gewoonlik) niet-groene bladeren,
een belommerde plant daarentegen, is groen.
De samenwerkirg of niet, van Licht en Water doet een min of meer complexe
vormenreeks ontstaan.
Veel licht en weinig water belet de wording of verandert de bestaande groene
korrels in gele, vale, roode en anciere kleuren daarbij zal de plant kort blijven en
zullen de takken dicht bijeengedrongen groeien. Van jongsaf of anders-dan-groen
gekleurde planten hebben deze eigenschap, die eerst als vrijwaringsmiddel tegen
uiterste verdamping ontstond, door erfelikheid vastgelegd.
(1) Nat. Tijdschr. 1921, blz. 2E0.
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In geval van weinig licht en veel water zal de plant groen blijven,
en de plant zal een sterkeren losson bouw vertoonen. Immers, de grootere
hoeveelheid bladgroen veroorzaakt een grootere hoeveelheid plastisch materiaal
en het is dan ook in zulke gevallen dat men de sierlike soms reusachtige pluimvormen vindt. (Sph. crassicladum v. plumosurn, Sph. Duse,ni v. plumosum eaz.)
(Sph. crassicladum v. plumosum gedraagt zich als een echte waterplant, in
zooverre dat vaak de hyaline cellen protoplasma behouden en de werkzaamheid
der bladgroencellen deelen).
Vermindert de hoeveelheid water zoo zal de groote plumosumvorin spoedig
in een andere min ontwikkelde vorm veranderen, vermeerdert de hoeveelheid licht,
dan zal er rechtstreeks geene verandering te ontwaren zijn daar het water een
voldoende schema blijkt our het bladgroen te vrijwaren van ontbinding. Doch wij
mogen niet uit het oog verliev,en dat de hoeveelheid water in een sphagnetum,
gedeeltelik van de hoeveelheid licht afhangt en alras vertnindert. Dan verschijnt
een tusschenvorm : een nog krachtige plant doch niet meer de kenmerkende
plumosum. Dit worth zeer wel waargenomen op den boord van eon moeras,
wanneer, in de eerste zomermaariden, de waterstand begint to verminderen. Ten
slotte zal niet alleen, den sterken bouw van de plant gelieel verdwijnon, maar
ook zal de diep groene kleur, plaats ruimen voor cone reeks lichtere tot
geelachtige tinten en soms voor anders-dan-groen-geel gekleurde vormen.
Veel licht en veel water is een meer theoretisch geval aangezien het water dat
niet snelvlietend mag zijn voor eene overvloedige Sphagnumontwikkeling,
spoedig doorverdamping moet verminderen en vroeger genoemden toestand van
veel licht en weinig water onvermijdelik ontstaat.
In dit laatste geval dus : weinig licht en weinig water zullen de Sphagna om
dezelfde reden, in dicht gedrongen groene kussens gevonden worden.
Weinig water heeft dus voor gevolg een dicht gedrongen groei en de bladeren
staan meest met opgerolde punter).
Veel water heeft voor gevolg uitgespreide los:)ebladerde takken en lange
planten met niet opgerolde soms vlakke bladeren.
Veel licht geeft niet groene en weinig licht diep groene planten.
De samenwerkiig dozer factors geeft volgende uitkomsten :
Veel licht heeft voor gewoon gevolg een lage waterstand.
Weinig licht het tegenovergestelde (in een Sphagneturn wel te verstaan.)
Naar binnen gerolde, gegolfde en afstaande (squarreuse) bladeren behooren
tot de betrekkelik drOogc- groeiende reeks.
Vlakke en stijve bladeren tot de watervormen.
In gevai van periodise verandering van den waterstand staan de bladeren
vaak dicht cylinder- rond aan de takken gesloten, zoowel in het geval van weinig
als van veel Zulk eon eigenaardige aanpassing, blijkt een (misschien wel
erfelik) streven orn eene reserve water in de lepelvormige, stompe twijgbladoren
te behouden.
Doze neiging veropenbaart zich meest in het bovenste gedeelte van de plant
omdat van onderen het verdampingsgevaar niet of bijna niet bestaat. Indien verdamping aldaar ook gebeurt, krijgt geheel de plant, te zeggen : alle takken een
worrnachtig uiterlijk, bijv. Sph. rotundatum C. Mull.
Laat ors nu een b paald geval onderzoeken bijv. Sph. crassicladum Wtf.
Drie bizondere varieteiten worden opgeteekend en onstaan, al nagelang de
werking der twee ethologische invloeden :
Weinig licht en veel water = groep immersa met zeer groote twijgbladeren.
- — var. magnifolium Wtf.
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Weinig licht en veel of weinig water (weinig voedingstof) met hetrekkelik
kleinen bladeren. = var. intermedium Wtf.
Weinig licht en weinig water ------ groep submersa met bladeren van verschillende grootte (vlottende en boven het water groeiende) = var. diversifolium Wtf.
In var. magnifolium, kan men volgende vormen onderscheiden :
In geval bijv. door eene optima benefiting de toevoer van plastisch materiaal
grooter -wordt zullen de bladeren die de rneeste licht inwerking kunnen opvatten,
die dus een hevig levensproeessus hezitten, buitenmate ontwikkelen, dus naar het
licht groeien, dus langer worden. De onderstaande bladeren zullen betrelikelik
onveranderd blijven, soms een weinig breeder worden. Zulke planten behooren
tot... f. plumosulum Wtf.
Wanneer de voedseltoevoer dezelfde blijft, maar de hoeveelheid water toeneemt wordt de plant mechanisch naar de oppervlakte getrokken. Geen plastisch
materiaal voor de hand zijnde om een even -wichtigen sterkeren bouw to maken
zal de plant er tenger worden uitzien, verbleeken, aangezien een zelfde hoeveelheid
bladgroen over eerie grootere oppervlakte moet verdeeld worden ; de hoofdjes
zullen kleiner worden om dezelfde reden, de takken zullen korter blijven, verder
vaneen staan en het getal bladeren zal verminderen. Zulke vorm beantwoordt dan
de... f. fluitans Wtf.
Wordt het verschil tusschen hoeveeiheid voedsel en groeikracht grooter.
zoo wordt de plant geheel wick, de reeds gedunde chlorophyle wordt gedeeltelik
ontbonden (wordt zwartachtig). lie twijgbundels bepalen zich veelal bij twee. De
ver van elkander staande bladeren leunen slap tegen de twijgen en het hoofdje
staat geheel alleen op den verlengden starn.
Zoo is... f. laxissimum Wtf.
Wanneer substratum waarop het sphagnetum gevormd is uit weinig zandige
bestanddeelen is sana(np(steld cif A\ anncer zure hun]uskorstlaag den afvoer
van water bizonder tegen -werkt zal de plant een dikker uitzicht en zwaardere
koppen krijgen en soms door periodieke watervermindering hevig gekleurde tinter)
vertoonen. Deze vorm wordt in de granietgronden der Ardeenen en van Bretagne
gevonden, en is geboekt als... f. macrocephalum Wtf.
In slappe vormen gebeurt het dat bladgroencellen (denkelik een ultiem verdedigingsstelsel) tegen het bladuiteinde geheel ingesloten zitten tussen de
hyalinen. Zulke vormen alhoewel zeer zeldzaam verdienen een bizondere benaming
en zijn gekend als... f. discrepans Wtf.
Sores gebeurt het als wanneer de waterstand de Sphagnumkopjes bloot laat,
dat doze een roode kleur vertoonen (veel licht ; misschi( n bier, eene vrijwaring
tegen bladgroenontbinding). Het is de... f. sanguinea Wtf.
Het komt ook voor zooals in de J. subluteum Wtf dat de planten meer gele
dan groene kleur (behalve sornmige hoofdjes) vertoonen. Ons dunkens is hier geen
van beide ethologische factors aansprakelik voor, wel een tot nu toe niet
nagezochte kleurfactor.
Def. rufescens Wtf. dankt naar ontstaan aan soortgelijke omstandigheden als
f. sanguineum en verschilt alleen met doze laatste, door de zeer gedrongen groeiwijze veroorzaakt door minder water en meer licht. Tot dezelfde reeks behoort
f. versicolor Wtf. die weinig van voorgaande twee vormen afwijkt.
Nogthans vertoont de f. versicolor eon ondervorm met dik opgezwollen
(turgescens) takken, dus cone variatie- cone watervoorraadvorming tegen komende
(periodiese) droogte.
Wellicht is zulk een eigenaardig harakter erfelik alhoewel zooals wij het bij
volgende vorm zullen zien de biadaanliggende vorm bij klimmenden waterstand
verdwijnt.
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Op 22 Oogst 1906 vonden wij (H. Van den Broeck en R. N.), in een klein
belommerd hoogveen te Westmalle een subsecunda vorm die bij nader onderzoek
de toen aangenomen var. batumense Wtf. van Sph. rufescens bleek te zijn en die
door Fedtschenko voor het eerst te Batum in den Kaukasus gevonden werd. In
zijn u Sphagnologia Univecsalis brengt Warnstorf deze vorm onder den naam
Sph. crassicladum Wtf. var. & magnifolium Wtf. f. lonchocladum Wtf. De planten
steken met hunne hoofdjes ver boven het water uit. De bladeren ten einde het waterverlies door verdarnping te beperken hadden den « imbricatum » vorm aangenomen
en vormden 20-25 c. helgroene fijn uitloopende, min of meer stijve, sierlike takken.
Geheel de hoord van het yen was uitsluitelik met deze plant begroeid.
Twee jaar nadien op 1 Mei 1908 (dus in het voorjaar) bij een ander bezoek
aan hetzelfde ven was er geen var. batumense sneer te bespeuren. De waterstand
die op du, tijdstip van het jaar merkelik hooger was, bedekte een sphagnetum met
crassicladum planten ; edoch de lange kenmerkende takken met aanliggende
bladeren waren heelemaal verdwenen. Bij nader onderzoek bleek dat de plant die
vroeger « batumense was, in zijn ondergedompelde jeugdvorrn een gansch ander
facies » met korte takken en los afstaande bladen vertoonde. De takken van het
vorige jaar waren zooals hoogerbeschreven, veel larger met dicht aanliggende
bladeren en vertoonde geen de minste neiging tot veranderen. De jonge scheuten
(dus van boven op die) van he vorige jaar, hadden op dit, tijdstip eene lengte
bereikt van 4-5. c. en vertoonden geen enkele twijg met, aanliggende bladeren ook
geen enkele die meer dan 10 nalm lengte bereikte.
Eene var. batumense te Oeleghem gezameld. op 15-7-07 in eene ("eels uitgedroogde gracht vertoont op eene diepte van 5-6 c. de klassieke lange spitse stijve
twijgen met dicht aanliggende bladeren ; van onderen : de jeugdvorm zooals
hoogerbeschreven, alhoewel met iets langere takken. (14 mm.)
Zoo kunnen we best begrijpen hoe het kornt dat zoovele Veentnosson er in
bun bovendeelen gansch anders uitzien als in hun lagere deelen. Dit geldt niet
alleen voor bladeren en twijgen maar ook voor de hechtplaats dozer laatsten
alsook voor hunne kleur, richting en innerlijken bouw.
Laat ons nu nagaan hoe de verhoudingen zijn bij de var. diversifolium Wtf.
die zooals hooger reeds gezegd gekenmerkt wordt door kleinere °neveu grIote
bladeren door gewoonlik boven het water uitkomende koppen.
Daarin vinden wij vooreerst de f. squarrosulum (Gray.) waarvan de bladeren van het midden naar boven min of meer in rechten hock buitenwaarts zijn
gekeerd. Het is ook een vorm van zeer belommerde kanten. Squarrosumvormen
komen voor bij meerdere Sphagna soorten, doch groeien altoos in weinig belichte
plaatsen of diep tusschen het gras van moerassige weiden (Sph. squarrosum)
waarschijnlik ten einde rneer rechtstreekse lichtstralen op de bladopper vlakte
te laten neerkomen (CO, opname). Van een anderen kant zijn de hya !Lie
cellen van incest alle dusdanige bladeren van een rijk porensysteem vo rzien om in geval van hevige verdamping watertoevoer zoo overvloedig mogelik
te laten geschieden. Het zou dus bier de noodwendigheid zijn (strijd tegen het
uitdroogen) die de poren doet ontstaan.
In geval van ondergedompelde groeiplaatsen zal de var. diversifolium een
equivalence vorm vertoonen als f. fluitans (Gray.) van var. magnifolium, namelik
f. inundatum Wtf. met insgeliks afstaande takken en losse bebladering.
Wanneer de voedseltoevoer nog vermindert komt eene derde vormenreeks
te voorschijn met nog kleinere bladeren dan var. diversifolium. Hier zijn de
bladeren van gelijke grootte. Deze laatste vormenreeks kreeg de reeds genoemde
groepeeringnaain van var. intermedium Wtf.
►
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Onder deze variatie vinden wij wederom het equivalent van J. fluitans in
rnagnifolium en f. inundatum in var. diversifolium onder den naam van f. ovali-

falium Wtf.
Boven het water uitkomende vormen welke, om tegen de verdaniping te
strijden, dikke water behoudende takken met kleine bladeren dragen behooren
tot de f. breviramosum Wth.
Planten met lancetvormige bladeren (denkelik zoo gegroeid onder licht en
voedingsinvloed) behooren tot f. lanceolatus Wtf.
In plaatsen waar de waterstand betrekkelik laag wordt, verschijnt de meer
ineeng( drongen uitgebleekte worm leptocladum met de bovenstaande deelcn aanliggend en de onder water levende takken losbebladerd (in den zin dus van
I. lonchocladum van var. magnifolium).
Er zijn ook eenige sphagnumgroepen die makroscopisch vooral door hunne
aanliggende bladeren gekenmerkt zijn zoo b.v. de karakteristieke « contortum
twijgen met dicta aanlipgende bladeren, door gansch de subcecundae groep. Zoo
ook nog de reeds aangehaalde Sph. rotundatum C. Mull. Wtf. uit Zuid Brazilie,
met regelmatig ronde takken. Deze groeiwijze is bij deze laatste soort blijvend
kennierkend, zoodanig dat de yarieteit ramosum Wtf. (watervorm) evenzeer
als de « typus en de var. subsimplex Wtf. van droogere standplaatsen, zelfs tot
in de laapste takken, alien bijna dt zelfde bladaanligging vertoonen,
Hetzelfde mag gezegd voor de verschillige Amerikaansche en Bretoensche
vormen van Sph. Pylaiei Brid.
Pat bet aanlipgen der bladeren een -‘ rijwaringsmiddel is, schijnt ons dunkens
tuii(n alien hi\ ijfel -v(Ilicv(n ; ( n bet felt dat ganse groepen dit karakter
vertoonen, zelfs in middens waar 11( t altoos niet noodig blijkt, schijnt er voor te
pleiten dat bier ook de phylogenie haar Woord te zeggen heeft, zoowel als in
't geval der niet groene schermideuren in acutifolio, medio en andere groepen, de
lidding der bladgrcencellen waarop de huidige rangschikking berust en de
papillositeit en kamvormigheid van sommige celwanden.

R. NAVEAU.

Het verband tusschen dampspanning,
verdampingswarmte en soortelijke warmte
bij lade temperatuur (2de mededeeling)
door J. E. VERSCHAFFELT.
Bij een vorige gelegenheid (1) heb ik de voorwaarden besproken, waaronder
de bekende betrekkingen
d),
dlog p
(1)
en
d7,
(CP)2 — (CIA
dT
RT2
moleculaire verdampingswarmte, T = absolute tempe(p = dampspanning,
ratuur, R = pascontanie, (Cp) 2 = moleculaire soortelijke warmte van den
(Cp) 1 — id. van den gecondenseerden
verzadigden damp bij standvastigen
toestand) bij benadering geldig zijn ; die voorwaarden zijn : 1° de dichtheid
(1) 1\1;ituurw. Tiidschr., Mei 1922.
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van den damp moet veel kleiner zijn dan die van de gecondenseerde phase,
2° de damp moet zich in de nabijheid van den verzacligingstoestand nagenoeg
als een ideaal gas gedragen, d.w.z. hij moot vrijwel voldoen aan de wetten
van BOYLE-MARIOTTE en van GAv-LussAc. ,Orndat nu bij temperaturen, die
vrij ver beneden het kritisch punt vloeistof-damp gelegen zijn, die voorwaarden
in vrij hooge mate zijn vervuld, is er dus bij voldoend lage tempratuur een
gebied, waarin de betrekkingen (1) bij benadering .juist zijn, en dt-3 graarl van
hare nauwkeurigheid in dat gebied hangt af van de mate, waarin aan de
genoemde voorwaarden wordt voldaan. Neemt deze toe, naarmate T kleiner
wordt, zoodat ten slotte die voorwaarden volkomen zijn vervuld bij T = 0,
dan worden de betrekkingen (1) hoe langer hoe nauwkeuri;er, en zijn volkomen
juist bij T = 0, d.w.z. het zijn daa grensbetrekkingen. Of dit werkelijk zoo is,
werd in mijn vorige mededeeling nog als open vraag gelaten, maa,r wet mag met
zekerheid worden beweerd, dat in het gebied der experimenteel no waarneembare lage drukken de betrekkingen (1) bij benalering gelden, en hoe langer hoe
minder nauwkeurig worden, naarmate de temperatuur hooger ligt.
De vraag, boven wAke temperatuur ze niet meer geldig zijn, heeft natuurlijk
volstrekt genomen geen zin men kan zich alleen afvragen : beneden welke
temperatuurgrens gelden ze met een bepaalden graad van nauwkeurigheid ? In
't algemeen zal die greens van de eene stof tot de andere verschillen, en men ziet

reeds dadelijk in, dat zij voor verschillende stollen des to lager zal zijn, naarmate
de kritische temperatuur zelf lager is en wel moeten voor stolfen, die aan het
beginsel der mechanische gelijkvormigheid. (wet der overeensternmeude
den) voldoen, de grenzen van gelijke nauwkeurigheid met overeensteminende
temperaturen samenvallen, d. w. z. voor alle die stollen is do grens hetzelfde
breukdeel van de kritische temperatuur.
Welke is nu b.v. die grens voor een nauwkeurigheid van 1 °/ 0 . Dat hangt
al-weer daarvan af, bij welke temperatuur de zooeven genoemde voorwaarden met
dezen graad van nauwkeurigheid vervuld zijn, en het is duidelijk, dat in 't algemeet' die temperatuur voor de twee voorwaarden verschillend zal uitvallen. Maar
nog eens zal die, voor elke der twee voorwaarden, dezelkle gereduceerde temperatuur zijn voor alle mechanisch gelij k.vormige lichamen.
Om een denkbeeld to krijgen van deze temperaturen, zullen we gebruik maken
van de oorspronkelijke toestandsvergelijking van VAN DER WAALS. In de nabijheid
van den idealen gastoestand kan deze (in tweede benadering) geschreven worden.
1
1— '
(a — b RT) p
pv = RT
R 112
of, wanneer men a en b Ina behulp van de kritische grootheden uitdrukt
r
27 R2 'Pk
R Tk
(a—
b ----- ------- 64
8 pk )
Pk
\,
Tk /27 Tk
1
p
1)
pv = RT r 1
T
8
I) k
8 T
,
L
Eene der voorwaarden, waardoor de grens wordt bepaald (de tweede) is dus
p
Tk (27 rrk
1

pk

T

8T

- 1

< 0,01.

Bedenkt meu verder, dat — steeds volgels det, !ifcle toestandsvergelij king —
tusschen de dampspanning der vloeistof en de temperatuur bij benadering de

volgende beLrekking besLaa Li (1)
(1) Zie H. KAMERLINGH ONNES en W. H. KEESOM, Eicyklopadie der mathematischen Wissenschaften, V 10, p. 911.
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logio

Tk
= 1,5 ( 1 - T

Pk

(2)

dan vindt men als grens
T = 0,4 Tk ongeveer met p = 0,005 Pk. (1)
Wat de eerste voorwaarde betreft, welke in dit geval zegt
< 0,01 d, of
v i <0,01 v2 aangezien bij lage temperatuur v, van de orde van grootte van b
is (2), kunnen we die ook schrijven :
by
1 Tk
p
0,01 >
of
of
v,
RT o 8 T • Pk
en, wanneer we dit weer in verband brengen met (2), vinden we als grens
T = 0,5 Tk ongeveer met p = 0,03 pk ,
wat ook rechtstreeksch volgt uit de beschouwing der tabel II in het nummer van
September 1c)21 van dit tijdschrift.
De eerste voorwaarde levert dus een hoogere temperatuurgrens op, dan de
tweede ; m.a.w. is aan de voorwaarde voldaan, dat de damp zich als een ideaal gas
gedraagt, dan is roeteen ook de dichtheid van den damp te verwaarloozen ten
opzichte van die van de vloeistof. Het is dus de tweede voorwaarde, die eigenlijk
de grens bepaalt, beneden welke de betrekkingen (1) geldig zijn voor den vloeistoftoestand, en die grens zou bij 1' = 0,4 Tk ongeveer liggen. Waar nu, voor
de meeste stollen het tripelpunt boven die gereduceerde temperatuur ligt,
zou er voor de meeste vloeistoffen geen temperatuurgebied zijn, behalve in den
onderkoelden toestand, waarbinnen de betrekkingen (1) met een behoorlijken
graad van benadering gelden.
En waarsehijnlijk is dat ook wel zoo, maar, om het met zekerheid uit te
maken, zou gebruik gemaakt moeten worden van een toestandsvergelijking,
die het verloop der isothermen joist weergeeft. Nauwkeuriger wordt de grensbepaling dan ook, wanneer men gebruik kan maken van de experimenteel bepaalde
waarden der viriaaleoefficienten B, C enz, in de reeksontwikkeling van KAMERLINGH ONNES :
,

B

pv = RT (1

V

v2

Ongelukkigerwijze zijn die coefficienten bij voldoend lage temperatuur niet
bekend, of slechts in sours zeer ruwe benadering door extrapolatie te vinden. Voor
water b.v. zijn die coefficienten bekend boven 100° C. (3) ; door extrapolatie
vindt men bovendien :
TAB EL II

t=

40°C

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

-B =

0,0300 0,0270 0,0240 0,0220 0,0200 0,0185 0,0170 0,0157

1/v (in KG/M 3 )

0,05

B
V

0,08

0,13

0,20

0,30

0,40

0.60

0,85

0,0015 0,0022 0,0031 0,0044 0,0060 0,0074 0,0102 0,0134

waaruit dus zou volgen, dat de betrekkingen (1) tot bij 100° C. ongeveer met eene
nauw-Leut igheid van 1 °/0 zouden gelden ; en tot ± 30° zelfs met een nauwkeurigheid van 1 0/,)„. (4)
(1) Zie cok tabel I in Natuurw. Tijdschr., Septemter 1921, blz. 170.
(2) Zie Natuurw. Tijdschr., Mei 1921, biz. 100.
(3) Zie G. HOLST, Versl. Kon. Akad. van Wetensch. Amsterdam, XXV. 1061, 1917.
(4) F. HENNING (Zeitschr. f. Physik, 2, 197, 1920) zegt, dat de gestelde voorwaarden voor water
tot 50° C. vervuld zijn, maar geeft daarbij geen graad van nauwkeurigheid op.
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De gegevens, waarover we beschikken, om de betrekkingen (1) aan het
experiment te toetsen, zijn bijzonder schaarsch ; eigenlijk zijn de gegevens aangaande water wel de eenige, die daarvoor in aanmerking komen. Nauwkeurige
metingen van de dampspanning van water, tusschen 0° en 50°, worden gegeven
door SCHEEL en HEUSE (1), terwijl de nauwkeurigste gegevens omtrent verdampingswarmte en soortelijke warmte bij HENNING (2) te vinden zijn. In de
volgende tabel I geef ik waarden van p, L, (Cp) 1 en (Cp) 2 voor eenige temperaturen weer ; daarin is de dampspanning in millimeters 1‘.- wik uitgedrukt ; L is de
1 p) 1 en (Cp) 2
verdampingswarmte per gram, uitgedrukt in calorieen van 15°
zijndesortlkwamvnesprg,uitdkncal°.
TABEL I
t

p

0° C.
10
20
30
40
50

4,579 mM. kwik
9,210
17,539
31,834
55,341
92,54

L

(OP)1

(Cp)2

596,1
590,6
585,2
579,8
574,5
569,0

1,005
1,001
0,909
0,998
0,998
1,000

0,453
0,455
0,457
0,461
0,463
0,466

De, waarden van p, die reeds veretrend zijn met behulp van een vrij ingewikkelde formule (3), kunnen met voldoende nauwkeurigheid (1 (10,,) voorgesteld

worden door
Tlog,, p = 180,46 + 9,285 t — 8,00381 t2
(3)
(hierin is T = t 273,1 de absolute temperatuur), en daaruit volgt nu volgens de
eerste betrekkin_g (1) voor de verdampingswarmte per grain iii calorieen (moleculairgewicht M = 18,016 ; R = 8,316 ; ,T = 4,184)
= 598,2 — 0,528 t — 0,00007 t 2 ,
,1 M
terwijl de waargenomen L-waarden goed voor te stollen zijn door
L — 596.0 — 0,51 t.
(5)
De uit de dampspanningen berekende formule (4) geeft dus bij 0° een 2,2 cal. =
3 0/,,0 te hooge L-waarde ; hooger op woi'dt het verschil tusschen (4) en (5) geringer en bij 50° ongeveer nul. Nu moet men bedenkeii dat, als de formule (3) de
dampspanningen met een nauwkeurigheid van 1°,/ 00 weergeeft, de nauwkeurigheid
dp
van de
zeker geringer zal wezen, zoodat redelijkerwijze geed overeenstemdT
tusschen de berekende en de waar,lenomene waarden verwacht
ming tot op 1
kan worden. De overet ,nstemming mag dus bevredigend worden genoemd (4).
Men kan bij toetsing ook juist andersom te werk gaan, en uit de waar;...:0110men verclampingswarmten de verandering der dampspanning met de temperatuur
afleiden. Daartoe client do uitdrukking (5), die ook geschreven kan worden
L = 743,5 — 0,54 T,
te worden gesubstittp.)erd in (1) en men vindt dan, de waarde van p voor 0° C. als
gegeven aannemende,
'I' log p = — 2927,5 + 23,318 T — 4,9 T log T,
(6)
L=

(1)

K. SCHEEL

en W. HEUSE, Ann. d. Physik, (4), 31, 715, 1910.

(2) loc. cit.

(3) Zie SCHEEL en HEUSE, 10C. cit.
(4) Maar toch meen ik uit het teit, dat van 0° tot 50° de waargenomen L-waarden steeds kleiner
zijn,dan de uit de formule (4) berekende. te mogen besluiten, dat de waargenomene L-waarden doorgaans iets te klein zijn.
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of, in aanmerking nemende, dat men tusschen 0° en 50° C. met voldoende nauwkeurigheid kan schrijven
T log T = 665,36 + 2,871 t + 0,00075
Tlog p = 180,46
9,250 t
0,00:i70 t2.
(7)
Deze laatste vergelijking geeft een met de temperatuur toenemende afwijking,
welke bij 50° ruim 1 O/ 0 bedraagt : p = 91,47 in plaats van 92,54, Bij 30° geeft zij
p = 31,62 in plaats van 31,83, dus reeds een fout van 7 °/ oo . Deze tweede wijze
van toetsen geeft dus peen bevredigende overeenstemming (1).
Vat nu de tweede der betrekkingen (1) betreft, die ook geschreven kan worden
dL
IA ,
dT = (Cp)2 — (Cp)1
(8)
als Cp de soortelijke warmte pro gram voorstelt, het is duidelijk, dat er van
een nauwkeurige toetsing daarvan geen sprake k an zijn, omdat de verdampingswarmte groot is en de verandering daarvan klein ; men kan niet verwachten,
dat de temperatuurcoefficient van L, een gemiddelde temperatuurcoefficient,
door de proef tot op minder dan 1 °/ 0 nauwkeurig gegeven zal zijn. Dit
is dan ook zoowat de graad van nauwkeurigheid waarmede die temperatuurcoefficient (— 0,54) met het verschil der soortelijke warmten (gemiddeld
0,541 ; zie tabel I) overeenkomt. Aangaande de vermindering van dit verschil
bij stijgende temperatuur vindt men in het verloop der verdampings\varmte geen
aanwijziging ; integendeel de temperatuurcoefficient wordt grooter, \vat dus wijst
op een steeds grootere afwijking van de betrekking (8), welke bij 100° zelfs meeri
dere procenien bedraagt, want bij die temperatuur is

di

= — 0,64 (2), terwijl

(Cp) 2 = 1,01 — 0,51 = 0,50.
Dat de afwijking bij 1(0° zoo groot is, is wel verrassend, en komt niet overeen
met de hierboven gemaakte schatting. Ten deele wordt dit echter hierdoor verklaard, dat bij het maken van die schatting een omstandigheid over het hoofd is
gezien, nl, deze, dat de nauwkeurigheid, waarmede de betrekking (8) geldt, niet
alleen afhangt van de mate, waarin aan de tweede gestelde voorwaarde voldaan
wordt, maar ook van de snelheid, waarmede bij verhooging der temperatuur de
graad van nauwkeurigheid dier voorwaarde afneemt. De betrekking (8) kan nl.
volmaakt nauwkeurig geschreven worden
dv 2
dv 1
(3)
L
dL
= (Cp) 2
(Cp) 1
dT p
dT )p
v2 - v,
(10)
T
d7,

(Cp),

(1) Dit is hiervan het gevolg, dat volgens de eerste betrekking (1) een fout op de waarde van
L (of ),) een toenemende procentische fout in p ten gevolge heeft. Stelt men nl, eenvoudigheidshalve

dlog p
= a (1
dt
waarbij

a een onveranderlijke grootheid is, en

s),

de daarop gemaakte betrekkelijke fout, dan is,

a (1 + E) t

log p = log p o
of

a (1 ±

E) t

at a Et

e e

p= po e

at•

= e (1 +a G t)

Waar nu a = L M J ongeveer de waarde 0,06 heeft tusschen 0° en 50° C, is voor E = 0,001 en
RT2
t = 50, a s t = 0,003, d.w.z. een fout van 1 'V ° ° op a geeft, wanneer p o juist is, een font van 3 °/00
op p 50 . En aangezien 1) 50 ruim 1 °/ 0 te klein wordt gerekend, zou men dus besluiten. dat de waargenomen waarden van L enkele pro mille te klein zijn.
(2) Zie

HENNING,

10C. Cit.

(3) Men behoeft nl. in de vergelijking (11) !Hiner ivededeeling in het Mei-nummer van dit tijddp
lecbts door de uitcltukking (2) te vervangen.
slechts
dT
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dv,
dT

dv 2
dT

te verwaarloozen, terwijl uit (3)
p
volgt, wanneer men den viriaalcoefficient C en hoogere verwaarloost,
v,
T dB \
dv2
1—B
v dT
T
dT
Nu is

volmaakt tegen

Uit tabel II volgt nu, dat

dB

crr

= 0,00013, zoodat T dB= 0,03 ongeveer,
dT

waaruit zou volgen, dat bij 100°

dL

(Cp)1 — 0,04 T — (Cp)2 — (Cp), — 0,06.
(Cp)2
dT
Dit komt echter nog niet bevredigend met de gegevens overeen. Ik ben
geneigd deze gebrekkige overeenstemming hieraan toe te schrijven, dat de door
HoLsic berekende waarden van B te klein zijn, en dus de mate, waarin waterdamp van de ideale gaswetten afwijkt, grooter is, dan uit de Label II zou volgen.
Men moet nl. bedenken, dat de dampdichtheden, waarop die bepaling van B berust,
niet door rechtstreekscbe waarneming, maar door een vrij ingewikkelde berekening gevonden zijn door M. JAKOB (1).
Ook bij het toetsen van de betrekking (8) kan men juist andersorn te werk
gaan, en het verloop der verdarnpingswarmte uit dat der soortelijke warrnten
afleiden. Dit laatste verloop kan uitgedrukt worden door de vcrgelijkingen (2) :
(Cp) 2 = 0,453
0,000006 V,
0,00026 t
(Cp) 1 = 1,004 — 0,00042 t
zoodat
(CV, — (CO, = 0,551 — 0,00068 t
0,000006 t 2 ,
(9)
waaruit dus, volgens (8), en de waarde van L bij 00 als gegeven aannemende :
L = :596,1 — 0,551 t 0,09031 t 2 0,000002 t3 , (10)
wat de waarnemingen tot 50° toe na,gonoeg juist w ,)ergeoft (bij 50° geeft deze
vergelijking een slechts 1 °/,„, o te hooge waarde). Maa,r doze goede overeenstemming
is, zooals gezegd, te danken aan het felt, dat de verandering van L met t van
0° tot 50° betrekkelijk klein is.

De Voorouders der levende Wezens.
We staan voor het felt dat er op een gegeven oogenblik in de geschiedenis van
onzen aardkogel, de voorouders der huidige levende wezens, op het tooneel
verschenen. Het staat vast, dal dit gebeurd is in de oer-oude tijden, millioenen
jaren geleden. Et) allioewel dit iijdverloop in ons beperkt verstand, geene maw. Lot
voorstelling v',ndt, is die periode nog maar een uiterst klein onderdeeltje van het
bestaan der werelden.
Het leven bleef lang verscholen in eenvoudige organismen, en dit hoeft geen
lang betoog, aangezien, op het tijdstip toen de aarde genoeg was afgekoeld om de
JAKOB, Zeitschr. d. V. deltscher Ing., 1921, blz. 1980.
Uit oadere gegevens betreffende de dichtheid van waterdamp leidt
4e uitgave, 1913, blz. 1 -,2.) een veel grootere correctie af, nl. :
,
0,084 1 = 0,12,

(1) M.

(2) Zit W. JAEOER en H.

V. STEINWEHR,

PLANCK

Ann. d, Phys. (4), 64, 305, 1921.
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levensvoorwaarden toe te laten, zij geheel met water overdekt was. Niettegenstaande de reusachtige dieren en planten die eenmaal den oceaan bevolkten en
waarvan wij de afmetingen in de grondlagen kunnen nagaan, was er een tijd dat
deze waterreuzen niet bestonden en alleen microscopiese wezentjes, meester waren
in d'eindelooze uitgestrektheid.
In de opvolgende grondlagen kunnen wij nagaan, hoe de planten en dieren
zich, van af den beginne tot nu, hebben opgevolgd. De oudste vormen zijn meestal
sedert lang verdwenen, andere stierven uit, enkele tientallen jaren geleden, andere
nog,die meestal later gevormd werden,bevolken tans de oppervlakte onzer planeet.
Dat er een verband bestaan heeft tussen de huidig levende wezens en deze die
het eerst den levensschat in zich droegen, is duidelijk genoeg bewezen door het
feit dat de jongere vormen altoos het leven moeten ontvangen van de vroeger
bestaande. Dat die vormen nu niet volkomen overeenstemmen zal niemand verwonderen, aangezien de levensvoorwaarden en de levensomstandigheden, waarmede
planten en dieren gedurig hebben af te rekenen, tijdens zulke lange perioden
grondige veranderingen ondergaan hebben.
Het vervolg zal de werkelikheid. dezer veranderingen beter leeren begrijpen.
Het is belangwekkend eons na te kijken of in dit oude boek met bladen van
kool,kalk en graniet,niets te lezen valt over het veranderen der vormen.Spijtig dat
vele bladen van dit wereldboek verloren zijn (brand, verplettering, overstrooming,
enz.). Andere zijn nog niet opengesneden (zulk een uiterst klein deel van de
aardkorst, is tot nu toe onderzocht geworden). Doch reeds wisten wij wondere
dingen te leeren. Een paar voorbeelden.
De vogelen bezitten het rijk der lucht, doch dat is altoos z66 niet geweest. In
de Jura- en 1, rij ttijdperken was de lucht het, levensmidden der Vliegende Hagedissen.
Deze dieren zijn uitgestorven, de vogelen voorzien van warm bloed en betere
vleugelen lieliben de overwinning behaald in den strijd voor de ruimte. De vroegsten onder hen waren tijdgenooten van de vliegende Sauriers en bij die vroegste
soorten was de vliegkunst in verre niet wat ze nu is.
De oucIst gekende vogel in andere woorden, de Oer-voeel, is de Archaeopteryx
(zie afb. I), die als schakel tussen de Kruipdieren en de Vogelen, een der meest
belangrij1<e sehepsels daarstelt, die op aarde geleefd hebben.

Afb. 1. — ARCHAEOPTERYX (Nabootsing). (vg. Haase)
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De overblijfselen van dit wondere dier werden voor het
eerst, in schalielagen to Solschofen gevonden. Het was de
afdruk eener veder (zie afb. 2). Deze vondst verwekte toenmaals
een heele beroering in de geleerde wereld en velen waren
scepties gestemd tegenover het ontdekken van een vogelveder
in de Jura,' formatie, Edoch, vergissing was uitgesloten, mite
de gevonden afdruk zeer duidelijk een bijna volledige veder
vertoonde. De lengte was 7 cm. en de breede 1 cm. dus
oogenschijnlik niets buitegewoon. Het was niettemin een
onomstootbaar bewijs, dat er in die verre tijd, reeds vogelen op
aarde bestonden, dock over hunne vormen en uitzicht was niets
geweten.
Noch geen jaar was er verloopen of er kwam meer tijding
over het geheimzinnige dier. De nieuwe vondsten bestonden in
beenderen en vleugelafdrukken van een merkwaardigen vogel
Afb. 2. — Veder van
met buitengewoon langen staart.
ARCHAEOPTERYX
Het steak werd door bet Britiscli Museum aangekocht
(vg. Meyer).
voor 14.000 Mark. Langen tijd bleef doze vondst eenig, en
't was eerst zestien jaar later dat men wederom wat nieuws van den wonderers
vogel met gevederden bagedissenstaart vernam.
In 1877 werd een tweede exemplaar Diet ver van de eerste vindplaats ontdekt
Het was veel mooier dan het eerste en bevatte alle de, tot dan ontbrekende, deelen,
onder meer het hoofd. Het fossiel werd 20.600 Mark betaald en is in het
Mineralogies Instituut der Universiteit van Berlijn to bezichtigen (zie afb. 3).

Afb. 3. -- ARCHAEOPTERYX Berljtis exemplaar. (vg. Meyer).
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Sedertdien, werd geen nieuw exemplaar meer opgegraven. Alhoewel de
lichaamsbouw der beide dieren niet erg veel verschilt behooren ze denkelik, toch
tot twee verschillige soorten. Het Londens exemplaar is omtrent zoo groot als een
hoender, het Berlijnse daarentegen, bereikt maar de hoogte eener duif. Met de
beide overblijfselen is men er toegekomen een tamelik volmaakte voorstelling van
dit geslacht te kunnen maker'.
Uit het onderzoek blijkt dat de vogel-hagedis een met tanden voorziene mond
had (geen eigentlike bek,) in den aard dus van den snuit der hagedissen. Dit is ook
bizonder merkwaardig, aangezien men bij een aantal jonge vogels, die nog in het
ei zitten, zeer kleine tandjes —die bij verdere ontwikkeling heelernaal verdwijnenin den bek kan ontwaren.
Het tweede kenmerk dat aan een kruipdier herinnert, is de beenderige ring
in de oogholte. Zulk beschuttings-pantser treft men niet meer aan bij de nog
levende vogelen, wel is het eigea aan de hagedissen. Het vedergestel van den
Oervogel schijnt er op te wijzen dat hij geen bizondere vlieger moet geweest zijn,
maar zoo jets in den aard van onze hoenders. Dit te kort werd goed gemaakt door
het klimapparaat zijner voorste ledematen, wier uiteindeii dezelfde diensten leverden als de klinateenen der tans levende hagedissen. De beenen zijn echte vogelbeenen, dock de staart behoort duidelijk tot de groep der reptielen, met alleen dit
verschil, dat hij met pluimen begroeid is.
De Oer-vogelen behooren, zooals reeds gezegd, aan den Jura-tijd. Toch heeft
men in jongere lagen overblijfselen gevonden, die groote alwijkingen met de tans
levende soorten vertoonen, a.m. den Tandvogel met ruggewervels als bij de vissen
(zie afb. 4), ook nog de Icthyornis met reeds goed ontwikkelde vleugelen (zie afb.
4); doch hun aantal is zeer gering in verhouding met dit der andere diergroepen.
Het is zeer verheugend en waardevol, dat wij van de stamouders der vogelen
zulke merkwaardige overblijfselen bezitten.
Een der vroegste monsters dat op vogelen geleek was de Inguanodon, dat
zeer waarschijnlijk een vruchtetend dier was. Wanneer het vogelachtig reptiel op
zijne achterste pooten en massieven staart rustte, moet het er uitgezien hebben als
een reusachtige kangoeroe. De schoonste Iguanodon-verzarneling der wergild ziet
men in het Natuurwetenschappelijk Museum te Brussel, waar de prachtige reeks
dieren, — te Bernissart in ons land, ten koste van groote sommen geld
opgegraven werd bijeen gebracht.
Oppervlakkig beschouwd, bestaat er in het dierenrijk geen grootere en meer
rnerkbare tegenstelling van uiterlijk en levenswijze, dan tussen den gewonen
vogel en het gewone kruipdier, en toch leder dierkundige is overtuigd dat de stamboom der vogelen een vertakking uitrnaakt van een oude kruipdier- of saurierstam.
En toch, hoe kunnen wij ons inbeelden dat die overgang zou hebben kunnen
geschieden van dit traag, koudbloedig, met schelpen bedekt nicest onsierlijk dier,
tot de lichte, warmbloedige, mooi gevederde bonte bewoner der lucht, en toch
bestaat diesaangaande geen twijfel. Zeker, tot nu toe werd geen stamboom der
vogelen, als zoodanig, door de wetenschap juist bevonden, doch de zekerheid van
de afstamming is een uitgesproken feit. Wat zijn dan de redenen voor deze
zokerheid ?
Er zijn er drie : ten eerste, niettegenstaande het afwijkend uiterlik, bestaan er,
in den bouw van vogelen en hruipdieren, talrijke punten van overeenstemming, te
beginnen met de schelpen der pooten, tot den bouw en beweging van het onderste
kaaksbeen. Ten tweede, is de ontwikkeling van vogel en kruipdierembryo, langen
tijd gelijkloopend. Zonder in vakkundigen uitleg te treden, wijzen wij op het feit
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dat de meeste krulpdieren, evenals de vogelen, eierleggers zijn. Ten derde,
bestonden er vroeger dieren die een overgangsvorm daarstelden tussen de vogelen
en de krulpdieren.

Afb, 4 A. — Hoofd en hals van ICTYORNIS VICTOR, MARSH.
(Bovenkrijt in Kansas, 1 /2 nat. gr .) (vg. Marsh.)
Afb. 4 B. — PALAPTERYX ELEPHANTOPUS.
Onlangs uitgestorven reuzenvogel (3 m. hoog), welke Nieuw Zeeland bewoonde en waarvan,
nu en dan, nog in onbezochte valleien overblijfselen en eierschepselen worden gevonden.
(vg. Handw. Nat. W.)
Afb. 4 C. -- HESPERORNIS REGALIS MARSH
(Bovenkrijt in Kansas, I /8 nat. gr .), (vg. Marsh.)

Eene der schoonste voorbeelden van wel bewaarde vormenreeks wordt door
een uitgestorven zoetwaterslak , met name : Paludina Neumayri, geleverd.
De oudste vorm dezer schelpsoort is bijna volkomen glad, de jongste daarentegen is uiterst geribt en tussen de twee uiteinden der reeks heeft men vijftien
geleidelike veranderingen opgegraven. Vroeger, wanneer men de volledige reeks
niet bezat werden de verschillige vondsten onder 5 of 6 soorten thuisgebracht,
doch nu, dat we trapsgewijze de ontwikkeling voor ons hebben liggen, veropenbaart zich, in al hare wondere grootheid, de wording eener soort door de tijden
heen

Sommige lieden zijn verwonderd dat, in geval evolutie de ontwikkelingsgang
der wezens beheerst, er toch zoo weinig volledige reeksen als bovenstaande
gevonden worden.
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Als toelichting zij erop gedrukt, dat bijna de totaliteit aller levende wezens
tot scheikundige bestanddeelen in den schoot der aarde weerkeeren en dat de
fossielen, betrekkelik zeer zeldzame uitzonderingen daarstellen. Enkele harde
deelen alleen maken goede fossielen, enkele gronden vormen goede be\vaarplaatsen;
de meeste rotsen werden in den loop der tijdon, sours meer dan eens, opgebouwd
en afgebroken.Dat leert ons hoe onvolledig dat de geologiese waarnemingzijn moet.
DARWIN zegt het zeer a,anschouwelik : Wij moeten de geologiese waarneming
als een slecht opgeteekende wereldgeschiedenis aanzien, een geschiedenis geschreven in duizend verschillige talen en waarvan wij alleen het laatste boekdeel
bezitten. Daarin wordt er alleen over twee of drie landen gesproken. En van dit
boekdeel hebben wij maar enkele korte hoofdstukken, waarvan we maar een paar
lijnen per bladzijde kunnen ontcijferen.
Onze geest wijlt ooh bij het feit, dat in de opeenvolgende perioden der wereldgeschiedenis er stilaan, opeenvolgend, hoogere en hoogere dieren ontstonden. In
het Siluries tijdvak verschenen de vissen, en de amphibien in den Kooltijd, kruipdieren in het Perrniese tijdvak vogelen in de Jura-periode.
Bij de planten is dat nog beter waar to nemen in hunne onderlinge groepeering.
Immers Cryptogamen verschenen voor de Phanerogamen en de Cycadaceae, en
andere Kegeldragers leefden voor dat er andere, bloemen het wereldvlak tooiden.
Een ander voorbeeld van wel to herkennen verwantschap stellen wij vast bij
de voorouders van het paard.
Het was tamelik laat in de geschiedenis der levende wezens, dat de voorouders
van het paard voor bet eerst verschenen, want vroeger dan het derde geologieso
tijdvak werden nooit hoefdieren waargenotnen. En alhoewel geen onafgebroken
afstammingslijn der voorzaten van paard en tapir ten huidigen dage kan opgeteekend worden is het zeer waarschijnlik dat wij ze tot dezelfde voorouders zullen
kunnen terugbrengen. Het is ons, voorloopig, gegeven, eene reeks vormen aan to
stippen, wier algemeene bouw eene merkwaardige overeenstemming biedt tussen
die lang verdwenen vormen en deze, welke nu nog in Leven zijn.
Vooreerst vinden wij in de grondlagen van Amerika zoowel als van Europa,
paardachtige dieren die de vijf oorspronkelijke teenen vertoonen. Daarna in de
zelfde streken, leefden die met vier teenen aan de voorpooten en drie aan de
achterste ledematen (zooals nu nog de tapir, die dus een oudere oorsprong heeft
dan het paard). Later verscheen eene soort met 3 teenen aan elken voet.
In de Vereenigde Staten heeft men over korte jaren eene verzameling samengesteld van de verschillige overblijfselen, die het hunne mochten bijdragen tot het
leeren kunnen van den
stamboom van het paard
7 17 1.r
vIVIIITvirr IT
en aanverwante dieren,
en men ziet dan een verbazende verscheidenheid
van uitgestorven vorm en
(zie afb. 5).

J1

Afb 5. — VOORPOOT VAN DEN STAMVORM VAN HET PAARD.
1. Orohippus (Eoceen)— 2. Mesohippus (hoogste mioceen) — 3. Miohippus (mioceen).
— 4. Protohippus (boven plioceen). — 5. Peiohippus (Pleistoceen) — 6. Equus).—
II-V. Tweede tot vijfde teen. (vg. Wiedersheim).

Onlangs gedane opgravingen bewijzen, dat er your het beginnen van den
ijstijd, op zijn minst negen goed afgescheiden soorten van paardachtige dieren in
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Noord-Amerika leefden. Bij het aanvatten der moderne tijden waren de wilde
soorten verdwenen.
Algemeen wordt aangenomen dat het Amerikaans paard van voor den ijstijd
naar Europa overkwam en vandaar naar Azie en Afrika voortzette. Het zijn deze
overblijiselen die wij in de Europeese grondlagen vinden en, zooals ten huidige
dage verschillige soorten van Zebras in Afrika leven, bevonden er zich toen in
Europa verschillige soorten van paarden. Het zijn die paarden, welke de onmiddellike voorouders zijn van de ongeveer vijftien soorten, welke nu nog leven.
Deze vaststellingen, welke de paleontologie in de groep der Equidae heeft
gedaan, winnen in belang, wanneer wij weten dat de meesten deter uitgestorven
vormen bizonder in het beendergestel der teenen, hun beeld nog heden ten dage,
niet alleen in het embryo, maar soms ook als monstruositeit in geboren dieren
vertoonen. Het paard van Julius Caesar, dat zich in het bezit van drie teenen
mocht verheugen, komt, van 40 tot tijd, nog terug op de wereld !
Zulke drie-teenen gevallen mogen als terugslag op voorouderlike vormen
beschouwd worden, doch mogen niet in verwarring komen met de onsymetriese
extra teenen, welke niets met een atavies verschijnsel te makers hebben en welke
alleen een louter ontdubbeling van het orgaan beteekenen, zooals b.v, de zesde
vinger, die meer dan eens aan een mensenhand waargenornen werd.
Andere dieren nog, de olifanten, de reuzen tussen de levende dieren, zijn
dwergen wanneer wij ze nevens hunne voorouders stellen.
Het valt tamelik moeilijk zich in te beelden dat eens, op de plaats waar onze
kerken en huizen zich tans verheffen, de reusachtige voorouders der olifanten het
koningschap der schepping aan de eerste mensen betwistten.
En toch bezitten wij onbetwistbare getuigenissen, welke met groote zekerheid
bewijzen dat in ons Vlaanderen Oer-olifanten geleefd hebben, die het onderspit
hebben moeten delven in den ongelijken strijd met onze voorouders.
Het eerste weten wij stellig door de geraamten die in den grond gevonden
worden, zoo b.v. de prachtige Elephas primigenius Bl., te Fier, in de provincie
Antwerpen, bovengehaald (zie afb. 6), en niet ver van daar, de Elephas antiquus

Afb. 6. — ELEPHAS PRIMIGENEUS (Mammoet). (vg. Haase).
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Falc., te Hoboken. Het tweede weten wij, dank
aan de door menses gemaakte nabootsingen dezer
dieren, namelik door teeken.ing, Welke in
oeroude woonplaatsen van Zuid-Frankrijk werden
terug,;evoriden (tie afb. 7). Het zijn grove muurkrabbels welke dik gepelste olifanten met sterk
gek romde stoottanden verbeelden. Deze dieren
moeten dus tijdgenooten van den mens geweest
zijn, want, waar zoliden die mensen anders de
Afd. 7. -- MAMMOETTEEKENING
uit een voorhistoriese woning in
werkelike beeldtenissen van die dieren gezien
Zuid-Frankrijk. (vg. Haase).
hebben.
Niet alleen worden, 1 -Ana overal, geraarnten van oer-olifanten gevonden,
maar zelfs worden ongeschonelen ;i .jken van Mammoets zooals de Siberiese
inboorlingen die, volgens hen, onder-den-grond-levende olifanten noemen, door het
smelten der ijskorst, in dewelke zij duizende jaren tegen de onthinding bewaard
bleven, geregeld bovengebracht.
De echte Oerolifant of Mastodon (E. antiquus Falc.) was een nog reusachtiger
dier, een Afrikaanse olifant in het groot, bereikte eene hoogte van 5 meters en
droeg stoottanden, -welke tot 5 meters lengte e n aan hun voet V, meter breedte
hadden Hij leefde vroeger dan de Manamoet, tussm de ijstijdperken in, wanneer
het in onze streken warm warm. Zijne huid was dus niet, zooals bij E. primigenius,
met dichte gels bekleed.
De voorouders, dezer twee betrekkelik jonge soorten, wijken hoe linger hoe
meer van het olifanttypus af, en bij de eerstelingen, zijn de stoottanden en de
tromp nauweliks merkbaar.
Moesten wij al de reeds gekende starnboomen der hoogere dieren. om niet van
de kleinere te spreken, opsommen, wij zouden er verschillige bookdeelen mede
volschrijven. Het volsta te weten, dat om zoo te zeggen, al de tans levende soorten,
door uitgestorven, soms zeer gelijkende vormen, die wij in de grondlagen
weervinden, zijn voorafgegaan.
Niet enkel vinden we die overeenstemming bij de dieren, het plantenrijk
boogt insgeliks op wonderschoone e I vaak reusachtige voorzaten. Sommige diet.
oervormen hebben het onderspit moeten delvers in den levensstrijd en zijn heelemaal uitgeroeid, andere daarentegen, die bun oorsprong vonden tijdens de eerste
dagen van het leven, zooals wieren en zwammen. zijn bijna onveranderd gebleven.
Nog andere verkeeren steeds, zooals de Torfmossen, de Rozen en Braambessoorten, in voile veranderingsperiode en bouwen nog voortdurend nieuwe, nooit
geziene vormen.
Overgangsvormen van de eene soort naar de andere zijn er bij de vleet in de
plantenwereld te vinden, en zelfs mogen we zeggen, dat bij de mossen en zwammen er meer overgangsvormen bestaan dan soorten, welke aan een strenge
beschrijving gehoorzamen.
Het zijn twee Japanse geleerden die in 1902 vonden dat bij zekere hoogere
(bloemdragende) planten, instede van gewone mannelike stuifmeelkorrels, zooals
het de regel is, het ei, door werkelike antheroziiiden — dus beweegbaar door
trilhaartjes — bevrucht worth, juist zooals het gebeurt bij de lagere planten en bij
de dieren. De geslachten Cycas en Ginkgo vertoonen die afwijking.
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De Ginkgo (zie afb.
8), een overblijver uit
den oertijd, toen dit
geslacht, in het Juratijdperk, een onafzienbare uitgestrektheid
bedekte, is tans nog
op enkele plaatsen in
China te vinden. De
boom is zeker zoo
belangwekkend in de
plantenwereld geworden, als de beruchte
Amphioxus tussen de
Afb. 8 — GINGKO BILOBA L. (vg Mottet.)
dieren.
Zooals Amphioxus, dit kleine eigenaai dige zecdiertje onzer kust, een overgang
tussen de werweldieren en de wervellooze daarstelt, beteekent Ginkgo een schakel
tussen de Krytogamen en de Bloemenplanten.
Overblijfselen uit den voortijd welke men tot in de laatste jaren om hunne fijn
uitgesneden bladeren en uiterste gelijkenis bij de varenplanten had ingelijfd,
blijken tans aan een tussengroep te behooren, welke op de bladeren, instede van
sporen, zaadvruchten droeg en soms beide te gelijk.
Zulke vaststellingen zijn natuurlik van groot belang voor het leeren kennen
van het ontstaan der planten en der levende wezens in het algenren.
Een Columbus reize op het gebied der biologie was dezo van C. Darwin met
de « Beagle van 1831 tot 1836. Het was tijdens deze vaart dat zijne geweldige
opvattingen aangaande den gemeenen oorsprong der levende wezens vorm kregen.
Het onderzoek der fossielen op de Galapos eilanden brachten hem in de eerste
plaats tot deze nieuwe gedachten.
De Galapos eilanden liggen zoowat een 700 Kilometers in het Westen van
Zuid-Amerika. Darwin stelde vast, dat elk der Kleine eilanden bepaalde diersoorten
herbergde, bizondt-,T vogelen en kruipdieren en dat al die zeer verwante soorten,
op elk eiland bepaalde verschillen vertoonden.
Latere onderzoekingen hebben bewezen dat de jonge Darwin juist gezien had,
en dat elk eiland wel degelik zijn eigenaardige vormen bezat. Op elk eiland leefde
eene andere soort van hagedis. en een enkel droeg weer dan eene soort op zijn
bodem. Hetzelfde gold voor de schildpadden en de vogelen. Tot nu toe is geen
andere wetenschappelijke opvatting deze van den waarnemer k omen tegenspreken,
namelik, dat al deze soorten van een zelfden stani voortkomen.
Volgens Baur » (*) vormden deze eilanden vroeger een geheel, dat in nog
oudere tijden aan het vasteland was verbonden. Vooraleer de verdeeling gebeurde,
moet het aantal planten- en dierensoorten veel kleiner geweest zijn dan nu, wellicht
maar een enkele soort voor elk geslacht. De eigenaardige afwijkingen begonnen
met het tot stand korner) der eilanden.
De gelijkenis tussen de vergane vormen en de nog levende is bizonder belangwekkend in Zuid-Amerika. De levende miereneters b.v. zoo kenschetsend voor
deze gewesten, vinden hunne voorzaten in het, uitgestorven, goed gelijkende
(*) Baur. Woods Holl. Biological Lectures for 1894.
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geslacht Glyptodon, dat duizend eeuwen geleden op dezelfde plaatsen leefde. De
bouw dezer twee dieren, zoo gescheiden in den tijd, roept onmiddellik een rechtstreekse verwantschap in de gedachte. Geen andere wetenschappelike uitleg is
mogelik.
Er vallen nog zooveel bedenkenswaardige feiten vast te stellen die meer tot
het gebied van den vakman behooren en in eerie beknopte veralgemeening niet
kunnen behandeld worden, daar tussen ; het merkweerdige verschijnsel van de
jeugd en ouderdom der geslachten (genera); het ontstaan en verdwijning der
rassen, het bepalen van uitgestorven typen die den oorsprong geven aan
uiteenloopende vormen.
We mogen aannernen dat de studie der aardkorst ons de volheid der evolutieverschijnselen kan leeren en wanneer de geleerden er zullen toe gekomen zijn deze
kennis tot zekerheid door te drijven, dan eerst zal er eon afdoende antwoord in dit
wondere bock met zoovele bladzijden te lezen zijn. Een antwoord op de \ rang :
Greep er eene Evolutie plaats of niet ? Want, zegt « Huxley zeer wel. « Indien
evolutie plaats greep, zullen er de bewijzen van gevonden worden; is zij nooit een
werkelik verschijnsel geweest, dan zal de geologic ons hare ontkenning toonen
We zijn tans zoo ver gekomen dat wij aan het laatste bock van Darwin's wereldgeschiedenis reeds meer dan een prachtig hoofdstuk hebben mogen bijvoegen.
Hoofdstukken, welke alien eens luiden, om de eenvoudigheid en tevens grootse
overeenstemming tussen de levende wezens te verkondigen.

Plaatseliike Dier- en Kruidkunde.
Passer domesticus L. In het Middenpark kan men een zonderlinge nest wijze
der Huismusch waarnemen. Tegen een Olm, in de nabijh.eid van het hoveniershuis, hangs een nestkastje„ door Musschen bewoond. Boven op het Platte
dakje ervan heeft een ander paar een nest gebouwd, dat daar geheel onbeschut
en open ligt. Voortdurend hebben de hevigste gevechten rond dit zoo weinig
beschermd vogelwiegje plaats. (14-6-22)
Clivicola riparia L. In de vestingwallen aan de Turnhoutsche Poort nestelde
een kolonie Oeverzwaluwen. Een paar malen bezocht ik haar om het doen en
later dezer aardkleurige, laagvliegende vogeltjes na te gaan. Toen ik nu miin
derde bezoek aan den gevederden bijenkorf bracht, om het gevolg van den broedtijd vast te stellen, kon ik enkel aan stippen. dat al de holen leeggeroofd en de
meeste vernietigd waren. Hier en daar lage de resten der doffe, lan4werpige,
witte eitjes in het zand of het gras, als zooveel stomme getuigen van de verkeerde
opvoeding der jeugd. (22-6-22)
Smerinthus (Dilina) tiliae L. Een Juniavond, toen ik bij het gaslicht in de
eetkamer zat, hoorde ik plots een gebons tegen de koepelruiten der verandah.
Een wijfjes-Lindepijlslaart moest de liefdebetuigingen van vijf heeren harer soort
verduren, heeren die op den geur barer achterlijfspenseelen toegesneld waren.
Het zestal verdween in een terrarium van Linde-, 01m-en Berkentakken,
alsook van honig voorzien. 't Belooft een flinke oogst van Sfinx-rupsen te zijn.
(13-6-22).
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Eieren op 18-6 ; rupsen op 2-7, midden Oogst nog niet volwassen. Abnormaal
dus voor kamertemperatuur. (15-8)

Periplaneta americana L. Uit een pak Bananen kwam een Kakerlak te voorschijn. Wellicht is het dier er in het een of ander pakhuis der stad tusschengesukkeld, daar deze Rechtvleugelige bier in de stapelhuizen veel voorkomt (tabak,
verfhout, suiker, huiden enz.) Men vindt ze ook in oranjerien. Die Kakerlak is
oorspronkelijk uit Amerika. (20-7-22)
Datura Stramonium L. Op de Augustijnslei te Brasschaet groeit een prachtig
exemplaar van den zeer giftigen, doch bier gelukkig zeldzamen Doornappel,
een eenjarige Nachtschade. De plant heeft witte en roze bloemen. Jets zeldzaams
voor Datura.
De kleine, miervormige, platte zaden bevatten, evenals al de deelen der plant
een alcaloide, de daturine, nauw verwant aan de atropine, doch sterker.
Varkenskweekers gebruiken de zaden van den Doornappel om den slaap
hunner dieren te verlengen en hun eetlust aan to wakkeren. Dagelijks worth er
een kleine hoeveelheid toegediend. Stilaan ondermijnt het zware gift de gezond
held der zwijnen, en veel sterfgevallen zijn aan die domme practijken toe te
schrij yen. (11-7-22)
Oestrus diana L. Het groot wild uit ooze Ardennen heeft thans veel te lijden
Nan de Hertenmyiase. Wanneer men in een troop Reeen van tijd tot tijd een stuk
hoesten en niezen hoort ; wanneer het daarbij met de voorpooten over den neus
schuiert, dan is het aangetast door de Hertenbrems, de onverbiddelijkste vijandin
van de Volhoornige Herkauwers, welke door de droogte van verleden jaar fel
verzwakt zijn.
Daze Vlieg, nauw verwant aan de Schapenbrems (Oestrus ovis), legt onder
de vlucht haar brood, uit larven bestaande, zij is levendbarend —, in de neusgat en der Reeen, by. Hier houden de langwerpige, witte maden zich met de stevige
mondhaken vast en kruipen immer dieper en dieper in de neusholten en de adornwegen, tot in de luchtpijptakken toe.
Zijn er maw. weinige Vliegenmaden in den neus on de keel, zoo worden zij in
Juli-Oogst uitgehoest en gaan in den grond verpoppen.
Heeft het dier honderden dozer woekermaden in de luchtwegen, dan vindt
het geen oogenblik rust meer. Etterprocessen vertoonen zich ; het ademen wordt
pijnlijk, het eten vermindert en de dood is onvermijdelijk voor het overmagerde
beest. Daarbij vertoonen zich homer zenuwstoornissen.
De neus met vischolie bestrijken, zooals het bij Schapen gedaan wordt, kan
bij vrijlevende dieren niet geschieden. De maden zijn zeer taai en weerstaan aan
heel wat scheikundige invloeden. 't Best is de lijken in een kalkbed to begraven,
en zuivere drinkbakken in de bosschen to plaatsen, opdat de dieren van een heel°
street: zich niet komen besmetten aan den een of anderen zeldzamen niet uitgedroogden put. (1-6-22)
-

Cerchneis tinnunculus L. Boyer] het Zuidkwartier der stad zweefde een Torenvalk, traag op groote hoogte, en omringd van een wolk Torenzwaluwen (Cypselus
apus L.) Het geroep was duidelijk, ondanks den afstand, in de straat to hooren.
Een prachtig schouwspel ! De Boomvalk (Falco subbuteo L) zou minder onverschillig geweest zijn. Overigens zouden de Torenzwaluwen het niet aangedurfd
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hebben in de nabijheid te komen van onzen vlugsten, behendigsten Dagroofvogel.
(20-7-22).

Larus ridibundus L. In e,41 yen aan de Nolsche Duinen to Calmpthout vond
ik twee nesten der Kapmeeuw, een op zeggepollen rustend, het tweede haast
drijvend. De grondlaag bestond uit omgeknakte biezenbladeren ; het binnenste
uit fijne biesjes, dennennaalden, grashalmen. aan de grondlaag vastgeweven. Het
drijvend nest was ledig en geen jongen waren in de buurt te bespeuren. De Bruine
Kuikendief (Circus aeruginosus L) was hier wellicht voorbijgestreken. Twee
jongen in het nest op vasten grond. De resten van 3 eieren lagen rond de wieg.
Drie paren Zwartkopmeeuwen beschreven, luid krijschend en woest vleugelklappend, onophoudend irnmer kleinere kringen rond den indringer. Het derde nest
kon ik niet in den kijker krijgen. (8-8)
Broscus cephalotes L. (17-22 mm.) Deze, zwarte, glazende, gewelfde Harpalinae vindt men over dag onder steenen, die in de nabijlieid van parken, akkers .
Kopkever tot achimaal toe vaststellen dal hij, ofweidnlg.1kbje
zoohaast de steen opgelicht en het dier vastgegrepen wordt, in vrijwillige catalepsie valt. De pooten zijn in onregelmatige houding gestrek.t en de kaken wijp
geopend. Die toestand kan van een halven minuut tot nagenoeg vijf minuten
duren. Bij de Carabidae doet de vrijwillige catalepsie zich gewoonlijk niet voor.
Gedurende dien hypnotischen toestand blijven de gevoelens behouden. Het laten
vallen in de vangflesch, dus een hevige prikkeling van het zenuwstelsel —, of
het nijpen op het achterlijf, wekken het dier. Wij hebben hier, op biologisch oogpunt, met eon hooter natuurlijk- verdedigingsmiddel te doen ! In cataleptischen
toestand vomit Broscus een geheel met den zwarten, natten grond onder den
steen. Geen weerstand, zelfs geen instinctmatigen, biedt hij meer aan de uitwendige invloeden. (28-7)

Totanus totanus L. Langsheen de werken aan den Kleinen Watergang te
Burght stoorde ik een Tureluur in zijn eetrnaal. 't Mag als een zeldzame verschijning aanzien worden in die vlakte met uitgehaggerd zand. Nooit ontmoette
ik er zelfs een in den nabijgelegen Borgerweertpolder, een vogelparadijs nochtans.
In de Schorren der Beneden-Schelde zijn de Tureluurs met Steltkluiten ( Himantopus himantopus L), Scholeksters (1-laematopus ostralegus L) en Sterntjes (Sterna
hirundo L) vaak te zien, daar de meeste op de Nederlandsche eilanden nestelen.
Somrnige trekken daartoe ook wel naar de vochtige hoiden. Vanaf September
hoort men elken nacht boven de Zuiderwijken der stad het zacht Djuu-u-u der
trekkende Tureluurs.
't Gold hier een jongen vogel, — die gaan reeds in Oogs;tmaand been —,
welke in zich den drang voelde eens buiten zijn gastvrije schorre te gaan kijken.
Bij het opvliegen riep hij djip-djip, en, na een vijftigtal meters vliegen, stuurde
hij een klankenvol dju-wi-wi-wi als afscheidsgroet in de ruimte. (31-7)
Pholcus phalangioides Fuessl. Ik nam een geval van volledige autotomie
bij deze deze Weverknechtachtige Sidderspin waar.
Een wijfje, met eierenpakje in den mond, kroop op de zoldering van den
keukengang. Ik wilde die nuttige huisspin in den kelder zetten en nam ze met at
de vingers bij het lichaam en de pooten vast. Plots viel het lichaam, met de eieren
in den mond, tusschull miju vingers door en ik hield 8 beweeglooze pooten in de
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hand. Proeven, onmiddellijk met mannetjes uitgevoerd, gaven in dezelfde omstandigheden met moeite het afwerpen van een lidmaat.
Is er hier toeval in het spel of in het een uiterste middel om de eieren te
redden ? Verder na te zien. (10-8)
VOOR HET INSECTARIUM :

1. — Curtilla gryllotalpa L. Houdt nooit Veenmollen in een kweekinsektarium van Carabidae. Elke larl, die het ei verlaat wordt er door opgevreten.
2. — Cicindelidae. Voor het insectarium is Cicindela campestris L., de
Groene Zandloopkever het stevigst. ve zwarte soort, C. sylvatica L., een edit
heide-insect, houdt het veel, veel minder lang uit. De bruine, C. hybrida L., verdwijnt zeer spoedig. Naar in, jaar uit stel ik het feit vast. Hier is geen kwestie van
een geweldigen dood. De lijkjes liggen ongeschonden in den paardenmest,
lievelingsplek mijner Zandloopkevers.
Van Vliegen schijnen de Cicindela's geen liefhebbers te zijn ; van Spinnen
evemin. De Amara-soorten worden gedurig aangevallen, doch de snelle bewegingen en het gladde afgeronde pantser dezer Loopkeverijes laten hun toe vaak Le
on tsnappen. (13-8).
Een paar eigenaardige Nestwijzen :
1. Acrocephalus turdades Meyer. In den Grooten Weel to Bornhem vond
ik in de grienden een Karekietennest, dat aan 5 wilgenstengels (Salix viminalis —
Bindwilg) op 1,12 m. hoogte vastgemaakt was. Gewoonlijk gebruikt de Rietlijster
rietvelden. [1-8].
2. Rallus aquaticus L. De Galgenweel, langs den Zuider-Scheldedijk,herbergt
in zijn dichten rietzoom gezelschappen Waterrallen, wier vorschachtig geroep
ver in 't ronde gehoord wordt. Een visscher nam mij mede in zijn steek en
toonde mij een - Rallennest in het versleten, Brij vend bodemstulc eener mand
opgebouwd. [15-8]
Vesperugo noctula Keys. Blasius. Wie eens degelijk het doen en laten der
Rosse Vledermuis, de grootste onzer inlandsclie soorten nagaan, die zette
zich op het Wilrijksch Half-Maartje in 't gran. Nauwelijks valt de schemering,
of, op aanzienlijke hoogte, komen groote schimmen traag aandrijven. Af en toe
glijden ze naar beneden om Mestkevers te snappen. Rond middernacht verdwijnen
die Vroeg-vliegende Vledermuizen of Spekmuizen, om rond 3 uur de jacht te
herbeginnen. Wanneer het klaar wordt gaan zij voor goed ter ruste in hun
holle boomen, zolder- of torengaten.

Coronella austriaca Laur. In de Brusselsche bosschen, tusschen Brasschaet
en Hoogboom, kwam ik, voor de tweede maal van mijn 'even, in het bezit
van een Gladde Slang, in Laag-Belgie buitgemaakt. De eerste ving ik aan het
eigendom Meurisse te Calmpthout 1912. Ik voeder het mooie slangetje met
Levendbarende Hagedissen (Lacerta vivipara Jacq.) en jonge Huismuizen (Mus
museulus L). [9-8]
Broedwijze van den Roerdomp (Botaurus stellaris Steph).
Op 28 Mei van verleden jaar, onderzocht ik met een vriend de rietvelden
van den Polder van Melsele, toen wij plots een Roerdomp opjoegen, die hinnikte
als een paard. De vogel vloog met ravengekras den dijk over. Het nest werd,
dank aan het arlekijn-bootje van den kameraad gevonden, niet ver van de plaats
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waar de Koereiger opgevlogen was. Dit nest, geheel uit riet en biezen samengesteld en met grashalmen en rietpluimen gevoerd, stond in een dicht boschje.
Vier eenkleurige, matte, geelbruine eieren lagen in het wiegje. De schaal was
diepgeporied. Vast hesloten een kiekje van het dier op zijn nest te nemen, en
veronderstellende dat het vreesachtig was, vertrokken wij uit de omgeving.
30 Mei. -- Vijf eieren, doch geen Roerdornp. Niet ver van het nest merkte
ik de voetsporen van een Bunzing (Putorius putorius L) op : 5 te•ncirkels
(0,5 cm. D) met driehoekjes der nagels en een hondenkopvormigen hielafdruk.
Wij maakten ons angstig over het lot van onze broedster. Dat de eierkoek niet
aangetast was geworden, pewees ons hoe de Koereiger het ontuig had kunnen
verjagen. In den dag is de Bunzing nu juist niet van de onvoorzichtigsten.
2 Juni. — Het nest was door ons goed afgebakend geworden. Op eeliigen
afstand zagen wij den vogel over het nest staan, den bek hemelwaarts gericht.
De schitterende gele oogen bekeken ons, zonder maar het minst in de fasten
te verzinken, met duivelschen blik, net zooals dit bij den Jan van Gent (Sala
bassana doch in inindere mate, het geval is.
5 Juni. — Wij trachtten de nestplaats om te trekkers, ten elude de eieren
nogmaals te tellen en de camera op te stellen. Onze Roerdomp dacht er echter
anders over. Hij nam vijandige houdingen aan, hoewel wij op eerbiedigen afstand
bleven en siste als eene slang. Daar wij vreesden dat haar angstige bewegingen de
eieren zouden schaden, trokken wij vandaan.
7 Juni. — Met eon mes op een stok gebonden werden de in den weg staande
grashalmen weggesneden. Het beest hakte duchtig op den stok los, klapperde met
den bek en siste luid. De snavelhouwen rnaakten putten in den stok. Haar vederen
zette zij recht op nek, rug, keel en wangen en verroerde geen vleugel nicer.
10 Juni. — Onze vriend kwam met zijn toestel. Het was zeer heet en
onweerachtig. De vogel hield stand als te voren, doch viel niet sneer aan.
Enkel hield hij den bek slagvaardig. Zoodra echter de veer van de camera afsprong,
pikte hij toe. Op de tweeds plaat staan de pluimen weer oveii 'eind en is de bek
open in de hoogte.
13 Juni. — Do Roerdomp is verdwenen ; het nest le lig. Eenige schalenresten
blijven over. De Blauwe Kuikendief (Circus cyaneus L) was met zijn paart gaan
loopen ; Waterratten (Arvicola amphibius L) deden de rest.
Sedert dit tijdstip zag ik in die Polders nooit geen Roerdomp meer. Het
mannetje vaa onze broedster kreeg ik ook nooit in het veldglas.
Ziekten onder onze Reeen en Herten. Het onderzoek door den bevoegden dienst
van Bosschen en Waters heeft uitgewezen dat de sterfgevallen toe te schrijven
waren aan :
1° de Hertenbrems, Nv aarvan reeds gesproken werd ;
2° de verzwakking, voortspruitende uit den verzengenden Zomer van 1921 ;
3° de microob Pasteurella, die voortgezet wordt door bezoedeld water en
voedermateriaal, Long- en darmziekten, naast stoornis van de meeste organen,
slepen den dood met zich, De epi&mie schijnt echter tegengehouden te zijn (13-8).
Culex pipiens L. Sommige Muggensoorten (Trichocera, Simulium Latreille,
enz.) houden in de schemering dolle sarabanden. In de litteratuur vind ik
zoo niets omtrent de Wijfjes-Steekmu'. Nochtans kan men sedert een paar dagen,
rond den nokpunt van het huis eens gebuurs, een zwerm vrouwelijke kwelgeesten
zien dansen. Zoodra de duisternis invalt, verspreiden zij zich in de openstaande
slaapkamers. Een angst ',trigs de duiventil gal mij de verzekering dat het
Culex pipiens was. (30-8)
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Puccinia Pringsheimiana. In een thin te Maria-ter-Heide heerschte volop dit
Bekerroest. De uredosporen hadden al de Stekelbessen aangetast. Roode en Witte
Aalbessen droegen hier en daar bladeren met schirnmelwoekering, terwip al de
Zwarte Aalbessen (cassis) bepaald onaangetast waren. In de omgeving beyond
zich vooral het Cypergras Carex acuta of Scherpe Zegge. Dit zal dan ook wel,
in dit geval, de wisselplant voor de teleuto- of wintersporen zijn, die in 't voorjaar
naar de Stekelbessen overwaaien om er de Zomer- of uredosporen te vormen,
die een min of weer ongunstigen invloed op den groei en de vruchtvorming der
Bessensoorten gaan uitoefenen. (1-9)

Naar het schijnt zou men in de
Woekerwormen en Windeieren bij kippen.
eileiders der Kippen woekerwormen aangetroffen hebben, die men ook in de
darmen van Libellula quadrimaculata L (Viervlekkige Waterjuffer) teruggevonden
heeft. Deze wormen zouden door hun aanwezigheid bij het Hoen windeieren
veroorzaken. Een woordje verklaring is wenschelijk.
Bij gebrek aan kalk in de voeding, kan er, door de klieren van het slijmvlies
der schaalkamer, geen calciumcarbonaat op de mazen van het buitenste eivlies
gelegd worden. De hoenders geven dan windeieren (zonder schaal), die slechts
met groote pijn en doodsgevaar uit het lichaam verwijderd worden.
Soms vindt men in het ei een Draadworm, dien men niet mag verwarren
met de 2 navelsnoeren, de 2 gedraaide strengen, welke den dooier op zijn
plaats moeten houden, en tevens te zorgen hebben, dat de kiernschijf steeds naar
het warme lichaam der broedster gekeerd zij. Waar komt die ongenoode Bast
vandaan ? Wel, de eileider mondt uit in het kloakum, waarin ook de pisleiders en
de endeldarm uitkomen. leder begrijpt, dat een ingewandsworm uit den darm
langs het kloakum in den eileider versukkelen kan. Zulks gebeurt ook wel bij
den mensch. Eens in den eileider, wordt de draadworm. net als de dooier,
door lagers eiwit omringd, en is, bij het leggen, gevangen in het ei. Kwaad kan
hij ons niet veel doen, daar iedere soort Woekerworm slechts in bepaalde
diersoorten leeft. Maar zulk een voorval bij 't openen van het ei, zal een mensch,
die van niets weet, toch aardig doen opkijken. Bij onekookte eieren schept men
zoo mogelijk het wormpje er uit. Een had van 100° in den waterketel of een
roostering i7] de pan verdraagt een worm echter zoo min als wij.
Drie soorten kunnen alzoo in het hoenderei Toorkomen, daar zij met hun
drieen in het darmkanaal der kiekens huizen.
1. De Gekrulde Darmworm (Ascaris inflexa Rud.) is 5 tot 9 cm. lang en gelijkt
spreken4 op een geel gerold draadje vermicel.
2. De Brildarmworm (Heterodew perspicillum Frolich) wordt 1,5 cm. lang,
is wit en puntig aan beide uiteinden.
3. De Haarfijne Darmworm (Trichosoma longicolle Rud) kan 2 cm. lengte
bereiken en is nochtans voor het bloote oog onzichtbaar, zoo haarfijn is het witte
lichaam.
Bij de kiekens veroorzaken die wormen, als zij in groot aantal voorkomen
spijsverteringsstoornissen, slaperigheid, ongeregelde bewegingen, stuipen en
afgang, welke op buikloop gelijkt. De zieke vermagert en sterft weldra, indien
geen verzorgingsmaatregelen getroffen worden.
In Libellula vond ik reeds larven van Mermis nigrescens Duj, die dan later,
in het voorjaar van het volgende jaar, als volwassen Draadvormen in vochtige
aarde leven. Zoo kunnen zij dus in het hoenderlichaam geraken. Buiten de
3 hoogergenoemde Nematoden zag ik tot hiertoe geen ander genus Draadworm in
kippendarmen. Wat natuurlijk hoegenaamd niets bewijst.
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Ik zou graag antwoord op de volgende vragen hebben :
1. Welke Worm wordt hier bedoeld in de vragenlijst van den PlanOnziektenkundigen Dienst-Wageningen ?
2. Welke biologische betrekkingen bestaan er tusschen den Worm,
L. quadrimaculata en het Hoen (voor zoover zij gekend zijn).
3. Door wel ken invloed doet de Worm windeieren ontstaan, daar de praktijk
de gewone Draadwormen uit den darm voor looze eieren niet aansprakelijk maakt,
wel te verstaan als er van geen echte woekering spraak is. (idem).
Met die gegevens zou het misschien mogelijk zijn een klein steentje bij te
brengen. Bij voorbaat dank !
AUGUST HAVERMANS, Antwerpen.
Zwammen tijdens Juli en Augustus gevonden :
Helvella elastica Bull. Gevonden op versch afgesteken en opgereven weg
(slechts twee exemplaren) te Schilde eveaals Peziza vesiculosa en vele Plicaria
Badia.

Clitocybe angustissima Lasch. Drie exemplaren in 't gras nevens een gaanweg.Ik vond destijds reeds deze zwam nabij den ingang van eene dreef to Schooten.
Lepiota cristata Bolt. Groeit gezellig (20 exemplaren) op het kruispunt van
twee dreven, op eene grasplaats te Schilde.
Hygrocybe psittacinus Schffn. Ik von I slechts een half exemplaar tusschen
het gras. Ranstbosch.

Inocybe geophylla Sow. Op de kaat van een gaanweg. Ranstbosch.
Lepiota procera Scop. Ik vond er twee exemplaren op een paar meter afstand
van elkander, onder elzenhout (struikgewas) nabij den weg. Niettegenstaande al
mijne opsporingen (ik had namelijk gaarne de trommelstokvorm gevonden) vond
ik niets meer.
Gevonden op 6 Oogst 1922 :
Collybia mucida Schrad. Op beuk in de bosschen te Schilde, er stonden op
den stam een tiental zwammen ; ik kon echter maar drie bereiken. Een ervan
was volwassen.

Boletus satanas Lenz. Deze zwam groeit in een bosch te Schilde. De grond
is daar zonder twijfel kalkachtig.
Clavaria flava Schffn. Drie exemplaren in een bosch to Schilde. Onder beuk,
in het mos, op met afbraak bezaaiden grond.
Polyporus giganteus Pers. Ik kon geen afgestorven boom in den grond
ontdekken. De zwam stond op 3-4 meter van eenen prachtigen eik in het gras
(nabij Ranstbosch).
Plicariella constellatio Br. B. Gevonden nevens gaanweg in Schootenhof
onder beuk.

Cyathus olla Batsch. Er stonden er een 50 tal bijeen, nabij het Ranstbosch.
De weg is er met asschen bestrooid.
COULON.
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Boekennieuws.
HEERING W. Chlorophyceae IV. Siphonocladiales, Siphonales. — Die Sfisswasser-Flora
Deutschlands, Osterwichs and der Schweiz. Heft 7 Verslag : Gustav Fischer .1 ena 1921.
In dit deel behandelt de schrijver de Siphonales en Siphonocladiales. Hierin komen de zeer
belangrijke, maar moeilijke groepen van Faucheria, Rhisoclonium, Aegagropila, Cladophora en
Conferva, alsook de voor Europa minder belangrijke Pithophora.
Al deze groepen worden door den helaas te vroeg gestorven schrijver met dezelfde grondige
kennis van zaken behandeld. De schrijver heeft deze zeer moeilijke families toch zOO weten te
bewerken, dat de bepaling der soorten niet meer de bijna onoverkomelijke moeilijkheden oplevert,
zooals dit tot nu toe het geval was. Alhoewel men sinds jaren de tropische Pithophorasoorten,
welke slechts toevallig in broeikassen met tropische planten gevonden waren sindsdien nooit meer
heeft teruggevonden, geeft schrijver de twee in Engeland waargenomen soorten nauwkeurig aan,
waarbij hij als onderscheidend kenmerk o.a. opgeeft de afmetingen der interkalare Akineten. Schrijver schijnt dus eveneens tot dezelfde conclusie gekomen te zijn als ondergeteekende, dat de afmetingen der vegatieve cellen der Pithophoraceae niet als kenteeken ter onderscheiding der soorten
kunnen aangenomen worden. E it felt kan dus als vaststaand beschouwd worden, daar twee onderzoekers, onafhankelijk van elkander tot dezelfde conclusie gekomen zijn. Tot beter begrip dient
opgemerkt te worden dat het handschrft van Heering in het begin van 1916 reeds klaar was (hij zJf
stierf in het begin van 1916), terwijl het echter pas eind 1921 gepubliceerd werd, intusschen is bovenbedoelde studie < Kurzer Beitrag zur Kenntnis van Pithophora sumatrana (mart.) Witt. » begin 1921
in Hedwigia verschenen.
Het nieuwe deeltje van die Siisswasserflora zal ongetwijfeld ertoe bijdragen deze moeilijke
groepen van wieren beter te leeren kennen. P. v. 0.
HEGH, E. Les Moustiques : Mceurs et moyens de destruction. Bruxelles 1921.
Een handig nuttig boekje, waarin de schrijver alles samengebracht heeft, wat over de muskieten
hun biologie, hun larven, hun onderzoek en hunne beteekeris ten opzichte van het rrnlariavraagstuk
geschreven werd. Schrijver heeft niet het doel beoogd oorspronkelijk persoonlijk werk te leveren,
hij wilde een handleiding voor dezen, die naar de kolonien gaan, samenstellen en daarin is hij
volkomen gelukt in zooverre dat men er het meeste, men zou bijna mogen zeggen alles in terugvindt
wat over dit onderwerp geschreven is, Persoonlijk houden we meer van het praktische boekje van
Schwellengrebel en Schilfner door de Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Batavia uitgegeven.
Ook houden we meer van het werk van Schwellengrebbel alleen << Pe Anaphelinen van Nederlandsch Indien » door het Koloniaal Instituut van Amsterdam uitgegeven. De voornaamste reden
hiervoor is dat wie near de Koionien gaat een practische handleiding vraagt voor het onderzoek, of
een werk dat hem in staat stelt de gevangen exemplaren te bepalen, Nu heeft Hegh erwel naar
getracht in zijn werk ook dit gedeelte te behardelen, loch het is uit den aard der zaak min of meer
begraven in de groote hoeveelheid aangegeven feiten. Van een anderen kant zoek de kolonist, die
naar Congo gaat, in de eerste play is deze feiten, die betr6 king hebben op Cor go en dan moet men
lang en geduldig zoeken om ze te vinden. Dit is niet de schuld van den Heer Hegh maar veel meer
van het departernent van Kolonien, dat de enoime onkosten. doet om een dergelijk boekje te laten
samenstellen en uit te geven op de grond van de bestaande bibliografie, waarvan slechts een zeer
gering gedeelte betrekking heeft op de Congo.
Stellen we daartegerover, dat nog geen vijftien jaar geleden de toestand in Nederlandsch-Indie
niet veel beter was, maar dat dan ook het Nederlandsche gouvernement geen geld heeft uitgegeven
om te Amsterdam een boek te laten samenstellen over de Nederlandsch-Indische muskieten, maar
een onderlegd entomoloog in casu D r Schwellengrebel mar Indie zelf gezonden 'weft. Deze heeft
dan ook aan Nederlandsch-Indie gegeven wat het noodig had, namelijk werken, aan de hand waarvan men zoowel de soorten als de larven, die in Indie voorkomen, kan bepalen. Werken, waaruit de
praktiker leert welke soorten daar gevaarlijk zijn, hoe en waar ze leven, alsook hoe ze ter plaatse
kunnen bestreden worden.
De groote waarde van deze weliswaar langdurige en dure onderzoekingen zal niemand in
twijfel kunnen trekken. Hoewel de heer Hegh zich op bewonderenswaardige wijze van zijn taak
gekweten heeft en hem niets dan lof toekemt trekken we het zeer in twijfel of zijn boekje wel het nut
zal opleveren, dat men van zooveel moeite en opofferingen zou mogen verwachten. P. v. 0.
De Brieven 28 tot 52 van Antoni van Leeuwenhoek (2' bijdrage tot de studie over de werken
van den Stichter der Micrographie) door Prof. D r A. J. J. VAN DE VELDE, werkend Lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. (K. V. A. Jg. 1922. blz. 645-690). Niet genoeg kan de aandacht
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der natuurkundigen geroepen worden op het werk dat Prof. -1. J. J. Van de Velde verricht. De
brieven van Van Leeuwenhoek stellen wellicht het merkwaardigste schrift daar der 1T eeuw.
Van Leeuwenhoek was een ziener in den vollen zin des woords ; niet alleen een ziener danks de
primitieve optiek waarover hij beschikte, maar nog meer door de verdragende gedachten met welke
hij uit zijn hondervoudige en verbazend uiteenloopende waarnemingen de geesten van zijnen tijd in
beroering bracht. Bijna niemand heeft het voordeel genoten alle deze brieven te kunnen lezen en
daarom juist is de kristiese verhandeling, waarvan de geleerde schrijver ons het eerste vervolg zendt
van groot belang voor de wetenschapslieden,die in de geschiedenis der natuurstudie aantrekkelikheid
vinden.
R.
N.
De Nederlandsche Zoogdieren door KERST ZWART 27 c. X 20 c. — 138 blz. en talrijke
gemonteerde photoplaten. — W J. Thieme & C ie Zutphen 1920. — Tevens letterkundig, kunstvol
en wetenschappelik, schenkt dit boek den lezer veel voldoening. De uitvoering der photos is zeer
keurig en de natuuropnamen zullen ieder natuurvriend bevredigen. De vele persoonlike opmerkingen
die elk hoofdstuk aan den lezer biedt,maken de lektuur door het onverpoosd opwekken der leergierigheld bizonder aantrekkelik. Alle onze vrije zoogdieren met eenige hunner vijanden in huis en schuur,
tuin en park, bos en veld, beek en plas, rivier en zeearm worden niet alleen besproken maar vinden
er ruimte voor eene steeds welgelukte beeltenis. We noemen alleen: De Hond — Marter — Kat —
Rob — Dolfijn — Vleermuis Spitsmuis — Mol — Egel — Eekhoorn — Relmuis -- Bever — Woelmuis — Hamster — Haas — Hert — Zwijn enz... Zeer interessant zijn de slotartikels over den paar tijd der bosdieren. — De dieren in den oorlog — en waar blijven de doode dieren ? Op de laatste
bladzijde staan de tien geboden van den wandelaar gedrukt :
1. Gij zult de natuur liefhebben en beschermen met geheel uw hart.
2. Gij zult veld en bosch niet bezoedelen met boterhammenpapier, glasscherven, blikjes, sinaasappelschillen en eierschalen.
3. Gij zult de rust van woud noch veld verstoren met geschreeuw en gekrijsch.
4. Gij zalt geen planten, en bloemen uitrukken met wortel en knol.
5. Gij zult geen takken en twijgen van boomer en heesters rukken.
6. Gij zult noch den bast des booms, noch het hout der bank misbruiken tot stamboom uwer
familie.
7. Gij zult niet meer bloemen plukken dan gij als een lieve herinnering kunt meenemen.
8. Gij zult geen verzameling van planten of insekten aanleggen, tenzij gij voornemens mocht zijn
er ernstige studie van te maken.
9. Gij zult geen egels, slangen, mollen, vleermuizen, hagedissen en kikvorschen dooden.
10. Gij zult kinderen en ontontwikkelden voorgaan de natuur lief te hebben en te beschermen.
R. N
Eiszelt and Klimawechsel — WILHELM BOLSCHE, — 78 blz Kosmos — Gesellschaft der
Naturfreunde. — Franksche Verlangshandbung, Stuttgart. — Het voor zoovele mensen nog steeds
geheimnisvolle bedied dat in het enkele woord . Iistijd » verborgen ligt, wordt hier op eenvoudige,
aantrekkelike en tevens duidelike wijze uiteengezet. De schrijver brengt den lezer in het schoone
Reuzengebergte en vandaar uit maakt hij een Lange tocht in het verleden en verteld er van het komen
en gaan van dieren, planten, rivieren en landen, en geeft een indrukwekkend beeld van de grootse
natuurkrachten, welke in die verre tijden, het uitzicht van midden Europa zulke diepe en blijvende
veranderingen deden ondergaan. R. N.
Proeve eener Algemeene Geschiedenis van den Bodem van Belgie, van den Cambrischen tijd
tot heden, met verklarende inleiding, door JAN SEBRECHTS, schrijver van « De Vlaamsche Landbouwwetenschappelijke Taal », Staatslandbouwkundige. — Prijs 5 fr. bij den Schrijver te BrechtAntwerpen. Het doel en het standpunt van den Schrijver worden in het voorwoord als volgt
toegelicht.
« In een voorwoord wordt dikwijls ge ,vezen op een of andere leemte die het noodzakelijk geacht
werd aan te vullen. Of er nu werkelijk zoo'n leemte voorhanden was, kan niet betwijfeld worden,
daar geen enkel Nederlandsch werk te vinden is over de Geschiedenis van den bodem van Belgie; het
gebied van plaatselijke aangepaste natuurwetenschap, dat met deze bladzijden betreden wordt, lag,
uit taalkundig opzicht beschouwd, nog braak als geen ander. Zooveel mogelvk werd gestreefd naar
weren van onvlaamsche woorden en uitdrukkingen ; tal vakwoorden en uitdrukkingen zijn in waarheid van internationale bediedenis — vermelden wij even Psammit, Phylladen, Limonit, Oligist,
Primaire Gesteenten, maar voor het beoogde doel mocht verkieslijk geacht worden den voorkeur
te geven aan verstaanbare bewoordingen, waardoor tevens het geheugenwerk tot een gewenscht
minimum herleid wordt. Het behandelde onderwerp zelve kan aanzien worden als uitkomst en
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gemeengoed van de bevindingen van een aantal, meestal Belgische beroepskundigen en vakgeleerden,
van vOOr een halve eeuw tot heden ; vooral in de laatste 20 jaren werd veel vooruitgang gemaakt; toch
blijkt herhaaldelijk hoeveel er nog te verrichten valt, en wel meer bepaaldelijk voor wat betreft de
Jongere Vormingen, voor het Vlaamsche Land dus ».
De algemeene indeeling van het werk is de volgende :
I. Verklarende Inleiding.
II. 1)e Bodem van Belgie : Eerste Terreingroep of Tijdrekening : Cambrische, Silurische,
Devonische, Kolenhoudende en Permische Vormingen. Tweede Terreingroep : Drietalvorming, Juraen Krijtvorming. Derde Terreingroep : Uchtend-, Morgend-, Dag- en Middagvorming. Vierde terreingroep en Moderne Afzettingen. De Alensch. Besluit.
Het boek werd tevens als volkswerk opgevat : hoegenaamd geene begrippen worden bij den
lezer verondersteld in zake Delfstofkunde, Scheikunde, of andere Natuurwetenschappen. Al de
gebruikte vakwoorden en uitdrukkingen worden toegelicht in de verklarende Inleiding.
Op bondige wijze wordt in die inleiding gehandeld over bet Ontstaan en de Samenstelling der
Gesteenten, de voornaamste Bezonken Gesteenten : Zand- Klei- en Kalkgesteenten ; den vergelijkenden ouderdom der Terreinen, de beteekenis der Versteeningen, en de Rangschikking der Terreinen.
Daarop volgt eene omstandige beschrijving, naar volgorde van ouderdom, der vetschillende vormingen of stelsels, met een zestigtal verdiepen. Vooraf wordt dan steeds het voornaamste gemeld wat
betreft dieren- en plantenwereld, waarna overgegaan wordt tot opgave en bespreking der voormamste
Neerzettirgen uit de vei schillende verdiepen. Voor de Eerste en Tweede Tijdrekening wordt het
1 eeuwenaandeel ingenomen door het Walenland, alwaar terteinen boven of tegen de oppervlakte
treden die in Vlaamsch Belgie eni el voorhanden zijn in den diepen ondergtor d. De behandeling van
de Derde en Vierde Tijdrekeningen, die vooral Vlaamsch Belgie aanbelangen, beslaat nog een vijftigtal bladzijden op de 140 van het werk, wat een betrekkelijk zeer groote er h ou ding is. Hierbij werd
In hoofdzaak medegedeeld wat ten huidigen dage kan aanzien worden als eenigszins vastFtaande.
Telkens wordt verwittigd waar twijfel heerscht of wanneer de zienswijze der Geologen verschillen.
Uit het overzicht der L erde en Vierde Terreingroepen blijkt dan wel hoeveel er reeds verricht en
bevonden werd, maar ook hoeveel er nog moet verricht worden ; het mangelt nog dikwijls aan
bepaald houvast ; K er is nog werk op de plank voor eene zeer lange reeks van jaren . (bladz. 127).
De Schrijver besluit als volgt : K Uit deze bladzijden is blijkende dat de Bodem van Belgie broksgewijze werd opgebouwd, ondanks gedurig afbreken en herkneden, door Moeder de Zee. De Zee
kwam vooreerst uit het Zuiden opdagen, later ook uit het Oosten ; in de laatste tijden uit het Noorden
en Noord-Westen. Standmeeren en Stroomen speelden tusschentijds ook wel een rol van belang.
De natuur heeft Belgie's bodem mild bedeeld ! De bebouwbare laag is nu wel van zeer ongelijke
vruchtbaarheid, maar dit wordt reeds ten deele verholpen en vereffend door de groote werkzaamheid
der bevolking en de aanwijzingen der Wetenschap.
De Bodem van een land is zeker een faktor van belang vocr den bloei van Nijverheld en landbouw ; de voornaamste faktor nochtans voor de welvaart van een yolk is en blijft het yolk zelve :
Rusland's bodem bergt onschatbare rijkdommen en een groot deel van zijn bouwland is van het
vruchtbaarste der Aarde.
Eilaas, wat kan het nu oaten ?
Er valt uit dit boek ongetwijfeld veel te leeren ; hierbij in aanmerking nemende dat « eene yolklooze Geschiedenis niet gemakkelijk leest, in tegenstelling van Geschiedenissen over Volkeren en
Menschen
Een geologische Geschiedenis leest men niet zonder eenige moeite. Onclanks alle pogen en vereenvoudigen blijft zoo'n werk minder een l€esboek dan een studieboek. Aan oningewijden wordt, in
alle geval, een groot aantal voor hen nicts zeggende technische benamingen gelw ard, daar ze vervangen worden door Nederlandsche en, waar noodig, door vervlaamschte benamingen waarvan de
bediedenis dadelijk opvalt en die zonder eenige inspanning kunnen onthouden worden.
M.
Wij wenschen aan het boek van Ing. Jan Sebrechts den verdienden bijval toe !
Inleiding tot de Geologie van Nederland door G. J. A. MULDER 23 1/2 X 14 1/2 — 727 blz.
met circa 50 afbeeldingen — f . B. Wolters Gronningen 1920 — fl. 2 75, geb. 2.90. Wie het zoo
pas gerecenseerde boek van onzen geleerden medewerker Ing. Sebrechts bezit, zal tevens met veel
vrucht het boek van Mulder gebruiken. Dit laatste alhoewel niet zooveel geschreven voor onze
mensen, zal zekere voorstellingen door 1. Sebrechts neergeschreven met nette teekeningen en photos
van landstreken en grondformaties helpen verduideliken. Uit den aard der geographiese ligging
worden in het Nederlands boek meer dan in het Vlaamse de vaak moeilik te bepalen jongste vormingen
behandeld. De twee inleidende werken passen dus zeer wel bij elkaar en we kunr en de lezers die iets
voelen voor de geologie onzer gewesten, niet genoeg op het groote belang van deze twee verdientelike uitgaven wijzen, R. N.
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The wonderland of the Eastern Congo by T. ALEXANDER BARNS F. R. G. S., F. Z. S.,
F. E. S., with. au Introduction by Sir H. H. JOHNSTON G. C. M. G., K. C. B., D. Sc. 25 c. X 17 c.
228 p. with 83 full page illustrations and a map of the journey. — G. P. Putnam's Sons London &
New-York May 1922. — In de laatste tijden is er geen boek over Midden-Afrika verschenen dat met
zooveel kleur, kunst en wetenschappelike opmerkingsjuistheid het natuurleven onzer zoover afgelegen
kolonie schildert. Tot in de meest zakelike redeneeringen bliift de schrijver-ondekkingsreiziger
boeiend. De lezing van het boek gaat van de eerste bladzijde tot de laatste zonder dat een maal
de nieuwsgierigheid voor het geheimnisvolle en het leergi erige voor het onbekende verzwakt.
De schrijver en diens gade hebben jaren lang in Afrika doorgebracht en de oneindigheid der savana,
der berglanden en oerwouden met hun schreden gemeten. Het verhaal met zijne honderde tegen
komsten, ‘vonderlike en alledaagse, leutige en treurige, aangename en schrikwekkende, dwingt tot
meevoelen en rneeleven. De wetenschappelike ontdekkingen en in de eerste plaatst de ontdekking en
de beschrijving van het leven van den nielw gevonden Kivu gorilla, in de Hagenia wooden der
Ruwenzori hellingen, de beschrijvingen van de dwergvolkstanimen van het Hurl woud, en de Anioto
Secte of « Human Leopards », de gewoonten en gebruiken van de Wabalistammen in de Oosten
provincie, zijn bijdragen die het boek van Barns eene der beste plaatsen verleenen in de reeks der
Coloniale werken over Midden Afrika.
Mr & MrS Barns zijn vertrokken van Kambove langsheen de Lualaba tot Kabalo, vandaar hebben
zij den 6 paraleel gevolgd tot Albertville op het Tanganika meer. Na den overtocht tot Kigoma
hebben zij de tocht naar de Ruanda-Kivu aangevangen langs Gottdorp, Kitega tot R:ibengera en
Kisenji, dan recht het Noorden in langsheen het Edwardmeer naar het Oerwoud van de Semliki ter
bestijging van den Ruwenzori; daarna steeds Noordwaarts naar Iruma om vandaar de maandenlange,
moeizame terugreis naar Europa langs het Ituri en Aruwimi woud tot Stanleyville en den Congostroom
te beginnen. Wij wagen het niet een verslag over den inhoud van het boek te schrijven, het zou ons al
te ver brengen en ons nopen meer dan eene bladzijde in vertaling of te schrijven, alleen laten wij de
opschriften der twaalf hoofdstukken volgen om den belanghebbenden aan to toonen dat het boek
geene drooge opsomming van wetenschappelike gegevens daarstelt :
The Katanga — Lake Tangagika — The Waha and Barundi — Lake Chochoa and the Ruanda
— Lake Kivu — The Virunga Volcanoes — Gorilla Hunting — The Ruchuru and Ruindi Plains —
The Lions of Lake Edward — The Ruwenzori Mountains — Okapi Hunting — Wambuba cannibals
— Our last « Safari » — Down the Congo — Elephants — African Entomology — Cinematography —
In een bijvocgsel spreekt schrijver over zijne entomologiese bevindingen die !een der hoofddeelen
zijner reis in het zwarte wonderland hebben uitgemaakt. R. N.
Michaels Fiihrer fur Pilzfreunde. — Systematisch geordnet und ganzlich neu bearbeitel von
ROMAN SCHULZ — Ausgabe E (Erste Lieferung). 1 -- 33 kleurafb. Druck und Verslag von FOrster
& Borries. Zwickau 1922. — Deze eerste aflevering bevat volgende platen : Amanita caesarea —
A. phalloides (viridis). A. verna -- A. mappa—A. mappa v. alba — A. junquillea— A. porphyrea (incl.
A. recutitus) A. pantherina (I)ennebosvorm) — A. pantherina (Lommerbosvorm) — A. excelsa — A.
spissa — A. muscaria — A umbrina — A. rubescens — Lepiota procera -- L. rhacodes — Tricholoma
focale — T. colossus — T. albobruneum — T. flavobruneum — T. pessundatum — 1'.
sejunctum v. coryphayeus — T. equestre — T. portentosum — T. vaccinum — T. imbricatum — T.
rutilans — T. rut. v. variegatum — T. saporaceum v. virens — T. sulfureum — T. leucocephalum —
T. album — T. gambosum — T. boreale — T. irinum.
Volgench2 platen zijn nieuw (komen dus niet voor in de vorige uitgave) : Amanita verna Bull. A.
pantherina. A. excelsa. — Tricholoma focale Fr. — T. pessundatum Fr. (incl. Ag. Stans Fr.) T.
sejunctum Sow. v. caryphaeus Fr. — T. imbricatum. (T. vaccinum Pers in deze uitgave was vroeger
afgebeeld voor T. imbricatum Fr.)- T. sulfnreus. — T. leucocephalum Fr. (vroeger onder de naam
van T. album. Schff.) T. irinum Fr. (Ag. cyclophilus Lasch).
Een overgroot deel der vroegere platen hebben in deze laatste uitgave nieuwe namen gekregen.
Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het vergelijken der nieuwe, omgewerkte en volledigere
editie met de vroegere. Dit wordt noodzakelik, wanneer men vaststelt dat sommige platen namen
dragen die op heden in tegespraak komen met de opvattingen der meeste mycologen. Langs een
anderen kant ware het ook zeer wenselik dat de schrijver in zijn voor of nawoord enkele toelichtingen
geven zou over de mikroskopiese verschillen van sommige moeilike vormen, wij noemen alleen als
voorbeeld : T. collossus Fr. en Armillaria robusta Sm. Wij moeten schrijver dankbaar zijn voor de
mooie platen van A. pantherina D. C.
Verschillende platen der vorige uitgaven zijn weggelaten, (z. Lepiota) daarom is het noodzakelik
de twee Michaels ter beschikking te hebben. Het werk zal volledig zijn in 10 afleveringen.
R. N.
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Les Champignons de Belgique par M. BEELI & M. L. DE KEYSER. — 21 c. X 14 c.— 282 blz.
en 125 afb. in den tekst. — Les Naturalistes Belges. Bruxelles, 1922. — De eerste paddestoelen flora
van Belgie beantwoordt aan het doel van de schrijvers, namelik van deze zoo interessante gewassen
aan het groot publiek te leeren kennen. Het eerste deel van het boek bevat, na een voorwoord van
Mad. Rousseau en een inleidend woord van den schrijver, de inleidende begrippen tot het leeren
erkennen en kennen van de groote groepen uit de zwammenwereld. De flora op zich zelf genomen
behandelt alleenlik de Bladzwammen, daarom zou het boek met meer recht de naam dragen van
Les Agaricacees de Belgique. Wij hebben de laatste weken de flora meermaals tot het oppervlakkige
bepalen aangewend, en zijn er steeds in gelukt op de rechte baan, die ons tot grondiger onderzoek
moet Leiden, aan te landen. En dat is niet weinig gezegd ! Ons dunkens is voor onze streken de
Flora van Beeli & De Keyzer (voor wat de Agaricaceen betreft wel te verstaan) minstens even doelmatig als de Flora van Costantin en Dufour. Deze laatste bevat te veel Zuider soorten, welke hier
nooit of zelden N oorkom e n en wier opsomming in de bepalingstafels maar voor gevolg heeft, den
beginneling herhaaldelik te doen missen.
Van groot belang is de sporenmaat die bij de meeste soorten (vg. A. Ricken) vermeld staat. Het
kan niet genoeg herhaald worden dat men maar met zekerheid de zwammen kan bepalen wanneer
men het mikroskoop bij de hand heeft. Zonder dit, ontaard de mycologie tot een geheugen spel van
het leeren onthouden van een min of meer talrijk stel gekleurde plaatjes. We zouden dit mogen
noemen « La deformation professionelle ».
Wij vinden enkele wijzigingen door de schrijvers aangebracht in het rangschikken der soorten,
z.valt het geslacht Annularia met zijn kenmerkende intens roze sporen bij Lepiota.Hier weze herinnert
dat A. R. het zelfde doet en zelfs v oor Clitopilus, dat door den duitsen geleerde onder Paxillus wordt
gebracht.
Wat de Cortinarii betreft kunnen wij tot nu geen gedacht vormen over de waarde der dichotomiese tabel, aangezien het seizoen tot nog toe weinig of geen zulke planten in de omstreken van
Antwerpen heeft toegelaten. Russula & Lactaria zijn wel uitgewerkt. Deze twee geslachten zijn rijkelik
vertegenwoordigd in Belgie.
Volgens onze meening nochtans geeft het boek geen juistig beeld van de verspreiding der Bladzwammen over geheel het land omdat het dit niet vermag in den huidigen stand onzer floristiese
kennis der myceten hier te lande. Noemen wij alleen de Kempen van Antwerpen en Limburg. Buiten
hetgeen verscheen in het Natuurw. Tijdschrift, en een paar uitstappen van E. P. Paque, Mesd,
Rouseau en Bommer en enkele vondsten:van Ing. Sebrechts is er van de Kempiese Myceten flora niets
gekend en het zal nog jaren duren vooraleer een zwammen flora voor de Kempen tot stand zal
komen. Wij verwachten van de schrijvers dat zij er eenmaal zullen toekomen een flora van het
Zonienwoud semen stellen, (cum icones Het materiaal ligt voor de hand in het systematiese deel
van het onderhavige werk.
Het tweede deel van het boek handelt uitvoerig over de vergiftingen door zwammen erg hunne
voedingswaarde, voorts de beteekenis der zwammen in nijverheid en geneeskunde, een kalender
der eetbare zwammen, de verkoop der paddestoelen en ten slotte eene korte bibliografie.
Het boek is zeer aan te bevelen voor alwie paddestoelen wil leeren bepalen.
R. N.
Les Algues marines des COtes de France, — WUITNER EMILE. — Encyclopedie pratique
du naturaliste, Paul Lechevallier, Paris VI. 15 fr. — Als deel VII van bovenvermelde encyclopeadie
verscheen dit boekje van 112 gekleurde platen voorzien en 135 teekeningen. Het geeft de meest voorkomende macroscopische zeewieren welke we ook aan onze kust kunnen vinden. Het zal dus door
velen met genoegen ter hand genomen worden. Van elke soort worden opgegeven de synonimen, de
karakters en de vindplaatsen. De illustraties zijn voor 't meerendeel gekleurd en dit maakt het boekje
bijzonder aantrekkelijk. Aan de hand van dit werkje zal elke leek de mooie wiervormen, welke ook
aan onze kust voorkomen, kunnen bepalen.
In de inleiding geeft de schrijver een korte algemeene aanwijzing over het verzamelen en het
prepareeren der zeewieren, een overzicht van de wieren in het algemeen en de zeewieren in het
bijzonder.
Aileen het gedeelte van de microscope en het microtome hadden dienen weg te vallen, daar het
te kort is om een leek iets te leeren en een langere behandeling van dit gedeelte in een boekje als dit
niet mogelijk is.
Hierop volgt een dichotomische tabel van alle families en geslachten, die in het boek besproken
worden. Schrijver gebruikt hierbij een methode door Rabenhorst in zijn klassiek geworden flora
voor het eerst ingevoerd en sindsdien zeer ten onrechte door anderen niet meer toegepast. Ze komt
hierop neer, dat van de verschillende families eventueel ook van de geslachten een bepaald type als
voorbeeld in teekening te gegeven wordt.
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Vooral de beginneling, die met de technische termen nog niet ten voile vertrouwd is, is gedwongen de verschillende zinnen uit de dichotomische tabellen met figuren te vergelijken.
Wanneer deze nu in de tekst voorkornen kan er voor hem twijfel ontstaan of hij soorten gekozen
heeft waarbij de bepaalde eigenschap duidelijk te zien is of niet, In voorkomend geval is alle twijfel
uitgesloten. Het is alleen maar jammer, dat de gegeven figuurtjes aan de moderne eischen aan
dergelijke illustraties gesteld niet voldoen.
Hetzelfde geldt echter niet voor de gekleurde platen van de tekst zelf, waarover we hierboven
gesproken hebben.
Dient nog vermelding het derde gedeelte waarin de schrijver behandelt de handelswaarde van
zekere wieren, vooral in enkele landen als Ceylon, Java en Japan.
P. v. 0.

Mengelmaren.
A.

Kongoleesche Voorwerpen. — Te koop aangeboden :

1) een verzameling gewijen en horens van Kongoleesche Antilopen en Buffels
2) een partij huide van Apen, Jakhalzen, Otters, Wilde Katten, Jachttijgers, Hyena's, Boa's, enz.
3) een stet Bogen, pijlen, lansen en Kabinda-bijlen
4) een lot inlandsche huishoudelijke artikels, zeer belangrijk op gebied van rassenkunde.
Voordeelige prijzen volgens overeenkomst, na onderzoek der objecten.
Willem Passchael, — 17, Bergstraat. — Lage Kaert. — Brasschaet-bij-Antwerpen.
B. Te bevragen op het secretariaat
Schneider : Handwortenbuch der Botanik (1917) Nieuw.
Strasburger-Koernicke. Botanisches Praktikum. (6 aufl,) 1922. Nieuw.
Dr. W. Neger. Biologie der Pflanzen geb. (1913). Nieuw,
A. Ricken. Die Blatterpilze 2 Bde met 112 kleurplaten. Nieuw.
Sachs-Villatte. Franz-Deutsch en Deutsch-Franz Wortenbuch 2 Bde. Nieuw.
E. Hentschel. Das Leben des Siisswassers.
Putzlitz-Mayer. Land Lexicon 6 Bde. geb. met talrijke kleurplaten ;1914).
Meyers. Konversations Lexicon 24 Bde. in leder gebonden. Nieuw
Martins. Flora Brasiliensis (kompleet).
Handwortenbuch der Naturwissenschaften 10 Bde. (1915) Nieuw.
Knuth P. Bliithenbiologie 5 Bde. Nieuw
F. Crepin. Guide du botaniste en Belgique (zeldzaam).
Notes. 4 et 5 fasc. (zeer zeldzaam).
Fiore de Belgique 3' ed.
Buisseret. L'Arboriculteur. Vol I tot X (1874-1884).
J. Kickx. Fiore cryptogamique des Flandres (2 de deel).
J. Sachs. Physiologie vegetate (1868).
Bulletin de la Soc. Linneenne de Bruxelles Vol. I-X,
Sedert geruimen tijd vergadert deze
Micrologisch genootschap van Antwerpen.
belangrijke afdeeling wekelijks in het Onderwijsgesticht, Lange Gasthuisstraat.
De leden van Wet. Kring en D. v. Mauden die over een mikroskoop beschikken komen daar
bijeen onder de leiding van heer E. Frison, micrograaf der stad om de water microfauna en flora
der omstreken te leeren kennen. Het belang dezer avonden is buitengewoon groot aangezien de waarnemingen geschieden op levende dieren en planten,welke den dag zelve in de,in dit opzicht zoo bizonder rijke waters der Antwerpse omheining gezameld worden. Vele liefhebbers, zijn nu te wege om
zich een mikroskoop aan te schaffen, ten einde ook van deze eenige gelegenheid te kunnen genieten.
Heer Frison is bereid de belanghebbenden hierover raad te geven. alsook over het maken van
planktonnetten, het verzamelen, het fixeeren van het materaal enz.
In deze tijden van «geld uitgeven» is het niet gewaagd te veronderstellen dat er ernstige jongelui
genoeg zijn om geld te besteden aan een toestel dat hun « een nieuwe wereld » zal veropenbaren een
toestel dat hun nog het tiende deel niet zal kosten van den prijs van een motofiets, of toch zeker
minder dan de somme die velen jaarlijks tot vervelens toe in cinema en music-halls verteren !
Voor nadere inlichtingen schrijve men naar Heer E. Frison, Balansstraat 71, Antwerpen.
—
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES, WHO READ ENGLISH

Trelease,PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound, 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Urbana, Ia., U. S. A.

De Beukelaer's Fabrieken
BISCUITS & CHOCOLADE
Kapitaal : 15.000.000 Fr.

De grootste Biscuitfabriek van het vasteland
Gesticht in 1870.
Oppervlakte : 20.000 M 2
Drijfkracht : 900 p.k.
Jaarlijksche voortbrengst :
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ALLE Intellectueelen. Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze Brij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.
Prijs der afdruksels.
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Kunst- en Handelsdrukkerij

J. VAN WESENBEECK
•

Co nstitutiestraat, .74, Antwerpen.

B&onder ingericilt voor het uitgeven van WetenschappehYke Werken.

sIJ

Ea

M

Ls-J

Ea

September-December 1922. Verschijnt maandelijks.

Jaargang

Abonnement : 17 fr per jaar. Losse nu mmers fr. 1,50

Voor Nederland : 7 fl.

Postcheckrekenin ..r

nv

76428

Natuungetenschappelijk
Tijdschrift
Tolk von het Manisa Notuurkundig Congres en van den
toletenschappelijken Bring van Antwerpen
OPSTELRAAD:

I)

Dr med. H.Allaeys, Antwerpen ; Dr sc. A.Biltris,Eecloo; Dr sc.J.FI.Boonroy, Antwerpen ;
E. H. C. Camerman, Wachtebeke ; Hgl. Dr med. Fr. Daels, Gent ; Hgl. Dr sc. Cam. De
Bruyne, Gent ; M. de Decker, Antwerpen ; E.H. A.De Jaegher, Poperinghe ; F. De Roy,
Deurne ; Hgl.veeartsf-eop. Frateur,Leuven ; Edw.Frison, Antwerpen ; Dr med. J.Geerts,
Brussel ; Dr sc.J.Gillis, Gent ; L.Giitay, Pr, -)1.A Havermans, ‘nrwerpen; Dr sc.J.P.Lotsy,
Velp (Nederl.) ; R. Naveau, Antwerpen ; Dr sc. A. L. Notenbaert, Turnho.it ; Dr sc.A. PH,
Mortsel ; Dr sc. G. Poma, Antwerpen ; E. Pop,)e, Antwerpen ; Dr sc. J. Poppe, Gent ;
Hgl.Dr A. Reychler, St Nikolaas ; Dr med. F. Sano, Gheel ; Dr sc. H. Scheerlinck,
Gent ; Ldb. Ing. J. Sebrechts, Brecht ; E. H. Prof. L. Senden, Antwerpen ;
Dr med. et sc. Fred. Speyers, Antwerpen : E. H. Dr sc. A. Van Beirendonck,
Antwerpen ; E. H. Hgl. Ldb. Ing. J. Van Biggenhout, Leuven; HO. Ldb. Ing. Cyr.
Van Damme, Gent ; Dr sc. R. Van den Dries, Antwerpen ; Hgl. Dr sc. A. J. J. Van de
Velde, Gent ; E. H. A.Van de Werf, Mechelen ; lig! Dr sc. Van Hove, Gent ; Dr sc.R. Van
Melckebeke, Antwerpen ; E. H. Dr sc.Van Molle, Mechelen ; 0. Van Schoor, Apotheker,
Antwerpen ; Dr sc.C.Vermoesen, Elsene ; Hgl. Dr sc. J.E.Verschaffelt, Haarlem (Nederl.)

Penningmeester : M. de Decker

Schrifver : R. Naveau

Van Leriusstraat, 53, Antwerpen.
Beeldekensstr. 272, Antwerpen.
Dr med. J. Geerts, 69, Gentschesteenweg.
Gouwsekretariaten : BRUSSEL
Dr sc. J. Gillis, 3, Yzerdreet.
GENT
HERENTHALS Aug. Keersmakers, (Bouwel).
Jos. Van Tichelen, 91, Vaartstraat.
LEUVEN
MECHELEN
E. H. A. Van de Werf, Klein Seminarie.
Dr sc. A. L. Notenbaert, 20, Groote Markt.
TURNHOUT
Sekretariaat : Nederland. Hgl. Dr sc. J. E. Verschaffelt, 14, Vredehofstraat, Haarlem.
Sekretariaat : Ned. Indle. Dr Paul van Oye, Tasikmalaia, Java.
Het abonnement loopt van of de maand der inschrping.

Studenten inschrifitingen moeten op de sekretariaten genomen worden (ab. 10 fr.)

E]
Typ. J. Tae Weeenbeek, Ant ernes

FOTOGRAFEN
verliest geen tijd met zoeken

gebruikt steeds

GEVAERT RIDAX
(Gaslicht Papier)

Wordt gefabriceerd in

Zacht - Medium - Hard
Voor elk soort negatief

de passende gevoeligheid

4de Jaargang

September-December 1922

Natuummetenschappelijh Tfidschrift
Talk van het
Manisa Natuurhundig Congres en an den Wetenschappelijhin Ring van Antwerpen.
INHOUD. — De cekonomische beteeken!s der natuurwetenschappelijke onderzoekingen
in Nederlandsch-Indie door Dr. Paul van Oye. — Eenige mededeelingen orntrent het voorkomen
van artesisch water in Nederland door mijningenieur D. Verbeek.— Verbetering der vruchtcultuur
door middel van Selectie

P. Brandts.

—

door

Prof. A. M. Sprenger, — De Kieming der Zaden door

Plaatselijke Dier- en Kruidkunde, — Boekennieuws. — Mengelmaren.

De oekonomische beteekenis der
natuurwetenschappelijke onderzoekingen
in Nederlansch-Indie,
door Dr PAUL

VAN

OYE. (*)

Toen het bestuur van de vereeninging « Het Vlaamsch Natuur- Wis- en
Geneeskundig Kongres » mij vroeg of ik dit jaar een mededeeling geven
wilde heb ik beslist ontkennend geantwoord, omdat ik door drukke werkzaamheden er niet aan kon denken een wetenschappelijke bijdrage op te
stellen.
Doch het bestuur hield vol en kwam op het verzoek terug, maar nu in
gewijzigden vorm, namelijk ik zou in de gecombineerde vergadering der
wis- en natuurkundige afdeelingen het woord voeren.
Dit trok me ten zeerste aan, want uit den acrd van doze vergadering is
of te leiden, dat men van mij geen zuiver wetenschappelijke 1)ehandeling
van een onderwerp uit mijn speciaal gebied verwacht en ten tweede geloof
ik iets te zeggen te hebben, dat van eenig nut zou kunnen wezen in wijderen
kring, dan lien van uitsluitend biologen, medegedeeld te worden.
Als gevolg van het feit, dat deze mededeeling niet uitsluitend voor
vakmenschen bestemd is, client in de eerste plaats aangemerkt te worden,
dat op de documentatie der aangehaalde feiten en meeningen maar voor
zuiver nadruk zal worden gelegd als dit onontbeerlijk is om mijn gezegden
te staves.

(*) Lezing gehouden in de vergadering der afdeeling Natuurwetenschappen van het XXV VI.
N. W. en G. Congres te Brugge, Oogst 1922.
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Van ten zuiver wetenschappelijke bewijsvoering zal bier geen sprake
wezen; zij, die op de zaken nader wenschen in te gaan verwijzen wij naar
de desbetreffende publicaties en in de eerste plants naar het eenig absoluut
o-vertuigendl;ewijs: het weten door eigen beschouwing.
Het is echter niet aan eenieder gegeven zeven jaar in de Nederlandsche
kolonien te kunnen doorbrengen en (le bewijzen voor mijn stelling zijn zoo
overtuigend dat ik me vlei met de hoop, dat velen Uwer, zoo niet alien na
mijn lezing mijn zienswijze zullen deelen.
Dan zullen we ook dragers worden van een gedachte, die meer en
meer moet ingang vinden bij de ontwikkelde Belgen en bij hen, die geroepen zijn om ons land en zijn kolonie te besturen.
Wanneer we de geschiedenis nagaan, dan zien we dat in vroegere
eeuwen de zeevaarders, die op avontuur uitgingen en de wereld rondreisden, in de eerste verte niet het minste begrip hadden van wat wij nu een
kolonie noemen. Voor hen waren de verre strekken niets anders dan
landen waar men allerbei waardevolle produkten kon halen, die met groote
winst in Europa verkocht werden.
Kruidnagelen, nootmuskaat en andere tropische specerijen, daar was
het hun om te doen.
Hoe die vreende volkeren leefden en wat ze deden boezemde hun
maar weinig belangstelling in.
Hoogstens gebeurde het wel eens, dat een of ander eigenaardig
produkt, liefst een wondcrlijk of verhazingwekkend Bier ter staving banner
fantastische verhalen medegebracht werd. Zoo kwamen bier en daar in de
verzamelingen der oude « rariteitskamers » de opzienwekkende stukken
van zoogvisschen Pristis, de wonderlijke koffervischjes en de schrikinboezemde opgeblazen huiden van Tetrodons voor.
Doch ondertusschen kwamen ook scheepsladingen waardevolle produkten binnen en ter wille van die laatste werden er posten in de vreemde
streken opgericht, die voor doel hadden deze produkten op te hoopen en
op te stapelen om zoodoende bij aankomst der schepen geld en vooral tijd
te besparen en toch een belangrijke lading te verzekeren.
Vanaf de eerste tijden zien we de wisselwerking tusschen de idealistische natuurliefhebbers en de geldzuchtige handelaars. Toen, evenals nu
onder een gewijzigden worm het geval is, gingen er natuurliefhel)bers, die
uit den aard der zaak altijd arme drommels zijn, in dienst van het geld naar
de verre gewesten en, hetzij als ambtenaar van de « Oost Indische Comp agnie » hetzij als lijfarts van een of ander voornaam beer wisten ze in hun
vrijen tijd nog voldoende te werken um de wetenschap met reuzenschreden
vooruit te brengen.
De « Ambonsche rariteitskamer », de « Hortus Malabaricus ›) en zooveel
andere standaardwerken, die de grondvesten zijn van de natuurwetenschappen in Indie ontstonden op deze wijze.
Maar de vertegenwoordigers der blanke kooplieden hadden het niet
altijd gemakkelijk en moesten meer clan eens hun Leven met wapengeweld
verdedigen. Wat wonder dat weldra de gedachte ontstond de vreemde
volkstammen met geweld tot onderdanigheid te dwingen.
\Vie ziet niet hoe uit deze twee voorgestelde elementen het begrip van
een kolonie langzamerhand moest ontstaan ?
Het is nu ook duidelijk, dat koloniseeren in de tegenwoordige betee-.

kenis van het woord niet bestond. Een kolonie was in dien tijd niets anders
als een land, waar men haalde, wat er te halen was, meer niet. Dat er dus
van verspreiding der beschaving of \vat ook van dien aard geen sprake kon
zijn ligt voor de hand. Edoch, wie produkten uit het binnenland viug en
goedkoop naar de trust wil krijgen moetover wegen beschikken en wie
regelmatig over bepaalde produkten beschikken wil mag niet afhankelijk
zijn van de willekeur van de een of andere onl)eschaafde volksstam.
Zoo komen in de koloniale geschiedenis, onwillekeurig misschien, doch
werkelijkheid zeker, twee elementen van beschaving in het tot nog toe vage
begrip van koloniseeren. Immers, verkeerswegen en discipline zijn in de
heele geschiedenis der menschheid steeds de eerste factoren der beschaving
geweest.
Onbewust treden de Europeesche volkeren nu in hunne bezittingen op
als verl)reiders der beschaving.
Men 1)egrijpt, dat het niet mogelijk is in een paar regels zoo een grout
onderwerp van de menschelijke geschiedenis te omschrijven.
Pas heb ik zooeven de twee onbewuste faktoren gerr)eml of er dringt
zich in mijn geest een andere op en wel een bewuste, n.l. de rol der verschillende kerkgenootschappen.
Deze sturen zendelingen naar de kolonien met een zuiver idealistisch
doel, maar ook hun doel kunnen ze niet bereiken zonder in de eerste plaats
aan beschavingswerk te doen.
Terwijl handel en politick in de verste verte er nog niet aan denken urn
de beschaving in de kolonien te verbreiden treden in Europa de breedere
menschelijke begrippen zoo op den voorgrond, dat ook bier als altijd en
overal de politick zich van de meest heerschende gedachten meester maakt
urn ze tot een wapen te maken, dat, als het te pas komt, behendig zal
kunnen gebruikt worden. Vooral daar waar goud, diamant of andere
belangrijke ertsen of elementen als radium te vinden zijn moot men met
de al te groote bezorgdheid de politici um vooral en in de allereerste plaats
aan beschavingswerk te doen steeds rekening houden.
Nu beginnen de policiti met groote woorden te schermen, doch ook
bier weer is het voor de geestelijke ontwikkeling van de menschheid van
het grootste belang, dat eenmaal vooruitgestelde begrippen tegen alle
hedoeling in vasten voet krijgen en slit heeft samen met nog veel andere
invloeden tot gevolg, dat het moderne begrip koloniseeren zich haan breekt
en we nu ook als de meest geldende opvatting mogen weergeven, dat under
koloniseeren verstaan wordt : door middel van de beschaving een vreemd land

op een wijze te beheeren, dat de ceconomische en kultureele belaven van de
kolonisten en van de inheemsche bevolking et -by gebaat zijn.
Het is mijn overtuiging dat we op een keerpunt staan ten opzichte
van het begrip koloniseeren en de zooeven uitgesproken omschrijving
amper nog de nicest vooruitstrevenden zal voldoen, maar indien ik
U zei Tangs welken weg mijns inziens de kolonisatie der tropische landen
zich zal ontwikkelen, dan zou ik op een glimlach onthaald worden.
Maar het ligt niet in mijn bedoeling um in deze vergadering speculatieve meeningen vooruit te stellen. \Vie met aandacht naar wat volgen zal
wil luisteren zal misschien ook begrijpen hoe ik de verdere ontwikkeling
cler kolonisatie geloof te mogen voorzien ; voor het gestelde doel is het
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echter van belang dat we objectief blijven en ik geloof daarom niet beter te
kunnen doen dan de meest gangbare meening weer to geven en mijn geheele
verdere betoog daarop te steunen, hoewel ik zelf deze meening beschouw
op het punt te staan als verandert te worden aangezien.
Nu hebben we in breede trekken de algemeene ontwikkeling van het
begrip koloniseeren weergegeven. Beschouwen we thans NederlandschIndio.
Reeds Soo jaren is Nederland in het bezit van Oost-Indie, dat naar het
oordeel van de meest gezaghebbende deskundigen als voorbeeld dienen
mag van een goed georganiseerde kolonie.
Verliezen we echter niet uit het oog, dat wat Nederland in Oost-Indie
bereikt heeft, de vrucht is van drie eeuwen ervaring. Dit is een groot
voordeel, doch, maar we mogen bij de vergelijking met Congo, niet vergeten
dat aan dit voordeel ook nadeelen verbonden zijn en in de eerste plaats dit,
dat da'ar waar in Nederlandsch-Indic door langzame evolutie minder
gunstige omstandigheden ontstaan zijn, deze niet zoo maar ineens kunnen
veranderd worden, terwijl wij daarentegen de door ervaring van anderen
als doeltreffendst erkende maatregelen in veel gevallen zonder meer in
Congo kunnen invoeren.
Doch nu ter zake.
Wat het meeste treft bij een eersten rondblik in Nederlandsch-Indie
is, dat de Nederlanders naast de zorg voor veiligheid, bestuur en ontwikkeling der Inlandsche bevolking twee groote punten op den voorgrond
stellen.
ste de gezondheid van blanke en inheemsche bevolking te verzekeren.
2de de opbrengst van het land zooveel mogelijk te verhoogen.
Wat de gezondheid van den blanke en tevens van de inlanders betreft,
er meet gezegd worden, dat Nederland langen tijd de groote belangrijkheid
van (lit punt niet begrepen heeft en het is nog niet zoo heel lang geleden
dat de Hollanders op een internationaal congres voor tropische hygiene
hebben moeten te hooren krijgen, dat Holland niettegenstaande het in het
1)ezit was van zulke uitgebreide kolonien zoo goed als niets op het gebied
van tropische hygiene gedaan had.
Dit verwijt was niet in doovemansooren gevallen. Dort nadien werd
de burgerlijke geneeskundige dienst ingericht en begon men met ernst en
nauwgezetheid de tropische hygiene te bestudeeren.
Het gevolg bleef niet uit. Talrijke streken van Oost-Indie werden op
zoo grondige wijze geassaineerd, dat ze als blijvend bewoonbaar voor
Europeanen mogen beschouwd worden.
\Vat voor den buitenstaander zeker als het sprekendst bewijs van de
energie, de kennis en het mtuwgezet organisatievermogen, waarmede de
Hollanders zich op het gebied der tropische hygiene aan het werk gezet
hebben, is wel het felt, dat men zeggen mag : men kan niet meer op de hoogte

der tropische hygiene zijn zonder kennis te hebben genomen van hetgeen de
Nederlanders in Oost- Indie verrichten.
Het Instituut Pasteur van Bandoeng is een model inrichting en van
alle kanten der wereld komen de geleerden om te zien hoe er gewerkt wordt
en wat men er duet om Nederlandsch Oost-Indie gezond te maken.
Nemen we een voorbeeld : Java alleen zonder Sumatra, Borneo,
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Celebes, Nieuw Guinea, de Molukken en alle kleinere eilanden van den
Oostindischen Archipel telt ongeveer 3o millioen inwoners, terwijl het
aantal inwoners van Holland zelf slechts ± 6.5oo.000 bedraagt. Welnu,
niettegenstaande dit groote verschil en niettegenstaande alle moeilijkheden,
die een kolonie oplevert, mag men zeggen, dat op Java groote pokkenepidemien niet meer voorkomen. De Hollanders hebben deze ziektc onder (le
de knie op Java en zoo gaat het met alles.
Dr DE VOGEL, het hoofd van den Burgerlijken Geneeskundige dienst
in Indie, heeft een middel gevonden om, hoewel er nog geen Burgerlijken
stand in Nederlandsch Indie bestaat, een driemaandelijksch statistisch
overzicht te geven van de sterfte in de verschillende administratieve
indeelingen van Java.
Men begrijpt het groote nut van zoo een methoden van handelen.
Om de drie maanden wordt er een kaart gemaakt, waarop in kieuren
het gemiddclde sterftecijfer aangegeven wordt van de verschillende districten van Java. Zoodra een plaats door zijn kleur de aandacht trekt, dus
een onrustbarend gemiddeld sterftecijfer vertoont, gaat een arts van den
Hygienschen dienst naar de plaats om de oorzaak na te gaan en de noodige
maatregelen te treffen.
De malaria, de pest, de pokken, de typhus, de cholera en andere
tropische ziekten worden met succes bestreden en men mag gerust zeggen,
dat de tijd niet ver meer of is, dat al deze schrikbeelden van den Europeaan
in Indie pratisch gesproken niet meer zullen bestaan. Daarmede wil ik
zeggen, dat al deze ziekten den blanken in Indie niet meer in hoogere mate
zullen verontrusten, dan dit in Europa het geval is.
Ik zou hier verder in detail moeten gaan, maar de organisatie van
den hvgienischen dienst in Indie kan op zichzelf in een lezing van een
pair uren niet eens overzichtelijk weergegeven worden.
Laat ik even enkele van de allerbelangrijkste punten aanstippen.
De School tot Opleiding van Indische Artsen te Batavia en de Nederlandsch Indische Artsenschool te Soerabaja zijn twee instellingen waar
jongelieden van het land, zoowel inlanders, Chineezen, als Indo-Europeanen of zelfs Europeanen een opleiding krijgen tot wat wij hulpdokters
zouden noemen.
Wie door dit woord echter de meening zou opdoen, dat we hier met een
soort minderwaardige opleiding te doen hebben zou zich ten zeerste
vergissen.
\Vaar ik zelf gedurende twee jaar te Batavia aan de School tot Opleiding van Indische arisen de lessen van dierkunde en vergelijkende anatomie alsook een reeks capita selecta gegeven heb, waarin in de eerste plaats
(le dierlijke parasieten van den mensch behandeld werden, geloof ik met
kennis van zaken te mogen l)eweren, dat deze instellingen lang niet als
minderwaardig mogeri Leschouwd worden en als ik zeg, dat men er hulpdokters vormt, dan is dat alleen omdat deze instellingen op het oogenblik
nog niet als hoogescholen erkend worden.
Aan den burgerlijken geneeskundigen dienst is verder vast verbonden
een zooloog en nu en dan worden specialisten op zoologisch gebied tijdelijk
naar Indie gestuurd om een bepaald onderwerp nader te onderzoeken.
Na de onderzoekingen van Dr N. H. SWELLENGREHEL op dit gebied
mrg men zeggen dat zoowel de muskieten van Nederlandsch Oost-Indie
inne larven bekend zijn.

Na de voorafgaande noodzakelijke onderzoekingen van dezen en
andere zoologen kan nu de strijd tegen de malaria met succes ondernomen
worden.
Volgens l)ekomen inlichtingen is er in Katanga een « Ligue antimalarique » gesticht geworden en in verband met hetgeen ik in Nederlandsch
Indic gezien heb, ben ik zoo vrij geweest in « 1'Essor colonial » van
Antwerpen de aandacht erop te vestigen, dat in de eerste plaats de gevaarlijke muskietensoorten en hun eigen levencvclus moeten bekend wezen,
alvorens men een campagne tegen de malaria met succes kan ondernemen.
Het wekt eenigszins een glimlach, wanneer we zeggen, dat tot nog toe
de in Congo voorkomende muskieten niet grondig systematisch bewerkt
zijn, laat staan hunne larven en dat van de biologie van elke soort op
zichzelf zoo goed als niets geweten wordt : het is dus uitgesloten dat er
ernstige proefondervindelijke onderzoekingen op grootere schaal zouden
plaats gehad hebben.
\Ve kuunen helaas bij het zoo belangrijke punt van den geneeskundigen
dienst in Indic niet larger blijven stilstaan. Wie eenigzins een vergelijking
maker wil met Congo, die moet de prachtige uitgaven van den Burgerlijken
Geneeskundigen Dienst en het schittereride Geneeskundige Tijdschrift voor
Nederlandsch India even gaslaan, om daarmede eens te vergelijken wat
Dr DRYEPONDT zegt in No IC) en II van « Notre Colonie >>
Gaan we over tot de eigenlijke natuurwetenschappen.
vinden eerst en vooral de prachtige Plantentuin te Buitenzorg.
Laat ik 1)eginnen met te zeggen dat ik na onderzoek van de gegevens,
die ik ter plaatse kon nagaan, omtrent de wording en vooral de rol van den
geniale Melchior Treub een eigen meening ben toegedaan, doch dit doet hier
niets ter zake.
De Plantentuin van Buitenzorg is een eenige instelling en wat voor de
praktijk van het grootste belang is, dit snag zeker gezegd worden, is dat de
groote cultures rechtstreeks of onrechtstreeks hun bloei en ontwikkeling
aan de plantentuin te danken hebben.
Men vindt er zoo veel mogelijk vereenigd Mlle tropische planten van
de wereld en in verschillende maten er aan verbonden tal van laboratoria,
waar aan zuivere of toegepaste wetenschap gedaah wordt.
Doch, en dit is van het grootste belang, de bedoeling is in de allereerste
plaats nuttig werk te leveren voor de praktijk.
Al wie een plant voor een of ander oeconomisch doel wil benutten kan
ten alien tijde van het laboratorium de juiste determinatie ontvangen en
de botanici aldaar werkzaam, hebben ook als opdracht zich net plantengroepen bezig te houden, die een ceconomische beteekenis hebben.
Zoo heeft gedurende den tijd, dat ik in India was, een der botanisten
de grassen van Java systematisch bewerkt, waarbij ook behandeld werd
de scheikundige ontleding, de waarde als veevoedsel en andere gegevens
van belang- voor de praktijk.
Naast het laboratorium staat het museum voor oeconomische botanie.
Hier -worden de planten in de eerste plaats naar hun handel- en nijverheidswaarde onderzocht en nagegaan hoe en voor wat ze te gebruiken zijn.
Van de hand van den Heer K. HEvNE, hoofd van deze instelling verscheen een schitterend werk in vier deelen : 0 De Nuttige Planten van Nederlandsch Indic ». Dit werk is een bron van wetenswaardigheden over (le
verschillende planten van Indic en het nut dat ze hebben of kunnen hebben.
.
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Doch niet alleen de systematiek en de ceconomische waarde van de
planten hebben hun eigen instelling ook helangrijke onderdeelen Lezitten
nog eigen laboratoria. Zoo hebben we het laboratorium voor het Boschwezen, waar de verschillende boomsoorten naar de waarde van hun
hout bestudeerd worden.
Van elke boomsoort wordt het hout microscopisch, chemisch en vooral
physisch onderzocht het weerstandsvermogen, zoowel aan direkte invloeden als aan invloeden van langeren duur wordt nagegaan en wanneer we
nu weten, dat gelijktijdig hiermede de snelheid van groei en de eischen
voor een goede ontwikkeling eveneens nauwkeurig worden nagegaan, clan
begrijpt men, welk een groote waarde zoo'n laboratorium voor de (economische ontwikkeling van Indie heeft.
Naast dit alles bestaat nu nog een algemeene phytopathologische dienst
en wanneer ik zeg, dat de rol van deze dienst ten aanzien van de plantcnziekten in alle opzichten te vergelijken is met de hygienische dienst veer
den mensch, clan kan 1: met een paar woorden het groote b&ang ervan
schetsen door te zeggen : zooals de hygiene van den mensch door den
burgerlijken geneeskundigen dienst worth behartigd, zoo wordt de hygiene
der planten door de phytopathologische dienst waargenomen.
Ik zou moeten in detail gaan, want uit den aard der zaak is aan elke
vergelijking iets onnauwkeurigs verbonden. Doch waar ik hier onmogelijk
in details treden kan meet ik met bovenstaande vergelijking wel degelijk
het groote belang van den phytopathologische dienst in het licht stellen.
De groote triumph van het belang der natuurwetenschappen voor de
ceconomische ontwikkeling van een kolonie zijn de Proefstations van
Nederlandsch-Indio.
In verhouding tot (le oppervlakte van Nederland en zijn bevolking mag
gezegd worden, dat de cultures van Nederlandsch-Indic aan de spits staan
en dit is te danken aan zijn proefstations.
Elke groote kultuur : de thee, de suiker, de tabak, de rubber, de kina
heeft zijn eigen proefstation, waar niets anders gedaan wordt als onderzoekingen, die verband houden met de bedoelde kultuur.
Doch men moet daarbij niet denken, dat we hier met een kleingeestige
geniepige opvatting van praktisch werk te doen hebben. Neen, in de meeste
gevallen geldt de regel : alles wat we racer weten betreffende de plant en
hare kultuur heeft vroeg of laat belang voor de praktijk.
De verschillende proefstations van Nederlandsch-Indiohebben een
verschillende basis van werken : zoo is het suikerproefstation van Pasoeroean een instelling, die geheel door de suikerplanters zelf bekostigd en in
stand gehouden wordt.
Wat wij nu systematisch in Congo moeten invoeren zijn gouvernementsproefstations.
Ik hoor de menschen reeds roepen : « Waar moet het geld vandaan
komen ? »
Wees gerust, van alle wijzen van opzichten en instandhouden van
proefstations in Indi is er eerie, die direkt in Congo kan toegepast worden.
Het is deze Nv aarop de gouvernements-kinaonderneming met het
daaraan verbonden proefstation is ingericht. Deze staatsonderneming heeft
aan den staat na aftrek van alle onkosten, de salarissen der ambtenaren
inbegrepen, in 1919 910.349 gulden opgebracht en toch is daar bijvoorbeeld
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als zesde mededeeling verschenen : Waarnemingen en beschouwingen over
Bloei, Bevruchting en Zaadvorming bij Cinchona Ledgeriana, iets wit elke man
van de pratijk in Belgie als « stomme wetenschap » zou betitelen.
Maar wie kalm wil nadenken zal begrijpen dat dit nu tech wel het
toppunt van pratisch koloniseeren is, al het mogelijke doen em de cultuur
op wetenschappelijke gronden proefondervindelijk nagegaan te bevorderen
en daarbij nog winst te maken.
Ik had me voorgenomen om U hij wijze van argumentatie aan te
toonen hoe zuiver wetenschappelijk geleide onderzoekingen het grootste
belang voor de praktijk kunnen wezen, met enkele woorden te zeggen
over de onderzoekingen, welke ik in Indie gedaan heb in het belang der
Binnenvisscherij. Ten gevolge echter van het feit dat ik in November
eerstkomend naar Congo ga met een opdracht in verhand met de
vischteelt en vischk\veek aldaar, heb ik van dit voornemen afgezien.
Immers, het zou ten zeerste onkiesch zijn indien ikzelf over mijn wetenschappelijk werk zou uitweiden. Mijn publicaties zijn voor het grootste
gedeelte in internationale tijdschriften, uitsluitend voor specialisten op
het gebied •estemd, verschenen, zoodat elke vakman ze kan nazien. \Vat
hun beteekenis voor de praktijk betreft, wel is het niet veel beter te wachten tot mijn opdracht naar Congo beeindigd is en dan met feiten te bewijzen
aan hen, die de leiding van onze kolonie in handen hebben, dat ernstige
wetenschappelijke onderzoekingen van het grootste belang zijn voor de
crconomische bloei eener kolonie ?
Dan zullen de feiten spreken en het eeuwige « ja maar... in Congo is
dit en in Congo is dat » zal niet meer aangehaald kunnen worden om elk
opkomend initiatief ineens te verlammen.
Gaan we on over tot een vergelijking met onze Congo.
Wanneer wij de verschillende publicaties betreffende Congo nagaan
en vergelijken met die van Nederlansch Indie dan treft ens zoo dikwijls het
feit dat in de geschriften over onze kolonien zoo vaak gesproken wordt van
wat er zou moeten gebeuren en van (le schitterende gevolgen, die te verwachten zijn, terwijl de geschriften van Nederlandsch Indie ens meestal
leeren, wat men er gedaan heeft en welke resultaten bereikt zijn.
De conclusie is eenvoudig. Wanneer een vakkundige een g - edocumenteerde aanwijzing voor de toekomst van onze kolonie geven kan, hij worde
naar Congo gestuurd om zijn woorden in (laden ern te zetten ; laten de
omstandigheden dit niet toe, men zende dan een jonge, speciaal opgeleide
kracht met nauwkeurig omschreven opdracht. Maar het drukken op 's lands
kosten van te voorziene mogelijkheden brengt geen aarde aan den dijk.
Wanneer men de desbetreffende personen wijst op de prachtige resultaten van Nederlandsch Indie dan luidt het antwoord : « ja, maar in Indie
heeft men ook geleerden.
Waarom hebben wij dan geen geleerden in Congo ?
Waarom gaan onze jonge menschen, die iets weten en kunnen, niet
naar Congo ?
Naar de Nederlandsche Kolonien gaan twee groepen van gediplomeerden :
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ten eerste de zelfingenomen verwaande schreeuwers, die bij elke kleine
nieuwigheid of wat ze daarvoor houden (lenken een Beni ale ontdekking te
hebben gedaan.
In de koloniale maatschappij verwerven ze na korten en betrekkelijk
gemakkelijk een zekere roern. Ze doen zich doorgaan voor groote geleerden
en zijn tevreden met hun koningschap in het blindenland.
Hun publicaties wanneer ze na jaren zwoegen ertoe overgaan jets te
publiceeren — verschijnen dan in tijdschriften, die alleen naar bibliotheken
gestuurd en en door specialisten zelden of nooit ingekeken worden. Op
deze door vakmenschen niet gelezen publicaties steunt hun koloniale
grootheid
Dergelijke menschen komen overal voor en dus bij ons ook.
Waar we nu jaarlijks millioenen uitgeven voor instituten voor Minden,
dooven, achterlijken, waarom zouden we aan geestelijk abnormalen, aan
hen, die aan een niet gevaarlijke grand van paranoia lijden, in onze kolonie
ook geen plaatsje gunnen ?
Het overbevolkte moederland is ze dan kwijt en in een kolonie doen
die menschen allicht nog eenig nuttig werk.
Maar gelukkig voor Nederland vormt dit soort menschen ender de
hoogeschool gediplomeerden de uitzondering.
Naar de Nederlandsche Kolonien gaan in de eerste plaats de jonge
wilskrachtige geleerden die een open veld willen voor hun werk, die niet
wenschen op afgegraasde gebieden te vegeteeren, maar den moed en de
wilskracht hebben om naar de ondoorvorschte streken te gaan en hun
werkkracht haar geheele ontplooiIng te laten nemen.
Daar tegenover staat, dat elke jonge Hollandsche geleerde, die naar
gaat, tweet dat men in het moederland met aandacht volgt wat er van
de jonge menschen in Indic' -worth. Behooren ze tot de eerste groep, dan
laat men ze in Indie maar behooren ze tot de groep der werkers, dan
worden ze ook vreeg of laat teruggeroepen om in het moederland een vooraanstaande positie in te nemen.
Nu vraag ik U, Dames en Ileeren, waarom zou de jonge Pelgische
geleerde naar Congo gaan ? Waarom zou hij zijn leven wagen om daar iets
tot stand te brengen ?
Waar men in Belgi , om een hoogere betrekking te bekleeden meestal
ofwel familie, of politieke relaties meet hebben, ofwel zijn toevlucht meet
nemen tot een lamlendig en onderdanig nictsdoend wachten tot de voorganger wel wil komen te sterven of wegens ouderdom gepensioneerd worth,
met dan als voornaamste en soms eenigst recht op de opvolging : het
geduld, dat men getoond heeft bij het afwachten van zijn voorgangers
dood ?
Ik vraag U nogmaals, Ay aarom zou de jonge Belgische geleerde naar
Congo gaan em er vergeten te worden en na volbrachten arbeid bij zijn
terugkomst door de initiatiefloozen en gemakzuchtigen, die voorzichtig in
het moederland gebleven zijn, uit de hoogte bekeken te worden ?
Wil men ernstige werkers naar Congo zien gaan, clan moet er verandering in den bestaanden toestand komen. De man met wilskracht, die naar
Congo gaat, meet weten, dat men hem niet uit het oog verliest en dat hij
zal beoordeeld worden naar zijn werk ginder.
Nu dit eerste punt duidelijk in het licht gesteld is komt de vraag : Hoe
moet het werk in Congo ingericht worden ?
,
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I let lag in mijn bedoeling slit punt theoretisch in detail te l)ehandelen,
(loch nu het Leslist is, dat ik net een wetenschappelijke missie naar
Congo ga wil ik (lit punt liever eerst laten rusten en me alleen aan de
groote lijnen houden.
In de (\erste plaats moet eons en vooral duidelijk het princiep vastgelegd worden :
\Vat in Congo client te gel)euren is toegepaste wetenschap.
Plantkunde, dierkunde, delfstofkunde, chemie en aardkunde in dienst
van (le praktijk, maar op ernstige wetenschappelijke basis.
(-;een na-apen van andere landen, maar een aanpassen en naar omstanheden veranderen en verbeteren.
\Vat men under («le Plantentuin » te Buitenzorg verstaat, 1)10 aldus
p,- enoemd om historische redenen, maar in Congo dienen we Been plantentuin te hebben, die in schoonheid en grootte de andere tropische instellingen van (lien aard tracht te overtreffen, maar een proefstation voor Landbouw
en Nijverheid, \\' r alles wit ligt in 11( t gehied van proefondervindelijke of
wetenschappelijke onderzoekingen in het belang van ceconomische ontwikkeling van Congo client na gegaan te worden.
Dat de man, (lie voldoende wetenschappelijk onderlegd is en daarhij
met de vereischte scherpe blik en het noodige organiseerend talent begaafd,
niet zco g(makkelijk te vinden is, 1,lijkt nit (le gesehiedenis van den Plantentuin te Buit€ nzorg, die ender leiding van den genialen MELCHJOR
Tnnnn tot de reemrijkste der soortgelijke instelling -en gcworden is, en
rinds het verdwijnen van dice man nog steeds \yacht op den leider, (lie het
Legonnen werk met ev( nv€ el organiseerend talent zal weten voort te zetten.
Daarom zij e(n waarschuw( nd woord g€ richt tot hen, die met de
leiding van onze kolonie zij n. Men zie steeds naar alle richtingen
uit en zoodra de mensch( n mocht( n gevonden worden die de noodige
capiciteiten 1,ezitten om den hygicnischen dienst en dun dienst der toegepaste wetcnschappen goed in te richten, men geve hun vat ze vragen,
maar naar Congo moeten ze.
Zoolang Congo niet in het 1)ezit is van een hygienischen dienst en een
dienst van toegepaste tenschappen, aan wier hoofd wilskrachtige en
vakkundige organisators gesteld wc,rden, zal de ceconomische I)loei van
onze kolonie nooit de vlucht kunra n nemen welke men er redelijkerwijze
van mag verwachten.
I Tier is het de plaats met nadruk te zeggen : p, - een woorden maar daden!
Zoo komen we tot het tweede punt.
Een kolonie moet den kolonisten een goed hestaan verzekeren.
Ik heb gewezen op het groote belting der toegepaste wetenschappen
in het algemeen. Mijns inziens is voor het oogenblik de tijd om in Congo
aan zuivere -wetenschappen te doen nog niet gekomen.
I let konflikt, dat over de geheele wereld hestaat tusschen de opvatting
van « de wetenschap om de wetenschar») en dcze van « de wetenschap
ten dienste van de praktijk » moet in Congo ten gunste van de laatste
opgelost worden.
I)och clan moet ook precies omschreven worden waar het om gaat. In
de werkelijkheid is de oplossing niet zoo eenvoudig. De man, die wetenschappelijk voldoende onderlegd is om leiding van zoo een taak op zich
te nemen, i. niet gemakkelijk te vinden.
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De man van de praktijk pleegt steeds met grenzelooze minachting,
neer te zien op alles wat wetenschap is en ernstige proeven schijnen zijn
aandacht niet waardig te zijn voor hem bestaat alleen de praktijk. Zoo
iemand is uit den aard der zaak ten eenemale ongeschikt om aan bet
hoofd te staan van een groot tropisch proefstation.
Maar daartegenover staat, dat de wetenschapsman maar al te vaak
zijn zuiver wetenschappelijke doeleinden tracht na te streven. Voor hem
geldt alleen de wetenschap.
Het gevolg is dat de voor Kamer en Senaaat verantwoordelijke personen, helaas ten nadeele van geheel Belgic maar al te dikwijls misleid
worden door menschen, die niets dan de wetenschap heoogen en zich
voor een praktisch doe] near Congo laten sturen met het heimelijk
streven eens daar aangekomen aan zuivere wetenschap te doen. Het praktische resultant van hurl werk blijft dan ook zeer dikwijls 1)eperkt tot 1101klinkende rapporten die weinig of geen waarde hebben your de praktijk
zelf, waarvoor ze per slot van rekening uitgestuurd werden.
We hebben gezien dat een kolonie moet bewoonbaar zijn en dat een
kolonie moet de kolonisten een goed bestaan verzekeren.
Hierin ligt dus opgesloten : voor onze Congo een geheele en grondiRe
gezondmaking van het land en hiervoor moet eon stevig georganiseerde
hvgienischen dienst met alle noodige onderafdeelingen ingericht.
Waar ik het bier enkel over de natuurwetenschappen wil hebben zal
ik alle kwesties die hiermede in verl)and staan niet na er ondcrzoeken
heel enkele punten kan men vinden in het stuk « Milcrobiologie in d? Tropen
maw: het onderwerp zelf is groot en bij een
speciaal in Nederlaridsch Indie
eventueel grondig ontwerp zal een breed en allesomvattend overzicht
wenschelijk wezen. Maar het gaat met om woorden, (loch wel om daden.
Aileen wil ik hi crop wijzen, (Tat aan den hvgienischen dienst van den
i zoologen zullen
Leginne of minstens een maar zoo mogelijk twee of (Inc
dienen verbonden te zi;n.
Men imig zonder overdrijven de bewering uiten, chit de toekomst van
alle koloniale Linden en dus ook van Congo van de zoologen afhangt.
Zonder daarom het l)elang van bacteriologic, serologie, statistiek en
1.11e andere onderdeelen van een goed ingerichten hvgienischen dienst uit
bet oog te verliezen mat; men zeggen : D. tnpische gewesten zijn de triumf
, -

van de to2gepaste ZoOlogie.
Vraagt men mij nu of het wenschelijk is in Congo een wetenschappelijk
instituut op te richten, clan roep ik zoo luid als ik kan : « Neen ! » Het
is nonsens, Congo most eerst (economisch sterk staan alvorens men tot
luxe instellingen mag overgaan. Maar een instituut, waar aan toegepaste
wetenschap gedaan wordt dat is er broodnoodig.
Hoe ko ► t men op de gedachten een wetenschappelijk instituut in
Congo te willen opzichten !
zucht om ook iets te doen, maar met na-apen verhoogen
Na-aperij
we den eerbicd niet, dien men ten onzen opzichte in het buitenland heeft.
Ilooren, zien en waar zulks verdiend is, zooals ten opzichten van Java
en Buitenzorg, bewonderen, maar trots dit alles zichzelf blijven.
\Vat men in Congo moet opzichten is geen na-aperij, maar gebruikmakend van hetgeen anderen ons geleerd hebben het tot stand brengen
van een eigen, volgens (le eischen van onze kolonie ingericht organisme,
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dat (lc room der Ileigen als zelfbewuste en initiatiefvolle menschen doet
grocien.
Ik roep het zoo luid ails ik kan : « \Vie beweert, dat een wetenschappelijk instituut in Congo meet opgericht worden heeft niet het minste
beg-rip van de behoeften omen kolonie !
\Ve kunnen resumeerend zeggen :
In verband met de tegenwoordige Legrippen van koloniseeren moet in
Congo ten eersten een stevig georganiscerden hvgienischen dienst ingericht
warden, ten tweed(' een instituut veer toegepaste wetenschap in het
belang van landbouw en nijverheid en ten derde moet de regeering ervoor
zorgen, dat de beste krachten naar Congo gain.
(Na de lezing werden er een
lantaarnplaatjes getoond waarhij
am de toehoorders Voorai het belang en de uitgebreidheid der wetenschappelijke instellingen voor de praktijk ianschouwelijk werden gemaakt.
De vertoonde lantaarnplaatjes waren welwillend ter beschikking
gesteld door het Koloniaai Instituut van Amsterdam.)

Eenige mededeelingen omtrent het voorkomen van artesisch water in Nederland.
De stad Amsterdam ontvangt haar drinkwater uit een in het duin bij Zand
voort, aangelegde yang. Diepe draineerkanalen werden hier gegraven, die het in
het duinzand aanwezige water opvangen. Na gefiltreerd to zijn, wordt het dan
in eene buisleiding naar de hoofdstad gevoerd.
Van of 1859, dat het eerste duinwater aan de stad geleverd kon worden,.
bleek dit echter, gedurende de geheele tweede delft van de vorige eeuw, niet in
voldoende mate te kunnen geschieclen. Nadat verschillende commissies van
advies waren benoemd, moist men ten slotte geen andere redding dan den bouw
eener geheel nieuwe leiding. die Amsterdam van gefiltreerd Rijnwater zou voorzien en waarvan de kosten ten minste 18 millioen gulden zouden bedragen.
Begin 1903 was de toestand ernstig.De directie van de duinwaterleiding gat te
kennen, dat de burgerij tot het beset diende te komen dat er waternood heerschte
in de stad; over acht maanden zou er geen duinwatermeer beschikbaarzijn.Zonder
verder oponthoud diende daaront begonnen te worden met den aanleg dergeprojecteerde Rijnwaterleiding en zou dit ook zoo uitgekomen zijn, indien
er niet eene gebeurtenis had plaats gehad, die op eenmaal eene radical&
wijziging in den toestand bracht.
Tot daartoe had men namelijk in de draineerkanalen slechts het oppervlakte
water opgevangen, hetwelk door den in de nahijheid gevallen regen gevoed werd
en aangezien men altijd meer wegpompte clan de regenval hon aanvullen, moesten
de kanalen op deze wijze natuurlijk ten slotte droogloopen.
Orntrent den geologischen toestand van het duin en van het in en onder het
duin aanwezige zoete water koesterde men op dat oogenblik -- en nu nog trouwens — zeer eigenaardige opvattingen. ()rider behoorlijk toezicht uitgevoerdediep.,.,.ringen waren tot daartoe nog niet verricht in de watervang.

Van boven tot onder, zoo
stelde men zich voor, bestond de bodem uit niets
dan zand. Klei afzettingen,
of voor water ondoordringbare lagen van eenige
beteekenis, kwamen er niet.
voor. Het zoete water, dat
men in de draineerkanalen
had opgevangen, vormcle
een grooten zoetwaterzak,
dat in en onder het duin
lying en dat op het zilte
zeewater dreef, waarmede
de dieper grondlagen doortrokken waren.
En die zoetwaterzak had
zich daar, in den loop der
eeuwen, ku.nnen vormen,
doordat het op het duin
gevallen regenwater het
zoute water verdrongen had,
waarmede oorspronkelijk
het- duinzand doortrokken
was. Die zoetwaterzak
vormde eene gelimiteerde
hoeveelheid, het waterkapizooals men het
taal
Fig. 1.
noemde waarop de stad
Amsterdam voor hare watervoorziening teerde. Die hoeveelheid verminderde
door het wegpompen en door natuurlijke afvloefing zoowel naar zee als naar het
polderland, zoowel naar West als naar Oost, zoo meend.e men. Pompte men rneer
weg dan de regenval kon aanvullen, dan moest die hoeveelheid niet alleen
verminderen, maar ten slotte geheel vervangen worden door zemvater, moest de
yang verzouten. En met mathematisehe juistheid wist men a priori te berekenen
— zonder dat er zelfs diephoringen hadden plaats gehad dat die zoetwaterzak
op dat oogenblik (begin 1903) tot op eene diepte van 60 M. onder Amsterdamseh
peil reikte.
Volgens mij was die voorstelling niet juist en zou zoo'n toestand zich ook
onmogelijk in de natuur kunnen voordoen. Zoutwater,dat grooter specifiek gewicht
heeft dan zoetwater, kan onmogelijk weggedrukt worden door zoetwater en
nog wel zonder zich daarmede te vermengen. Buitendien is dit zoetwater gebleken drukwater te zijn, hetwelk in de bronbuis de sehommelingen van eb en vloed
ondervindt. De betreffencle, uit zoetwater hestaande massa, zou dus reuwenlang
in zoetwater hebben gehangen, terwijl het voortdurend in schommelende beweging
verkeert. Zoo'n voorstelling is onmogelijk te aanvaarden. Begin Januari 1903,
deed ik in het Algemeen Handelsblad van Amsterdam het voorstel, om door middel
van boringen te zien, of men geen artesisch water zou kunnen aanboren nit
onder het duin aanwezige ondergrondsehe water-afstroomingen. 1k kreeg ten
antwoord, dat ieder die in Nederland met waterboringen bekend was, zoodanige
—
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boringen zou ontraden. Men had daarmede niets anders dan zoutwater te verwachten. En tegen het verrichten van diepboringen had men dan ook steeds
groote angst getoond, uit vrees daardoor de yang te zullen verzouten. Het afdiepen van putter in den boclem der draineerkanalen, onder A. P., had men ook
daarom tevoren steeds nagelaten. Toen men in den Gemeenteraad het voorstel
deed om te trachten, door het, afdiepen van putten in den bodem der draineerkanalen, vermeerdering van water te verkrijgen, en zij het ook als tijdelijke
maatregel, verzette het stedelijk hestuur, op advies der geraadpleegde deskundigen, zich met kracht daartegen.
Toch AN,-erd, in den aanvang van 1903, van wege de gemeente, eene proofboring in een der draineerkanalen van de watervang begonnen, Binnen eenige
weken zou de eindbeslissing omtrent den aanleg der Rijnwaterleiding, in den
Gemeenteraad moeten plaats hebben en men hield zich overtuigd, dat het resultaat
dezer boring den laatsten tegenstand zou breken, die het Rijnwaterplan nog
ondervond.
En zoo werd het verkregen resultaat ook aan de leden van den Gemeenteraad
uitgelegd den 966 Februari 190:3. Men had n.l. opgemerkt, dat toen men met do
boring tot op zekere diepte was gevorderd, het water binnen de geboorde hronbuis
20 centimeters hooger stond dan dat in het draineerkanaal buiten de Buis. Dit
verschijnsel werd aan de leden van den Gemeenteraad uitgelegd als te beteekenen
het opdringen van het zeewater en van het gevaar waaraan men zich blootstelde,
wanneer men voortging met het verrichten van zulke boringen. Het zou alleen
het verzouten van het nog aanwezige zoete water in den bodern kurinen veroorzaken.
Alle aanwezigen war.'n door doze argumentatie overtuigd geworden van de
noodzakelijkheid, om het voorgestelde Rijnwaterplan zoo spoedig mogelijk tot
uitvoering to brengen en toen twee dagen later de discussies hierover in den
Gemeenteraad begonnen, handhaafde niet alleen het stedelijk besteur de uitvoering van dit plan, rnaar block het ook uit de discussies, dat het aangenomen stond
te worden.
Gelukkig dat de beslissing dien dag nog niet genomen maar tot den volgenden
dag werd uitgesteld. Want het toeval wilde, dat ik dien zelfden da eveneens
gelegenheid had de boring in oogenschouw te nemen en moest mij natuur1::k,
als mijningenieur, hetzelfde feit dadelijk opvallen, dat aan de directie van de yang
aanleiding had gegeven het als een bewijs voor het opdringen van het zeewater
uitteleggen. Voor mij was de beteekenis hiervan eene geheel andere.
Vooral toen ik mijne zienswijze hevestigd vond, door de bezichtiging van de
op de verschillende diepten verzamelde grondsoorten, was or in dit opzicht geen
twijfel meer mogelijk. Men had drukwater aangeboord, het door mij veronderstelde artesische water, water van anderen aard dan het tot daartoe uisluitend
gewonnen oppervlakte water, water dat van geheel anderen oorsprong moest
zijn en niet van den plaatselijk gevallen regen afkomstig was als het oppervlakte
water.
Dit ziende, twijfelde ik er geen oogenblik aan, of ik zou in de ochtend-bladen
van den volgenden dag lezen, dat het Rijnwaterplan ingetrokken was. Tot mijne
verbazing zag ik echter, dat dit niet was gebeurd en dat het, integendeel, alle
kans had om aangenomen to zullen worden. In alle haast schreef ik dus eon kort
artikeltje, dat nog in het avondblad van het Handelsblad word opgenomen en dat
de leden van den Gemeenteraad konden lezen voor dat, in de avondzitting van
dien dag, de eindbeslissing omtrent het Rijnwaterplan zou vallen. Mijn artikel
bevatte de mededeeling, dat de proefboring eene diepte van 80 meters op dat
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oogenblik. had bereikt, dat daarmede drie zware kleilagen waren aangeboord, de
eerste van 2 1/2 M. dikte op 7 M. diepte, de tweede van oinstreeks 4 1/2 M. dikte,
op eene diepte van 14 M. en de derde van 11 M. dikte op eene diepte van 00 M. ;
dat uit den verhoogden stand van het water binnen de bronbuis ten opzichte van
dat buiten de buis, het bewijs was geleverd, dat dit afsluitende kleilagen waren en
dat men nu zich er van verzekerd kon houden, dat men, door het verrichten van
een aantal diepboringen, uit de geconstateerde ondergrondsehe waterafstroomin
gen water in onuitputtelijke hoeveelheden zou kunnen winnen, met het grootste
gemak en binnen zeer korten tijd. Daarmede meende ik Amsterdam geluk to
mogen wenschen met het ontwaken uit de nachtmerrie, die de aanleg eerier
Rijnwaterleiding veroorzaakt had.
Het resulta.at van mi.j.ne bekendmaking is geweest, dat de Gemeenteraad
besloot het voorstel tot aanleg der Rijnwaterleiding voorloopig nog aan te houden,
ten einde aan burgerneester en wethouclers gelegenheid te geven vooraisnog een
nader onderzoek in het werk te doen stellen.
Naar aanleiding hiervan is dan ook eene (.:ommissie van onderzoek b(.noemd,
maar werd intusschen al dadelijk er toe overgaan om de diepboringen te verrichten die ik aanbevolen had. Het gevoig is gew - eest, dat door de 200 bronbuizen,
die zoodoende in de artesisch water houdende laag werden geboord, en die alien
drukwater leverden, de stad 'Armen korten tijd uit den bestaanden waternood
verlost -werd. Toen de termijn van ache maanden verstreken was, binnen welken
de clinic:tie voorspeld, had dat er geen drinkwater nicer uit het duin zou kunnen
worden aangevoerd, bleep de stad overvloed van water uit de duin -watervang to
ontvangen en weer den AA'aarover men vroeger ooit had kunnen beschikken.
Ofschoon sedert nicer dan twintig jaren verlocpen zijn, is dit zoo gebleven,
niettegenstaande de directie in 1903 voorspelde over ties, ja over vijf jaren, zal
de heele watervang, door doze gevaarlijke proefneming,verzout zijn.ln al lien tijd
heeft een continueele stroom van artesisch water zich door de weer dan 200
geboorde ijzeren hronbuizen in de draineerkanalen gestort en heeft de bevolking
van Amsterdam niet opgehouden dit artetische water te drinken.
Hierbij doet zich enter het curieuse geval voor, dat alle Nederlandsche
deskundigen, die in dit opzicht het Woord hebben gevoerd, mij het aanboren van
artesisch water betwisten.
De Commissie, welke na de in den Gemeenteraad genomen beslissing van
12 Februari 1908, benoemd werd, om de zaak te onderzoeken, zwijgt in haar
rapport over het aanboren daarvan, ofschoon het onder haar oogen plaats had en
dit haar onder de bestaande onistandigheden toch als een wonder moet hebben
toegeschenen. Nog weer. Ze geeft aan Amsterdam den raad om toch maar wel
eene nieuwe leiding aan te leggen, maar nu van uit de Geldersche vallei en toes
ze bij haar grond-onderzoek aldaar eenige boringen laat verrichten, waarbij het
aangeboorde water een meter hoog boven het maaiveld springt, begrijpt zij niet,
dat zij ook bier artesisch water heeft aangeboord. Ze maakt voor doze door haar
aanbevolen nieuwe watervang eene berekening, volgens welke, even als in de
watervang te Zandvoort, ook hier eene gelimiteerde hoeveelheid water, door in
de nabijheid gevallen regen gevormd, onder den bodem aanwezig is. Amsterdam
zou daaruit echter wel gedurende 300 jaren water kunnen putten, terwij1 die
termijn te Zandvoort immers gebleken was veel korter te zijn.
Then alle deskundigen in Nederland mij het aanboren van artesisch water
bleven bestrijden, heb ik gemeend goed te doen deze quaestie te onderwerpen
aan het oordeel van den sedert overicden professor RlellARD BECK van de mijnacademie te Freiberg in Saksen, de bekende schrijver van het werk : « Die Lehre
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von den Erzlagerstatten ”. Ms de zaal: zich zoo voorgedaan heeft als U mij daar
beschrijft, was zijn antwoord, dan hlijkt het aangeboorde water onder hydrostatischen druk te verkeeren, onder .;.rooter druk dan het oppervlakte water,
dat zich aan de buitenzijde van de bnis aan hare monding bevindt. Het 4 an dan
niet anders dan druk- of artesisch water wezen. Ik heb zijn schriftelijk mij
gegeven antwoord gepubliceerd, mar het heeft teen wijziging teweeg gebraclit
in de heerschende opvatting. En' och wel eenigzins.
Voor twee jaren geleden werd namelijk, naar aanleiding van hetgcee ik
voortdurend was blijven verkondigen, omdat ik het van zeer groot belang bleof
achten voor de drinkwatervoorzie ► ing van ons land, dat men in dit opzicht tot
een juist inzicht kwam, door. een lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal aan onzen minister van Landbouw, Handel en Nijverheid de vraag
gericht, of hij niet genegen was eel] onderzoek in het work te doen stellen naar
de aanwezigheid van artesisch water in den bodem van Nederland en van het. nut
hetwelk daarvan te trekken ware voor de drinkwater voorziening.
Neen, antwoordde de Minister, zoo'n nader onderzoek rnoest hij overbo.:ig
en onvruchtbaar achten, aangezien aan de aanwezigheid van artesisch to noemen
water onder verschillende duinterreinen, hier te laude, Been twijfel besiond. Dit
water was echter uit de duinen zelf afkomstig en kwam niet van yerre, uit het
Oosten of Zuidoosten, onder den bodem naar de duinstreek gestroomd, zooals
door mij beweerd werd.
De door den Minister geraadpleegde deskundigen hadden hem hier dus iets
medegedeeld, dat nioeilijk te aanvaarden is en buitendien in strijd moet worden
geacht met hetgeen in de in andere landen versehenen handboeken over het V001 1
komen van artesisch water geleerd wordt.
?artesisch water, dat alleen zoo genoemd kan worden. zonder het werkelijk
te zijn, heeft men elders geloof ik nooit kunnen aantoonen. Het grondwater is
of drukwater of niet onder hydrostatisehen druk verkeerend oppervlakte ater.
In het eerste geval noemt men het artesisch water, water lictwelk
gesloten kom
voorkomt (sous forme de nappe captive) en in het andere geval gewoo,I uppervlakte water, in open kom.
Nog moeilijkor was de mededeeling te aanvaarden, dat men in de duinterreinen artesisch water had aangeboord, hetwelk afkowstig was van den in de
nabijheid van de plaats van de aanboring gevallen regen. Die Powering was zeker
in strijd met hetgeen ons de bestaande luu van het voorkomen van
artesisch water leeren. In het bekeride handboek van den Amerikaanschen
professor CHARLES S. SLIGHTER noemt doze als een van de meest harakteristieke onderscheidingsteekenen tusschen bronnen bestaande uit oppervlakte
water en die welke artesisch water leveren, dat de eersten door in de nabij heid
gevallen regen gevoed worden en de laatsten door dt.ri regenval, in districien
die sorns honderde mijlen van de bron verwijderd liggen. (1)
Omdat de herkomst van het artesisch water niet op de plaats van aanboring
zelve gezocht moot worden, hob ik ook dikwijls reeds als mijue meening to
kennen gegeven, dat het verkeerd •gezien is om de watervangen onzer groat( ✓
steden juist in het duin aanteleggen. Die ondergrondsche, naar het duin gerichte,
stroom kan ook weer landwaarts in aangetapt worden en daarom juist, omdat
niet Jan en Alleman er ongecontr6leerd gebruik van make, zooals nu gesehiedt,
heb ik er ook reeds dikwijls op aangedrongen, dat het artesische water onder
-

(1) « An artesian well is supplied by the rainfall of districts not in the immediate vicinity of the
well, but often distant hundreds of miles, while a surface well draws upon the rainfall of the
► immediate vicinity. » The Mostions of Underground Waters by Charles S. Slichter. Water-Supply
and Irrigation Papers of the United Sates Geological Survey. N° 67, 1902. page 81. »
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de delfstoffen diende to worden opgenomen, die niet ontgonnen mogen worden zonder
concessie en toezicht van de
Regeering of, wat mijns inziens nog betor zou wezen,
ofschooti ik anders geed voorstander ben van staats-monopolies, als monopolie van den
staat.
Aan den anderen pant
zou de ontkenning die in het
antwoord van den Minister
lag, als zoude het uit de diopte
opstijgende water, hetwelk
iniddels de in den bodem geboorde'ijzeren brolbuizen aan- .
geboord word, niet afkomstig
zijn van een van elders koinenden ondergrondschen strooiu,
zooals ik beweer, maar uit
died antler het duiti hangenden
zoetwaterzak, reeds lang opgelost kunnen zijn, indien
daartoe do noodige directe
metingen hadden plaats gehad
orn to constateeren of, en zoo
ja, in welke richting en in
welke sterkte er bij dit water
beweging optemerken valt.
DikwijIs reeds heb ik er op
aangedrongen, dat dit, geschieden zou en ik betreur het, dat
dit tot nu toe niet plaats heeft
gehad.
Wanneer het eentnaal
vast staat, flat er ergens
artesisch water is aangeboord,
dan is daarmede ("us ook
bewezen, dat dit water afkomstig moet zijn uit een van
elders order den bodem naar
het punt van aanboring vloeienden waterafloop. Aileen
omtrent de plaats van herkomst en de richting van waar
die waterloop naar zee gericht is zou twijfel mogelijk
wezen. Neemt men echter in
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aanmerking, dat ons land door aanslibbing van uit het Oosten of Zuid-oosten
on istaan is,dan Lan er ook in dit opziclit wel nauwelijks meer eenigen twijfel over
blijven, Fig. 2 levett hieromtrent -trouwens het bewijs ten opzichte \ an de
watervang van Amsterdam. Het is ontleend aan de voordracht van den heer
J. M. K. PENNINK, in 1UO3, in eene vergadering van het Kon. Inst. van Ingenieurs
to 's Gravenhage gehouden en geeft het resultaat weder van een aantal boringen
door hem verrieht. dwars over het duin, van de bedoelde watervang tot aan de
Haarlemmer meer.
Duidelijk ziet rnen 'tier de beide afwisselend uit klei en kleihoudend zand
bestaande, voor water ondoordringbare, lagen A en B, waardoor de eerste
artesisch water houdende zaild en grintlaag, boven en beneden, begrensd wordt.
Onder de bier geteekende artesische laag zijn er nog andere geconstatcerd.
Zoolang men met het borer boven de laag A blijft, in oppervlakte water dus, zal
het niveau van het water binnen en buiten de buis op gelijke hoogte blijven. Eerst
Nvanneer de laag A doorboord is, merkt men, dat hierin verandering komt en het
niveau van het water binnen de buis verschilt met dat van het water buiten de
buts
Dit bewijst, dat men onder de kleilaag A druk- of artesisch water beeft
aangeboord, term ij1 het grondwater boven de laag A niet in een toestand van druk
verkeert ; het bewijst, dat het oppervlakte water,als niet onder druk verkeerend,
en slechts aan den ins, loed an de zwaartekracht gevolg gevend, de helling van
het terrein volgend, vrij naar alle richtingen zieh kan bewegen, terwij1 het
artesisehe, dat tusschen waterkeerende warden beklemd is, slechts in eene
Hating gedrukt of geperst kart worden. Is het artesisehe water van andere
herkomst als het oppervlakte water,dat niet onder hydrostatischen druk verkeert,
het heeft ook andere eigenschappen dan dit, o.a. dat het geen vrije zuurstof
gebonden houdt, zooals het oppervlakte water. Op den langen loop, dien het
onder den grond aflegde, heeft bet deze meestal reeds afgegeven.
Duidelijk ziet men ooh nit fig. 2, hoe de loop van het op en in de nabijheid
van het duin gevallen regenwater moet zijn. Ingevolge de zwaartekraeht zijgt
het loodreclit tusschen de zandkorrels in den bodem, totdat het de eerste afsluitende laag A ontmoet en glijdt dan langzaam, tusschen de zandkorrels, in de richting van de helling van die afsluitende laag A naar zee en niet, zooals mijne
tegenstanders steeds beweren, voor de helft naar zee en voor de andere helft
naar het Oosten, naar bet polderland dus. Van bet Oosten naar bet Westen heeft,
naar de schets aanwijst, de bovenste afsluitende laag, over een afstand van
8650 M. een verval van ± 4 M., terwijl de laag B een verval van 18 M. toont ;
zees belangrijke ver\ alien, wanneer men in aanmerking neemt, dat volgens
STARING de Rijn tusschen Pannerden en Arnhem een verval heeft van slechts
0.128 M. op 1000 NI. Dat het verval van de laag B zooveel aanzienlijker is dan
die van de laag A, is ook een bewijs er voor, dat de vorniing van den aangeslibden bodem van Oost naar West plaats heeft gehad.
Nog andere bewijzen voor het aanboren van drukwater hehben mijne
tegenstanders geleverd, waar zij de uitkomsten van de door hen verrichte boringen publiceerden.
De schetjes N° 3 en N° 4 geven de resultaten weer die door het Rijksbureau
voor Drinkwatervoorziening verkregen warden bij verriehte boringen in de
de provincie Noord-Holland.
N° 3 geeft het proliel van den onderk.:rond weer, genonaen over een afstand
van 0 1/2 kilometers, dwars over bet duin, nabij Schoorl, volge— een aantal
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boringen daar verricht. N° 4 is
een diagram, weergevende de
waargenomen stijghoogten van
het grondwater bij de diepste
van die boringen, n.l. 0. 2000.
Op fig. no 3 ziet men duidelijk de eerste afsluitende laag
weergegeven, die op betrekkelijk
geringe diepte onder den voet
van het duin werd aangeboord.
Ze is ook als over de geheele
breedte van het duin doorloopende afgebeeld. En dat ze, ofschoon van betrekkelijk geringe
dikte, eene waterkeerende laag
is, die de eerste artesische laag
dela, welke men ontrnoette,
blijkt wader oh de meest overtuigende wijze uit het diagram
fig. N° 4.
Dat het in fig. 4 gegeven
diagram, in zijn geheel genomen,
met volkomen juistlieid • den
ondergrondschen toestand weergeeft, wil ik niet beweren. Duidelijk blijkt echter, 'neon ik, dat
op diepten tusschen c en d en e
en f twee artesisch water voerende lagen werden aangetroffen,
de eerste van eene dikte van
omstreeks 100 M. en de tweede
van omstreeks 40 M. In de eerst
bedoelde laag was drukwater,
dat in de bronbuis tot een Meter
boven A. P. steep en in de andere, waarvan het water niet hooger steeg dan twee meters
berieden A. P.
Ware daar, onder het duin,
door middel van de plaats gehad
hebbende boring, die veronderstelde, uit plaa,tselijk govallen
regen gevorinde, zoetwaterzak
aangetroffen, bestaande uit niet
onder druk verkeerend oppervlakte water, dan had de lijn,
aangevende de stijghoogte van het
water in de bronbuis op de verschillende diepten, zooals ze bij
a - b begonnen was, in verticale

✓14 et," t c' ' X111aim.*

it.4,

"7% of—a-te,t- 40 ta;-7-4, a

441'n°

204/0

1z

richting zich voortgezet moeten hebben,als
aangeduid door de

Pet
d^I

r.

tan

Maar dat zij, die bij
de door hen gehou•5a7., .
den voordrachten de
in de liguren 2, 3 en 4
4 a raia
voorgestelde resultaSa PRZ,
ten der door lien verOD n.,,', .1
richte boringen publie, ,w.;
ceerden, deze gegevens
8, 9.7z
niet belioorlijk begrepen hebben toen ze,
7,,,,
niettegenstaande
deze
/aeon .
resultate:i, de door
1.1.0 c-,?:
hen gebuldigde voor/A (If s .
stelling van de aan14.3011-1..1
wezigheid van dien
zoetwaterzak bleven
/4 ea rn. I
handhaven, is toch
1 /,
.$-.9
wel
zoo overtuigend
lea rit .1
mogelijk aangetoond.
rie ;7,;-4" 41
TerwijI de des'Pk 14* 11
hundigen van de Amv t,
sterdamsche wateryang, vaer 1903, de
leerstei
ing verhondig2111 -g-,1.1
den, dat het zoo'n
,
verderfel ij he uitwer2ja1
king zou hobben, in1
dien men de draineerkanalen onder het
Zri:vs
gemiddelde niveau van
2 (6, 7,1/2.
de naburige zee ging
21 0 zwsl
uitgraven, of dieper
ging boren, hield men
zich in Den Haag niet
36 , si ....,.
op met theorieon,
Bleek het noodig, om
de draineerkanalen
dieper uittegraven,ten
Fig. 4
einde de waterlevering te vermeerderen, dan deed men het eenvoudig en het geluk
tam.

7

•

9

o

f
p

•

[\\\1\

bleek den moedigen gunstig ; de verzouting kwam niet. Z66 werden de draineerkanalen bier langzamerhand al dieper uitgegraven, tot 3 1/2 ear zelfs 5 meters
onder zeepeil. Maar de wanden van die in zandgrond uitgegraven draineerkanalen werden zoodoende al stijler en hooger en moeilijker open to houdeii. Ow
hierin te voorzien, legde men een rei los in elkander geschoven potbuizen op cit , n
bodem der draineerkanalen, omgaf die met een laag grint en wierp het kanaal
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dan weder dicht. Zoodoende kreeg men, zooals men het noemde, eon(' horizontale
draineering door potbuizen, die op den duur Loch niet hielp, aangezien men
steeds voortging met meer weg te pompen dan de regenval kon aanvullen. Op
het tijdstip, dat Amsterdam in waternood verheerde, was dit ook in Den Haag
het geval. En toen Amsterdam, middels toepassing van de door mij aanbevolen
boringen, binnen korten tijd uit den daar heerschenden waternood gered word,
probeerde men hetzelfde in Den Haag en met hetzelfde succes. Erkennon wilde
men echter in Den Haag evenmin als in Amsterdam, dat men nu een and, , r soort
water had aangetapt, waarvan men de aanwezigheid vroeger niet kende en,
wat erger was, men wilde zich, even als Amsterdam, niet later' gezeggen dat, als
gevolg daarvan, men nu ook eene andere wijze van exploitatie diende toe to passon.
Vroeger werd uitsluitend oppervIal - te water opgevangen, dat eerst gefiltreerd
moist worden, alvorens voor gebruik 'zeschikt te zijn. Het artesische water was
zuiver genoeg om dadelijk gebruikt te worden, zonder voorafgaande ultra
Hoogstens kon in enkele gevallen ontijzering noodig \\ ezen. 'roar wilde in n de
filtratie doen vervallen, dan diende het opvangen van artesisch waier op andere
wijze te geschieden. Mon moist het dan niet eerst verniengen met het opp, , rviakte
water en diende het daarvan afgezonderd te houden. Dat zou echter niet t,e rijmen
vallen met de bewering, dat het nu uit de diepte opstijgende water hetzelfde was,
hetwelk men vroeger altijd opgevangfin had. Even als in Amsterdam bleef men

Fig. 5
Voorstelling van een gedeelte van den ondergrondschen aanleg der Haagsche Watervang, sedert
1903, toen de oorspronkelijk horizontale drainage middels een rij los ill elkander geschoven potbuizen, die hier nog te zien zijn, veranderd werd in eene verticale drainage middels diepboring, voor
het winnen van artesisch water. Er zijn hier drie van zulke in den grond geboorde bronbuizen
voorgesteld.
Ontleend aan het werk van dr. A. H. Pareau : «de Geschiedenis van de Haagsche Waterleiding».
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dus ook in Den Haag de vroeger toegepaste methocle van voorafgaande filtratie
toepassen, wat weder gepaard moest gaan met andere nadeelen, o.a. dat het
grootste deel van het aangetapte artesische water nu ongebruikt naar zee
afvloeide. Begrijpen hoe de zaak in elkander zat deed men in Den Haag evenmin
als in Amsterdam. Dit bleek ook uit de wijze van aanboring van het artesische
water. Terwij1 men in Amsterdam broupijpen in den grond boorde van otnstreeks
40 M. diepte en zoodoende in eene zeer waterrijke artesisehe laag te land kwam,
vertrouwde men in Den Haag de zaak nog niet zoo recht en boorde een, aantal
bronpijpen, die niet dieper gingen dan omstreeks 18 M. beneden zeepeil. Het
gevolg was, dat men in eene minder waterrijke laag te land kwam en op een
kleiner oppervlakte rneer dan dubbel zooveel bronnen boorde dan Amsterdam.
Maar dat men hier ook artesisch water aanboorde blijkt uit fig. 1, die aan het
werk van FY' PARFAIT ontleend is. Men ziet bier een van de 400 artesische bronnen
afgebeeld die, . op eene diepte van :3 1/2 M. beneden zeepeil, het aangetapte
artesisehe water in de drainage galerijen uitstorten. Door deze galerijen wordt
het water dan naar de verzatnelkorn Denkt inn zich het kniestuk weg, datopeuimngvdbrouisealjvtgd,nishe
duidelijk, dat, een sterke straal water uit de buffs loodrecht in de hoogte zal
spuiten. Zie fig. I .
Toch loochenen mijne tegenstanders ook hier het aanboren van artesisch
water.
In 1920 werd door de Nederlandsche Regeering een wetsontwerp ingediend
tot onteigening van een uitgebreid complex duingrouden ten behoeve van de
Haagsche watervang. Als motief werd opgegeven, dat dit noodig geoordeeld
werd; oin aan de Yang gelegenheid te ;even tot uitbre -., iding en om te voorkomen,
dat ze verontreinigd zou warden, indien de bedoelde gronden voor bouwterrein
warden bestemd. Naar aanleiding eener door rnij geschreven brochure, waarin
ik aantoonde, dat die onteigening niet voldoende was geinotiveerd, ontstond er
bij eenige leden van de Eerste Kamer twijfel omtrent de noodzakelijklieid
dezer onteigening en de Regeering meende daarop goed te doen de zaak voor
advies naar de Koninklijke Academie van Wetenschappen te verwijzen. Deze
stelde ze weder voor praeadvies in Vanden van de heeren G. A. F. MOLENGRAAFF
to Delft en Eug. DuBois te Amsterdam, beide professoren in de geologic. Dit
advies, waarmede de betreffende afdeeling van de Acadernie voornoeind zich kon
vereenigen, keurde de voorgestelde onteigening good en het gevolg is geweest, dat
ze door de Eerste Kamer werd aangenomen.
In dit advies wordt op den voorgrond gesteld, dat al het in de watervang
gewonnen water afkomstig is van den neerslag in de duingebieden zelven gevallen,
wat alzoo het winnen van artesisch water uitsluit. Wordt Den Haag niet in de
gelegenheid gesteld het winningsgebied in de duinen uittebreiden en moot de stad
dientengevolge naar toevlucht er toe nemen den aanwezigen voorraad duinwater
in toenemende mate aan to spreken, dan bestaat er gevaar, dat de yang langzamerhand zal gaan verzouten.
Het advies berustte alzoo op de oude voorstelling van zaken, die reeds voor
twintig jaren geleden gepredikt werd, omtrent den beperkten inhoud van een op
zee-water drijvenden zoetwaterzak, die onder het duin hangt, en door in de nabijheid gevallen regen word gevormd en aangevuld.
Met mijie zienswijze verklaarden de adviseurs zich niet to kunnen vereenigen. Die was niet juist.
Het diepe duinwater, vertoont wel in zijn voorkomen zekere eigenschappen
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die voor artesisch water kenmerkend zijn, mar het behoeft daarom niet van
verre te honien » leest men in het rapport.
Hierop kan ik slechts antwoorden, dat indien werkelijk het betreffende
water kenmerkende eigenschappen van artesisch water vertoont, dus artesisch
water is,het gevolg hiervan moet zijn,dat het,zooals ik hiervoren reeds aantoonde,
per se ook van elders moet komen en niet van in de nahijheid gevallen regen
afkomstig kan wezen.
De aangehechte bijlage, » zegt het rapport voorts, « geeft eene verklaring
van het ontsiaan van dit artesische water, zooals dit veelvuldig ldj de exploitatie der duingronden is aangetrofien.
In die Bijlage wordt dan ook op afdoende wijze de meening van de beide
adviseurs te kennen gegeven en wil ik ze claarom bier woordelijk weergeven.
Vooraf nog dit, dat volgens het rapport de door mij aangenomen scherpe
scheiding tusschen het oppervlakte en het dicier gelegen water niet bestaat.
ANTWOORD. Die scherpe afscheiding moet er noodzak el ij er w ijze natuu rlij k
wezen, indien mijne bewering juist is, dat het aangeboorde, dieper gelegen, water
druk of artesisch water is, hetwelk in een continueelen stroom in de geboorde
bronbuizen opstijgt en zich in de draineerkanalen uitstort.
Goed vastgestelde hydrologische feiten
zegt het rapport, "die VERBEEK
geheel voorbij ziet, zijn volstrekt onvereenigbaar net zijn voorstelling van uit
het Oosten naar het duingebied gerichte artesische stroonien.
ANTWOORD. ,Tammer genoeg worden die goed vast gestelde feiten niet nader
ornsehreven. Ze kunnen ook onmogelijk bestaan, zoo spoedig het aanboren van
artesisch water op zich zelf bewezen is. In dit geval moet immers het aangeboorde
water per se van elders onder den bodem naar de plaats an aanboring stroonien.
Het aangeboorde artesische water stroomt van West naar Oost, onder de
geheele duinbreedte, van de zee naar het polderland
zegt het rapport.
ANTWOORD. In dit geval zou dat artesische water dan toch zout moeten zijn.
Het zou dan ook, merkwaardiger wijze, onder den bodem juist in andere richting
moeten stroonien als de vorming van ons land heefi plaats gehad. Dat het tegenoverestelde als bier beweerd wordt ook duidelijk blijkt uit de resultaten van de
plants gehad hebbende boringen, dwars over het duingebied, van af de Noordzee
tot aan de Haarlemmer meer, geeft de in Fig. 2 hiervoren afgedrukte profielteekening duidelijk genoeg te kennen.
zest het rapport, juist ware, zou men
Indien VERBEEK'S onderstelling
9, ook het artesische water overal elders tusschen de duinen en de hoogere
streken in het Oosten of Zuidoosten, rnoeten kunnen aantappen. In geen enkele
der talrijke boringen heeft men dat kunnen aantoonen.
ANTWOORD. Het feit, dat artesisch water in de duinwatervangen werd aangeboord, brengt natuurlijk geenzins mode, dat overal elders tusschen het duin en
het Oosten van ons land ook artesisch water aanteboren zou wezen. Hiervan
hangt het dan ook geenzins af, of die door de adviseurs verkondigde voorstelling
van den toestand van het water in den bodem ongerijmd to noemen is al dan niet.
Maar dat oostelijk van ons duin nergens artesisch water zou zijn aangeboord is
beslist niet juist. Het tegendeel is het geval. Talrijke boringen hebben dit bewezen
in de provincies Noord en Zuid Holland, in Utrecht en Gelderland. Bij Nijkerk
en Woudenberg springers de aangeboorde bronnen zelfs 5 M. boven bet maaiveld !
Toen het bier ter sprake gekOmen onteigenings-ontwerp in de Eerste Kamer in
behandeling was, werd aan dat College een adres gericht door de firma C. PAAUW
en Zoon te Vlaardingen, die constateerden, dat zij gedurende hare 40 jarige
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practijk op verschillende punten, oostelijk van het duin, boringen had verrieht
die in de bronbuizen opstijgend zoet water hidden opgeleverd.
Mij rest nog de i3ijlage van het advies to bespreken waarbij, gelukkiger
wijze, ook een( proflel-teekening gevoegd is, di, mecning van de beide adviseurs verduidelijkt.
Men leest daar :
In de bijstawide liguur wordt schematisch een verlaaring
gegeven van het voorkomen van opspuitend artesisch water, zooms dat veelvuldig 1)0 de exploitatie der duinterreinen is aangetrollen.
L L, L2 geeft aan de vroegere landoppervlakte der duinen, vOOr dat open
kanalen voor draineering waren gegraN en.
N N, N, stelt de open groadwaterspiegel (nappe fibre) voor van het zoete
water in de duinen, voordat eenige draineering of aftapping had plaats gehad.
K is een open kanaal voor diepe draineering in het duingebied gegraven.
T"1':2 stelt de open grondwaterspiegel van het zoetv, water in de duinen
,, voor , nadat het kanaal voltooid is ea de draineering zoolang is voortgezet,
• totdat een nieu -vo; stabiele toestand met verlaagden grondv, aterspiegel is tot
stand gekomen.
In het kanaal staat dan het water tot het peil W
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Fig. 6
Verkiaring van het voorkotnen van artesisch water in de duinen volgens de professoren
G. A. F. MOLENORAAFF en Eug. DUBOIS, uitgebracht in hun praeadvies aan de
Koninklijke Academie van Wetenschappen to Amsterdam.
ANTWOORD. Een stabiele toesta..d van den verlaagden grondwaterspiegel
T T, T2 is bier tijdens de exploitatie na oeilijh denkbaar, aangezien deze op en
neer zal gaa n naar mate van de pleats hebbende afpomping en van den regenval.
Onder het duinlichaam kornen op veto plaatsen slecht water doorlatende of
• waterkeerende gronden, in de figuur gearceerd, voor, als vrij wel horizontale
Iagen van af -wisselende dikte en afwisselendo uitgestrek theid Waterkeerende
lagen, die zich door het geheele duingebied of nog vi rder ononderbroken
uitstrekken, kornen niet voor.
In de tiguur is voorgesteld, dat joist onder bet. r!raineerkanaal K zich zulk
een waterkeerende laag bevindt en dat daaronder een laag grof zand ligt, die
het water gemahkelijker laat doorstroomen dan het zand boven de water. keerende laag. Zoo men nu in het kanaal K een buis door de waterkeerende
laag aanbrengt (dit is het beginsei der zoogenaamde winning van het diepe
• duinwater) zal daarin het water hooger stijgen, dan het daaromheen in het
. open kanaal K staat, bijv. tot aan het peil A, d.i. het pizontetrisch niveau van
• het diepduitiwater. Door pijltjes zijn in de figuur de stroomrichtingon, na het
• inbrengen van de buis B in het ondergrondsche water aangegeven. Kleine
pijltjes beduiden sterk beiemmerde strooming door water slecht doorlatende
,,

lagen.
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Het water dat door de bronbuis B opstijgt gedraagt zich dan als artesisch
water, ten opzichte van het water in het kanaal K. Schroeft men de buis bij C
(dus beneden het piezometrisch niveau A) af, dan zal het water boven uit de
buis voortdurend blijven stroomen of zelfs opspuiten en zich in he kanaal K
ontlasten.
Het papier is geduldig en de teekenaar heeft aan zijne phantasie vrije speelruimte gegeven op deze l et advies begelei(lende schets, zie fig 6. Dat in werkelijkheid de toestand antlers is als bier voorgesteld wend, zal onmiddelijk moeten
blijken, wanneer men deze schets vergelijkt met fig. 2, welke op daadwerkelijk
tusschen de Amsterdamsclie wateryang en de Haarlemmer meer, dwars over
het duin, verrichte boringen berust.
In een bodem die er uitziet, als op de door de beide adviseurs ontvvorpen
schets, zou artesisch, of uit de in den bodem gedreven bronbuis opspuitend water
zonder twijfei onmogelijk aangeboord kunnen worden, even als het onmogelijk
zou wezen een waterstraal te doen opspuiten uit een met talrijke scheuren voorziene brandspuitslang.
Het vreernde van het geN al is bier juist, dat de stellers van het advies dit wel
als mogelijk en aanneembaar willen doen geloo\ en,on in alien ernst verkondigen,
dat een spuitende bron zich kan voordoen, zonder dat de met de bronbuis aangeboorde waterhoudende grondlaag met een doorloopend waterdicht schot bedekt
is. Naar mijn gevoelen kan zoo iets zich in de natuur niet voordoen.
Professor SLICHTER, op wien ik reeds eenmaal hiervoren een beroep deed,
zegt in dit opzicht het volgende in zijn handboek :
Als artesische bron is elke bron aantemerken, die Naar water ontleent
aan eene dieper gelegen strooming, waarvan het water onder statisehen druk
verkeert, zoodat het boven de deze strooming dekkende waterkecret,de laag
kan stijgen. (zoodra deze waterkeerende laag doorboord wordt natuurlijk).
Het essentieele onderscheid tusschen een bron van oppervlakte, en een van
artesisch water ontstaat door de aanwezigheid van eene dit water dekkende
water afsluitende laag, die bij het oppervlakte water ontbreekt. De aanwezigheid deter waterafsluitende laag is dan ook een der onderscheidende merkmalen
tusschen de beide soorten van bronnen. Ze maakt, dat het water uit de artesisch
water houdende laag onder statisclien druk verkeert en boven die dekkende
laag zal stijgen, wanneer deze doorboord wordt, terwijl het oppervlakte water
,, een vrije (niet bedekte) oppervlakte heeft, die stijgt en valt naar de mate van
afpomping. (1)
geloof hiermede voldoende aangetoond te hebben, dat de door de adviseurs
gegeven verklaring van het verschijnsel, hetwelk zich in de watervangen voordoet, niet aanvaard Lan worden, en dat hunne verklaring, als zoude het verschijnsel berusten 01) een toestand van hydrodynamisch evenwicht van het aangeboorde water, in stede van op een daarop uitgeoefenden hydrostatischen druk,
hunne verklaring er niet duidelijker op maakt.
De Bijlage van het advies zegt ten slotte :
(1) We may designate as artesian any well made into a deep zone of flow where the water is
found utider a static pressure so that it will rise in the well above the impervious coveting stratum.
The essential difference between such a well and a surface well are due to the existence of the
upper impervious stratum, which is absent in the surface zone of flow. Owing to the presence of
this impervious cover, we may emphasise the following distinguishing characteristics between
surface wells and artesian wells : i 1) The water in the waterbearing veins of an artesian well is
under a static pressure and will rise when the impervious cover is penetrated, while the ground water
supplying a surface well has a free upper surface which is lowered and changed in shape when
water is removed from the well.
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Indien evenwel in dit kanaal zooveel water werd aangevoerd, dat de water, spiegel er van tot boven het nivean A zou stijgen, dan zou daarentegen voort, durend afst rooming van uit het hanaal in de tot liet niveau C afgeschroefde buis
• plaats hebben.
Het water in het kanaal en het water in de buis zijn beide afkomstig uit
dezelfde sanienhangende onderaardsche watermassa, maar zij verschillen
daarcloor, dat onder de sleeht water doorlatende laag de beweging (dus toestrooming of afvloefing) gemakkelijker is dan daarboven, waardoor de stijghoogte in de buis (piezometrisch niveau) niet door den plaatselijken toestand
doch door den hydrologischen toestand van een uitgestrekt gebied bepaald
• words!.„
Helgeen het advies bier zegt heeft zich inderdaad voorgedaan in de Amsterdamsehe watervang, o a. in het najaar van 1912. De toevoer van water door de
bronpijpen en ten gevolge van den regen was z66 groot, dat de watertafel (het
niveau van het oppervlakte water) belangrijk steeg, tot hoven het piezometrische
niveau van het artesische water in de bronbuizen. Het gevolg was natuurlijk, dat
dozen van vloeiende in opslorpende bronnen veranderden, met andere woorden
van positieve, negatieve artesisehe bronnen werden. Men heeft toen zelfs een
half jaar tang de bronnen afgesloten. Maar dat de stellers van het advies willen
doen gelooven,dat dit opslorpen of overstorten zou kunnen plants hebben, wanneer
men met hen aanneemt, dat let uit de diepte in de bronbuizen opstijgende water
met dat aan de oppervlakte voorkomende een sarnenhangend geheel vormt,
hetwelk door in de nabijheid gevallen regen word gevormd en wordt gevoed.
is onmogelijk to aanvaarden.
Ik zou, zoo voortgaande, U nog veel, in verband tot deze aangelegenheid,
kunnen mededeelen, doch meen dat het voorgaande voldoende is, ona U een Quist
oordeel to kunnen doen vormen omtrent het resultaat van de plaats gehad hebbende boringen.
Is nu het daardoor verkregen water inderdaad, zoaals ik beweer, to beschouwen als artesisch water en zijn bier dus ook alle daaruit afteleiden gevolgtrekkingen aanwezig ?
Neon, zegt het groote aantal mijner tegenstanders. En het gevolg is, dat het
publiek in Nederland mij ongelijk geeft, speciaal ook naar aanleiding van de
uitspraak van de Koninklijke Academic , van Wetenschappen, van de Eerste
Kamer der Staten Generaal, en van de Regeering die mij, bij monde van den
minister van Arbeid een verwijt er van rnaakt, dat ik mij bet recht aanmatigde
van meening te mogen verschillen met alle overige deskundigen in den lande,
waaronder er zijn die eene wergild reputatie genieten ! Daarbij word een verwijt
ook gericht tot de Eerste Kamer der Staten Generaal, dat deze door mij een
oogenblik zich van de wijs had laten brengen en zich had laten mengen in eene
wetenschappolijke quaestie.
De vraag die ik de vrijheid neem met alle bescheidenheid to stellen en aan
Uw oordeel to onderwerpen is nu : had ik werkelijk ongelijk ?
De beantwoording dier vraag is in ieder geval niet alleen van wetenschappelijk, maar voor Nederland meer nog van groot praetisch belang, nu het blijkt, dat
onze drink water voorziening op de rationeele exploitatie van dit water berust.
De quaestie op zich zelve is in werkelijkheid zeer eenvoudig ; z66 eenvoudig,
dat, naar ik moon, een twaalfjarige knaap ze moot kunnen begrijpen, wanneer
ze hem duidelijk uitgelegd wordt. Om ze behoorlijk to begrijpen heeft men buitendien Diet nooclig zich naar de plaats van aanboring zelve te begeven.
/9
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Het geval is niet anders als ik het in der tijd aan professor RICHARD BECK
beschreef en zooals het zich aanvalkelijk, in Februari 1903, aan mij voordeed.
In een van de tot gemiddeld zee-peil afgepompte draineerkanalen van de in
het duin aangelegde Amsterdamsche watervang had men eene boring verricht.
Men was, toes ik die boring in Februari 1903 in oogenschouw nam, daarmede tot
eene diepte van 80 M. beneden zeepeil gevorderd, en had daarmede, naast zand,
schelpen en grint, op verschillende diepten drir z ware kleilagen doorboord. Het
niveau van het water binnen de geboorde bronbuis stond tijdens mijn bezoek
20 centimeters hooger dan het ornringende oppervlakte water aan de buitenzijde
van de bronbuis.
Had ik ongelijk, door hierin het onomstootelijk bewijs to zien, van het aanboren van artesisch of drukwater, een ander soort water dus dan het niet onder
hydrostatische drukking verkeerende grondwater aan de oppervlakte ; water
hetwelk, als zijnde artesisch water, per se van anderen oorsproag moest wezen
dan het tot daartoe uitsluitend opgevaven oppervlakte water ; water hetwelk
niet, zooals dit laatste, van den in de na')Uheid gevallen retell afkomstig was ? (*)

Verbetering der vruchtencultuur door
middel van selectie.
Na aarzeling heb ik gemeend het vereerend verzoek om op dit congres een
voordracht te komen houden to moeten alnvaarden. Mijn work ligt op het gebied
der toegepaste wetenschap on wel in het bijzonder op dat,hetwelk zich bepaalt tot
het bestudeeren der omstandigheden, die de cultuur van tuinbouwgewassen
beheerschen. De be s preking hiervan ligt wellicht eenigszins buiten de bedoeling
van dit congres. De hoop evenwel, dat mijn voordracht mode kan werken tot
inniger samenwerking met collegae van Belgische nationaliteit, heeft mij over
den schroom heengeholpen.
Hulp uit Belgie mocht ik wel tot nu toe genieten, met dankbaarheid gedenk
ih dan ook hier de medewerking, welke ik steeds ondervind van den Directeur
van den Tuinbouwdienst en van enkele onder hem geplaatste ambtenaren, die
steeds bereid zijn op eerste verzoek materiaal toe to zenden, dock de sarnenwerking moot nog grooter worden, willen wij in de gelegenheid zijn de welvaart to
bevorderen, hetgeen in doze tijden van het grootste belang is. Wij kunnen hiertoe
medewerken, door de bodemproduktie in andere hanen to leiden, opdat vergrooting der opbrengsten kan worden verkregen. Stijging der bodemopbrengst
bij zoo goring mogelijke uitgaven moot daarom steeds het doel zijn waarop ons
werk zich diem te rich ten en het kan nog terecht worden bij diverse takken der
bodemcultuur. 1k wit hier een middel bespreken van belang voor de fruitteelt
n.l. « de selectie .
Gaan wij na hoe de fruitteelt gedreven word in den tijd, welke achter ons
ligt, dan bernerken wij, dat de beoefening van dezen tak der bodemcultuur geheel
berustte op empirie.

(*) Voordracht gehouden op het Vlaamsch Natuur-, Wis- en Geneeskundig Congres te Brugge in
1922 door Reinier D. Verbeek, mijningenieur.
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Het was de van varier op noon overgebrachte ervaring, welke de riclitsnoer
was van de praktijk.
Wanneer ik bier het woord ervaring bezig, dan ► oet men er niet die beteekenis aan bechten, welke er aan geheeht kan worden. Onwillekeurig denkt men
bij ervaring aan resultaten van proefnemingen en in dit geval zou het dus feitelijk
beteekenen, dat de uitoefening der teelt berust op het intoepassing brengen van
resultaten van proeven, die in de praktijk ondornomen werden en van gemaakte
vergelijkingen. Dit is echter geenszins het geval. praktijk hestaat nog voor
een deel uit handelingen, die berusten op verondersitellingen, ja zelfs op verkeerd
inzicht omtrent het leven van de plant. Talrijke voorbeelden zouden te noemen
zijn waaruit dit duidelijk blijkt, valsche denkbeelden zijn nog legio. Het is de
taak van den plantenteeltkundigc deze te bestrijden en te trachten aan de hand
van proefnemingen verbetering te brengen ter hevordering van het bovengenoemde
doe]
Tot op heden stelde men zich in Europa voornamelijk op het standpunt, dat
verbetering in de fruitteelt moest komen door het winner) van nieuwe varieteiten.
En werkelijk werden dan ook in den loop der jaren aanwinsten verkregen, waardoor het eten van vruchten word opvoerd tot het meest verfijnde culinaire genot.
De smaak speelde bij het winner" van vruchtvarieteiten de hoofdrol en men
reikte het toeval de hand om ze te vorkrijgen. Al onze gekweekte varieteiten
zijn zuiver toevallig ontstaan. Iij het onthreken der noodige kennis omtrent het
vererven van eigenschappen kon dit, ook moeilijk anders. Al gedenken wij do
namen der kweekers met dankbaarheid, wij moeten toch erkennen dat het geluk
grootendeels bet succes bepaalde. Mogen wij thans nog op dit geluk vertrouwen,
moeten wij thans nog de kennis omtrent het plantenleven geheel negeeren on
stelselloos to werk gaan ? Er zijn meerdere personen, die zich nog op dit
standpunt plaatsen, gebracht tot deze opvatting, door het kennen der groote
moeilijkheden, die den bewusten veredelaar wachten. Zij toch redeneeren aldus.
De meeste onzer vruchtboornen zijn hybriden in de zooveelste graad van botanische soorten, die wij niet kennen. Do factoren, welke de eigenschappen bepalen
Mennen wij evenmin, wij weten dus niets of van hun gedrag. Al onze rassen zijn
genetisch onzuiver. Elke kruising lean dus de grootste variatie geven, ja men
krijgt doze zelfs nog bij zelfbevruchting. Welk practisch belang ligt er dan in
een moeizame studio naar bet karakter her vruchtsoorten als men door eenvoudige zaaiIng kan krijgen wat men wenscht. Elke denkbare combi ► atie van eigenschappen is te verwachten.
Dus zaaien gevolgd door keuze, verder ongeslachtelijke voortkweeking,
waardoor het karakter bewaard
Werkelijk kan men op doze wi,ize iets bereiken de geschiedenis leert dit. Het
toeval hrengt in de cultuur vaak veel goods tot stand. Toch is de bovengeschetste
opvatting niet bevredigend. Ook mag niet over het hoofd worden gezien, dat al
kennen wij de meeste factoren niet en de studie hiervan groote moeilijkheden
met zich zal medebrengen, het toch de moeite loont, afgaande op bepaalde
eigenschappen, kruisingen te verriclqen. In Amerika begreep men dit rinds lang
en hooft men dan ook vele onderzoekingen verricht op het gebied der resistentie
tegen koude, zoowel van edele varietieiten als van onderstammen voorts maakte
do resistentie tegen ziekten him en daar eon punt van onderzoek uit. Ook trachtte
men door bepaalde kruisingen waarbij op bestudeerde eigenschappen gelet werd,
vruchten van boo ere waarde to verkriigon.
In Europa deden wij slechts weinig on al gebeurt or thans wat, zoo geschiedt
het nog maar op een paar plaatsen.

Ik wil evenwel niet met u praten over de veredeling door middel van zaad, doch
mij bepalen tot de verbetering, die kan aangebracht worden door een kcuze te
doen nit hetgeen wij bezitten.
Wij rnoeten daartoe even in het kort nagaan hoe onze vruchtboomen worden
voortgekweekt. Dit geschiedt in hoofdzaak lands ongeslachtelijken \yeg en
is ook moeilijk aniers denkbaar wijl de gekweekte varieteiten bastaarden zijn
net heterzoygotisch karakter. Ninimer werd getracht varieteiten te kweeken
die winetisch zuiver waren voor bepaalde eigenschappen. Steeds werd een vondst
in een F 1 generatie als aanwinst beschouwd en in de cultuur gebracht. Het zaaien
van pitten of steenen dezer hybriden zou steeds een groote variatie hebben opgegeleverd. Men behield haar dus en trachtte rneerdere individuen te vormen
door gebruik te maken van het regeneratievermogen, dat de meeste planten
bezitten. Hierdoor was het mogelijk om, hetgeen de praktijk een varietieit
te kweeken in ontelbare zuivere nakornelingen. Het regeneratieverrnoen van alle
in onze streken gekweekte vruchtsoorten is echter niet even groat. Enkele
vormen zeer gemakkelijk wortels op bovenaardsche deelen, indien deze in een
omgeving gebracht worden, welke, wortelvorming bevordert. Dit is by. het
geval net de aalbessoorten, met druif, braam, kwee en met enkele nootsoorten.
Deze kunnen dus gestekt of indien dit nog eenige bezwaren oplevert, afgelegd
worden. Dit gait evenwel moeilijk met de rneeste pitYruchten en steenyruchten.
Hiervoor moest dus naar een andere voortkweekingsmethode onigekeken worden,
die eenmaal gevonden, ook toegepast werd in gevailen, waarbij stekken of
afleggen minder snel resuliaat opleverde. Deze methode was het enten.
Under het enten verstaat men het overbrengen van een deel eener plant op
de wortels of op den scam van een andere plant, in de hoop, dat er een vereeniging
der weefsels zal plaats vinden en een symbiotische gemeenschap zal gaan
bestaan.
Pit enten is van wetenschappelijk standpunt ezien een allerbelangrijkste
werhzaamheid en talrijke problemen doen zich hierbij voor, die nog om uitwerking vragen.
ire onderzoekingen van HERSE, STEFFEN, SAIITTHENNER, OHNMANN e.a. hebben
in den laatsten tijd eenig licht verschaft orntrent de anatomische zijde van het
vraagstuk, alhoewel dit hiermede niet opgelost werd. Zoo is het, voor de fruitteelt noodzakelijk, dat nog een zuiver anatomisch onderzoek wordt ingesteld,
naar de vergroeilng der meeste onzer . yruchtvarieteiten net de daarvoor gebruikte onderstammen. Waarsehijnlijk zou dit onderzoek de verklaring geven van
menu; bijzondere groeiwijze, orntrent de oorzaak \vaarvan wij nu nog in het
duister tasten.
Doe"' behalve om histologische kwesties is het enten ook belangrijk wegens
het physiologisch gedrag der symbionten. Wat geschiedt er na het enten,
INt- anneer treedt er voedingsgerneenschap op, welke stoffen worden overgevoerd,
bepaalt de wederkeerige voorziening zich enkel tot water met de daarin opgeloste
anorganische stoffen en tot monosacchariden ? Sommigen gelooven,dat ook andere
stollen de entplaats passeeren. Wel betwijfelt men dit algemeen voor de di-en
polysacchariden, glycosiden, kleurstoffen enz. doch velen 'louden het er nog voor
dat alcololden wel van ent naar onderstam en orngekeerd veryoerci worden.
Is in Yerband hiermede het karakter van onderstam of ent direct of indirect
beinvioed door ent of onderstarn, m.a.w. hebben wij bij optredende veranderingen
te doen met groeimodificaties of met meer ingrijpende wijzingen ? Ik voor mij
geloof het eerste, doch er zijn nog genoeg onderzoekers,die aan het tweede waarde
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hechten en in verband hiermede zelfs wijziging van erfelijke eigenscliappen aannemen.
Van welke omstandigheden is verder de symbiose afliank.elijk en waarin
moet de mogelijkheid der vergroeilng gezocht worden, in een systematische
verwantschap, of, hebben wij hier te rnaken mot zuiver chemische of natuurkundige kwesties, waarbij de verwantschap geen rol behoeft te spelen Zijn er zelfs
gevallen denkbaar waarbij men te maken heeft met een min of weer (xeno-)
parasitaire gerneenschap ? 1k zou door kunnen gaan met het noemen van vraagstukken , lie alle van belang zijn, zoowel voor de wetenschap als voor de praktijk.
Niet het minst voor de kwestie waarover we thans spreken.
Voor het enten heeft men onderstammen noodig. Men bezigde hier rneest
planten voor, die in nauwe systematische betrekking stonden tot de waardevoile varieteit. Zoo gebruikte men sinds eeuwen voor appels, peren en pruimen,
zaailingen der gekweekte varieteiten of planten, verkregen uit de zaden van in
het wild gevonden vruchten, die natuurlijk eveneens hybriden waren. Wellicht
k warn het een enkele rnaal voor, dat de zaden van een zuiver botanische soort
werden gehezigd.
Men maakte dus gebruik van planten waarvan men niets wise, want de
ouders waren steeds heterozygoot. Wel is men er ten slotte toe gekomen om de
zaden van bepaalde varieteiten te prefereeren, mar deMotieven, die hier voor
werden aangevoerd, aanvaard ik niet. Eenvormig is geen enkel zaaisel, to
minder is dit het geval, daar nimmer kruisbestuiving werd voorkomen. Onderzoek uit de laatste jaren heeft bovendien aangetoond, hoe vaak de vruchtvorming
onzer fruitboomen van kruisbestuiving afhankelijk is.
Naast de zaailingen van het zelfde soort of wat men hiervoor aanzag, is. men
de nakomelingen gaan bezigen van andere soorten en zelfs van andere geslachten.
Zoo b. v. voor peer, van Crataegus, Sorbus en Cydonia ; voor Mispel van
Crataegus.
Enkele dezer combinaties hebber1 ingang gevonden, omdat men afwijkingen
in het gedrag der enten opmerkte, die voor den kweeker van belang waren.
Daar het zaaien dezer onderstammen minder snel resultaat oplevert, heeft
men bij de groote vraag naar gekweekte planten de ongeslachteli,jke vermenigvuldiging te baat genomen en daarom worden tegenwoordig de kweestruik voor
peer, de doucin — paradys voor appel en bepaalde pruimvarieteiten voor pruimen, bijna uitsluitend ongeslachtelij k vermenigvuldigd.
Waarschijnlijk is daze ongeslachtelijke vertnenigvuldiging mede schuld aan
de opvatting, dat de langs vegatieven weg verkregen onderstammen genetisch
gelijk zijn, zelfs al worden tegenwoordig bepaalde defer onderstammen onder
varieteitsnamen aangeboden.
In schier alle boeken, die over fruitteelt handelen treft men de zinsnede aan,
dat de appel op wildeling geent, het best groeit, op doucin iets minder, alhoewel
op zaailing-doucin bijna even krachtig als op wild en op paradys het minst.
Deze uitspraak is in zijn algemeenheid foutief.
Men moet in de eerste plaats bedenken, dat tengevolge van de groote
variatie in de nakomelingsschap van elke varieteit, meerdere individuen eigenschappen kunnen bezitten, die groeivertragend op den symbiont irisverken
kunnen.Wij weten bijvoorbeeld,dat over het algemeen, een traag groeiende onderstain belemmerend op den groei van den ent inwerkt. Welnu, dergelijke traaggroeiende iudividuen treft men voortdurend onder allerlei nakomelingschappen
populaties — aan. De wildeling geeft dus over het algemeen geen snellen
groei Aan den ent, wel die exemplaren, welke op snellen groei zijn geselecteerd.
226

Van de doucin en de paradys laat men het veelal voorkomen, alsof men
hier te doen heeft met botanische soorten. Dit is onjuist. Even goed als bij
de z. g. wildelingen hebben wij waarschijnlijk te doen met nakomelingen
van verschillende cultuur‘rarieteiten ; met de zwak groeiende individuen der
populaties. Voortdurend worden dus nog doucins en paradys-planten geboren.
Er zijn zelfs cultuurvarieteiten b. v. de Codlins en Pippingsoorten, die volgens
Engelsche ervaring, veel dwergvormen opleveren. Dat de doucin en de paradys
geen botanische soorten zijn, blijkt wel hieruit, dat onder de planten, die onder
die namen worden a,angeboden groote variatie heerscht en wat nog typischer is,
dat geen kweeker met juistheid kan aangeven wat eigenlijk het \ erschi 1 is
tusschen de een en de ander.
Wij deden daarom goed niet meer van paradys en doucin te spreken,duselken
door selectie verkregen onderstam een afzonderlijken naain to geven ; die de eigenschappen aanduidt.
wij moesten het Engelsche voo*rbeeld volgen en na systematisch onderzoek
tot benaming overgaan. Aanbeveling verdient het, om daar waar de Engelsche
voorgingen en on) verwarring te voorkomen, de Engelsche namen aan te houden,
hetzij dan in vertaling.
Dat dergelijk systematisch onderzoek noodig is moet iedereen begrijpen die
aanneemt, dat de onderstam invloed op den ent uitoefent. Het is een cultuurbelang, selectie uit te oefenen op de onderstammen, om dan, na, nauwkeurig onderzoek aan to kunnen geven, vv- elke onderstam, voor bepaalde doeleinden, voor
bepaalde varieteiten en voor bepaalde omstandigheden de meeste geschiktheid
vertoont. ATaar slechts, ik wijs hier uitdrukkeliik op, na voorafgaand onderzoek.
Selectie van onderstammen werd reeds 9 jaar geleden door mij begonnen,
doch allerlei omstandigheden werkten tegen, zoodat ik eerst drie jaar geleden
het werk met kracht kon aanvatten. Under gelukkiger omstandigheden kon Mr,
Hatton to East Mailing werken en deze kon daardoor reeds mededeeling over
zijn resultaten doen.
Men was reeds vOOr Hatton tot de erkenning gekomen, dat onder den naam
doucin en paradys, verschillende typen werden gekweekt. Zoo had men reeds in
1875 te Cheswick uitgemaakt, dat er minstens acht verschillende onderstammen
werden gebruikt voor appel n.l. :
The French paradise
The English paradise
English nonsuch
English broad-leaved Paradise
Doucin
Dutch paradise
Pomme franc en
Crab.
De laatste twee waren dan uitsluitend geschikt voor hoogstam.
De beschri,jving dezer onderstammen die bovendien vaag was, laat ik hier
achterwege.
Hatton zag dit vage in en stelde daarom een systematisch onderzoek in waarbij hij tot de onderscheiding kwam van 16 typen, die hij zoo nauwkeurig mogelijk
onderzocht en beschreef.
Zijn typen heeten thans :
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1 Broad leaved Engl. Paradise
2 Doucin (Commonly Engl, Paradise)
:3 Holt) leaf. — Dutch Doucin
4 Malus Pumila (probably)
.5 Improved Doucin (Ameliore)
6 Nonsuch Paradise
8 French Paradise
9 Jaune de Metz Paradise
7, 10-16, ontvingen nog geen bepaalde namen ; wel omschreef Hatton ze,
vermeldde de afkomst en gal voor 13 en 14 en 16 aan, dat ze voor onderstarnmen
van hoogstarnmen geschikt waren.
Lit het onderzoek,dat hij instelde bleek duidelijk,dat er een groote verwarring
heersclite op de verschillende kweekerijen en dat men niet in liet minst staat kan
maken op hetgeen door kweekers wordt aangeboden. Hieruit volgt, dat evenmin
zekerheid kan bestaan omtrent het karakter der boomen, die op z.g. doucins of
paradys worden veredeld en dit verklaart ook de uiterst tegenstrijdige inlichtingen,
die men omtrent het gedrag van verschillende varieteiten • verkrijgt, zelfs
indien de ornstandigheckn waaronder ze gekweekt worden vrijwel overeenkomen.
Evenals Hatton voor Engeland, wenschte ik voor Nederland een inziclit
te krijgen in den toestand en wilde ik weten, wat over liet algemeen door Nederlandsche kweekers uit het buitenland betrokken wordt. Ik heb daarom getracht
zooveel mogelijk materiaal bijeen te krijgen. Zeer gemakkelijk was dit niet,
want de oorlog behoorde juist tot het verleden en velen stelden mij teleur. Tool'
gelukte het mij 64 collecties bij elkaar te brengen, waarvan de meeste nit Nederland, enkele uit Belgie, en enkele uit Frankrijk komen. Wel kon ik uit Nederland
nog meerdere monsters krijgen, doch indien mij bleek dat ze afkomstig waren van
firma's die mij reeds planter hadden geleverd, stelde ik hierop geen prijs. Later
ontving ik van jr Hatton nog zijn geselecteerde typen ter vergelijking.
Het voorloopige resultaat van mijn onderzoek is thans, dat dit vrijwel klopt met
dat van M r Hatton.
Ook ik constateerde groote variatie en bovendien groote verwarring bij de
verschillende kweekers. Aileen kwamen in mijn collectie slechts voor de typen.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, en nog twee andere, welke door Hatton niet waren gevonden.
Het resultaat van het onderzoek dat Hatton instelde naar kwee, komt hierop
neer, dat hij 5 typen kon beschrijven, die hij aanduidt net :
Type A. Angers
B. Common
C.
D. De Fontenay
E. Portugal.
9,

Voorts wijst hij nog op 2 typen,die iets afwijken van twee der bovengenoemde,
doch die in vele opzichten er toch mede overeenkomen. Hij beschouwt ze als
zaailingen van deze typen. Verder op verschillende varieteiten, die om de
vrucht geteeld worden en die in meerdere opzichten overeenkomen met type E.
Toch schijnen de vormen, die vruchten als appels voortbrachten moeilijker te
wortelen dan type E. Dit was niet het geval met de planter), wier vruchten op
peren geleken.
Ons voorloopig onderzoek wees uit, dat in de Nederla,ndsche kweekerijen
minstens vier goed te onderscheiden typen voorkomen.
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Hatton stelde eveneens een onderzoek in naar de variatie der wildeling en
kornt ongeveer tot dezelfde conclusies, welke ik van te voren in mijn beschouwing
aangaf.
Hij onderzoeht bij de wildelingen waarover hij de beschikking had, de verschillende wortelgestellen en bemerkte toen hierbij een even groote variatie als hij
bij de zwakke onderstammen waarnarn.Voorts,zag hij dat de ontwikkeling van het
talgestel met den groei van het wortelgestel iii verband stond. Naar aanleiding
van dit onderzoek geeft hij den raad aan de fruitkweekers, or ► goed to letten op
den groei der wildelingen, de sterkgroeiende uit te kiezen voor stammer) van
hoogstammen, en de zwakgroeiende en die welke z.g. wortelknobhels vertoonen
voor onderstammen van struiken of vormboomen te gebruiken. Verder geeft
hij aan, one door middel van wortelstekken, gebruik te maker van verschillende
wortels van eon enkel exemplaar wildeling, dat gewenschte eigenschappen vertoont.
Ook wijst hij op het gebruik van die geselecteerde doucins, welke zeer krachtig zijn, voor onderstammen van 1ioogst.,i1nmen.
De weg, welke door mij ingeslagen werd, is eenigszins anders. Ik plaatste tnij
a priori op het standpunt, dat elke zaailing-wildeling genotypisch verschillencl is.
En overtuigd zijude, dat de onderstam g,rooten invloed uitoefent op het physiologisch karakter van den ent, was het tegelijkertijd rnijn opvatting, dat de enten
van eenzelfden boom afkomstig, zich zeer versehillend zouden gedragen bij plaatsing op de verschillende onderstammen. Hoe het gedrag zal zijn weten wij van
te voren niet. Ergo moet aan selectie teelt voorafgaan.
Ik zaaide daarom pitten uit van varieteiten welke algemeen voor onderstam- :
menwordgbzi,kevandomligbenp.Dzom
vermenigvuldig ik fangs ongeslachtelijken weg en wel op een wijze, waarbij elk
individue wortels kan vormen. Ik plaats ze to dien einde op stukken van wortels
van ongeselecteerde wildelingen en poot ze ± 20 cm. diep, met de entplaats in den
grond. Boven de entplaats vormen zich wortels, waarna het wortelstuk
onderstam han weggenomen worden. De op deze wijze verkregen genetisch
gelijke onderstammen kunnen nu gebezigd worden voor allerlei entingen en
kunnen dare vergeleken worden. Wij bereiken hiermede, dat wij na verloop van
tijd beschikken over bijzondere onderstammen, geschikt voor elke varieteit, en
voor alle omstandigheden en wij kunnen alle ad libitum vermeerderen. Dat ik u
nog geen resultaten kan me ledeelen, spreekt wel van zelf. Jaren zullen verloopen
alvorens dit han geschieden.
Hiermede heb ik getracht u te schetsen, 'op welke wijze ik verbetering
wensch te brengen in de teelt der onderstammen voor appel en peer. Een weg
die voor alle onderstammen gekozen kan worden.
Tenslotte kan ik toch niet nalaten om er op te wijzeu, dat ook verbetering
van de onderstammen op andere manier verkregen kan worden en wel door
het hruisen toe te passer). Of dit wel noodig is bij de aanwezigheid van
zooveel hybriden die te gebruiken zijn, is de vraag. Verder moet gewezen worden
op het grout aantal botanische soorten. dat bestaat en dat nog niet owterzocht word in verhaiid met dit vraagstuk. To meer wijs ik hierop, omdat in den
laatsten tijd talrijke nieuwe Pomaceae en Prunoideae werden ontdekt en ingevoerd.
Naast de selectie der onderstammen moet evenwel nog een andere selectie
geschieden n.l. de selectie der varieteiten zelf.
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leder, die de fruitteelt eenigermate bestudeerd heett, zal weten dat er groote
variatie bestaat ender de boomer) Welke onder dezelfden naam worden gekweekt.
Over het algemeen vvordt deze variatie voornamelijk opgemc rkt bij de
vruchten, en bij de opbrengst. Een enkele maal komt het voor, dat men ook
verschil ziet in de geheele habitus.
Hoe mo( 1( n wij deze variatie nu opvatten ? Is zij een gevolg van uitwendige
omstandigheden of is het eon erfelijke variabiliteit, in dezen zin opgevat, dat de
varianten genotypisch verschillend zijn.
Men kan begrijpen, dat de liabilus van do plant, vruchten en zelfs de vruchtbaarheid kan modificeeren, tengevolge der veranderingen in het complex der
groeifactoren.
Wij zijn or van overtuigd, dat vele der verschillen, welke men in de
praktijk opmerkt en reeds door practici worden waargenomen, groeimodificaties
zijn. Verschil in onderstam, in groeiplaats, in standplaats enz. roepen ze te
voorschijn.
De praktijk bezit over het algemeen de overtuiging, dat het karakter dezer
varianten to fixeeren is en hecht daarom vrij hooge waarde aan een keuze van
enthout die gebaseerd is op variatie-waarnemingen. Zoo ver gaat zelfs deze
meening, dat men het enthout van een vruchtdragenden ouden boom prefereert
boven dat van eon jongen boom,al zijn ze ook van dezelfde afkomst en dat men de
voorkeur geeft aan enthout van vruchten-dragencle takken boven dat van sterk
vegetatief groeiende organen.
De sinds jaren aanbevolen methode van het kiezen van enthout van
vruchtbare boomen, behoeft geen succes op te leveren en heeft dit ook niet
gedaan. Niettegenstaande verschillende personen het toepassen, beschikken
zij loch steeds over meer en over minder vruchtbare boomen.
Hoewel ik er van overtuigd ben,dat de variatie, welke men allerwege opmerkt
aan de eerste oorzaak moet toegeschreven worden, behoeft dit toch niet steeds
het geval to zijn. Erfelijk verschil in de fruitsoorten, welke onder een naam
worden genoemd kan bestaan en wel :
1° omdat men van het onstaan of denzelfden naam heeft gegeven aan verschillende typen. Bij elk zaaisel der gekweekte vormen komt het voor, dat
er planter' ontstaan, welke vruchten voortbrongen die veel overeenkomst vertoonen
met een der honderde bestaande tuinvarieteiten. Hoe licht kan het nu niet voorkonien, dat men bij het behouden van den nieuweling hieraan denzelfden naam
geeft. Op deze wijze is het mogelijk, dat men onder eon naam planten kweekt van
verschillende afkomst.
2° Er bestaat evenwel nog een tweede mogelijkheid,n.l. dat door knopvariatie
(somatische variatie, sports, clonal of bud variation, bud segregation, vegetatieve mutatie, bud sports sporadic variation, factor mutation enz,) typen ontstaan, die in sommige opzichten overeenkomen, doch in andere, die voor de
praktijk minder zichtbaar zijn, afwijken.
Het plotseling ontstaan van afwijkende takken bij bepaalde planten is algemeen waargenomen geworden en reeds zeer lang bekend, alleen kende men de
oorzaak niet. Ook nu is men het nog niet eens over de oorzaak, al worden dan
ook verschillende veronderstellingen gemaakt b. v.
1. somatische differentiatie, wat beteekent, dat enkele genetische factoren
in sommige cellen door bepaalde oorzaken een invloed gaan uitoefen op het
phaenotype, terwij1 dit in andere cellen niet het geval is.
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2. mutatie, dus plotseling verande,ren van factoren, door een of andere
oorzaak die niet bekend is, in sommige cellen van groeiend weefsel, zoodat het,
daaruit onstane lichaamsgedeelte toch eenigszins anders van genetische constitutie zou zijn dan de rest.
3. een verschijnsel, analoog aan bastaardsplitsing en dat plaats vindt tijdens
een somatische celdeeling.
Een andere kwestie, die nog niet voldoende opgehelderd werd, is of dergelijke
sports vegetatief te vermeerderen zijn of liever of zij standvastig blij yen, verder
of het genotype veranderd is of niet. Vragen, die voor ons van het grootste belang
zijn.
Uit verschillende onderzoekingen, vooral bij bonte sports bleek wel, dat zij
niet steeds standvastig waren en dat do oorspronkelijke plant er weer uit te
voorschijn kon treden. Bij andere planten lieten zich evenwel standvastige
clonen vormen. Een algemeene regel is dus niet te geven en moeten wij dus
met de verschillende individuen rekening houden.
De laatste vraag is van veel minder belang, omdat als in de nakomelingschap
blijkt dat het genotype veranderd is, de laatste meening, dat knopvariatie aan
bastaardsplitsing is toe te schrij ven, groote steun ondervindt. Werkelijk. bewees
Bateson, dat dit het geval is bij de planten, die hij onderzocht. Zeer typisch is het
ook, dat knopvariatie voornamelijk wordt waargenomen bij heterozygoten.
Hoe het echter ook zij, knopvariatie treedt op. De sports kunnen ongeslachtolijk voortgekweekt worden en de praktijk bewees dat vele constant blijven ;
bij enkele trad evenwel verandering op.
Voorts wijs ik er op, dat de sports zeer verschillend karakter kunnen hebben.
Het schijnt of sommige in al hun cellen het zelfde karakter herbergen, doch
ook komt het voor, dat een mantel van cellen met een bepaald karakter om een
kern van andere cellen been ligt, terwij1 als 3e geval, verschillende weefsels tegen
elkaar aanliggen. Het tweede noemt men periclinaal chimarie, het 3e sectoral
chimarie.
Voorbeelden van knopvariaties zijn met tientallen te noemen. Zeer bekende
zijn de verschillende typen rozen welke vaak ontstaan op scheuten van bepaalde
varieteiten. Een zeer typisch voorbeeld van groote knopvariatie is de vegetatieve
nakomelingschap van de roos Killarney. Deze bracht voort White Killarney, Dark
Pink Killarney, Champ Weiland, Killarney Queen, Double White Killarney,
Double Pink Killarney, Red Killarney, Killarney Brilliant, Climbing Killarney
(rose) en Climbing White Killarney.
Bij de chrysanthen zouden volgens Cramer 5000 van de 8800 Eur. varieteiten
door knopvariatie zijn ontstaan Typisch is het hierbij te vermelden, dat deze
voornamelijk ontstondon op geile scheuten.
Verder ziet men ze bij anjers, Hibiscus, Dahlia, Evonymus, Nerium, appels,
perzikken, pruimen, druiven, peren, abrikozen, sinaasappels, Cacteae, mail,
suikerriet, aardbezion, enz.
Zelf nam ik ook verschillende gevallen waar.
Een geval dat ieder steeds kan waarnemen is dat van de meikers, die meestal
takken voortbrengt welke geheel andere kersen dragen (volgers).
Verlederi jaar werd in 't Westland een geval geconstateerd van nectarine
vorming aan den perzik. Bovendien werd aldaar een witte tros gevormd aan een
druivenboom met, blauwe vruchten.
Bij appels nam ik knopvariatie waar bij Pomme de cceur, waar de moeder-

231

plant een tak leverde met geheel andere vruchten. Even zoo was dit 3 x het
geval met Goud Reinette, 1 x met Landsberger reinette en de laatste gevallen die
mij medegedeeld werden waren de varhtties van een Brab. Bellefleur en Eisdener
Klumpke.
Bij dergelijke knopvariatie valt het verschil duidelijk op, omdat de vruchten
zoo sterk afwijken. Doch hoeveel ontstaan er wellicht, die ons niet opvallen
omdat het verschil meet- zit in physioligische kenmerken, die eerst na nauwkeurige proefneming geconstateerd kunnen worden.
Alhoewel de verschillen, welke de practici opmerken dus een gevolg kunnen
zijn van veranderingen in het complex van groei factoren, behoeft dit dus toch
niet steeds het geval te zijn en kunnen er wel degelijk variaties optreden, welke
een blijvend karakter hebben.De eigenscliappen hiervan kunnen door ongeslachtelijke voortplanting worden hem aard.
Ons op dit standpunt plaatsende, is het this een cultuur belang, om selectie
toe t' passen op de gekweekte varieteiten er na te gaan of de variatie Welke
geconstateerd wordt, een gevolg is van groeiwijziging of van verandering in het
karakter der plant. Voorts om de planten met het beste karakter uit te zoeken
en voort te kweeken en van de planten met minder goed karakter te verwijderen.
Het idee der self ctie van reeds hestaande cultuursoorten is niet nieuw, en
wend zelfs in Amerka door Shamel, Scott en Pomeroy reeds toegepast bij
sinaasappels.
Belangrijke varieteiten verkreeg men aldaar met de selectie van Washington
Navel orange, Grape-fruit, Lisbon-lemon en Valencia orange.
Duidelijk bleek bij dit onderzoek, dat de verschillende gekweekte Citrus
varieteiten in staat zijn te varieeren en wel in sterke mate. Zoo zelfs, dat jonge
bcomgaarden voor 75 V. besionden uit afwijkende typen van de gewenschte
varieteit.
Deze variaLten zijn sports. Zij ontstaan voortdurend en kunnen vegetatiet
vermeer(!erd worden. Vaak dat de variant zelf weer varieert, ja soms
weer knopvariaties voortbrengt, die volkomen gelijken op de moederplant.
Wij willen dit onderzoek bier niet in extenso bespreken en u liever enkele
lichtbeelden later' zien, die op dit onderzoek betrekking hebben. Bieruit blijkt de
4i.00te afwiji..ing iii vruchten en babitus van de planten en tevens het belang
der selectie your de cultuur. Behalve verandering in voorkomen der vruchten
is er te'vens verandering in I.waliteit vruchthaarheid. Fen gemengde boomgaard levert natuurlijk minder op dan eon boomgaard beplant met de individuen
van et n geede clove. Maar bovendien v,. - ordt de prijs der vruchten van de goede
\ a ri teii gedi ~ ukt door bet voorkomen van vruchten, die behooren aan minder
goede typen.
In Amerika schijni men er ook nog waarde aan te hechten om selectie toe
te passen op de individuen van een enkele strain en wel in verband met de
vruchtbaarheid. Vooral ook omdat hleek, dat de incest vruchtbare boomen gemiddeld de grootste vruchten leverden.
gegevens, die men publiceerde omtrent de variatie, welke bestaat tusschen
weinig e reel opbrengende boomen laat geen twijfel over, dock wel is het aan
onderhevig of we bier mot rasverschillen te makes hebben. Evenals bij
de her geteelde vrucbtboomen zal dit bij den Citrus onderzocht moeten worden.
op (le eepuldie( erde gegevens ban men evenwel geen conclusie bouwen.
wa.t di( rat titans te geschieden met onze peer en appelvarieteiten. In de eerste
piwos mc)eten genetiseh znivere onderstainmen worden gekweekt. Voorts moet
entrnateri:Aal verzamehi worden.
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Verschillende wegen kan men hierbij inslaan. Welken weg men ook kiest,
men mag het felt niet over het hoofd zien, dat vruchtbaarheid onderworpen is
aan modificatie en een rijkdragende boom nog niet tot een rijkdragend ras
behoeft te behooren. Betrek kelijk rijkdragende boomen onder ongunstige omstandigheden zijn wellicht beter te kiezen, dan goeddragende wider gunstige onistandigheden. Voorts moet men de afwijkende typen in het onderzoek betrekken.
De gekozen enten zal men op de genetiseb gelijke ondersiammen moeten
plaatsen, hetzij op de door nurseroot verkregen wildelingen, hetzij op de
ongeslachtelijh vermeerderde doucin, of men moet de type op eigen wortel
zetten, waarbij dan ook weer de nurseroot methode gevolgd kan worden.
Voorts zal men van elke type veel nakomelingen moeten kweeken, wil
men eenige zekerheid hebben omirent de waarschijnlijkheid van de waarnemingen. Kan men de proof zoover uitbreiden, dat proefveldjes, over een uitgestrekt terrein verdeeld kunnen gevormd worden, dan spreekt het van zelf, dat
men door middel van wiskundige behandeling der cijfers nog grouter zekerheid
kan ► ekomen. Ik wijs er hier nadrukkelijk op, dat vele conelusies die naar aanleiding van tuinbouwproeven genomen werden, absoluut onjuist zijn omdat
toevalligheid voor waarsehijniijklieid wend aangezien.
Tenslotte spreekt het van zelf, dat de ervaringen van meerdere jaren gegroepeerd moeten worden, daar de steeds wisselende uitwendige algemeene groeifactoren, een ste( ds wisselende oopst tengevolge bebben. Men in oils wisselvallig
klimaat steeds met gemiddelden rekenen. (*)
,

De Kieming der Zaden.
In 't algemeen wordt aangenonien dat een zaad gekiemd is, wanneer de punt
van den wortel te voorschijn komt ; volgens sommip n ooh, wanncer door wateropname het zaad melt, in gewicht vermeerderd, en de zaadhuid zieh openscheurt.
He eerste is voorzeker een afdoend hennlerk, clod' al het andere kan
moeilijk als eriterium worden aangenoinen.
Doode zaden imniers, kunnen ook water opnemen en is dit dan een zuiver
physisch verschijnsel ; als gevolg hies an seheurt dan dikwijls de zaadhuid, bijv.
bij Ricinus, en Loch blijft de wortel achterw ego, daar er geen kiemkracht meer
in is
Ten tijde dat hij nog assistant was te Turyn lieeft G. Gola, de tegenwoordige
directeur van den plantentuin te Padua, de Vlinderbloemigen bestudeerd ; vele
soorten nemen water op, en vertoonen een gewiehtstoetiame, maar de cellen van
Malpighi verliinderen elke kieming, zoolang die tegenstand niet verbroken is.
Dr Traverso, eveneens te Padua werkzaam, nam proeven flirt Lupinus albus,
one vast te stollen, of de groote of wel de kleine zaden spoediger kiemen, en hij
kwam tot de gevoigtrekking dat de groote zaden in een zelfde tijdverloop meer
water opnemen als de kleinen, maar dat de laatsten spoediger kiemen.
Wateropname, en daardoor gewichtstoename, is dus geen kieming, en moet
niet noodzahelijk kienling te voorschijn roepen.
Is nu wel is waar, het uiterlijk zichtbaar worden van den wortel, een bewijs
dat het zaad gekiemd is, dan ligt het tech voor de hand dat die kieming reeds lang
te voren in het zaad zelve begonnen is, ni. zoodra het embryo, onder de invloed
(*) Voordracht gehouden op het Vlaanisch Natuur-, Wis- en Geneeskundig congres te Brugge
in 1922 door Prof. A.M. Sprenger 1 i.
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van uitwendige faktoren, uit zijn lethargische toestand is ontwaakt ; zoowel aan
den wortel als aan de zaadlobben hebben dan de eerste rnanifestaties van het
aktieve leven plaats.
Dit is vooral goed waar te nemen bij zaden met kiemwit, wanneer hiervan
microscopische praeparaten gemaakt worden, b;jv. Aucuba japonica waarvan de
rechtstandige kiem geheel door kiemwit is omgeven.
Wanneer die zaden in vochtig zand geplaatst, met tusschenpoozen van enkele
dagen worden onderzocht, en onder het microscoop gelegd, dan ziet men, duidelijk
hoe het embryo zich ontwikkelt.
De eerst opgevouwen, en het pluirnpje dekkende zaadlobben, richten zich op,
en vertoonen het kiemwit waarmede zij direct in aanraking zijn. De wortelpunt
,exfolieert, en nadert de micropyle (poortje).
Doch hoe no het juiste oogenblik te bepalen, waarop de kieming, dus het
ontwaken van het embryo, begonnen is ? Gaarne zou ik hierover het oordeel van
anderen hooren.
Pauchon, in zijn these « L'influence de la lumiere sur la germination
geeft
wel aan wanneer wij de kieming als geeindigd kunnen beschouwen, dat is. zoodra
de wortel in zijn onmiddellijke omgeving, het noodige voedsel vindt, om de jonge
plant, onafhankelijk van de in het zaad opgehoopte reservestoffen, te doen leven,
maar hij, e,Tenrnin als de andere schrijvers, geeft eenige aanduiding waardoor het
juiste tijdstip der kieming is vast te stellen.
De heer Vleminckx, leeraar aan 't atheneum te Schaerbeek, stelde mij voor
dit door osmotische drukking te onderzoeken, doch dit schijnt mij zeer moeilijk,
zoo niet onmogelijk.
Beter schijnt mij dan de eerste celdeeling in de initialen van den wortel, als
P. BRANDTS.
begin der kieming te beschouvven.

Plaatselijke Dier- en Kruidkunde.
Een ziekte der Olmen : In de omgeving van Brasschaet stelde ik een
zonderling ziekteverschijnsel bij vele Olmen vast. Hier en daar in de kruin ziet
men takken, wier bladeren geel zijn, als waren zij door de zon verschroeid
geworden. In zekere gevallen is het vierde van den Oina aangetast. Geen spoor
van Insectenwoekering. Een deskundige der streek beweerde de juiste oorzaak
niet te kennen, daar het geval nieuw is, doch zag hierin een stille woekering
van het Roode Vuur (Nectria cinnabarina), dat niet wachten zou weldra zijn
verwoestingen aan te richten. Werk voor onze phytopathologen (5-9).
Kievitten verzamelen zich in groote scharen op
Vanellus cristatus Temm.
de meerschen van den Borgerweertpolder en houden vliegoefeningen ten einde
zich tot den grooten trek voor te bereiden. Rent een stuk vee door de weide,
dan hoort men hun » knu-i schreiend over de vlakte klinken. De opgejaagde
vogels laten in hun snelle wendingen afwisselend den zwarten rug en den witten
bulk zien. Hun afgeronde vleugels slaan niet rechtuit, doch met den punt
binnenwaarts gebogen. Na allerlei zweef- en buiteloefeningen strijken zij weer
neer, met de vleugels uitgespreid, tot zij vast op den grond staan. Deze vluchten
en het geroep duren tot laat in den nacht. (6-9).
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Cypselus opus L. De Torenz -waluwen zijn vertrokken. (11-9).
Chara fcetida. (Characeen). Dr Caballero van Barcelona komt vast to stellen
dat het Stinkend Kranswier het water, waarin het, groeit, ongeschikt maakt voor
de ontwikkeling der Steekmuggen (Culex, Anopheles). Waarschijnlijk zou,
volgens hem, een giftige afscheiding der plant hier in 't spel zijn. Welke er de
oorzaak van weze, zij is mij onbekend. Doch sedert ruim een twintigtal jaren,
gedurende dewelke ik mij met het dierenleven bezig houd, weet ik dat men
tevergeefs Muggenlarven in met Chara begroeide slooten zoeken moet. Chara
verdraagt geen rechtstreeksch zonnelicht, het vereischt kalkhoudend water en
verspreid een onaangename, naar rotting zweemende lucht. Daarmede zijn de
Steekmuggenwijfjes niet te bekoren. Larven van Zweefvliegen treft men er
overigens ook nooit in aan. Visschen schieten er erikel kuit in. (8-9).
Vespa silvestris Scop. Een pas aangelegd nestje van de Boschwesp trof ik
in een verandah van het N. der stad aan. Het bestond uit een klok, op een steel
vastgehecht. Rond dien steel waren 9 cellen gebouwd. Gewoonlijk is het kleine,
harde, grijze nest, zonder ondersten rand, aan de boomen vastgehecht. In de
huiskamer had het echter niet den minsten bijval. (9-9).
Torymus nigricornis Bohem. Uit eenige gezelscliapsvallen van Cynips
ramuli L. , op akkermaalshout der Eikenbeplantingen, kwamen metalische groene
Chalcididea, wier eieren in de larven van de galwespen gelegd waren.
De wijfjes hebben eery legboor grooter dan het licliaam. Om zulke Sluipwespen
te bezitten heeft men maar in Oogstmaand eenige gallen in een doosje weg te
leggen. (25-9).

Erinacecus europaeus L. Proeven van Mw. Physalix (lnstituut Pasteur)
hebben uitgewezen dat de Egel over een betrekhelijke imniuniteit tegen de
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Razernij beschikt. Dit nuttig, insectenetend dier is tegen alle Often L)estand.
Zijn bloed verdedigt hem ook tegen het microbengift der vreeselijke hondsdolheid.
Ingespoten Egels stierven razend, andere werden enkel lam, noch andere bleven
bepaald gezond. Le verdediging van Egelblwd tegen die tnicrobentoxinen is
dos nmireh toereikend dan die teen andere gift ,n, Het Egelorganisme, indien liet
niet altijd aan de werking van het virus weerstaat, verrnindert er in ieder geval
de uitwersels van. Inderdaad, konijnen, ingespoten met hersenstof van razend
geworden Egels, bleven alle ongeleerd. (15-11)

Lachnus grossus Kalt. I)eze, inet witten dons overdekte Boomluis, trof ik
overvloedig aan op de jonge scheuten van Abies Nordmanniana, in den Brandt;
jets wat tarnelijk zeldzaam voorkomt, daar de zeer groote, zwarte luizen
regelmatig op Picea excelsa leven. (15-11)
Dendrocopus minor L. In het beukenbosch van het Middelheim-park nam ik
een zwervende mannelijke Kleine Bonte Specht waar. Het prachtig vogeltje, van
musschengrootte, duikelde in al de verlaten spechtengaten, welke hier zoo
menigvuldig in de beukenboomen te vinden zijn. Van tijd tot tijd stak het zijn
signaalhoorn op en wierp een gikgikgikgik in den herfsttnist, die het rood
van zijn kopje ternauwernood liet doorschijnen. (7-12)
Papilio Machaon L. Ik zag een zwarte varieteit van den Koninginnepage of
Zwaluwstaartvlinder in een oude Lepidoptoren-verzameling. Het beschadigd
exemplaar was gelieel zwart, behalve de blauwe vlekken, die duidelijk, en de
roode. die veel minder klaar te zien waren. Van die melanische vormen Derusten
er enkele in Engelsche en Duitsche nausea, op de catalogi voortgaande, wel te
verstaan. (3-12)

Scolytus Geoffroyi Eichh. De schors van sommige Olmen op den Mechelschen
Steenweg draagt talrijke sporen, niet alleen van Zwammenwoekering, maar
tevens van de verwoestingen der Schorskevers. Ontelbare moedergangen, waarin
gedurende den Winter nieuwe knopvreters het leven zien, zijn schuin, van
beneden naar boven, in de schors geboord. Er ligt maar een redmiddel voor de
hand : in 't koude seizoen de aangetaste schors afnemen en de bloote plek met
koolteer inschilderen. Koolteer verwijdert de Insecten en schijnt den groei aan
te wakkeren. (5-12)
Wat, vl nders in den Winter ? Ja zeker, en pas
Onze Wintervlinders.
uitgekomen nogal ! Wie good toekijkt, kart de bruinachtig-grijs gekleurde
diertjes tegen de schemering in Bosch en tuin bemerken. Opgepast want hun
dote tint zort er voor, dat ze slechts weinig in 't oog vallen!
Mag ik ze u eens even voorstellen ? Het zijn de Kleine Wintervlinder (Cheimatobia brumata) en de Groote Wintervlinder (Hibernia defoliaria), waar van wij,
jammer genoeg niet veel goods kunnen vertellen, Hun levensgeschiedenis is echter
de moeite waard om verhaald to worden ; to moor daar de degelijke bestrijdi.ig
dezer vija,nden afhangt van de juiste kennis hunner zeden on gebruiken.
't Zijn dus winterkinderen. Men vindt ze van Oktober tot Maart. Eon zacht
herfstweder lokt hen reeds in de maanden Oktober-December nit den grond,
waarin zij zich als pop eenigen tijd hebben opgehouden. Nijdige vorsten integendeel verhinderen de motion den steenharclen grond to verlaten, en, vallen dozen
vroeg in, dan bezoeken zij ooze boomers slechts in Januari-Maart.
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Beide Wintervlinders behooren tot de familie der Spanrupsvlinders, vier
rupsen in rusthouding zoo sprekend op takjes gelijken, zoowel wat vorm als
kleur betreft, en zich op die wijze gemakkeli,ik weten te beschermen. Men noemt
ze ook wel Meters. Het niet behaard en rolrond lichaam heeft 3 borstpooten, maar
de achterlijfspooten ontbreken, op 2 paar naschuivers na. De larven bewegen
zich door het lichaam afwisselend te buigen en te spanner] ; 't is dan alsof ze de
takken afmeten. Vandaar de rupsnaam.
Beide wintermottengeslachten bieden deze eigenaardigheid, dat het niannetje
alleon over een paar flinke vleugels kan beschikken, terwiji het wijfje van Cheimatobia zich met een paar nuttelooze vleugelstompjes uit den slag moet trekken, en
dat van Hibernia niets wat er op gelijkt ten beste heeft. Dat vrouwvolk heeft
eater zeer lange pooten en die gebruiken ze ook wondergoed, zeirs one in hun
ongeluk to loopen.
Het mannetje • van Cheimatobia verschijnt einde Oktober of begin November
en dwarrelt in de mistige namiddaguren rond de boomen. op zoek naar de steeds
talriiker wijfjes, die uit den grond de stammen opgekropen zijn. Op het ruwe
schorsbed heeft de bevruchting plaats, en, na die eerste uiting van het liefdeleven,
trekken de wijfjes de kroon der bootnen in en legged daar tot 350 eitjes in
kleine parelhoopjes bijeen. Steeds wordt de voorkeur gegeven aan schorsspleten,
wondrandea en knoppen. Dan is de levrnsroeping der gepaarde vlinders volbracht
en ze sterven, terwiji de eitjes den wintcr doorbrengen. Maar als in de lente de
sappen beginnen te stroomen, dan komen de 1 mm. zwart-groene rupsjes to
voorschijn en doen zich te goed aan blad- en bloemknoppen. Ze rollen de bladeren
tot 1ioorntjes en spinnen die tot pakken aaneen. In de aldus gevormde seliuilplaats kunnen ze veilig voort vernielen. Later vreten ze gaten in de jonge blaadjes
en boren gangers in de kleine vruchten, ja, ze vernielen zelfs tot de kersensteenen toe. Rond half Juni zijn de larven volwassen en hebben 2 cm. lengte bereikt.
Ze zijn geelachtig-groen met een donkere ruglijn en drie witte lengtelijnen op elk
der zi,jden. Aan een spinseldraad laten zij zich op den grond neer, kruipen tot op
een diepte van 10 tot 15 cm. en verwormen er zich tot pop, waaruit de vlinder
tegen half Oktober zal verrijzen.
Groote schad veroorzaken de rupsen aan kerse-, appel- en hazelaar ; kruisen aalbessen ; eiken, beliken, wilgen, eschdeorns, paardenkastanjes, olmen,
linden en rozen. Niets is veilig voor die groene snoepsters.
De veel grootrre Hibernia verschijnt iets later, doch paar handel en wandel
komen overeen met die van Cheimatobia. De 300-400 eitjes worden, 't zij afzonderlijk, 't zij in groepjes, aan de knoppen gelegd. Daaruit komen rond half April
rupsen uit, die in de knoppen kruipen en daarna de bladeren opvreten. Ze zijn
bruin-ros op den rug en licht-geel op den buik. hangs elken zijkant loopt een
citroengele band met een wit puntje op iederen rug. In Juni zijn ze 3 cm. lang, en
komen ook longs hun touwtje naar beneden om zich in de aarde tot vlinder to
hertooveren. De eene soon van Hibernia leeft op appel-, peren en kersenboomen ;
eiken, olmen, linden. Een andere geeft de voorkeur aan pruimen, eschdoorns,
populieren, esselien wilgen. Een derde is weer op wat anchIrs verlekkerd, zoodanig dat er op slot van rekening weeral niet veel met rust gelaten wordt.
En dat moeten onze Wintermotten dan ook duur bekoopen.
Met al de iniddelen van ons liedendnagsch oorlogsarsenaal trekken wij tegen
die gevaarlijke wintergasten te velden. Tegen half September worden kleverige
lijmbanden cep borsthoogte rond de boomen aangebracht. In gaarden, waar vee
loopt, woken ze wat hooger geplaatst zijn. Behalve de kortgevleugelde wijfjes
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kleven in den 'tin" ook vliegende mannetjes, die ter hruiloft togen. Ziet men die
lijmbanden nu filet op ii.jd na, clan zijn er weldra zoovoel vlinders opgevangen,
■ Vt'larOVIT later komende wijijes ongedat er zich 1 , ruggetj , s gevormd lief h(
kunne., kruipon.
stowed naar oven
►
voorzich4heid ► iss(rt ! \Tinder' ze een boom
Denk 1H1 niet dal_ de wijtjes
versperd, dan dalon ze vaak of oln h heproeven 01' 11H,, hurl op eon anderen stain
niet betel' meevalt. Daarom moeten ook alto hoomon in den ointrek van zuldan nog: zi,in er slimme wijljes, (lie tech niet to
ken liimbavd voorzien zijn.
vangen zijn ; deze leggen (Ian bun eieren onder het lijnipapier. Gedurende (It!
danronder uilpikken en \vat er zou hunnen
hevigsto Loud( komen de Meezen
van overschirien worth in he t voor• aar me! dcn hors trl algeschuurd.
Ili sprak dant- van verstandige wijtjes, die het. doodsgevaar Ii achtcn te outloopen. En die mannetjes dun ? Och, kom, kijk eons op den lijrnband, , liar liangen
sta kkords
in veel grower aantal dan het vrouNvelijk element,
alspuiten van boomen
Ilet tweed(' deel der be\vcrking hestlat III het duchi
en struiken in Faruari-bel.2.in Nlaarl. met eLli 6 't o carbolineutn - emuisie on' de
hiUn'SeltulThen beginner
dooden.
eie•en
strengste koltde is d',tn voorhij ;
wa spel Ie hrijgen, en de eieren, wier c2.ovoelighcid verrneerdort natalnate zil
11181c1“. , 1i• h door de vloeistot bereikt worden.
'mar het uithomen pan, kunnen
lie rupsen, (lie cnda ► ks dit alles b ell uit It ei gesio1 u zijn, v(Tgast. men
hoornrn mot (.- en
in April-M(1 op eel' kleine versnapeting. Men I.esproeit
gulzige rupsjos,welke van (lien gevaa•arseenzout, dat bladeren vrrgifti2;(1 en
ficcle(-nvoudig liaar hit iijk der 2. ,:elirk:-/inligon stuurt.
lijke host

t Dierenlev€n, bij de Hazelaren. — Van 't een rind naar 't Nruder,
midden door den ouden boon, ,2oard, loopt oen diehthowassen plantsoen vp,n
Hazolar( n Daur t i eren de gewone soort (Corylus Avellana), de Laintnertjesnoot
(C. tubulosa) en hare varieteit met bruine hladeren (C. tubulosa atro purpurea).
Die nootjesweelde is gedurende de herfstmaanden de veroonigingsplaats van al
de fijnproevers nit den wijdon omtrek.
Hot is geen welkdanige l'ent van plunderaars die, van dan al, de hazelaron( order toe, dat leder jaar, road einde
laan binnenvalt ; (-loch het schiint
of begin ()ogst, dezelfde ploegen, in dezHide verliouding, bezit, nenien van hun
welgedekte tafel, om er een heel tijcije aan to snoepen,
Hohnuizen (Mils kortulanus) zijn de eerste bezool;ers, Avt , lice ten disch
aarizitt( n. In de vroegste thigen vail Oogsimaand hunt ,fie zeker zijn aangebet.en
nootjes op den grond te vinden ; nootjes, die nog eigenlijk geen noemenswaardige
kern ontlivikkeld hebben. Voor inuisjes eater, de ware prospektors van 't
zijn dat juist lekkere beetjes. Het kleinste zaadje is reeds voor [mime hongerige
maagjes een heerli• ke kost. Brhalve de pit, eet de Muis ook nog een dent van het
groene vruchlonthulsel der jonge nootjes. Om ;tan de vruchten te geraken moet
ze oene heele reeks ahrobatentoeren uitvoeren, daar deze vaak op zeer dunne
twijgen staan, en de mover is dan verplicht, odder 't knabbelen, allerhandige
grappige houdingen aan te nemen.
Muisjes laten gewoonlijk de eigenaardige, abnorniale notenvormen met
rust. Sleclite, verrotte noten rahen zij zelden, haast nooit aan. Hoogstens boren
ze er een uiterst li.jn gaatje in.
Begin Oogst, vallen er gedurende sonirnige jaren, veel nootjes der Hazelaren
af, nog van het hort steeltje voorzien. theme& Avillen de joelige Muizen en de
v1144ge Eehhoorris Li( 15 to maker' hebben. Aileen de Meezen komen er op af
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omdat er een larfje in het notenhuisje woont. Onderzoeken moeten ze de vrucht
niet, daar het wijfje van den Hazelnotenboorder (Balaninus nucum) nooit hare
eitjes legt in de kernlooze vruchten, en de noten joist afvallen onder den invloed
van het eierenleggen. De eerste en de laatste boomen van de laan hebben vooral
te lijden van de Knaers, daar zij het diehst bij de nesten liggen, on alzoo het
ruinste gevaar opleveren om te verkennen.
Muizen en Eekhoorns luster' graag de vleezige, iets \vat zuursinakende
vruchthuid ; daarom worden de hazolnootjes nog groen opgesnoept. Wie ze
onder 't vlug gezelschap eons geproefd heeft, keert weer.
Hazelmuizen (Myoxus avellanarius) komen zoolang de schil malseh is. Zij
werken vooral in de hoo4ste toptwijgen en seijdon, onder hot doorknaAelen van
het hulsei aan het dikke eind, voel steeltjes door. Van daar, dat tatrijke steellooze nootjes onder den boom aanduiden, wanneer de Hazelmuis voorbij geweest
is. Sterk in het tureen is zij, dock het beestje doet zich veel minder als kunstigo
knabbelaar gelden. De galen, die de Hazelmuizen in de nootjes maken, zijn
onregelmatig, zelfs in jonge, teedere vruehijes. i\Ieestal zijn er 2, soms echter wel
tot 7 openingen in aangebracht, en 't gebourt ook, dat de halve schil weggeknabbelt is geworden. Groote moeite hebben de Hazelmuizen met gladde nootsclialen,
en daarom brengen zij, vooraleer aan 't schaven te gaan, er allerlei krabben op
aan, om de vrucht beter vast to houden. De Hazolmuis maakt in een hollers boomstam een voorraadschuur, goed van nootjes, eikels, beukels en rozenbottels
voorzien.
Hoe geheel anders arbeidt
Langstaartige Veldmuis. (Arvicola arvensis).
Dat is de meetkundige boorder bij uitstek. Heeft die Muis nog geen kroost, dan
hepaalt zij zieh met een klein eirkelvormig gat to waken, langswaar zij de noot
ledig eet met stukjes en brokjes. Zijn er echter kindertjes te voeden, zoo worth
de opening ellipsvorming en zeer groot, daar het diertje geen geheele noot naar
zijn nest kan slepen ; een geheele kern wel en die wordt dan ook ongerept uit
het omhulsel gebeten. De vrucht wordt langs geen bepaalden kant eerst aangetast
Een maa;id na die eerste ► loeg, point de Eekhoorn (Sciurus vulgaris). De
pluimstraat FeL zeer vlug. Na een nootje gegrepen te hebben, ontdoet hij het in
een oinzien van de pel, zooals hij met ieder zaadje te werk pat, en zet zich aan
't horen met de sterke snijtanden. Een ink met den kop en een beweging met den
rug, een voorwaartsche stoot met de pooten, en een groat stuk sole! list agerukt. Da aura neemni de guitige staakklimmer de kern uit de noot, stroopt de
bruine zaadhuid er of en verorhert op die manier eon drietal noten in vijf minuten.
Een Eekhoorn eet zonder oponthoud ; hij verbergt veel vruchten voor den winter,
vergeet vaak de stapelplaatsen, maar zal nooit een onrijpe noot in zijn magazijn
hrengen. Een weing nadien is het de Koolmees, (Parus major) die Naar intrede
houdt op het Hazelnargebied. Geen vogel is moeilijker om waar te nemen. Bij '1
miiinste onraad vluchten die Groote Meezen met de nootjes weg, en tusschen het
gebladerte verscholen, hoort men alleen nog het tap-tap-tap der bekken. Overal
ill den omtrek vindt men ledige schalen. Lit afgevallen vruchten hebben zij de
Notenboorderslarven gehaald ; andere zijn even aangepikt en niet lekker genoeg
bevonden. De llazeltjes warden op de takken doorgehamerd ; zij liggen vast
onder splinters van afgerukte schors, opdat ze niet zouden verschuiven onder 't
betiinrneren. Wilde Hazelnoten klieven die vogels volgens den draad, de richting
der vezels ; doch nooit aan den punt, mane in den buik der vrucht. In andere
gevalle ► Bakken de Koolmeezen de noten uiteen net als Eekhoorns.
-
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Lang nadat de Hazelmuis in slaap is en de Veldmuis maar zelden Naar
ganger' weer verlaat, is de Koolmees nog aan 't beitelen. Onder de doode bladeren
boort men het gehaiuer van het onzichtbaar vogeltje en 't gepiep der alvalvergarende Boschmuis (Mus sylvaticus.) De laaiste der bezoekers is de Notenkraker
of Nootkraai (Nucifraga caryocatactes). Het geldop van dien rnooien, grooten
Midden-Europeeschen vogel is Keller en reg .elmatiger dan dat der Koolmees.
Met zi,in spechtenvlucht vliegt
lussenbQschri,jvend, tusschen de boomers.
Wanneer de hazels welig tieren
de kersen lustig zwellen, is de minste slag
voldoende om ze in twee helften te doers gapen. Daartoe steekt de Notenkraket
zijn bek in bet puntige eind der noot en drijft hem net als een wig in de schel,
zoodanig, dat zij in twee vliegt.
iVluizen, Eekhoorns, Meezen staan bij dit kapbedrijf op de loer oni geheele
kennen zonder moeite machtig te worden,
Monstervormen pikt de Nootkraai eerst langs het puntige, daarna langs het
bolle einde aan, tot ze onregelniatig klieven, en laat daarna alles vallen.
Van anc)rmaal klievende noten is zi,j geen liefhebster. Bij het doorhakken legt
de Notenkraher de noten vast in een groefje van den tak, loch niet onder een
schorssplinter.
Als de Denrien in de bergen van zijn vaderland weinig zaad hebben, gaat hij
op reis na,au onze streken en dan bezoeken groote en kleine troepen de westelijko
vlakten, tot in Zuid-Frankrijk toe en vallen in Hazelplantages. Hun verschijning
is toch steeds iets merhwaardig. AUG. HAVERMANS. Antwerpen.

Epilobium collinum Gmel. In het Sterrenhof onder de boomen te DeurneWyneghem.. De plant verschilt, niet E. montanum L. door kleinere groei,
smalltire blad(sren en van onderaf vertakte stengel. Zij bekleedt zeer waarschtinlik de rang van varieteit of ondersoort.
Sanicula europaea. L. Doze snort schijnt een groote geographiese uitbreiding
te hebben. Zij werd op groote hoogte onder den evenaar in het Ruwenzorigebergte
aangetroffen. Rond Antwerpen kennen wij maar erne enkele groeiplaats in een
loofbosch te Wilrijck,
Eiyngium campestre L. Wordt in Crepin als vrij gemeen voor onze zeestreek
aangegeven. Wij betwiffelen het ten zeerste. In de Westerduinen van ZeeuwsVlaanderen yang Breskens lot aan de grens hebben wij maar een enkele kolonie
a an get roffen
Caucalis daucoides L. De plaats op den vaartdijk te Schooten waar wij deze
zeldzaamheid een enkele maal aantrofTen, vertoonde dit jaar eentoonige reeksen
aardappelplanten. Dus weeral verdwenen, hetzelfde voor de zusterplant Turgenia
latifolia Hoffm. die daar in de nabijheid woonde.
Galega officinalis L. Vindt men sours in weelderige struiken met een overvloed van roos-witte trossen aan de Antwerpsche haven ingebracht. De plant
komt voor in Zilid en Midden Europa.
Trifolium hybridum L. verschilt met T. elegans Savi bizonder door hare,holle,
kale opsteigende stengels en wit of lichtrose bloemen. T. elegans schijnt alhier
mere verwilderd voor to komen dan T. hybridum. Deze laatste vonden wij maar
eenmaal op den vaartdijk te Schooten en aan den havenkant.
240

Vicia pannonica Jq. Belioort tot de Zuid-Oost Europeese flora, doch werd een
paar maal door ons aan de Noorderdokken waargenomen.
Lathyrus sativus L.
Lathyrus Cicera L. idem.
Lathyrus hirsutus L. Zeldzaam in de Kalkstreken zeer zelzaam in de
Ardenen, vonden wij eenmaal de behaarde platerwt als ingebrachte plant, ook
aan de noordkant der haven van Antwerpen.
Coronilla varia L. Groeit weelderig aan de Noorderdokken van Antwerpen
en op het Vlaamsch IToofd. (Zwijndrecht.)

Potentilla norvegica L. Een mooi exemplair vonden wt .] op ruigten in de
onmiddelijke omgeving der stad. Het verschil met P. supina ligt in de gevind
bladeren bij deze laatste, welke ook bladachtige schutbladeren heeft. P. norvegica
daarentegen heeft alle bladeren (niet alleen de bovenste) 3-tallig, maar ook veel
kleinere schutbladeren aan de bovenste bloemen. P. n. is een noorderplant.
P. supina, werd in onze kempen alleen in de omgeving van Stockroye en Spalbeek
waargenomen. Wij kwamen nooit in de gelegenheid een levend exemplaar te zien.
Sanguisorba officinalis L. De diep wijnroode bloemtoppen van deze zoo
zeldzame kempenplanten vonden wij deze zomer terug op hare reeds jaren bekende groeiplaats langsheen de Marck. Vroeger hadden wij reeds de plant te Hoogstraten en te Wortel gezameld. Dit jaar zagen wij haar niettegenstaande de
droogte weelderig tiered langsheen de grachtej welke to Meerseldreef(dus tegen de
grens) in de March uitloopen.
Poterium Sanguisorba L. Dit jaar hebben wij eenige groeiplaats van dit
plantje langsheen de vestingen te Deurne in goede staat weergevonden. De soort
is vrij algemeen op kalkgronden. Dus bij ons eene zeldzaamheid. Denkelik is de
plant bier gebracht met het graszaad ter bezaaiing der vestingwallen.
R. N. Antwerpen.
Lactuca virosa L. Mechelen 11-8-22. Tusschen de steenen den Dijle-dijk op
hoogte van den hoogwaterstand. Blijkbaar door het water aangevoerd.
A. V. D. W. Mechelen.
Gevonden, 20 Oct. laatstleden, een bloeiend exemplaar van Potentilla alba X
fragariastrum of Potentilla hybrida (Walravens) in het Polderland van EeckerenMerxem, aan den boord van een gracht langs een stuk verlaten land, Westelijk,
bezijden den spoorweg naar Nederland. L. VAN DAEL.
Leerling-onderwijzer, Antwerpen.
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Boekennieu WS.
On the metamorphosis ol Geotrupes stercorarius L. C. SANO. -;- (.14th oat, 1915e Pro:eedings
0,i the South London entomological and natural history Society.(Vertaling wet. 'Tijdschrift 1920).
The dor Beetle. C. SANG). Wild Life. '\701 VIII. n( ) 1. jaeeati 1916.
On rearing. Beetles of the genus Geotrupes. FILCH MAL:. (11th jan. 1917). Proceedings
South London ent. and nat. hist. Soc.
Pupation of D7ticus marginalis

Oteotrupes typhoeuts. HUGI- I MAIN.-- id. 1917.

Levenswijze en gewoonte van Geotrupes stercorarius L. door C. SANG.
Schrijver had een opstei gereed in 1915, dot hij voor het eerstkomend Congres deed voorbehouden Intusschen werd h j uitgenoodigd een voordrach.t over het onderwerp te geven in de
South London Entomological and Natural History Society. Deze voordracht verscheen in Oktober
1915 in de Proceedings van dit ganootschap. Dezelfde mededeeling verscheen ook met prachtige
figurer], tweemael levettsgroote. in << Wild Life >> januari 1916.
Na het vertrek van den schrijver naar het front, vervolgde Hugh Main het begonnen were en zoo verschenen dan nog twee verhandeline:en van dezen laatste 1917, In het Wetenschappelijk Tijdschrift verscheen een vertoling van de eerste engelsche bijdrage (1920).
Behaive het t)eknopt verslag in het Wetenschappelijk tijdschritt verschenen, valt nug het volgende te melt en :
Er client na te geen wearom in onze streek de G. S. Naar ei niet voor maar na den winter legt
in een met klei bede'Kte cel, wat het geval niet schijnt te zijn in Zuid-Frankrijk (Fabre).
Ten t,‘ cede, de schrijver vermoedde dat de trillingen welke de pupa teweeg brengt, wanneer
men hoar stoort, met eerie electrische ontlading gepaard goat. Dit als verweermiddel tegen forficula,
welke nadat G. S. tot volmaaktheid gekomen is en de cel verlaten heeft, gretig de voedselmassa
komen aenvallen, schrijver beschikte nie: over een galvanometer ont net na te gaan.
La Biologie des piantes I Les plantes aquatiques par ROBERT CHODAT, -- 21 c. / 14 c. —
311 biz. --- XVI pbmches en couleurs et 168 gravures dans le texte. — Edition, Atar Geneve 1922. —
inhoud : Gekieurcle snceuw
Plan ten deg' warme bronnen Eene gewaagde onderneming —
Biologiese geschiedenis van een waterval
Watervalien en Podestomaceae. Plantaardige waterputten en hangende moerassen
\Vaterlevende bootnen — De Sagnes
Wasdomgordels en samengroei Nuphars Biezen en Riet. — De inededeelingen an Prof. Chodat dienen om zelf in de
minst wetenschappelike middens het belong your de « ,lingen der naittur » op te wekkett en aun te
wakkeren. Indien de lezer de schrijver step voor stop in de v.Tereld der waterplanten wilt volgen zal
hij ongetwijfeld met bewondering deze nederige gewassen gadeslaan.
Het bock is geschreven volgens de tneest nieuwe gegevens der wetenschappeiike methode n. 1.
deze der proefondervindelike morphologic. Het eenige rnddel dat ons ter heschikktng stoat en het
speculatieve evolutionisme doelmatiu te keer te goon! Die geest leidt de pen van den schrijver en
daarotn is het bock iets veheel nieuw:-; ais metnode en els vingerwijzing, voor het hooger onderwijs,
want alhoewel otider de nederige be naming van vulgariseerend werk uitgegeven is het bock van
Chodat zeer aanbeveline - swaardig voor ieder kruid.kundige. Noemert wij alleen zijn prachtig artikel
over de Podestotnaceae. En wat wellicht de aattirekkelikheid van het werk van Chodat uitmaakt is
dat zijn vulgariseerend weri; in zijne epecialiteit thuis hoort. Zijne werkwijze is het kenmerk van den
waren geleerde in tegenstelling met de alweters vulgarisators en , would be » biologen die met
behulp van encyclopedic en schoolgeleerdheid steeds uitleg verscltaffen waar een nederig geleerde
zich met voorzichtigheid wapent. R. N.
Gottessegen in der Pflanzenwelt, door J. A. ULSAMER, 201-203 Tausend. 19 c. X 13 c. 318
40 blz. met vele afbeeldingen en enkele kleurplaten van geneeski widen. — Verlag Hermann Schaffstein, KOIn a/Rh. — Is het nog noodig veel over dit duitse boekje te zeggen ? We denken dat het
aantal verkochte exemplaren veel meer zegt dan de beste bespreking. We semen geene verantwoordelikheid voor de degelikheid van alle heiimiddellen in het bock vermeld, doch mogen verzekeren dat
een groot aantal alhoewel sours zeer oud, in elke familie zouden tnoeten gekend zijn. R. N.
1822. 0. J. MENDEL 1922. Herdenkingsnummer van Genetica. (Nederlandsch Tijdschrift
voor Erfelijkheills- en Afstammingsleer. Martinus Nyhoff. Den Haag. 8°, , Genetica » is wellicht het
meest verzorgde Tijdschrift dat over Erfelijkheid en afstamming handelt, in deze voor de uitgevers

zoo moeilike tijden. Het beheer had hesloten de honderste verjaring van Gregor Mendels geboorte
niet te laten voorbiigaan zonder een jubileumnurnmer te drukken.De inhoud ervan is Mendel waardig.
Een uitgelezen reeks internationale geleerden hebben bijdragen geleverd en de bundel van 384 bladzijden bevat tal van nieuwe opvattingen en vaststellingen. Mochten de financieele toestaiiden van
ons beklagenswaardig land spoedig verheteren opdat de Zuid-Nederlatidsche biologen ook mochten
genieten van den rijken schat der nieuwere wetenschap, die Lotsy en Sirks aan het Nederlandse
yolk onverpoosd bezorgt n. Voigende geleerde schreven bijdragen :
J. L. FRATEUR (Leuven) Mendelse Synthesisvormen bij dieren.
R. GOLDSCI-IMIDT (l3erlijn) en E. FISCF1ER (Zurich) : Argynnis Paphia-Velesina, ein Fall
Geschlechts - Kontrollierter Vererbung bei Schmetterlingen.
A. MnumssieR (Verrieres-le-Buisson) : Observntion stir l'Fieridite du caractere , Pois trois
Cosses » et du caractere « Pois Chenille » (a' ec 4 illustration).
O. WINGE (Kopenhagen) : The interaction between two closely linked lethals in Drosophila as
the Cause of the r.ppa3 ent constancy of the mutt nt « preed , (with 2 illustrations).
J. SCHAXEL (Jena) : Uber die Herstellung Tierischer Chimaeren durch Kombinatio; : von •ceeenerationsstndien und dnrch Pfropfsymbiose (mit 1 farbigen Tafel und 5 Abbild,)
A. °MG! (Bologna) : L'Hybridisme dans la genese des r; ces domesticities d'oiseeesx.
M. J. SIRKS (Wageningen) : Genetische onderzoeking - en over Linaria vulgnris Min. en de ondersoort Linaria nova scholte 1. (met 7 nfbeeldingen.)
R. N.
Songs of the Birds by W. G,A.RSTANG M. A., 1). Sc. with illustrations by j. A. Shepherd.
19 X 13, 101 biz. John Lane The Bottle), Head Ltd, 6 sh. — Niettegenstnande het felt dnt de letterkunde V ail de nieeste ?ander] rijk is ann welgelukte studies, esseys en 1 .yrische clicht\verken over het
gezang der vogelen blijfi het een bedroevende vnststelling dat el weinigen tuseen ons zijn (Le nit het
lente concert enkele angers met name kunnen noemen. 92e
nan belting, telling N nattiurlik de
eerste oorznak, I
tweede minder gekende orthtaat uit bet misbegrip dat het volgelengezane lets
uiterst willeketirig is dat van deunttje tot deuroje verenderd en dat de studie dier tallooze en vormlooze klanken lets bijzonder moellik is. De schrijver van dit boek bekend ;elf (fat dit ool rijn gedacht
was wanneer ht nog ter schole ging.
Het is Inngznmerhnnd bi] het leered bewonderen van het zoo bizieridere leventje cier Kleine
vogels dat men de heteekenis van hum geneurie feat begrijpert en het sierlik geiliustreerde en
dichterlike verkje van Dr Garstang zal den liefhebher langs de eerste kronkelpaden Vt n dit zoo
geheituzinnige tooverland leiden.
La Mo!ctile. Equilibres et Reactions chiiniquea par le liocteur ACHALME(Les Edifices physicochimiques Vol II. in 8°. 15 fr, 232 p. Payot & Ce Paris. --- In het tweede deel dezer belangwekkende
reeks, betreedt de schrijver het midden van het te onderzoel , en terrein ; want indien het begrip
atoom >> min of meer speculntiel bilift, is het inolekuul daarentegen de cenheid op dewelke heel
de scheikunde rust. De studie van het inoleintul is dus de studie der aigemeene scheikunde. ire
hypothesen welke wij zoo veelvuldig in het eerste deal nantroffen warden hier aan de praktijk
getoetst en deze proef schenht aan de verschillende molekulen hunner kenmerkende eigenschappen.
In bizonder toonen de hoofdstukken « Molkules des corps simples , en , L'Eau et ses ions »
hoe gemakkelik de algerneene gegeveiis ann de bi, ondere gevallen kunnen toegepast worden.
Op het einde van het boek geeft schrijver een tnmelik scherp antwocrd nan de kritiek welke
hare opvatingen in de plaats wilt stellen der in het eerste deel voorgehouden theorien. Iedereen die
in de evolutie der scheikundige wetensc:lappen 1 elang stelt moot dit bock lezen. R. N.
Le Volvox (Deuxierne memoire n° 34. 1922.) par CHARLES JANET 25 X 16. avec 4 planches.

Les Presses Universitaires de France, Paris. — Pe biologen die het eerste werk van C. Janet gelezen
hebben zullen met genoegen vernemen dat deze geleerde onderzoeker, zijne zoo bizondere opvattingen in een tweede memorie verder uitvrerkt. Hetgeen in dit laatste deel bizonder de aandacht
trekt is de vergelijkende studie van de zoo ingewikkelde orthobiontiese formuul van Volvox met die
van het eerste levende wezen en van het dier. Mogelik dat alle specialisten zijne opvatting niet
zullen deelen, dcch het vale niet te ontkennen dat deze franse geleerde er danks zijne veelvuldige
schriften en onverpoosden i,ver er toekomt eene geheel nieuwe richting of te bakenen in het nog zoo
weinig betreden domein der vergelijkende biologic. Moge hij ernstige navolgers hebben R.N.
Meeresalgen und Armleuchter Gewachse von Prof. r.r W. MIGULA mit 10 Tafel. 82 blz.
27 X 18. — Geschaftsstelle des Mikrokosmos. Franksche Verlagshandlung Stuttgart. 1922. —
Vaak krijgen wij verzoek am inlichting, te verschaffen over het eene of andere « niet te dure boek »
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d; t bepaalde plaritengroepen met het oog op de lokale systematiek behandelt. Wat de Characea
betreft hadden wij in ons land alleen een paar bladzijde in de « Manuel de la Fiore beige » door
Crepin. Mikrokosmos stelt de liefhebbers een degelike beschrijving der sours moeilik te bepalen
kranswieren ter hand, en we geven aan al de botaniseerde vrienden den mad, dit boekdeeltje
onverwijld te bestellen. R. N.

'theorie colloldale de la biologie et de la Pathologie par AUGUSTE LUMIERE correspondant de l'cademie de Medecine mit en 204 biz. 23 X 14, (Bibliotheque de synthese scientifique) Etienne Chiron. Paris. 1922. — 1;i frs.
De biologen die den franse geleerde doorheen zijne vorige werken over anaphylaxie en colloidologic gevolgd hebben zullen in het geheel niet verwonderd op kijken bij het lezen dezer aankondiging.
De opvolgende en verbandhoudende begrippen welke de schrijver tot het begrip der micellaire
structuur gebracht hebben, voerden hem on vermijclelik tot de synthetiese vastlegging dezer begrippen in de perken der biologiese feiten. Klaarheid en duidelikheid in de gegevens welke alien op zijne
merkwaardige theorie berusten laten hem toe de verondersteliiigen in het licht der feiten te plaatsen
zonder dat men genoopt wordt vroegere hoofdstukken te herlezen. Van groot belang en niet het
minst door zijne onmiddelike waarde is het tweede deel van het bock dat over de pathologic handeit. De opsorning der hoofdstukken zal het aantrekkelike van dezen wetenschappeliken arbeid beter
dan wat ook does uitschijnen : I. L'Etat colloidal. — Les orgines de la vie. Genese des colloides.
Genese de la cellule. Genese des especes. — Evolution des colloides chez les etres vivants, dans la
croissance, 1;tnutrition, 1a senilite et Ia mort. II. Floculation normale et floculation accidentelle. —
Floculation accidentelle dans le choc anaphylactique. — Sensibilation anaphylactique. — Floculation accidentelle dans l'anaphylacfle chronique et dans les traitements medicamanteux. — Floculation
accidentelle d'origine anaphylactique empruntant la vole gastro-intestinale et maladies chroniques.
Floculation accidentelle primitive dans les maladies aigues. Immunite. -- Explication par la theorie
colloidale de certains phenornenes biologiques et pathologiques. — La pathogenic du cancer et Ia
theorie colloidale. -- Conclusion. R. N.
ColloIdoclasie et Floculation par AUG. LUMIERE correspondant national de l'academie de
Medecine. 18 X 13. 44 blz. met afbeeidingen. L. Sezanne. Lyon. 1922. -- Schrijver vergelijkt de
chroniese ziekte met de gevoigen van een anaphylactiese schok. Het bloedonderzoek toont veleriei
kenmerken waartussen hematidenvermindering, leucopenia, hyperstolting, de veranderlikheid der
viscositeiten de oppervlakkige spanning,de bizonderste zijn. Al deze stoornissen worden gerangschikt
onder de naam Hemoclasie of algemeenei Colloidoclasie (voigens Widal), Schrjver behandelt in 't
kort deze stoornissen in verband met de vervlokkingstheorie. R. N.
Sur la Protection contre les chocs anaphylactiques et anaphylactoides au moyen de la
Methode des Doses sub-Intrantes par AUG. LUMIERES, correspondant national de l'academie
de Medecine. 18 X 13. 36 blz. en afbeeld , ngen. L. Sezanne. Lyon. 1922. Deze studie draagt als
opschrift : Congres scientifique flamand. (Bruges, Aout 1922). Het is de vertaling van de mededeeling
door schrijver gedaan op genoemd Congres. Mededeeling welke onlangs in het VI. Geneeskundig
Tijdschrift verscheen. R. N.

Boschbescherming. De Leer der Ziekten en fieschadigingen der Houtgewassen door M. DE
KONING. Houtvester der Nederlandse Heide-Maatschappij. 25 X 19. 567 biz, met 380 afbeeldingen
en beeltenis van Prof D r J. RITZEMA Bos. W. J. Thieme & C° Zutphen. 1922.
KoRTE INHOUD Wat is boschbescherrning ? — Geschiedenis van de kennis der plantenziekten.—
De Koude. -- De Warmte. — De Neerslag. Wind en storm. — Bliksem. — Te veel of te
weinig water. — Ongeschikte struktuur. — Onvruchtbaarheid. — Gebrekkige bacterienvverking. —
Ziekten veroorzaakt door gebrek aan licht. — Ziekten en
Aanwezigheid van vergiftige stoffen.
beschadigingen veroorzaakt door planten.
Indeeling van het plantenrijk. -- De onkruiden. — De
wieren. — De Zwammen. — Ziekten en beschadigingen veroorzaakt door dieren. — Aigemeene
beschouwingen, — Boschbrand — Ziekten en beschadigingen veroorzaakt door onbekende oorzaken. Alphabetische namenlijst.
Zoo men ziet hebben wij hier een uiteenzetting van het problema in zijn breedste zin. Niet alleen
de bescherming tegen maar evenzeer het voorkomen van het kwaad, wordt breedvoerig behandeld.
De talrijke afbeeldingen, zijn wetenschappelijk gesproken, van eerste hoeck•nigheid. Het boek levert
van het begin tot het einde het bewijs dat de taak van den houtvester omzeggens eerst vcor goed
begint, wanneer de jonge boomen gepiant staan. Wanneer wij de houtsoorten op beperkte ruimte
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en in de kortst mogeliken tijd tot een groote houtproductie dwingen is het duidelik dat de boomen op
allerlei en de soms de meest onverwachte wijzen zullen reageeren om de willekeur der mensen tegen
te werken. Wanneer de houtvester dan niet stap voor stap de strijd vol houdt zal hij het onderspit
delven. Met zulke geest is het boek geschreven, en zelfs in de meest wetenschappelike uiteenzettingen vinden wij dit streven naar strijd en overwining weer. Ja zelf op het einde, wanneer de
mens, als vijand der boomen wordt afgebeeld. Beseffen wij maar al te wel dat de schrijver meer
dan gelijk heeft. Mochten zijne raadgevingen in het hoofdstuk over vernielingszucht en boschbrand
door onze jongeren en... helaas ook anderen gelezen en gevolgd worden. Niet alleen vaklieden,
maar evenzeer onderwijzer en alien die in dit 700 belangwekkend domein kennis willen opdoen
mogen niet nalaten het werk van M. De Koning bij de hand te hebben. R. N.
Mededeelingen van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging XII, September 1922.

H. Veenman & Zonen, Wageningen, N. XII. van de mededeelingen bevat, behalve de verslagen en
gegevens over het vereenigingsjaar 1921-1922 eenige bijdragen van de heeren BOEDUN en SWANENBURO
DE VEYE voorts geeft Mej. Cool, hierin een vei volg op haar « Bijdrage tot de Mycologische Flora
van Nederland » De Commissie van Redactie had gehoopt reeds in deze aflevering een of meer
monographien van belangrijke geslachten der Fungi te kunnen opnemen. Het Week echter dal er nog
geen geheel voor publicatie gereed was. Zij verwacht echter in de volgende aflevering hiermede een
begin te kunnen maken. Het belang van de mededeelingen zal er nog meer door toenemen. Nu reeds
is deze uitgaven van eerste gehalte. Het overzicht dat heer Boedijn geeft over de indeeling der
Basidiomyceten is allergewichtigst.
R. N.
:

Nos Bolets par M. BEELI. Bruxelles. Zeer nuttig werk werd door deze mycoloog verricht
door het uitgeven eener beknopte tabel tot het hepalen van de bij ons voorkomende Boletussoorten.
48 soorten beschreven op een• plaatsruimte van 6 bladzijden. Zij die Boletussoorten willen leeren
bepalen moeten trachten dit kostbaar hulpmiddel aan te schaffen. Van de ineeste soorten wordt de
sporenmaat vermeld. R. N.
Das System der Blatterpilze (Agaricinex.) von Prof. D r G. BECK v. MANNAGETTA (Prag).
40 blz. mit 6 Tafeln. Carl Rembold, Heilbrom a. /V.
Tijdens het Congres voor Mykologie te Nurenberg in Augustus 1921 gehouden heeft Prof. G.
Beck v. Mannagetta een reeks les-voordrachten gegeven over de systematiek der Bladzwainmen.
Het is het verslag van deze buitengewoon wel geslaagde vacantieleergang, dat reeds vroeger in den
voormalige « Pilz und Kraiiterfreud » verscheen hetwelk thans in afdruk ten dienste der liefhebbers
wordt gesteld. Belangrijke tekst en fijn uitgevonden platen. R. N.
Verwertung Geologischer Karten und Profile door Prof. F. SCHONDORF, 2' uitgave met
100 blz. en 63 figuren, Uitgovers : Gebr. Borntraeger, Berlijn. Prijs : Frs. 9.
Het werk is een samenvatting van voordrachten en demonstraties gehouden aan de Techniese
Hoogeschool van Hannover.
Het heeft voor doel het de belangstellenden mogelijk te maken geologische kaarten en doorsneden gemakkelijk te gebruiken zonder al te zeer bij mathematische beschouwingen te verwijlen.
Het boek bevat een menigte aanduidingen, die voor den geoloog en natuurliefhebber van groot
praktisch nut zijn en het doet eens te meer 5evoelen dat het gebruik van kaarten onontbeerlijk is
voor wie een bepaalde streek wil leeren kennen.
Het boek van Schondorf schijnt ons van het gebruik dezer topographiese en geologiese
kaarten onafscheidbaar.
M. d. D.
Grundriss der Theoretischen Astronomie, von Dr JOH. FRISCHAUF, 8°, 248 blz. met 22
figuren in den tekst. — Leipzig, Verlag von W. Engelmann, 1922.
Met H. Max Wolf, bestuurder der Bad. sterrewacht, mogen we het boek van D r Frischauf een
eereplaats toekennen in de geschiedenis der wetenschap. Geen duitse sterrekundige van de ha.dige
generatie is er, die niet de « Schets der theoretische Astronomie » als 'n voorname grondslag zijner
wetenschappelike vorming beschouwt. Geen boek dus voor beginnelingen, maar wel voor ingewijden,
die vertrouwd zijn geraakt en weten om te gaan met de formulen der bolvormige driehoeksmeetkunde
en de wiskundige hoofdlijnen der differentiaal- en integraalrekening. Dit werk over sterrekunde
bevat tevens de terechtwijzing van onze theoretiese schoolkennissen over het planetenstelsel, en een
geschiedkundig overzicht der ontdekkingen, besprekingen en wetenschappelike onderstellingen die
deze zijtak der sterrekunde tot zijn tegenwoordig stadium geleid hebben.
Schrijver verdeelt zijn boek in drie hoofddeelen, die wij achiereenvolgens zullen behandelen :

I. Theoretiese betrekkingen tussehen de bewegingen der hemellichamen rondom de bepaalde
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grootte der zon. — II. Baanbepaling en herekening van planeten en staartsterren. — III. Geschiedenis der planetentheorien.
De kwestie waarvan spraak is in de twee eerste hoofddeelen, is dezelfde die om zoo te zeggen
voorop gesteld wordt in de aanvangsstudie der hemel-mechanica : welke is bij benadering, op een
gegeven oogenblk, de stand van een ster, die deel uitmaakt van het zonnestelsel, hetzij op een
definftieve wijze gelijk een planeet, hetzij tijdelik, zooals het 't geval is voor een staartster. In dit
onderzoek wordt natuurlik geen rekening gehouden met de storingen, wier vaststellingen de benaderende baanbeweging juist als gekend vooropstelt ; m. a. w, men onderstelt het Oval der « twee
lichamen », met het oog op de studie der betrekkelijke beweging van een planeet rond de zon, alleen
volgens hunne natuurlijke aantrekkirgkrachten,
Niettegenstaande de schijnbare eenvoudigheid van dit vraagstuk, is het werk van Dr Frischauf
een der zeldzame uiteenzettingen, en tevens een logische aaneenschakeling der verschillende
methoden welke door groote geleerden zooals GAUSS, ()LEERS, ENCKE, W. GIBBS, tot oplossing
werden aangegeven. Ziedaar de teak waarvan. Schrijver al zijn zorg besteed heeft, niet alleen met
het doel de \ et schillende berekenings-methode klaar te doen inzien, maar ook one den ingewijden
lezer de middelen aan de hand te doen deze berekeningen tot hun einde toe voort te zetten. Gaandeweg wordt de meetkundige vertolking der gebruikelijke methoden ingeroepen met het voordeelig
gevolg dat het begrip der formulen, joist dool - die ontsluiering hunner synthetische beteekenis,
vergerrakkelijkt wordt voor degenen die de prektijk der astronomiese betrekkingen willen aanieeren
In het eerste deel wordt eigenlijk, zooals we reeds aanstipten, den theoretischen grondslag van
de bewegingen der hemellichamen bestudeerd. Kepler's wetter zijn vooropgesteld, steunende op het
begirsel der elgemeere aentrekkirgskracht van Newton, om verder daaruit of te leiden de verschiller de omstardigheden der ellipsv ormige en parabolische bewegingen. Schrijver behandelt terzijde
het geval der ovaalbeweging, gekenmerkt door de eenheid-benaderende uitmiddeipuntigheid, wat
heel belargrijk is voor de studie van sommige staartsterren. Verder, eens de stand van een heme Irn vestgef teld is in het vlak van zijn loopbaan en voor een willekeurig tij(Ipunt, kunnen de
heliocentriese ccordinaten afgeleid worden : 1 , unee opeenvolging met betrekking tot gelijke tussenti:den vomit de volledige loopbean. Dat vreagstuk komt neer op een eenvoudige eoordinatenverandering, op vootwearde echter dat de bestanddeelen der IoopN an opgegeven worden, nl. die welke
haar heelemaal bepalen met betrekking tot de assen van het ecliptisch coordinatenstelsel.
Het tweede deel behandelt oerig de terekening der loopbanen van planeten en komreten, bij
middel der geocentrische opgaven voor de elementsbepaling der elliptische beweging van een
hemellichaam worden drie geocontriese gegevens vereischt ; de onmogelikheid eener onmiddelihe
oplossing dwingt tot de behendeling bij middel van opeenvolgende bens deringen ; en schrijver
geeft ens als voorbeeld de berekening der elementen van de planeet Juno. Het fundamenteel vraagstuk van de bepaling eener planeetbaan, volgens de gegevens der waarneming vindt dus een analytiese oplossing in de klassieke mechanica : na de uiteenzetting van de onrechtstreekse methode door
Gew- s gebruikt, gaat schrijver over tot de bepaling eener paraboliese baan, uit drie geocentriese
opnerningen, volgens Gibers' methode. steiling van Lambert, een sierlijke uitbreiding van het
theorema n Euler, wordt hierbij eangeheald; en het is bekend dat Lambert's forrnule, die Lagrange
plegt te kerrrerken els « rue des plus ingenieuses decouvertes qui alert ete faites dans la theorie du
systerne du monde », heel nuttig gebruikt werd voor de vestelling en verbetering der loopbaanelementen.
In de chic eerste hoofdstukken van dit tweede deel wordt verondersteld dat de waarnemingen,
tot bepaling der lcopbaan Eargewend, de wire geocentriese coordinaten (d. i, astronomiese lengte
en breedte) der hemellichamen wezen. De waarnemingen echter, onmiddelik opgegeven, zijn schijnbare rechte klimming en declinatie. Om deze laatste nu in geocentriese lengte en breedte om te
vormen zijn er een reeks voorbereidingsberekeningen noodig, waarvan de theorie in het vierde
hoofdstuk behandeld wordt. Het vijfde hoofdstuk bevat de bepalingen van loopbanen afgeleid uit
eene grootere hoeveelheid waarnemingen, beoogend de verbetering der verscheidene bestanddeelen
en tevens het opmaken der ephemeriden van een hemellichaam. Schrijver bekroont zijn tweede deel
met een klare uiteenzetting der aengewende methoden om de elementen van van een approximatieve ovaalvormige of parabolische loopbaan te verbeteren.
Een woord nog over de geschiedenis der plaretentheorien. Na een nauwkeurige vooropstelling
van het vraagstuk en de moeilikheden daaraan verbonden, wijst schrijver op het aandeel der oude
grieksche theorien in de oplossing. Een eerste poging tot verklaring der verschijnselen geschiedde
op den ideeengrond der griekse natuurphilosophie. Den waren oorsprong echter en de eerste ernstige
ontwikkeling der plantenleer hebben we vooral te danken aan Hipparchus en Claudius Ptolemaiis
die, bij middel van uitmiddelpuntigen cirkel en bijcircel, den planetenloop daarstelden, en de
astronomiese lengte en breedte der zeven toen bekende planeten bepaalden. Eerst op het einde der
Middeleeuwen greep een groote omwenteling in de sterrekunde plaats, teweeggebracht door Nile.
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Kopernikus, Tycho-Brahe en Kepler. Schrijver ontleedt nauwkeurig het systeem dier beroemde
astronomen, en hunne sterrekundige bijdragen tet het ontstaan der moderne planeteritheorien. \Vat
ons wel een beetje vreemd voorkomt is de vergetelheid waarin schrijver schijnt te verkeeren nopens
het niet minder aanzienlik aandeel van fransche geleerden Laplace, M. Darboux, H. Poincare, in de
volmaking van het plantenstelsel.
Besluiten wij onze bespreking met de overtuiging dat ook de derde uitgave van D r Frieschauf's
boek hoofdzakelik en uitstekend ;;eschikt is voor het grondig onderricht in de theoretische sterrekunde,
en als zoodaffig grooten bijval en algemeene instemming vinden zal,Dat wij tevens in den astronoom,
den matirematicus ontmoeten, hiervan getuigen de « Aanhangsels » betreffende W, Gibbs' uitdrukking voor de driehoeksverhonding in 't bepalen van een loopbaan, Gaus-Gibbse methode, en de
verandering der geocentriese afstanden. A. SCHELVIS, S. J.

Mengelmaren.
Geneeskundige Kring. — Gent.
Maandelijksche Vergadering op 12 December 1922.
Buitengewoon talrijke opkomst : Aanwezige Eereleden : Heeren Prof. Dr Fr. Daels, De Bruyne,
Rubbrecht ; Heeren Dokters De Mayer, de Heegher, De Caertecker. De Voorzitter verwelkomt alien
en verleent het woord aan onzen Eerevoorzitter Prof. Dr Frans Daels, die handeit over « Geneeskundige Voornaamheid. »
EerNkheld alleen is voor den Dokter de rechte lijn, zij zijn hunne patienten
geneeskundige voornaamheid verschulrligd, geen kwakzalverij noch nutteloos of
overtollig of schadelijk woordgekraam. Altijd, het weze dan geneesbare of ongeneesbare zieken, moeten zij hen troosten en aanmoedigen.
Spreker toont op treffende wijze en door enkele typische voorbeelden hoe de
indruk van geneeskundige voornaamheld, Welke de dokter overal op zijne omgeving
moet nalaten dikwijls van kleinigheden afhangt.
De Dokters worden tot veel liefdadig werk uitgenoodigd.
De studenten in de geneeskunde moeten zijn, veel meer dan anderen, toelichters,
opleiders van hun yolk, zij moeten worden : « De goede Samnritaan van het arm
Vlaanderen. »
Deze voordracht aihoewel niet van zuiver wetenschappelijk karakter (in zooverre zij boven de
eigenlijke wetenschap verheven was, en deze tot leiddraad dienen moet) was hier nochtans meer daneenig andere op hare plaats. Zulke taal spraken ons nimmer onze Gentsche Hoogleeraren. Wij begre
pen dat een goed dokter is, niet enkel een zuiver wetenschappelijk dier, maar oneindig meer ; en we
voelden tevens wat een professor vermag tot het vormen van zulke ideale dokters en welk hemelsbreed verschil er op dit gebied ligt tusschen de Gentsche Professorstype en een hoogleeraar die ons
toespreekt in een taal die de onze is en in een geest die strookt en vergroeid is met geheel ons wezen,
Daarom waren de toejuichingen die deze rede begroetten zoo spontaan, warm en welgemeend.
Nog enkele mededeelingen : Het ingeschreven ledental bedraagt 110 ; alle studenten worden
aangespoord de Vlaamsche Congressen bij te wonen welke dit jaar bijzonder veel beloven. Ten
slotte een zeer verheugend nieuws : drie der aan de spits van 't 3e doctoraat staande studenten
maken een werk dat op de eerstvolgende bijeenkomsten zal voorgedragen worden.
De vergadering wordt geheven te 9 112 uren.
Wij komen Neen in ons gewoon lokaal. Flinke opkomst. Een klein honderdtal studenten,
waaronder vele nieuwe leden. Verschillende eereleden : Heeren Prof. en Dokter Fr. Daels,
De Stella, Rubbrecht ; Heeren Dokters De Maeyer, De Brabandere, Stubbe, Heer Van den
Bussche. Apotheker.
De voorzitter opent de vergadering te 8 uur ; hij verwelkomt van harte alle aanwezigen zoo
leden als eereleden, in 't bijzonder onzen achtbaren Eerevoorzitter Dr Fr. Daels ; hij maakt ons
bekend met den uiterst voor2;noedigen toestand onzer gilde en wijst nogmaals op het edele doel
onzer instelling en de groote beteekenis van haren Noel.
Het woord wordt verleend aan Heer Prof. Dr De Stella, welke ons spreken wil, leerzaam
en aangenaam tevens, omtrent « De AdenoIden en hunne gevolgen. »
De Adenoiden zijn kleine, vleezige, op den achtersten keelwand wassende knobbeltjes. Men
treft ze aan in alle landen, bij alle volkeren, doch bij voorkeur bij lymphatieke stelsels. Kinderen van
3 tot 15 jaar worden er door aangetast. Men onderscheidt aangeboren — naast aangeworven vormen
(voortvloeiende uit ziekten van infectieusen aard zooals « angienen. »
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Worden de Adenoiden niet weggenomen thin Icunnen ernstige locale letsels zich voordoen :

1° Neusverstopping ; de ademhaling gr ij pt plaats langs den mond, de ingeademde lucht wordt
niet veiwarmd en voert stof en allerhande microben met zich.
2° Door verstopping vad de trompet van Eustacius wordt de gelijkmatige luchtdrukverhouding
binnen en buiten het oor gestout d ; het trornmelvlies wordt ingedrukt ; stijfoorigheid.
30 Ook het ademhalingstelsel wordt aangetast ; er oitstaat ontsteking in neus, ontsteking die
zich uitbreidt tot het cavum, naar den slokdarm afzakt ; de etter daalt tot in 't strottenhoofd :
het kind wordt heesch ; het bereikt Trachec en Bronchen : het kind hoest. Chronische Bronchitis
kan daaruit voortvloeien.
Letsels van algemeenen aard zijn daarbij het natuurlijk gevolg : zoolang de AdenoIden blijven
bestaan is het verstand niet ontwikkeld, het lichaam is misvormd.
Wij krijgen nu eene reeks kenschetser.de lichtbeelden van Adenoidendrager-typen te zien
en wel in 't bijzonder de Familie der Habsburgers ; spreker is toch van meening dat de meesten
althans der Halsburgers aan die zieke leden en dat zij aan deze hunne kenmerkende wezentrekken
(vooruitspringend onderkeakbeenr dikke onderlip, open mond) te danken hebben.
Deze voordracht maakte op alle aanwezigen den meest gunstigen indruk : alle hadden met de
grootste aandacht en belangstelling op deze bij uitstek boeiende rede toeluisterd.
Enkele mededeelingen volgen. De eerstkomende vergadering zal plaats grijpen gemeenschappelijk met den onlangs gestichten en best belovenden << Technischen Hoogstudenkririg
Zullen en spreken : Heer Prof. Schoep over << Radium > en Heer Prof. Dr F. Daels over < De
toepassing van Radium in de geneeskunde. >
De vergadering wordt geheven te 9 I,2 uren.

op 17 December 1922 onderging de vlaamse wetenschap een gevoelig
verlies door het plotse afsterven van den geleerde plantsystematieker Prof.
Dr KAMIEL VERMOESEN der Leuvensche Hoogeschool. Hij was een der
bekwaamste studenten onzer tropiese Congo flora en was bezig met het mei hodiese
stuifmeel onderzoek van belangrij he plantengroepen in het licht der moderne
begrippen welke de cristallographie hem ter hand stelde. Het is hem niet gegeven
geweest deze zoo hoogst belangrij ken en baanbrekenden arbeid te voltooien. Verschillende tropiese plantenfainilies werderi door hem in monographie gebracht. Moge
zijn voorbeeld van nederig geleerde, die zijn beste jaren a,an de vooruitgang onzer
kolonie schonk, bij de jongeren, navolgers vinden. Zijne studenten die helaas maar
tijdens enkele - maanden gelegenheid kregen om de bizondere begaafdlieid en het
edele karakter van hun door en door vlaamse Professor te leeren waardeeren,
zullen hem lang gedenken.Wij,zijne oudere vrienden, denken met innige weemoed
aan zijn vroegtijdig vertrekken, en overzien met droefheid die pas begonnen
grootse task waarvan Vermoesen drootude en die onafgedaan, wellicht voor
lang, op een toekomstig vlaanis kruidkundige zal moeten wachten. Aan zijne zoo•
beproefde fatuilie kunnen wij alleen ons eerbiedige en oprechte deelneming bieden
met de verzekering dat de naam van omen medowerker in de herinnering van
zijn vele vrienden als een eerenaarn zal voortleven. DE REDAKTIE.

GEVRAAGD TE KOOPEN :
Micrometer okular.
Objectief Leitz. n° 1
Boeken over kryptogamenkunde.
AANCIEBODEN :

Sachs Villatte. Franz-Deutsch. Deutsch-Franz. Worterbuch 2 Bde nieuw. 42 fr. geb.
F. Crepin. Fiore de Belgique 3' ed. 4 fr.
Buisseret. l'Arboriculteur. Vol. I tot X (1874-1884) 10 fr.
Bulletin Soc. Linneene de Bruxelles. Vol. I-X. 5 fr,
Neger : Biolgie des Pilanzen. geb. 30 fr.
Pascher. Siisswasser flora (onvolledig) nieuw. 85 fr.
Brauer. Siisswasser fauna onvolledig) nieuw. 85 fr.
Deze lazaste reeks is niet nicer volledig te bekomen en wordt uiterst zeldzaam.
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Two Indispensable Books
FOR LOVERS OF TREES, WHO READ ENGLISH

Trelease, PLANT MATERIALS OF DECORATIVE GARDENING
Foliage identification keys to 782 species, of 247 genera.
Pocket size, well-bound, 204 pages, D. 1.00

Trelease, WINTER BOTANY.
Bud identification keys to 1100 species, of 326 genera.
Pocket size, well bound. 434 pages, fully illustrated. D. 2.50.

To be had of Wm Trelease, Ui tarn, lu., U. S. A.

De Beukelaer's Fabrieken
BISCUITS & CHOCOLADE
Kapitaal : 15.000.000 Fr.

De grootste Biscuitfabriek van het vasteland
Gesticht in 1870.
Oppervlakte : 20.000 M 2

Drijfkracht : 900 p.k.

Jaarlijksche voortbrengst :
8.500.000 kgr. Biscuits. — 4.000.000 kg. Chocolade
400.000 kgr. Caramellen
CACAO
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ALLE Intellectueelen Dokters, Leeraars, Ingenieurs en
Specialisten, hebben tot plicht onze drij voornaamste Tijdschriften
te verspreiden en te ondersteunen.

Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift
Secr. Hofstraat 55, Gent.

Technische Gids
Secr. Haantjeslei 156, Antwerpen.

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift
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Beeldekensstraat, 272, Antwerpen.

Nieuwe Methode
tot het aanleeren der scheikunde
door Leeraar LEO SENDEN, pr,
Verschijnt kortelings.
(uitgever Jos. Van In, Lier).
Ongeveer 500 blz. tekst met talrijke geheel nieuwe afbeeldingen. —
Inschrijvingen aan verminderde prijs (12.50 insfee van 15 fr.) worden nog
tot einde Februari aangenomen. Onze lezers kunnen het boek aan dezelfde
voorwaarden bekomen.
.

Prijs der afdruksels.
De inzenders van mededeelingen kunnen
op uitdrukkelijke aanv raag afdruksels van
hun werk bekomen aan de volgende prijzen.
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met omslag
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