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in vindt. Be schelpenlaag wordt overal bedekt door zeeklei, wat wijst op een 
eerste begin van verlanding. Op den grond, die meer en meer bloot kwam 
vestigden zich tal van planten en dus vindt men gewoonlijk boven de zeeklei 
een veenlaag. Baarboven vindt men tot aan de oppervlakte der Geldersche vallei 
zand, vaak met zeer fijn grind vermengd. Na de afzetting van de keileem, 
werd dus de oppervlakte der Geldersche vallei veel later belangrijk opgehoogd 
met zwak grindhoudend zand. 

PH. A. M. 
(Wordt vervolgd). 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

No. 43. 

Botanie beteekent; de wetenschap der planton; Zoii-
logic: die der dieren. Wat beteekent nu toch: vwetrii-
sohnpiielijki: Botanie (I ï) en wetetxscliapiKlijke Zoölogie (! y) 
il. w. z.: de wetenschappelijke wetenschap? Hoi' kan 
wetenschap o/iwetenschappelijk wetenschappelijk zijn? 

Dr. TSCHULOK. 

Aan deze mallooterigheid maken zich toch zeer velen schuldig, en niet alleen (ol'schoon 
daar wel het meest) vindt men deze drijverij onder de jongeren (die dus nog student zijn) 
maar ook vaak onder de gevestigde Biologen van naam. Zoo zegt Dr. Tschulok: „Ook heden 
nog bestaan er „Jaarboeken voor wefenscAappett^se Botanie" en een „Tijdsehrijl't voor weten-
schappelijke Zoölogie", waarbij het van zelf spreekt dat het wetenschappelijk niveau van deze 
tijdsclirii'len hetzelfde zou zijn, wanneer ze zich eenvoudig, onparadoxaal: „Jaarboeken voor 
Botanie", Si „Tijdschrift voor Zoölogie" noemden. Hel is een rudiment van een andere constellatie, 
waarvan de rangschikking niet meer overeenkomt met de thans bestaande verhoudingen". 

Laat ons eens een voorheeld nemen: Als ik hier b.v. de volgende Botanische bijzonder-
lieden vertel: Het plantendeel dat men „bloem" noemt, is oorspronkelijk ontstaan uit een 
lilociwijzv; alles is langzamerhand meer ineengedrongen, en vereenvoudigd. De Euphorbia's 
vertoonen ons nog zoo mooi den ouderwetschen toestand, waarbij de afzonderlijke bloempjes 
(mannelijke) rondom één middelpunt (vrouwelijke) gerangschikt staan, zóódat hel geheel als 
't ware één „bloem" wordt. Onze overige hedendaagsche bloeiwijzen zijn weer door splitsing 
uit deze vereenvoudiging ontstaan: dus de bloem evolutionneert zich ui teen bloeiwijze, en 
de hedendaagsche bloeiwijze uit een bloem. Ter wille van de verspreiding hebben grootere 
alleenstaande bloemen öf vele eenzadige vruchten, èf één veelzadige vrucht; kortgedrongen 
bloeiwijzen, die min of meer „doen" als één bloem, hebben bloemen met één een-zadige 
vrucht, zoodal het, samen weer net is als 't eerste geval. 

Nu heb ik hiermee zuivere wetenschap verteld, maar zóó dal iedereen kan begrijpen 
wat ik bedoel, en iedereen dus, die over de natuur wil nadenken, er voordeel van heeft, 
Maar daarom (!) noemen bovenbedoelde menschen deze mededeeling mi wetenschappelijk!! 
Had ik precies hetzelfde gezegd, maar in zinswendingen en met vooraf afgesproken vak
termen (die op zichzelf absoluut geen waarde hebben, maar slechts gemaakt zijn voor 't 
gemak tusschen de verschillende talen door, als universeel herkenningsteeken) van de „welen-
schapscode" dan zonden diezelfde zi n van boven plots „wetenschappelijke regelen" heeten! 
want dan begreep een monsch, die deze afgesproken termen niet kan herleiden tot menschen-
taal, er geen letter van! Met andere woorden: een onleesbaar doktersrecept Is een brok 
wetenschap; een leesbaar dito is waardeloos amateursgepruts! volgens dezen gedachlengang. 
Uit dezen fossielen gedachtenkring stamt dan ook het feit dat, (zooals ik reeds vroeger in;deze 
rubriek opmerkte) vele Biologisclie boeken zich «jiojw/oir-welenschappelijku en ngemetn ver-
standlich« noemen, die voor 't leeken-publiek toch absoluut onverleerbaar zijn, en alléén vrucht-
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baar voor gestudeerden. Ja, leeken kunnen ze wel lezen en de zinnen en woorden snappen 
ze wei, maar de draagkracht van de gedachte, de geesles-omvang van hot gemelde kunnen 
ze niet bereiken. 

Soogstena zouden we de wetenschap kunnen verdeelen in een primaire (voor mijn part 
«lagere* geheeten in 't Nederlandsch) en een secundaire (voor mijn part Bhoogerea), als we 
het besc/irijrcnde en het verklarende gedeelte willen scheiden; het beschrijvende gedeelte 
is voor den catalogiseerendcn, het verklarende voor den stadeerenden natuurvorscher. Maar 
laat toch in 's hemelsnaam ieder natuurvorscher die twee personen in zich zelf vereenigen 
tot één harmonisch geheel, waarbij hij telkens het tweede, op het eerste gedeelte laai volgen; 
beide zijn zuiver wetenschappelijke handelingen, die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Het 
•is echter een groote dwaling om te meenen dal er een bepaalde «wetenschappelijke methode* 
bestaat. Prof. Ch. Sedgwick Minot zegt dan ook in zijn interessante bundel: «Die Methode 
der Wissenschaft* in een artikel, dat ik wei gaarne uitvoeriger zou aanhalen: Er bestaat 
niets, waardoor de wetenschappelijke methode van alle andere, die wij in 't. gewone leven 
gebruiken, te onderscheiden is, "dan hare preciesheid. Hel is geen qualitatief maar een 
quantitatief onderscheid. Het is slechts de eenig secure methode om een waarheid objectief 
vast te stellen. Bij een volgende gelegenheid breng ik een paar andere punten, die hiermede • 
annex zijn, eens ter sprake; levens in verband met het de vorige keer aangekondigde boek 
van Kerschensteiner, Ik heb thans plaats noodig, om wat te melden over de volgende drie 
werken: Animal Life in Africa by Stevenson Hamilton (London, Heinemann, 1912; /* 12.60). 
./)«• Zoölogische Garten von Dr. Frterfric/( Kna»^)-. (Thomas, Leipzig, 1914; fiAS). Ostasiënfahrt 
von Prof. Doflein (Leipzig, Teubner, 1906; ƒ7.80). 

Daar ik over het schitterende geesteswerk van Hamilton (over het gehede Afrikaansche 
dierenleven) een uitvoerig artikel voor een ander tijdschrift') ter perse heb, zal ik met 
aanvulling van dit artikel te dezer plaatse wachten totdat ik naar het daar geschrevene 
kan verwijzen. 

Is er ooit een boekje op een ledige plaats in iemands bibliotheek te land gekomen, dan 
is het wel het 250 bladz. groote, met 122 interessante photo's voorziene, inhondsrijke deeltje 
van den bekenden Weenschen dierentuin-directeur Dr. Knaner. Sedert Schlegel's nu lang 
verouderd kort overzichtje in zijn nog steeds aardig werk ; «Natura Artis Magistra» hadden 
we op dit gebied niets ontvangen, en hel lóch zoo uiterst noodig. Alle tuinen der wereld 
worden hier min of meer uitvoerig behandeld, zoowel op administratief als wetenschappelijk 
gebied ; zoowel wat aanleg als verpleging dor dieren aangaat; zoowel wat strekking als 
resultaten van hun streven betreft; zoowel wat literatuur over dit. onderwerp als illustreering 
raakt. Kortom er is geen enkel gezichlspunt vergeten. Buitengewoon interessant is ook het 
hoofdstuk: «Die Bedeutung zoölog'ischer Garten für die WissenschafU, evenals: «Tiergiirlen 
und Schule«, «Tiergarten und Kunsto. Uil hel mooie hoofdstuk : sZoölogische Garten und 
Nalursohutz (Tiergiirlen der Zukunfl)f citeer ik eens in mijn natiiurbeschermingsnibriek. 

Uit Ostasiënfahrt, hel zoo veelzijdige (en goed geïllustreerde) reisverhaal van Dr. Doflein's 
diepzee-onderzoek in Japan, verbonden met een eveneens wetenschappelijk onderzoek op 
Geylon, wilde ik hier (en volgende maal) enkele passages laten volgen, die dunkt mij voor 
de lezers van dit tijdschrift uiterst belangrijk zijn. 

Op pag. 226 schildert de verrukte natuurvorscher, het leven in de Japanscho zeeën 
aldus: «De invloed der zeestroomingen op de pelagische dieren der oppervlakte was een 
zeer opvallende. In den zomer zag men makreelen en thonijnen; maar dezelfde waterzone 
leverde mij ook ontelbare massa's van de teerste, kleurenrijkste organismen. In 't heldere 
water kon men met allerlei glasmaleriaal de doorzichtige dieren zoo maar opscheppen. In 
de diepte zag en volgde men de blinkende, op odolsteenen gelijkende, vonkende Sapphirinen 
(tot do Copepoden behoorende kreeften Ref.) en de Pleropoden (vleugelslakken), die als 
vlinders in 't water vladderden. Bijna onzichtbaar dreven de kolonievormende Radiolarién 
rond en de kristal-achtige doorzichtige Sagitta's (Pijlwormen) waren voor het oog slechts 
dan waar te nemen, wanneer ze bij hun bliksemsnelle bewegingen een lichte rimpeling van 
de oppervlakte veroorzaakten. Langzaam zweefden de kwallen daarheen, purperkleurige, 
zooals Aegina cilrea, en de witachtige Aurelia japonica, die hier dwergachtig was. Echte 
bewoners van het warme water zijn ook de prachtige groote Staatskwallen Physalia, Velella, 
Porpita, Forskalea, Physophora, die de warme golfstroom vaak in menigte in de bocht 
(Sagami-bocht) dreef. In teerheid en schoonheid wedijverden hiermee de Ctenophoren 
(Ribkwallen) uit de geslachten Eucharis, Beroë, Hormiphora. Al deze dieren zijn bijna niet 
te conserveeren; onder de handen van den natuurvorscher lossen zich als 't ware op, en 
vallen in vele stukken uit elkaar, die nauwelijks meer doen denken aan de schoonheid van 

') Dit bedoelde artikel verschijnt in »De Natuurd Febr. 1910 en volgende afleveringen. 
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het geheele organisme. Slechts met penseel en stift is hun kleurrijke pracht vast te houden. 
Hoe zou ik dat alles bewerken, op één dag, waarop de kalme zee en de Kuro-Shio (de 
donkergekleurde, warme golfstroom uit de Stille Oceaan ') mij met hare schatten overgoot! 
Daar zwommen ook groote Salpen, bij nacht verblindend licht uitstralende Pyrosomen en 
veelvormige weekdieren, Tethys-achtige vormen (naakte zeeslakken) en Heleropoden (kiel-
slakken). Een groote Carinaria (geslacht der kielslakken) werd door een op een vlinder 
gelijkende glinsterende Pleropode n.1. Desmopterus papilio Ch. omfladderd. Larven van 
inktvisschen waren in menigte voorhanden, en daar verder op ziet men weer een geheele 
bank van doorzichtige, in groenachtige parelmoerglans schitterende Loligo's voor de schaduw 
van ons schip wegschieten. Nog heb ik niets van het heirleger der Crustaceëen gezegd: van 
de groote doorzichtige larven der Langusten, Beerenkreeften en Squilliden; niets van de 
Phronimen (vlookreeften), de Gopiliën met de reusachtige Telescoop-oogen, die bijna door 
het geheele lichaam heengaan, van de Copepoden met de (ijngevormde zwcefverlengsels, die 
op de kleurige veeren van exotische vogels gelijken. 

Al deze dieren zijn door een bijna glasachtige doorzichtigheid van hun lichaam geken
merkt; vele zijn nog daarenboven kleurloos, zuiver en helder als het mooiste kristal; vele 
.iriseeren in opaalachtigen glans, wanneer hun oppervlakte door het licht wordt getroffen. Het 
geheele binnenwerk van zulk een dier is zonder sektie voor 'l oog zichtbaar; men kan bij 
de grootere soorten met het bloote, bij de kleinere met het gewapend oog, alle inwendige 
organen duidelijk herkennen, men kan hunne bewegingen en functies bestudeeren. Zulke 
dieren zijn in alle zeeën verspreid en sedert langen tijd reeds hebben de natuurvorschers 
zich daarmee beziggehouden. Hun kleurloosheid heeft evenzeer lot nadenken aangespoord als 
de eentonige kleur der wooslijndieren en der sneeuwbewonors. Men heeft niet gedraald, om 
ook bij de waterdieren in de kleurloosheid een beschermende aanpassing aan liet kleurlooze 
zeewater te zien. Zooals ze voor ons oog bijna onzichtbaar zijn, zoo ontgaan ze ook aan hun 
vervolgers, daar ze even weinig bij hel omringende water afsteken als een fijn glas van 
kristal dat men onder water dompelt. 

Dergelijke veronderstellingen zijn buitengewoon moeilijk te bewijzen. Wij beschrijven 
eerst zulke kleurovereenkomst als waargenomen feiten; dan gaan we er een bepaald doel 
aan toekennen, en ten slotte gaan we nog verder en probeeren te verklaren, hoe hel komt 
dat zulk een doelmatige overeenstemming kan ontslaan. Bij de doorzichtige zeedieren weten 
we in 't geheel niet, of ze ook werkelijk voordeel hebben van hun mooie eigenschap. Wel 
zullen de vormen der oppervlakte door hun onzichtbaa.iheid legen de watervogels beschermd 
zijn, maar hun voornaamste vervolgers zijn eveneens waterdieren, walvisschen, visschen, en 
de verschillende planktondieren zelf. Deze gebruiken veelal geen gezichtsorganen, om hun 
voedsel te zoeken. En nu geven vele van deze doorzichtige dieren nog bovendien hun voordeel 
weer uit de hand, doordat meestal de geslachtsorganen in schelle kleuren schitteren; ze zijn 
meest rood, oranje of geel gekleurd. Kwallen, wier builenomlrek volkomen onherkenbaar is, 
verraden zich door de ver zichllwre twee-soortige geslachtsorganen. 

Is misschien de ons zoo nuttig lijkende doorzichtigheid slechts het gevolg van een alge-
meenere, machtigere doelmatigheid'.' Is ze misschien ontstaan zonder dal het nut een of 
anderen invloed daarop had'.' Men heeft door Darwin en Wallace wel eenigszins de causale sa
menhang, de physiologische kant van de zaak (m.n. het. proces van hel ontstaan der kleuren) 
veronachtzaamd. Kunnen niet de Iwiite kleuren der koralen waarover ik hooger op sprak, 
eenvoudig daardoor ontstaan zijn, dat bij de stofwisseling subslantics met dergelijke kleur, 
ontstaan, evenals de groene gal en hel roode bloed met do bescherming niets te maken 
hebben'? Ik zal later bij de schildering van mijn in Ceylon opgedane ervaringen duidelijk 
maken, dat ik de theorie van de beschermde gelijkenis voor een in vele gevallen goed ge
grondveste theorie houd. Maar terwijl ik in de Sagamibocht de „Kristaldieren" bestudeerde, 
en ik de lange vaarten in Stille en Allantische Oceaan meemaakte, kwam bij mij dikwijls 
sterke twijfel op, of deze theorie ook wel geldt voor de doorzichtige planktondieren". 

Over dit zeeonderzoek een volgende maal meer. 
Dordreoht, P. J. BOU-EMAN VAN DEB VEEN. 

Aankondiging. — Wij ontvingen de Eerste Mededeeling van de Vereeniging tot Bevordering 
van Wetenschappelijke teelt. Deze vereeniging stelt zich voor de Wetenschappelijke Teelt. 
te bevorderen door het verzamelen on publiceeren van ervaringen uit de praktijk, het uit
geven van geschriften betrefTende de teelt zoowel van planten als dieren, het steunen van 
biologische onderzoekingen enz. 

De mededeeling No. 1 bevat de voordrachten gehouden in de oprichtingsvergadering te 

') De verklaringen tnsschen haakjes zijn steeds van mij. De bekende namen heb ik maar zonder verklaring 
gelaten. Ref. 


