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Spinnewebbert. — Met belangstelling las ik in de aflev. van Hi Nov. 1.1. hel opstel van den 
heer M. Pinkhof «Spinnewehbend. 

Toch meen ik zijne beschouwingen niet onweersproken te mogen laten. Als ik daar lees: 
«Zoo produceeren de hersenen van al die 80 Nederl. spinnen ieder bepaalde specifieke bevelen», 
dan kan ik een glimlach niet onderdrukken en moet ik terugdenken aan den tijd van ± -1880, 
toen de bewering opgeld deed, dat de hersenen de gedachten afscheiden, als de lever de gal! 

Dergelijke grof mechanislisch-materialistische voorstellingen zijn we nu toch gelukkig 
reeds lang te boven! Vooral in do laatste 20 jaren zijn we meer en meer gaan begrijpen, 
dat we 't psychische moment in al wal leeft niet kunnen verwaarloozen. Niets wat leeft is 
een machine, noch plant, noch dier, noch mensch. 

Het zou te ver voeren en meer dan een geheele aflevering van dit tijdschrift vragen, 
des hoeren Pinkhof's redeneering te weerleggen. Ik zou hem en al wie in dit gewichtige vraagstuk 
belangstellen de lectuur willen aanbevelen van hel «Tier-psychologisches Praklicumu; van 
Karl Camillo Schneider (Weenen), den schrijver van de voortrelïelijke «Einführung in die 
Descendenztheorie». Hij zal dan tot de ontdekking komen, dat aan dit vraagstuk meer vastzit, 
dan hij ooit gedacht heeft en hij met zijne goedkoopo verklaring niet uitkomt. Maar tevens 
zal 't zijn inzicht in de rol van 't psychische in 't leven verdiepen en doen begrijpen, dat 
't leven nog wat anders is dan een psysisch-chemisch proces. En dan twijfel ik niet of hij 
zal met zijn speciale kennis van spinnen ons nog menige belangrijke dier-psychologische 
waarneming kunnen melden, waarvoor ook spinnen zoo'n belangrijk object blijken Ie zijn. 

Wij in Nederland zijn nog niet zoo ver er een dier-psychologisch instituut op na te houden, 
zooals er een is in Weenen en een in den Jardin des Planles te Parijs (P. Hachel-Souplet, 
directeur de I'lnsUtUt de Psychologie ZoölogiqueV 

Zou 't. geen tijd worden, dat ook wij er een kregen, bijv. in óns nooit volprezen »Arlis«, 
dat met zijn doelmatige inrichting en zijn uitgebreide «dierlijke liave«, daarvoor als geknipt is/ 
Wie neemt 't initiatief.' 

Arnhem. .1. L DOHHF.RKE. 

De kleine Alk in Brabant. — De heer .1. van I.lsselsteyn, te Oirschot, bericht ons dat op 
den 20''te'> of 21ston November j.l. in een ondiepen plas tusschen Oirschot en Bost een exemplaar 
van de kleine Alk is gevangen. Hel diertje zwom op den plas rond, af en toe onderduikend. 
We zijn gewoon de kleine Alk in den winter nog al eens dood op 't strand te vinden, maar 
dat hij daar nu levend en wel in Brabant rondzwom is wel de vermelding waard. Een enkelen 
keer gaat de vogel nog wel dieper landwaarts in; zoo zijn er in 1891 in Januari en Februari 
Waargenomen te l'rankforl a/d Oder. Zij broeden in ontelbare menigte benoorden den Poolcirkel, 
maar zakken in den winter af lol bij de Azoren. Toch moeien ze bezuiden den vijfligslon 
breedtegraad als vrij zeldzaam beschouwd worden. 

JAC. P. Tu. 

CORRESPONDENTIE. 
Julie li.. Ie !'•• Waarom al die lierichlies over Calinsoga en wat dat voor een plant is'.' 

Wel "l is een composiet met aardige tamelijk kleine bloemen, wil met. een geel hartje. Dé 
plant is afkomstig uil Ghili en werd — zooals uil de berichtjes blijkt — een dertig jaar 
geleden in ons land zeldzaam in 't wild aangetroffen, vooral als onkruid op aardappelakkers. 
De aardappel, zooals u weet is ook uil Zuid-Amerika afkomstig. In Chili was deze Galinsoga 
oorspronkelijk niet zeer algemeen en in het geheel geen onkruid. In Kuropa echter is zij om 
zoo Ie zeggen zich gaan misdragen en lot een buitengewoon lastig onkruid geworden. En 'I 
mooiste van de zaak is nu. dat op de een of andere manier weer dalinsoga-zaden uit Europa 
naar Chili zijn gebracht en de planten daaruit afkomstig gedragen zich ook daar als weelderig 
Voortwoekerend onkruid. Het zwervelingetje is teruggekeerd behept met de ondeugden van 
de Oude Wereld. 

Toen ons Tijdschrift werd opgericht, gold een vondst van Galinsoga nog voor een buiten
kansje. Thans schijnt de plant door heel Nederland voor Ie komen. 

T. 

A A N G E B O D E N : 
Ter overname aangeboden een in uitstekenden staal zijnde koperen microscoop van Carl 

Zeiss te Jena, in nolenhouten kist met slot. Micrometer-stelschroef; belichlingsspiegel; klem
men voor de praeparaten; objectief No. A A 30, AA 3-2 en E in koperen busjes; oculair No. 1, 
S'/j en 4; vergrooting 45 lot 8iO maal. Adres: T. Kolmer, Bergschelaan 214, Itolterdam. 


