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nesten wel spoedig ontvolkt raken. Dit was ook 
zoo. Toen ik 5 dagen later kwam kijken waren de 
oude nesten verlaten, slechts een enkele mier zwierf 
er nog rond en op de vroeger zoo drukke verbindings
weg tusschen de oude nesten en het nieuwe was 
geen rufa meer te bekennen. De „verhuizing" was 
afgeloopen. 

Het nieuwe betrokken nest echter was reeds een 
koepel van bijna 3 d.M. hoog en de arbeid was er 
in vollen gang. Buit en bouwstof werd ruimschoots 
aangebracht en wel, zonderling genoeg, niet uit de 
richting, waarin de oude nesten gelegen waren. 

Waarom de mieren nu verhuisd waren? Ver
moedelijk omdat de vroegere nesten niet geschikt 
bleken. Maar waarom droegen ze haar collega's 
naar het nieuw te betrekken nest. Konden deze niet 
zelf loopen? Stellig wel, want dat heb ik herhaaldelijk 
geprobeerd. Misschien wisten ze den weg niet. Maar 
nu geraken we aan 't gissen. Het is een feit dat 
er mieren zijn waarbij die sjouwerij bij'tbetiekken 
van een nieuw nest niet plaats vindt. De uitnoodiging 
geschiedt dan óok door middel van de sprieten, maar 
de „uitgenoodigden* gaan dan op hun eigen beenen 
naar 't nieuwe nest. Men neemt aan, dat de „sprieten-
taal" dezer laatste beter ontwikkeld is. (Lespès). 

Dat het echter aan het onvolkomen mededeelings-
vermogen van de Formica's zou liggen, komt me 
wel wat twijfelachtig voor. Eerder zou voor de 
hand liggen dat de rufa's die door hunne collega's 
gedragen werden, tot een categorie behooren die 
niet gewoon is buiten het nest te zwerven, want 
het is een feit dat er bij sommige mieren een vaste 
verdeeling van arbeid bestaat, d. w. z. dat er voor 
een bepaalde arbeid, bepaalde arbeiders zijn. Sir 
John Lubboch bewees dit door proeven met Formica 

fusca en verder is dit ook het « geval bij de bekende levende 
honigpotjes van de Mexicaansche 
Busilera (Myrmecocystus). 

De laatst geopperde oplossing, 
dat de vervoerde mieren niet 
gewoon waren buiten 't nest te 
zwerven en dus den weg niet 

j/y, wisten, is dus wel de waarschijn-
Een Dinarda. llJKStO. 

Eén omstandigheid is nog op
merkelijk en wel dat er poppen noch larven versleept 
zijn. Dit is echter wel toe te schrijven aan het 
feit, dat de verlaten nesten nog maar kort geleden 
betrokken en er dus nog geen larven of poppen ge
kweekt waren. 

Het spreekt vanzelf, dat ik de nieuwe kolonie in 
observatie zal houden. Bijzondere moeite zal me 
dit niet kosten want het plekje waar 't nest ligt, 
trekt me in meer dan een opzicht. Ik kan verzekeren 
dat het een toer was om mijn aandacht uitsluitend 

bij de mieren te bepalen, terwijl, nachtegaal, fitis, 
lijster en groenvink, om beurten zongen en het 
overal om mij heen gonsde van allerlei mooie 
insecten. Ja, dat was nu en dan een Tantalus 
kwelling. 

S. LEBFMANS. 

R E D E , namens het Nederlandsch Comité voor 
de herdenking van het tweede eeuwfeest van 
Linnaeus' geboorte, op 23 Mei 1907 uitge
sproken door Dr. M . G R E S H O F F , voor
zitter van het comité. 

I. 
IN „TEVXER". 

Dames en Heeren, 
( 7 \ o o r het vertrouwen der vertegenwoordigers van de 

^-^«/ verschillende natnurwetenschappelijke vereenigingen 
in ons vaderland, die te zamen vormden het Neder-

lundsch Comité voor de herdenking van het tweede eeuwfeest 
van Linnaeus' geboorte, ben ik geroepen tot de eervolle 
taak, namens dat comité en als zijn voorzitter tot u het 
woord te voeren. 

»Men& heeft gemeend — en de instemming van velen in 
den lande bevestigde die meening — dat wegens de hechte 
banden, die eenmaal den grooten Zweedschon natuuronder
zoeker aan ons vaderland hebben verbonden, gewettigd was 
eene bijzondere Nederlandsche Linnaeus-hulde op dezen dag, 
gelijk die ook in 187H bij de herdenking van zijn slerldag 
heeft plaats gehad. 

Wat toen gezegd werd, nl. dat ieder, die de natuurstudie 
lief heeft, gedurende zijn leven ten minste éénmaal openlijk 
getuigenis wil afleggen van zijn eerbied voor Linnaeus, 
is gebleken ook thans nog te gelden: veler deelneming 
maakte ons den arbeid licht. 

Met bijzondere ingenomenheid merk ik hier op, dat 
het is geweest in de «Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging," den bond der jongeren onder de beoefenaars 
van plant- en dierkunde, dat het allereerst het feest van 
dezen dag werd besproken. In de gelukkige dagen der jeugdj 
als iedere nieuwe bloem des velds een ontdekking is, en 
een zakflora het kort begrip van alle botanische wijsheid 
— in die dagen klinkt al helder de naam van Linnaeus 
als van den man, die voor elk de geheimen van Flora's Rijk 
heeft ontsloten. U, II. Heukels, vraag ik daarom, bij uwe 
jeugdige vrienden in geheel den lande de tolk te wezen 
onzer erkentelijkheid voor het initiatief der vereeniging, 
waarvan gij den voorzitter zijt. 

Er is een grijsaard, die, met niet minder warmte dan het 
vuur der jeugd, óók heeft aangedrongen op deze herdenking 
en haar in geschrifte heeft voorbereid. Het is de heer 
H. Witte, die zulks ruim een jaar geleden reeds deed in het 
Nederlandsch Tuinobuwblad »Sempervirens«. Hoe gaarne 
hij hier in ons midden zou wezen, ware zulks voor zijn hoogen 



L I N N A E U S ' H E R D E N K I N G . 71 

leeftijd niet te bezwaarlijk, daarvan getuigt de hartelijke 
brief, dien ik van hem ontving uit zijne stille woning Villa 
Linnaea. U, E. Th. Witte, die uw voortreffelijken vader zijt 
opgevolgd als hortulanus van Leiden's wereldberoemden 
akademietuin — den tuin, die 't eerst van allo in zijne 
rangschikking Linnaeus' hervonnenden invloed onderging — 
verzoek ik, hem onzen groet te willen overbrengen. 

Aldus door jong en oud voortgestuwd tot een Linnaeus-
feest, heeft niettemin ons comité kalmte en matiging betracht. 
Er worden in dit land tegenwoordig zóó vele reminiscente 
feestvieringen in gang gebracht, dat al dat luidnichtigo 
voor 't verleden bestemde feestgedruisch zekeren weerzin 
gaat wekken, en sommigen zelfs reeds van een nationaal 
ziekteverschijnsel gewagen, eene feslomania furibunda. 

Het is óók daarom, dat 
wij dezefeestelijkeherden-
king verre gehouden heb
ben van het straatgewoel, 
veeleer trachtten haar te 
beperken tot don kring 
der natuuronderzoekers, of 
juister, tol den ruimeren 
kring dor natuurliefheb
bers. Zóó, meenden wij, 
kon niemand in dit feest 
aanstoot vinden, en zou 
Linnaeus geëerd worden 
op eene wijze, den grooten 
geleerde waardig. 

Ik dank daarom den 
kundigen feestredenaar 
van heden morgen, die, 
naast woorden van her
denking, ook tot ons heeft 
gesproken de taal der 
rusteloos voortschrijdende 
wetenschap, van haar, die 
niet zoetelijk-bewonderend 
naar 't verleden staart als 
naar een idool, doch die 
met kloek zelfvertrouwen 
tot leuze heeft gekozen: 
onversaagd gaan wij voor
waarts. 

Denzelfden dank, dien 
ik aan u, Dr. Lotsy, breng, 
omdat gij uitnemend wèl 
verstaan' hebt in uwe 
rede het karakter dezer 
Linnaeus-viering te be
houden, geldt ook u. Dr. 
Buekers, die in de stem
mige ure, toen wij verleden 
Zaterdag ons met eer
biedige bewondering schaarden om Linnaeus' onsterfelijke 
werken, en de met bloemen gesierde tentoonstelling van 
Linnaeana geopend werd, ons in sobere taal en door den 
rijkdom van het onderwerp toch zóó aantrekkelijk, verhaald 
hebt het leven en de lotgevallen van dien Man der weten
schap, wiens noeste arbeid, wions strijd en overwinning, 
verklaard worden door zijn lijfspreuk: zoo groot is de liefde 
tot de bloemen flantus amor fionimj, terwijl men den 
vasten grond zijner glorio voelt in een andere spreuk, die 
Ridder von Linné's wapen sierde: door daden moet roem 
verbreid worden ffamam extendere faetisj. 

Heb ik u, mijne toehoorders, die deels ook de lastgevers 
zijt van ons comité, aldus als 't ware rekenschap afgelegd 

Eere-iioctoren der Universiteit van Uppsala ontvangen. Voor 't gebouw een ovatie 
van de studenten. Prins Eugen beantwoordt den getukawensch. 

van opvatting en uitvoering van ons mandaat, thans nog 
buiten beschouwing gelaten de plechtigheid, die ons straks 
op eene voor Linnaeus' leven en dus ook voor de wetenschap 
zoo oneindig belangrijke plek gronds vereenigt — er is nog 
iets, dat ik u niet verzwijgen wil, nl. dat wij met de gelden 
te onzer beschikking gesteld zoo zuinig mogelijk handelden, 
in de hoop door een batig saldo te versterken het reeds 
sedert 1878 bestaande Nederlandsch Linnaeus-fonds, dat 
bestemd is onvermogende studenten eenigszins te steunen 
bij de studie der plant- en dierkunde. Dat schijnt ons zulk 
een kerngezonde hulde aan Linnaeus' nagedachtenis, dat 
wijder gaarne eenig ander feestvertoon voor hebben prijs 
gegeven. 

En zoo ben ik thans gekomen tot het uitspreken van 
mijn welkomstgroet, waar
van ik de beteckenis heb 
willen verhoogen door 
vooraf eene nadere be
schrijving te geven van 
don aard van ditsamenzijn. 

In de eerste plaats dan 
heet ik u welkom, Excel
lentie, die in dit gewest 
de vertegenwoordiger zijt 
van Hare Majesteit onze 
geëerbiedigde Koningin. 
Wij danken u, dat gij aan 
dit huiselijk feest van 
Nederlandsche n a t u u r 
o n d e r z o e k e r s en van 
Nederlandsche n a t u u r -
b e m i n n a a r s de hooge 
eer van uwe aanwezigheid 
hebt willen schenken, en 
wij vergeten daarbij niet 
in n, hooggestrenge en 
hooggeleerde, tevens te 
begroeten den Voorzitter 
van de H o 11 a n d s c h e 
Maatschappij der Weten
schappen. 

U, Edelachtbare Heeren 
Burgemeesters der Ge
meenten Heemstede en 
Bennebroek, die beiden 
de Hartekamp als een 
kostelijk deel van uw 
liefelijk grondgebied móogt 
beschouwen, en u. Wel
edele Heer waarnemend 
Burgemeester der Ge
meente Haarlem, onze 
geliefde bloemenstad, dank 
ik mede, dat gij aan de 

uitnoodiging herwaarts te komen hebt gevolg gegeven. 
Welkom heet ik voorts allen, die als afgevaardigden van 

wetenschappelijke genootschappen of in asdere otficieele 
functie hier zijn. Met genoegen zie ik naast de vertegen
woordigers van bijna al onze plant- en dierkundige vereeni
gingen ook u, hoofdbestuurders der Ned. Maatschappijen 
ter bevordering der Geneeskunst en der Pharmacie: immers 
uwe tegenwoordigheid vloeit ongetwijfeld voort uit de 
erkenning der groote verdiensten van Linnaeus óók voor 
uwe wetenschappen. 

Een bijzondere groet gelde nog u, waarde Hoogewerff, 
niet alleen om uw luister als Rector Magnificus der Tech
nische Hoogeschool, maar ook omdat gij voor een groote 
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Aankomst der genooiigion aan Jnt station te Uppsala en begroeting door de studenten. 

schare van dankbare leerlingen de professor bij uitnemend
heid zijt. 

Ik kan voorts niet u allen bij name welkom heeten, maar 
zeg u alleen, mijne waarde hoorders en hoorderessen, dat er 
vreugde is in mijn hart, nu in zoo illnstren kring on onder 
de blijde stralen van zoo schoone lentezon straks zal plaats 
hebben de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor 
Linnaeus, hij wiens 
nagedachtenis opdezen 
dag geëerd wordt in 
tallooze plaatsen der 
beschaafde w er e 1 d, 
allereerst in zijn vader
land : Zweden. 

Gij, M i j n h e e r de 
Consul-Generaal van 
dat Hijk in Nederland's 
hoofdstad, zijt hier in 
ons midden gekomen 
als Zweden's afgezant. 
Ontvang d a a r v o o r 
onzen dank, en wil 
voor dat land, het 
schoone land en het 
edele volk, dat allen 
liefhebben, die 't voor
recht hadden inZ weden 
te v e r t o e v e n , aan
vaarden een Neder-
landschen groet. 

In deze ure toch 
keeren zich onze ge
dachten naar de ver
maarde stad Upsala, 
den aiouden zetel van 
Zweedsche w e t e n -
schap, naar de hooge

school, waar Linnaeus 
werkte, on die — gelijk 
ik zelf mij er voor 
weinige jaren van heb 
mogen overtuigen — 
nog zoo vele herinne
ringen aan dien Vorst 
der plantenk unde be
waart. 

Een medelid van het 
Nederlandsch Comité, 
de heer Dr. C. Kerbert, 
wien heden de eer te 
beurt valt bevorderd te 
worden tot D o c t o r 
h o n o r i s causa der 
Koninklijke Universi
teit van Upsala, zal er 
op dezen dag onze 
w a a r d i g e en wel
s p r e k e n d e tolk zijn. 
Tusschen de talen van 
vele natiën zal daar 
klankrijk onze taal 
gesproken worden in 
de bewoordingen van 
een adres, dat tevens 
ook als latijnsche oor
konde zal w o r d e n 
aangeboden. 

tweede gedeelte mijner 
in verband met de 

Alvorens over te gaan tot het 
toespraak, nl. u kortelijk Linnaeus 
Hartekamp te schetsen, en daarmede het goed recht voor 
het nu nog omhuld borstbeeld, verzoek ik Dr. Vuyck, 
als secretaris van het Linnaeus-comité, te willen voorlezen 
den gelukwensch, die vandaag door Dr. Kerbert te Upsala, 
wellicht op ditzelfde uur, zal worden uitgesproken. 

De studenten voor 't station te Uppsala 23 Mei 1037,,om de genoodigden der Universiteit to ontvangen. 


