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bezit, terwijl de gele bloem der Kentrophyllum bij goed drogen hare kleur 
niet wijzigt. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat onze plant behoort tot de zeldzame, adventief-
planten. Zij is ook in Duitschland slechts zelden en aangevoerd gevonden aan 
de giens bij Metz. 

Gorinchem | n 1Q1 ^ J- Th. HENRARD. 

Amsterdam\ 0 c t ' 191 ' O. H. H. ZANDVOORT. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

Wie umn die Menschen fast immoi' ungerecht beni'teilL, 
wenn man sich selbst aU Norm nimmt, so wird die Natur 
nie verstanden, wenn der Mensch sie von seinen egois* 
tischen Standpunkte aus benrteilt. Will man die Natur 
verstehen, so muss man sio nach den ihr liinewobaeadeo 
lïesotzen beurteilen. Uann lindet man uir'innts Willkiir 
and Unordnung, Mordlust, Urausamkeit u.s.w. sondern 
liberal nur innere Notwendigkeit und Griind dafiu', 
ilass es so srin nvu$8. 

J U N O E : »Der Dorfteich als Leliensgemeinschnft*. 

Er /ijii pas twee boeken uitgekomen die deiueelfden levensgeest ademen, eengroot en een 
kleiner. Wanneer we mei hei laatste beginnen, n.1. Dr. Gufiither: Dir Lehre vom l.chni (Ern&hrung, 
Fortpflanzung, Het'ruclitung. Vererbung, Enlwickelung und Tod) Stuttgart 1011 ^ 1.95,172 pag., 
en dan zien we terstond in de voorrede een passage die dezen levensgeest duidelijk cmder woorden 
brengl maar ons ook treft omdat ze zoo juist is. Hel kosl \vel veel plaats van inijn nvt-rziehl ze Ie 
eileeren maar ze geelt ons zóó'n ruimen kijk opdat wal we tegenwoordig in ons vak zien gebeuren, 
dal ik niet na kan laten ze hier al Ie laten drukken; üMan stellte sich Irulier und ein grosser 
'roil des I'ublikiims lul es noeh heule - unler einein Zooiogen einen Manu vor, der Tien' 
sammell, besohreibl mid benennt Nun wird gewiss audi diesè SeitO der Zoölogie noch 
iH-arbeitel, mul das mil Hecht, alier der Hauptstrom der Wissenschafl tliesst sehon seil Langem 
nach einer anderen EUchtung. Aul' seinen Wege hal er aucb die Botanik getroffen, und so 
ist eine neiie Wissensehall entsiauden, die man taXIgeméine BMogiet oder die Lehre vom Leben 
neiuil. WeitaUS die grOSSere Anzahl der heutigen Zoölogen beslehl aus liiologen, und es gibl 
so manehen bedeutenden Manu unler ihnen, der unler den verseliiedenen Arten der Antilopen 
keinen Bescheid wciss, ein Zetchen dalïir, wie sehr s(>ii den Tagen Linné's sich die Zeilen 
geanderl halien. Immer mehr spezialisieri sich die Wissenschafl und sie vergrösserl sieh in 
ihren debielen so sehr, dass jemand, der eines dieser debiele beherrsehen woll, fQr die 
anderen kaum Zeit hal. So hal aueh der liiologe in seinem Heiehe vollaul'zu lun, und walnlieh, 
interessant genug sind die Kragen, die die allgeineine Biologie zu beanlworlen suelil. Da isl 
kaum ein Problem, welches nicht von höclisler Wichtigkeil ist; ich branche uur die Wdiie 
Lebenswrgang, Vererbwug, CresoMeohtsbestimmung ixw dw (•rhurl. ünachsn der Venchmden-
artigkeü der Oraantstfwn. Bedeulung dm Todes, Be/VucAtunb. Fortjpflamung zu nennen. Darum 
hal ' aucb die Allgemeinheit, an der jelzigen zoologiseheu Forschung weii inelii' Interesse als 
an der l'rnheren. Hass das l'ubliknm Irolzdem so wenlg Ober die beuligen Fortschritte in 
diesem debiel orienlierl isl, hal in folgendem seine t'rsaclie: Die Wissenschaft isl liereits so 
lief in ihr Material eingedrungen, dass es Iftngerer Arbeit beilarl, ihr zu l'olgen. Alle möglichen 
Kennlnisse spe/.iellerer Natur sind nölig, um die Krgebnisse der allgeineiiien biologie zu ver-
verstehen. Und es ist nielil leiclil, solche dem Fernerslehenden beiziibringeii" 

Hei is tevens zegt do schrijver een boek voor beginnende studenten (Natuurwetenschappen 
en Medicijnen) en 't is mei literatuuropgaven vooralen. 

Het tweede boek dat ik bedoel is een zoo juist verschenen wetenschappelijk testament 
van den in de studie der Natuur grijs geworden bekenden HK-jaiigen geleerde Alfred Hussel 
Wallace en het heel The world of Life. Moe men nu ook denken moge over sommige opinié's 

en hypothesen van Wallace, hij blijft loch altijd een van de pioniers tier Natuurwetenschappen, 
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en daarom is dit lioek voor ieder een gewichtige aankoop. Het is een 4fl0 bldz. groot werk, 
vol van de meest, belangrijke onderwerpen. Ik vind het een prachtig boek, waarop Dr. duenther's 
woorden ook geheel van toepassing zijn. Men bestudeert hel met klimmende belangstelling, 
(lal kan ik uit eigen ervaring in den korten lijd dal ik 'l bezit reeds mededeelen. Men behoeft. 
op sommige punten 'l niet geheel eens te zijn mei enkele uiterste conclusies, maar men kan 
dan toch "de rest, hel exacte gedeelte, met de grootste bewondering tot zich nemen. Ik zou 
gaarne de titels der twintig hoofdslukken noemen, maar dan blijft mij geen ruimte meer over 
om nog over enkele andere boeken te spreken. Laai mij daarom weer volstaan met een zin 
uil de voorrede te vertalen die de hoofdstrekking van het boek omval: «Behalve hel bespreken 
van allerlei andere onderwerpen, is (te moest, in 't oog toepende eigenaardigheid van mijn 
boek dat ik een critisch onderzoek instel naar die alles steunende grondproblemen, die 
Darwin opzettelijk buiten zijn arbeid sloot, omdat ze builen het doel van -yi* onderzoek lagen. 
Dergelijke problemen zijn, de aard en oorzaken van hel leven zelf, en meer speciaal de meest 
funilamenteele en geheimzinnige krachten: groei en voortplanting» — Hel werk is uitgegeven 
te Louden door Chapman & Hall {fS.l'i}. 

Nog juist vóór Oudejaar ontvingen we de eerste aflevering van hel met zoo'n groote 
zorg voorbereide en uitgegeven Oölogische werk van o. Pelt Lechner. Eén verzuchting moet 
mij hierbij van 't hart: dat het n,l. zoo jammer is dal wij een evengroote versnippering 
toepassen bij het maken van een np-to-ilale Dierkundig Standaardwerk voor Nederland als 
wij dal op Tooneel- en Operagebied van onze landgenoolen gewoon zijn. Er is inde «i-feW.'^m/a/c 
Vereenigingv. wel eens over gesproken om de handen ineen te slaan, maar dal schijnt niet 

veel gegeven te hebben. (Laatstgenoemde vereeniging kon ook een veel geprononceerder 
leidend lichaam voor de Nederl Dierkundige studie zijn dan ze nog is, en hetzelfde geldt 
voor haar orgaan dat nög kleiner spheer bestraalt dan haar moeder). We hebben nu op 
Ornithologisch gebied aan moderne werken 1) Avifauna Neerlandica van Mr. Snonckaert, met 
als siipplement The Avifauna of Hie Netherlands van Dr. v. Oort. Dit zijn niets dan lijsten, 
vormen dus slechts het hoofdstuk : Geographische verspreiding. Dan hebben we Burdet's 
Stereoscoopplalenverzaineling, die als ze blijft aangroeien in aansluiting met, Tepe's boekje 
en Thijsse-ïepe's Intieme leven der vogels een prachtige biologisch-beredeneerde photo-
afdeeling van zoo'n werk kon worden. Kn nu krijgen we dan een volledige eier-afdeeling 
(maar waarom geefl de heer v. Pelt Lechner hier niet tevens photo's van de nesten bij, in 
situ?) Welke afdeelingen blijven nu nog ontbreken? Ten eerste een afdeeling fijn uitgevoerde 
met de hand gekleurde afbeeldingen door een Isten rangs-dierenschilder; want een photo 
geeft ons slechts één zijde van de kennis over het uiterlijk van een dier; een vooral artistiek 
uitgevoerde aquarel, zullen we er nooit bij kunnen missen (op de manier b.v. van Whympers 
Egyptian Birds). En dan last nol least moet er nog een voUedige beschrijvende text zijn, 
waarbij de heerlijk los en levendig geschreven stukken van Thijsse's hand zich dan voor de 
Oekologie aansluiten. Wal kon dit zoo een mooi geheel vormen! En mi zijn het maar allemaal 
brokjes. Dr. Arldt: Wohnstdtten des Lèbem (Thomas, Leipzig '2.80 M. geb.; voor leden 2.10 M.) 
geeft een interessant geschreven overzicht over de levensmogelijkheden op aarde, en Dr. Bohn : 
Die Enslehung des Denkvermogens (zeilde uitgever en prijs) maakt ons zeer duidelijk hoever 
we op 't gebied van Dierenpsyehologie gevorderd zijn, waar de eerste werkelijke Psyche 
begint en hoever ze met ons eigen bewustzijn overeenkomt. Beide boekjes worden door de 
Deutsche Naturw. Gesellschaft uitgegeven en waren mij zeer welkom, evenals hel eveneens 
pas uitgekomen werkje van den Prinuilenpsycholoog Dr, Sokolowski/, n.1. Affe und Mensch 
in Hirer hiologiachen Etgenart. Een uiterst belangrijk boek van denzelfden prijs als de 2 vorige. 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN 

Van vriend Larvjoor, Reintje de Vos en het Eekhorentje. 
Voor kinderen en groote menschen. Naar het Amerikaanseh 
van William J. Long, door R. Stolïer. Deventer^ W. P. TERRRAAK. 

Dat is in alle opzichten een mooi boek! Hoe zou het anders kunnen? Toen ik een jaar 
of tien geleden met, Long's boeken kennis maakte, was ik er dadelijk bijzonder mee ingenomen, 
daar waren twee menschen aan het werk geweest die de dieren van hun land kennen, een 
schrijver en een teekenaar, de een schetst juist zoo knap met, de schrijfpen, als de ander 
het doel met de teekenpen. 

Ik heb een paar jaar geleden Long zelf gevraagd of hij hel goedvond dat ik door het, 
vertalen van enkele zijner mooie schetsen in D. L. N. en het, weekblad De Amsterdammer 
hem en zijn werk zou inleiden bij hel Nederlandsch publiek. Hij vond bet best en beloofde 
zelfs een splinternieuw verhaal voor /). /.. N. te schrijven, als hij weer beter werd, want. hij 
leed aan een oogziekte. 

Nu gaan twee vertaalsters te gelijk Long verder bekend maken en zij bewijzen daarmee 


