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Grindelia squarrosa Dun. te Amsterdam (G, H. H. Zandvoort), 
Schkiihria advena Thellang te Wormerveer (K,), 
Schktihria pinnata O. Kuntze te Wormervoer (K.), 
Spilanthes decurnbens f. macropoda A. H. Moore in D. L. JV., 1913, p, 526, opgegeven als 

S. repens, te Wormerveer /K,). 
Centaurea arnara L. te Rotterdam (K,). 
Lactuca perennis L. te Sittard (II.), H, IIEUKELS. 

LITERATUUROVERZICHT. 
No. 39. 

Ik heb de vastf overtuiging, dat iedere groote voor
uitgang in de ware natuurkennis een onmiddellijken 
of middellijken overeenkomstigen vooruitgang in het 
gemoeds- en zedeleven van den mensch met zich mede-
voert. Prof. HAECKEL. 

Alleen is dit echter mogelijk, wanneer elke natuurvorsclier zich er niet mee vergenoegt 
een goede specialist te zijn, maar levens een groot Bioloog te worden, die alléén daarom 
specialistische onderzoekingen uitvoert om zijn grondideaal: een natuurkenner met univer-
seele begrippen, dichterbij te komen, en de gevolgen van die eindelijk verkregen hoogere 
gezichtspunten in al zijn handelingen, in heel zijn levensstreven in zijn totale wereldblik laat 
merken. Dat is 't, wat een groot natuurvorsclier moet kenmerken; zoo iemand staat tot een 
gewoon specialist als een professor tegenover een onderwijzer; als hooger tegenover lager 
onderwijs. Het is juist dat ook, wat Haeckel groot heeft gemaakt, wat Fabre beroemd heeft 
doen worden buiten don engen kring van entomologen alleen. Zooals Dr. Legros het van 
Fabre zegt: «Fabre laat ons het nauwe en intieme verband der dingen zien, toont ons de 
universeele harmonie, die zoo fijn en hecht zich spint tusschen alle bestaande wezens, even
goed in 't kleine natuurstukje om ons heen als in het immense natuurgeheel. Die poëzie 
vonkelt als een verborgen edelsteen tusschen de gewoonste dingen in, als we ze maar weten 
te vinden. Maar daarvoor is het. niet genoeg om te beschouwen en te weten, men moet een 
obsorvatie-wwijr, een waarnemingst/ra»;; bezitten. Deze gave van waarnemen is een waarlijke 
functie van die soort intelligentie, diè altijd op de sprong zit, voortdurend beheerschjt dooi
de behoefte om onafgebroken tot aan de laatst-loegankelijke waarheid door te vorschen, 
zonder iets voorbij te laten gaan, gewend om iedere vraag door een nieuw »waarom« te 
laten volgen, totdat men tegen den granielmuur van het »totaal« onverklaarbare stoot. Men 
moet tevens een vurige liefde bezitten, die zich aan alles vasthecht, want men dringt nog 
dieper met het hart dan met de rede door in de geheimenissen der dingen, zegt Toussenel, 
en men leert slechts door intuïtie inzien, wat werkelijk »het leven» is, voegt de diep-kijkende 
Bergson er aan toe. Het intellect moet de dienstbare van het gevoel zijn, van de intuïtie, van 
die primitieve, mysterieuse, instinctieve gave, die alleen groote natuurvorschers kan doen 
ontstaan zooals Fabre, die alleen groote historici maakt zooals Michelet, groote medici voort
brengt zooals Boerhave of Bretonneau». (La vie de Fabre). 

Het is juist ook düt, wal onze Heimans bekend deed worden en bemind deed zijn en 
zooveel volgelingen deed krijgen. Het is dikt, wat zijn boek: «Uit ons krijtland» tot een 
onvergankelijk Nederlandsch bezit deed worden. Velen, die misschien veel knapper en 
beroemder waren dan hij, kunnen hem dat onmogelijk nadoen. Dat is een zaak van persoon
lijkheid, lichamelijke gesteldheid, gevoelsleven. Hy was immers ook de man, die zooveel 
gedaan heeft om de menschen te wijzen op alle samenhang in de natuur, en de Biocoenosen 
begrijpelijk maakte voor die ouderwelsche werkers, die uit zich zelf die broedere natuur
paden nooit zouden bewandeld hebben, omdat hun gedachtenleven te beperkt, hun interessen 
te bekrompen, hun kijk te belemmerd was. En dit hoogere had Heimans nooit ontvangen 
van zijn milieu, zooals zijn milieu het door hem kreeg, maar hij had het door eigen drang: 
hij stak boven zijn milieu uit in innerlijken drang. Zoo ziet men hoe waar het is, wat 
Dr. Legros zegt van den waren natuurvórscher. Het zuivere intellect komt hierbij op den 
achtergrond. Men kan zich héél goed menschen denken die «wetenscbappelijka (zooals dal 
dan in den omgangsterm heet) veel hooger stonden dan hij, en die als »naluurvorscher<i, 
als «Bioloog», als natuurprediker toch lang niet zooveel hebben beteekend, en ook nooit 
zooveel school hebben gemaakt. Dit brengt mij op een mooie passage in een der eerste 
hoofdstukken van het onlangs aangekondigde reusachtige 2de deel van Hesse—Doflein, aan
gaande de samenhang in de natuur: «De Gopepoden (kleine kreeften) zijn hoofdzakelijk 
omnivore dieren. Zij eten algen, bakteriën, infusiediertjes, raderdiertjes, en vaak ook het 
stuifmeel der coniferen dat soms in ontzettende massa's de oppervlakte van het water be-
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dekt. Op bepaalde tijden van het jaar nemen echter de Plankton-Copepoden bijna uitsluitend 
en in groote menigte diatomeeën, oscillariën, desmidiaceeën etc. op. In de noordeiyke 
wateren (dit is b.v. zeer precies aan de kust van Engeland uitgevorschl) hoeft er in 't voor
jaar een sterke vermeerdering van de Planktondiatomeëen plaats. Vlak na deze kolossale 
menigvuldigheid der diatomeeën vermeerderen zich de diatomeeënetende Gopepoden zeer 
sterk, en dan komt het Copopodenetende visschengeslacht ten tooneele. Daar echter de 
vermeerdering der diatomeeën grootendeels van den tijdsduur van den zonnenschyn afhangt, 
hebben Dakin en Allen kunnen aantoonen, dat in verschillende jaren de gevangen hoeveel
heid van zekere visschen, zooals makreelen in een direkte verhouding lot den duur van 'I 
zonlicht in 't afgeloopen kwartaal stond. En dit komt weer door de schakels: zonneschijn — 
diatomeeën en peridineeën — Gopepoden — jonge haringen — makreelen." 

Wie zóó natuurstudie opvat, maakt haar tot de hoogste wetenschap; wie aldus steeds 
dieper doorwroet, zal nooit tevreden zijn met een afgebakende, bekrompene specialistenstudie 
alléén, die meer verduistering dan opheldering brengt. Steeds zij speciale studie, middel 
maar geen doel, op dezelfde manier als systematiek ten opzichte van de levensleer. 

Elders in 't zelfde standaardwerk zeggen de schrijvers ook nog eens: «We kunnen dus 
zeggen, dat we de eigenaardigheden van een organisme nooit zullen begrijpen, wanneer we 
het op zich zelf, losgerukt uit zijn natuurlijke bestaansvoorwaarden, beschouwen." 

Ook Prof. France schrijft over deze diepere, universeele natuurstudie enkele zeer mooie 
alinea's, die ik later eens zal melden uit een pas gepubliceerd vlugschrift (Wert und Unwert 
der Naturwissenschaft). (Prijs 1 Mark). 

Thans ga ik over tot het mededeelen van nieuwe ontdekkingen over het individueele en 
sociale leven der Pinguïns. Was de oorlog niet uitgebroken, dan had de uitgever van het 
vermelde boek ons nog een mooi werk geleverd: n. 1. Ornithological Discoveries in Antarctica 
nan Douglas Mawson, dat meer over de keizerpinguïn (Aptenodytes Forsteri) handelt en de 
zeeolifant, terwijl Dr. Murray Levick's werk1) de Adélie-pinguïn tot onderwerp heeft (Pygoscelis 
Adeliae). Interessante waarnemingen met zeer mooie photo's geeft de schrijver op pag. 808 
over massabewegingen: «Vele duizenden individuen waren verzameld op het zee-ijs tusschen 
ijsvoet en het open water. Massale benden, vele duizenden sterk stonden zwijgend en 
bewegingloos. Hier en daar dicht bij 't pakijs stonden kleine groepjes. Zoowel de kleine 
clubjes als de groote massa bewaarden een rechthoekige formatie, terwijl in elke afdeeling 
ieder individu denzelfden kant uitkeek, maar met dien verstande, dat de verschillende 
afdeelingen in verschillende richting keken. Het werd ons terstond duidelijk, dal er iets 
ongewoons gaande was. Uil een der kleine clubjes kwam plotseling een enkel individu naar 
voren, rende eenige meters in de richting van een ander klein clubje en bleef staan. In een 
ondeelbaar oogenblik volbracht de geheele bende waar toe hij behoorde, de lieweging «links 
om« zoodat ze nu allen hem aankeken. De geheele beweging was "zoo ordelijk, dat we 
nauwelijks onze oogen konden gelooven. Toen kwam er uit het clubje dal het bovenvermelde 
individu was genaderd, ook een enkele vogel rennen, en daarop deed deze afdeeling precies 
dezelfde maneuvre als de vorige, zoodat de twee colonnes nu tegenover elkaar stonden, op 
een afstand van ongeveer 15 M. Daarop marcheerden die twee colonnes spontaan reclil op 
elkaar af en vereenigden zich lol één lichaam. Hierna zagen we hetzelfde gebeuren op vele 
andere punten. Zoo werden uit kleine groepen, grootere en uil deze weer grootere e t c , totdat 
er ten slotte één groote massa individuen stond in regelmatige rijen, en alle keken eenzelfden 
kant uit als een regiment soldaten, en alles vormde een zuiver vierkant. Zoo stonden zij 
langen tijd, totaal stom en bewegingloos, totdat plotseling, net als voorheen, een enkel individu 
uit de menigte uitsprong en eenige meters in de richting van het open water liep, waarop, 
alsof er een commando had weerklonken, iedere vogel weer links keek. Hierna marcheerde 
de heele massa naar het water in gesloten gelederen tot aan den rand van het ijs, waar hall 
gehouden werd en successievelijk ieder te water ging. Deze gebeurtenis duurde vele uren, 
en maakte op ons geheel den indruk van oen militaire parade», 

Van zeer groote psychologische waarde (zoowel voor dieren- als menschensludie) en levens 
van seizologische beteekenis is wat de schrijver ons vertelt op pag. 22 vlg. over diefstal van 
steenen bij de nestbouw. Ze bouwen n. 1. hun nesten van steenen, die ze één voor één in hun 
bek dragende van heinde en verre moeten bijelkaar zoeken en door duiken moeten te voor
schijn halen van den bodem der zee. Vele steenen echter worden gehaald uit oude nesten, 
maar ook wel van wederzijdsche buren, die al gereed zijn. De dieven worden dan met groote 
verwoedheid weggejaagd, zoo het gemerkt werd, en liet was curieus, om te zien welk een 
verschillend uiterlijk de dief en de bestolene dan hadden. De eerste rende en verschool zich 
dan zooveel mogelijk tusschen de andere nesten, en verdubbelde zooveel mogelijk zijn pas, 
en poogde op elke manier zijn vervolger in hel gewoel der anderen kwijl te raken; zijn 

') Reeds In een vorige aflevering vermeld. Prijs fi.90. 
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veeren lagen plat tegen zijn lichaam, waardoor hij een sluik voorkomen had dat hem maar 
half zoo groot deed lijken als de bestolene, wiens veeren van woede overeind stonden. Dit 
deed mij eerst denken dat de vrouwtjes grooter waren dan de mannetjes, daar gewoonlijk 
de vrouwtjes thuis waren en de mannetjes op steenendiefstal uitgingen, maar later zag en 
vond ik door meten, dat beide even groot zijn, maar het sehuldbewustzijn alléén al, zonder 
dat er nog vervolging plaats vond, maakte een heel ander dier van hem. Dikwijls zag ik 
onder een massa pinguïns een ongewoon klein individu, stilletjes tusschen de nesten sluipen 
en door hem in 't oog te houden, merkte ik dat dit steeds een op roof uit zgnd individu was. 
De andere pinguïns schenen dit zelf ook wel te weten, want ieder pikte dan woedend naar 
hem, wanneer hij in hun buurt kwam. Ten slotte vond zoo'n dief een vrouwtje dat met haar 
rug naar hem toe zal te soezen, en hij kroop stilletjes nader, pakte geruischloos en bliksem
snel een steen uit den achterkant van haar nest, en waggelde triomphanlelijk er mee naar 
zijn vrouwtje, die druk bezig was met hel arrangeeren van haar steenen. Zoodoende kon de 
achterkant van een nest langzamerhand totaal verdwenen zijn voordat de eigenares hel 
merkte. Hier kon men tevens zien hoeveel voordeel of nadeel het individueele karakter een 
individu bezorgt bij het voortbrengen en opvoeden der jongen. Er waren zeer waakzame 
vogels, steeds op den uitkijk, die nooit bestolen of lastig gevallen werden; die hadden ook 
groote, hooge nesten, door groote opeenstapelingen van steenen. Andere konden er niet in 
slagen, om een constant nest hun eigen te noemen; hun bezittingen gingen van den een naai
den ander. Dit kon men goed zien als men eens een bepaald gekleurd steentje hun toe-
gooide ; dit reisde dan soms volgens een zekere lijn door de geheele kolonie heen, maar 
altijd maar via dezelfde paartjes. Zelfs waren er zwakkelingen die zich (energieloos zittende) 
lieten bestelen door veerkrachtigere, ondernemender en brutaler exemplaren. 

Hoe meer ik deze vogels leerde kennen door langdurige observatie, hoe grooter werd 
mijn verbazing en belangstelling over hun groot verschil in karakter, wanneer ik den een 
met den ander vergeleek. Zoo waren er in de kolonie, die zulke minderwaardige karakter
eigenschappen bezaten, dat ze nooit tol een flinke steenhoop als nest konden komen en nog 
minder er in konden slagen, om hun eieren voor allerlei rampen te behoeden, of hun jongen 
door de kwade tijden heen te brengen. 

In normale omstandigheden dus brengt hel mannetje steen voor steen in zijn bek aan 
(hiervan, evenals van de andere scènes zijn ook photo's in 'l boek), legt ze vlak voor 't 
vrouwtje, waarop deze ze arrangeert. De individuen verschillen onderling niet alleen in hun 
bouivmethoden, maar ook in de keus van steenen wat de grootte aangaat. A7lak naast elkaar 
ziet men nesten, waarvan hel eene louter uit zulke groote steenen bestaat, dat men eerst 
niet begrijpt, hoe de dieren ze in hun bek hebben kunnen houden, en het andere uit heele 
kleintjes». 

Deze schoone en interessante dieren vernielt de geld- en bloedzuchtige mensch nu in 
de laatste tijden op de afzichtelijkste manier! 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Jan van Gent. — Verleden week onving ik voor mijn collectie een Jan van Gent rf (Sula 
bassana) in overgangskleed. Ik schreef hierover o. a. aan Dr. van Oort, te Leiden, welke 
heer mij meldde, dal de Sula bassana in overgangskleed, in Nederland slechts zelden schijnt 
voor te komen; onder de vele exemplaren, die genoemde heer ontving, is slechts één dergelijk 
voorwerp. De vogel is van 22 September 1914 afkomstig uit Zandvoort. 

Arnhem. P. WARMINCK. 

Hypnose bij Dieren. — Naar aanleiding van een over bovengenoemd onderwerp handelend 
artikel van „D. L. N." wil ik het volgende mededeelen. 

Een dame, die haar broer in Zuid-Amerika ging bezoeken, maakte o. a, een uilstapje 
van Asuncion in Paraguay langs de Paraguayrivier naar Matto Grosso in Brazilië, Vanaf de 
boot had zij gelegenheid waarnemingen te doen, die wel waard zijn genoemd te worden. 
Zoo zag zij b. v, op een tak van een op den oever staanden boom een vrij groeten vogel zitten 
(ongeveer zoo groot als onze gewone kraai). Een gevlekt roofdier (hoogstwaarschijnlijk een 
Jagoear) naderde den vogel tot op 3 M. De vogel, die zijn doodsvijand in 't oog kreeg, wilde 
vluchten, maar kon niet. Hij vermocht slechts angstkreten te uiten en met de vleugels te 
klappen. Zich van den tak verheffen kon hij echter niet. 

Na eenige oogenblikken nam het. roofdier een sprong en maakte zich van het in doods
angst verkeerend dier meester. 

Was de vogel slechts geschrokken, dan had hij zich wel na een oogenblik in de lucht 
kunnen verheffen, en zou niet gedurende geruimen tijd zijn blijven zitten. Ongetwijfeld was 
de vogel door zijn belager gehypnotiseerd. 

's-Gr. C. V. 


