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hem geen flitsende lichtbundels door een oneindige feitenmassa, ze hebben voor hem geen 
fewensbeteekenis, ze rfoorpriemen zijn geesteskennis en mensch-zijn niet. Welnu, dan geeft het 
lezen ook niets want de stof wordt tóch niet verwerkt Indien ik V mededeel dal. een schei
kundig experiment oon dierlijk ei niet kan bevruchten, maar wél kan aanporren tol klieving, 
dan is dat voor U een dor feil, zonder eenige diepere beteekenis. Hel werpt niets »om« in 
U, maar bouwt ook niets op. Voor mij als vakman echter is het één slip van een onmetelijk 
lange lijn, en door het zien van dien éénen stip, zie ik opeens de lijn, de beteekenis van die 
lijn, de richting waarin hij loopt en de stations die hij aandoet. Welnu dan was hel lezen 
van dien zin voor mij ZUIVERE strenge wetenschap, voor U niet eens een roman. Daarmee wil 
ik zeggen dat hel wetenschappelijke van een boek niet zit in hel boek maar in den lezer, en 
dal dus die z. g. n. populair-wetenschappelijke boeken, den vakman niet «populair* maar 
«wetenschappelijk* aandoen en dat de z. g. n. streng wetenschappelijke boeken slechts «naslaan-
boeken* kunnen zijn, maar nooit «vormende* boeken. Er moest een andere litel uitgevonden 
worden voor de door mij bedoelde «populaire* boeken, (het. tijdschrift «Wclensch. Bladen* 
héét populair, en is toch voor den leek meestal véél te diep) in tegenstelling met do echte 
leekenboeken. 

Het groote publiek moet eerst véél meer natuurkennis bezitten voor het de door mij bedoelde 
boeken werkelijk kan begrijpen en verwerken. 

Ware leekenboeken zijn b. v : hel pas verschenen yiThe book of the attimal kingdontn 
(Mammals) by W. P. Westell; 14 col. pl. a. 260 plain pl. from ph. by Berridge (10 S. 6 d.). 

Schmüt: vWiepllcge ich Seeliere im Seewasseraquarimnni Ntxch 15jahr. Erfahrgn. 1894—1909, 
für den Liebhaber bearbeitet, Stuttgart 1 Mk. 

Teuwsen: yiFahrtcn und Spuren«. Neudamm 1901. Een voortreffelijk dierenboek, on in dezen 
padvindertijd zal 't wellicht veel meer aftrek vinden bij het groote publiek dan vroeger. 

Haviland: vLires of the Fur Folk:« The Biographies of Redpad the Fox, Grimalkin the Gone 
wild Gat, Stnbbs the Badger, met teekeningeii door Galdwell. Een heerlijk lioek; een waardige 
evenknie in Ierland van den Amerikaan Long. Een boek om voor hel Nederl. publiek dat 
geen Engelsch leest te vertalen (/4,20.) 

Zoogenaamd «populair wetenschappelijk* zijn: Ed. v. Hartmann:•»Das Problem des Lehensv, 
Sachsa 1906, en van denzelfden: Naturphihsophie (Sachsa 1907). Hierin wordt zeer mooi aan
getoond dal men met natuurbeschrijving alleen niet ver komt in de Biologie.. Eveneens voor
treffelijk hierover is Dr. Camerer «Philosophie nnd Xnlurwissensciaft», Kosmos (1.75 M.) 

Hetzelfde punt wordt behandeld door Kurt Graeser, in zijn vDer Zug der VögeU Thomas, 
Leipzig (80 cent) dal zich op neovitalistisch standpunt plaatst (ons voornamelijk door Prof. 
France bekend). 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

G L I M W O R M E N . 
Naar aanleiding van de glimworm-enquête in J). f.. N. staat in 't lijstje vermeld, dat deze 

diertjes bij Amersfoort zeer talrijk zijn waargenomen en de soort, onbekend is. Ik vermoed,. 
dal dit ontleend is aan het berichtje dat ik indertijd dienaangaande inzond. Zoo als 'f daar 
in 'l lijstje staat, zou 't wel eens een verkeerden indruk kunnen vestigen, men zou kunnen 
denken dat de diertjes bij Amersfoort overal in zwermen te vinden zijn. Inderdaad heb ik 
echter slechts twee zomers glimwormen zeer talrijk waargenomen op (/(')( heuyél „'t Stort" 
1li uur ten Zuiden der stad. Elders in de omstreken trof ik ze nooit anders als sporadisch 
aan. Sommige zomers zelfs geen enkele, bijna uitsluitend waren het § 5 en naarde beschrijving 
van den heer l.eefmans in 1). £. iV. (aflevering 15) te oordcelen waren het $ $ van Lampi/ris 
iwetiluca L. 

Verleden zomer^werden ook enkele glhmvormpjes bij Doetinchem aangetroffen aan de 
Keppelsche weg, in 't gras van een tuin. Ze schijnen hier echter vrij zeldzaam te zijn. 

Doetinchem. N. G. KAM. 

Glimwormen komen hier ook voor, maar niet druk. De trek der Vlaamsche gaaien heeft 
wel twee maanden geduurd. In het laatst van September zag ik er op een Zondagmorgen 
te 10 uur wel 6 a 700 in een kwartier. Enkele zijn er gebleven. De vlucht was Z.W. en 
AV-O en Z.O. 

Boomklevers niet gezien. 
Numansdorp. A. DULFEB. 

Boomklevers. — Ook in de Scheveningsche Boschjes verfoonen zich dezen winter bijzonder 
veel boomklevers, die weinig schuw zijn. 

Den Haag. A. D. V. 


