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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

LITERATUUROVERZICHT. 
ïKlke blik geslagen in de werkplaats der natuur zal ons tot een 

geestelijke verruiming zijn.ft v. UILDUIKS. 

Experiinentcrle naluursludie is de tegenwoordig heerschende, nuttige reactie op de te 
sterke iiatuurphllosoplnsche strooining van voorheen. Ik zeg expres y>te sterk« omdat geen 
inenschelijke. kennis mogelijk is zonder de philosophie der menschelijke hersenen; in. a. w. 
de bespiegeling moet toch steeds het verband tusschen de losse natuurfeiten leggen en hun 
draagkracht, en draagafstand vaststellen; de bespiogoling moet zijn do lijmsfof tusschen do 
experimenten en tevens hel bliksomlicht dat mot, zijn scherpe, snijdende bundels de opge
stapelde massa's doorpriemt. 

Natuuraanschouwing zonder natuurbespiegeling is niets; experimenten zonder philosophie 
zijn vertooningen zonder slot of samenhang. Het bloote vaststellen van natuurfeiten en natuur
voorvallen heeft als zoodanig absoluut geen beteekenis. 

Dit mag juist in een tijd als de onze vooral niet uit het oog verloren worden. Ik zog 
hiermee niet, dat het reeds gebeurt. Gebeurde het wol, dan zou dezo mooio aera van experl-
inenteele natuurstudie ton slotte blijken geheel onvruchtbaar geweest te zijn, want zij zou 
eenvoudig do oorzaak worden van een heftige terugslag naar de ultraphilosophische richting. 
die even onvruchtbaar werken zou. Indien men echter het juiste midden weet te bewaren, 
nu en in de toekomst, dan zal het een constante onlwikkelingsbaan blijven, waarlangs elke 
natuurvorseher zich zal hebben te ontwikkelen. Bij het onderwijs zal men dit ook nooit uit 
liel nog hebben te verliezen; van de nalinirstiidie voor de jongeren idléénlijk wnbeschrijvende 
wetenschap te maken, staat gelijk met het vak te verlagen tot oen speeltuig voor kijklustige 
menschen in plaats het to maken tot de diepste bron van menschonleven en menschengeluk: 
»Aus der rein deskriptiven Naturbeschreibung steigt die reflektlerende und tbrschendo Natur-
philosophie empor. Hinter dem Entwieklungsgang erbliekon wir die Enlwicklungsgesetze.« 

Prof. MAGNUS. 
De volgende experlinenteele werken zijn In den laatsten tijd verschonen: 
1. Thoiiias Hunt Morgan: ExperinirnirUe Zoölogie; water verantwortlicher Mitredaktion 

von Dr. L. Rumbler. tiborsetzt von Helene Humbler 12 M. 1909. De hoofdwaarde van dit werk 
berust op de kritische samenstelling van wetenschappelijk vaststaande feiten. 

2. Experimentellc Seelenlehre von Professor Krüger. 
3. Neue experimentelle Methode zur Klassification der Arten, nach psgcliologiscJwn lie-

sichtspunkten von Pierre Hacliet-Souplet: Unlorsuchnungen nher die Psychologie der Tiere. 
Deutsche Ausgabo von Friedrich Streissler. 3 M. Leipzig. 
4. Einleilung in die experiinenlelle Morphologie der Pflanzen, von K. Goebel. Mit 135 

Abb. 1908. 3 M. 
Eenige maanden geloden (25 Dec. 1909) Is de groote OraithoIoog.BowdtefSftafj)eoverleden, 

wiens naam en geschriften wel bij elk Nederl. Ornitholoog genoegzaam bekend zijn. British 
Birds van Februari wijdt oen mooi artikel aan hem (met portret) en geeft een lijst van zijn 
werken. In deze rubriek hooron daarvan hot meeste thuis dunkt mij: 

1. Wonders of the Bird-world, London 1898. 400 pag. met vele illustraties. De Illustraties 
zijn niet erg mooi, maar de tekst is mij zeer goed bevallen. Het Is een samenvatting van tic 
opmerkenswaardige voorvallen en vormverscholdonhedcn en nog onopgeloste feiten van do 
vogelwereld van allo landen. Hot zijn uitgewerkte lezingen. 

2. Birds in Nature, London 1888. Heeds een oud werk, maar om zijn goede platen (39 in 
aantal) nog steeds in handen van liefhebbers. 

3. Sketch-book of British Birds, London 1898. 276 pag. Een zoor mooi boek voor elk 
Ornitholoog. 

Het bekende werk van Bowdler Sharpe, getiteld: British Birds, in Allen's Naturalist 
Library, 4 deelen A ƒ 3.90, hoef ik zeker wel niet te noemen; het is bij vakinenschen en 
liefhebbers genoeg bekend, on zoor gewaardeerd om de practlsche en degelijke tekst en erg 
verfoeid om zijn horribelo platen! 

Het grootste werk van Sharpe is wel zijn ^Catalogue of the birds of the British Museum«, 
dit is wel de meest waardevolle bijdrage dio ooit gemaakt is in systematische Ornithologie. 
Men vindt het hij ons In de bibliotheken van Leiden en van Artis. 

Onder den titel van Kearlons' Nature Pictures, komt er op 't oogenblik uit een werk In 
14 daagsche afleveringen (24 in 't geheel) met photographures, gekleurde en zwarte platen, 
a 70 cent per aflevering. (With descriptive text by Richard Kearton; Cassell & Co., London.) 
Onder do photo's zijn nieuwe on oude bekenden. 



62 DE LEVENDE NATUUR. 

Wilhelm Bölsche's nieuwe werk: Slunden im All (6 M.) is weer een verzameling van 
verder uitgewerkte stukken uit periodieken, zooals deze schrijver dat meer doet. BOIseho 
kont ieder, en men weet dat nlomand hem moe wordt, of als men hein toch moe wordt, 
men toch weer ten slotte naar hem verlangt. 

/'co/'. Magnus gaf een zeer mooie Biographie over Bölsehe uit, oen lijd geleden (1909). die 
ik met warmte aan ieder kan aanbevolen : Wilh. Bölsehe, ein biographiscli-l.rilitcher Bcitrag 
zur modernen Weltanschauung (met portret). Eenige jaren geleden schroef Prof. Magnus 
zijn eveneens door mij zeer gewaardeerd werk: Hoethe als Naturforscher, Leipzig 1900 ƒ4.55. 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

GLIMWORMEN. 
U vraagt wie ooit elders dan op de door u genoemde plaatsen glimwormen zag. Ik zag 

er als kind zeer dikwijls in ons tuintje te Kralingen bij Rotterdam (altijdkruipende). Ook hier 
in Baarn zag ik er verleden jaar voor het eerst in hot. boschjo dicht bij ons huis en ook in 
de laan, wanr veel dennen zijn on ook eikenhout. 

Ze zijn hier dus wol, maar in groote hoeveelheid zag ik ze nog niet. 
Baarn. ALB. STEENHOFF—SMÜLDEBS. 

Ik geloof dat Ik u op uw vraag In De Levende Natuur betreffende de glimwormpjes wel 
iets kan vertellen. Op 't landgoed Wlldonborch (in do gemeenten Vordon, Lochom, Laren en 
Huurlo) kwamen ten allo tijde veel zittende gllmworpjos voor. Oogeveer een halve eeuw 
geleden pootte mijn grootvader Mr. J. I. Brants, vliegende Cleefsche gllmworpjos, die zich zoo 
sterk hebben vermeerderd, dat, Ik meermalen op zoele voorzomoravonden ze bij duizenden heb 
zien dwalen onder 't hooge hout, zoodat 't een feoënwereld geleek. Op enkele plaatsen kon 
men bepaald van zwermen spreken. Onlangs Is op dit landgoed evenwel veel hout gevallen 
en dus weet ik niet, hoe 't dit jaar met de lichtkevertjes gesteld zal blijken te zijn. 

Schiedam. fOpnieuw gezet.) I. I. BRANTS. 

Op onze avondwandelingen trollen wij aan de duinranden vaak glimwormen^ doch steeds 
enkele ex.. nimmer meer dan :! I 4, vooral In Stille laantjes van (Irool Bentveld, 

Aerdenhout. POSTHUMUS MEYJES. 

Vroeger in Znid-Liiiibnrg wonende, zag ik niet alleen de zeer vele glimwormpjes in 't 
Genldal maai' ook elders; zoo waren er b.v, massa's eiken avond in de tuinen en (parken der 
kasleelen in den omtrek van Sitlard zooals b,v, te Obbiehl, l.iinbrlehl etc. 

Dordrecht. P. .1. BOLLEMAN V/D VEEN. 

Glimwormen komen hier vrij algemeen voor, naar 't sehijnt alloen wijfjes! 
Denekamp. BERNINK. 

Naar aanleiding van uw vraag omtrent glimwormen en wel de kleine Johanneskever heb 
ik mijn verzameling eens nage/.ien en blijkt 't dat van Lamprohiza splendidula L. al mijn 
exemplaren komen van de oinslreken van Nijmegen of Z, Limburg, He antwoorden die u in 
allevering 2 van de nieuwe jaargang van /', /.. .V, ontvangt, laten bijna alle In 't midden, 
welke der drie soorten van inlandsche glimwormen bedoeld worden, 

Ik ken uit de dulnslreek alleen de groote glimworm de Lampara HOCtiluea L. die ook 
elders veel voorkomt, terwijl ik uit ile bnnrl van Amslerdani alleen <le kleinste soort Phoephaenus 
hemipterus Fourcr. zag, maar zelf van die vindplaats niet. bezit. Dr. F.verls zegt in zijn Coleoptera 
Neertandiea van Lampyris iinclilnca L.: verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; 
Lamprohita splendidula L : op vele plaatsen in Gelderland, Utrecht en Limburg gemeen; 
Phosphaenus hemipterus Fourcr: verbreid door hel geheele land, vooral in tuinen. Moelit u 
door uw rondvraag de verschillende dieren in handen krijgen dan hond ik mij aanbevolen 
er van te ontvangen zoowol manneljes als wijfjes. Ik maak er nog op attent, dal van de 
laatste soort het wijfje inig niet in ons land ontdekt is. 'I Mjkl op een klein wijlje van de 
groote glimworm en zou, ook dit is de moeite waard van hel eonfroleeren. tijdens het loven 
perzihbloetemklewrig zijn. Dr. .MAC GILLAVRY. 

Amsterdam. (Vervolg in o/l. 'i.J 

Sjiarassis tU-isim. — Heden vond Ik In oen dennenbosch een menigte exemplaren van 
Sparassls Crispa. In dit bosch is verleden zomer brand geweest; eenige meters verder waai
de brand gestuil is. waren er geen, Is dit een verschijnsel dat moer voorkomt? 

Almcn. Jonkvr. E. MARTINI, 


