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cuius Flammula, terwijl een groot deel van den oever wordt ingenomen door het 
biesje Heleocharis palustris. 

Nu haasten wij ons naar ons voertuig. Hiermede zullen we in noordwaartsche 
richting door de duinen gaan. In een duinvlakte treffen we Scirpus maritimus in 
menigte aan en overal het duizendguldenkruid (E. linariifolia) en de roode oogen
troost. Ook de weinigbloemige bies (Scirpus pauciflorus) met één eindelingsch 
aartje aan den bloeistengel groeit aan ons pad, evenals verderop het loogkruid 
(Salsola Kali) met zijn dorens .en vleezige stengels. In Amerika is het een zeer ge
vreesd onkruid, waartegen een scherpe strijd wordt gevoerd 1), hier echter een 
onschadelijk en eigenaardig gewas, dat aan barre duinstreken goed is aangepast. 

We komen op het strand; geweldig breed is het hier; overal halmen van het 
biestarwegras en hier en daar heuveltjes, waarop de helm heeft postgevat: Psamma-
duintjes. Hier kan men de duinvorming in al hare fazen bestudeeren. Maar wij 
moeten thans verder, eerst naar de zee; het is nu eb en op het harde strand spoeden 
de paarden voort, terwijl de kille zeewind ons bijna te frisch wordt na dezen warmen 
tocht in het verlaten en eenzame Oerderduin. 

(Wordt vervolgd). D. en A. N. KOOPMANS—FORSTMANN. 

DE LEEUWENHOEK FILM. 

BIJ de bespreking van de Malaria film heb ik al verteld, dat de heeren Mol en van 
Seters bezig waren met een nog belangrijker werk, dat gewijd zou zijn aan Leeuwen
hoek en zijn ontdekkingen: een biografisch-biologische film. Dit werk is thans 
voltooid en bijzonder goed geslaagd. De heeren hebben gelukkig van Leeuwen

hoek geen kapstok gemaakt om daar wat 
beeldjes van bewegende afgietseldiertjcs 
aan op te hangen. Neen, van begin tot het 
einde blijven wij in aanraking met den 
grooten onderzoeker, die tegelijk een be
minnelijk en eenvoudig mensch was, en 
wiens leven en beteekenis ons door deze 
film nader wordt gebracht, dan door een 
gewone levensbeschrijving. De auteurs 
hebben zelfs authentieke microscopen (of 
liever loupen) van Leeuwenhoek zelf ge
bruikt, om daar opnamen mee te maken en 
zoo krijgen wij dan als het ware Leeuwen-
hoeks kijk op de dingen zelve. En niet alleen 
Leeuwenhoeks kijk, maar ook Leeuwen-

Fig. i. Vrij rondzwemmende raderdiertjes. hoeks woord, want behalve dat yerschillen-
Uit de Leeuwenhoek film van MOL en VAN SETERS. de film-opschriften ontleend zijn aan zijn 

i) Hugo de Vries. Zaaien en planten. 
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Fig. 2. H e t Slofdiertje en zijn kornui ten. 
Uit do Leeuwenhoek-film van M O L en VAN S E T E R S . 

brieven, verschijnen ook eenige belangrijke stukken van brieven in extenso op het 
doek. Mol en van Seters hebben dit werk met liefde verricht en zelden heb ik met 
zooveel ingenomenheid en aandacht naar een voordracht geluisterd, als naar de inleiding 
tot de film, zooals Dr. van Seters die gaf op 
den avond der vertooning voor gcnoodigden 
te Amsterdam. 

Ook wat de heer Mol vertelde van de 
technische moeilijkheden, ondervonden bij 
het maken van de film, was buitengewoon 
interessant. De allergrootste moeilijkheid 
was wel deze, dat verscheidene organismen 
het felle licht niet kunnen verdragen en 
dus of het belichte veld verlaten of spoedig, 
soms dadelijk dood gaan. De auteurs moes
ten hun weg zelf zoeken, want noch Com-
mandon noch Siedentopf waren bereid ge
vonden, hen voor te lichten. Nu, eigenlijk 
des te beter. 

Ze zijn er in geslaagd, om prachtige avon
turen te filmen van het pantoffeldiertje 
(Paramoecium) en zijn verwanten. Ook de 
klokdiertjes(Volvox,Carchesium,Epistylus) 
vertoonen hun kunsten. Vooral de Volvox-film is buitengewoon duidelijk, men ziet de 
trilhaarbeweging tot in de fijnste bijzonderheden. Dan komt Hydra, ae zoetwaterpolyp 
met zijn lange vangarmen en een knoppend kind op zij; en daarna een druk gewriemel van 
vrij rondzwemmende raderdiertjes, ook prachtig mooi. Een groote Daphnia vertoont 
haar kloppend hart en de levende jongen, die gereed zijn, om de broedruimte te verlaten. 

Zeer interessant zijn de zwermende sper-
matozoën van de kikvorsch en de mooie 
bloedsomloop in het salamanderstaartje of 
den palingstaart. 

Leeuwenhoek had voor die waarneming 
een apart instrument geconstrueerd, een 
zoogenaamde „aalkijker". Het i s ï ) r . van 
Seters gelukt nog een van die aalkijkers op 
te sporen. Van de honderden instrumenten, 
die Leeuwenhoek gemaakt heeft, zijn er 
slechts enkele nog bekend. Misschien zwer
ven er nog op rommelzolders, de meeste 
zijn wel vernietigd, om hun waarde aan 
koper of zilver. 

Heel mooi zijn ook de kristallisatie-beel-
den; de groei en actie zou doen denken aan 
leven en 't is toch zoo anders. 

De heeren Mol en Van Seters hebben ons 
in deze film een onwaardeerbaar hulpmiddel 

geschonken voor het onderwijs in de biologie en ik mag er wel bij voegen, ook voor het onder
wijs in de vadcrlandsche geschiedenis. Het komt er nu nog maar op aan, dat die film vertoond 
wordt op scholen en cursussen. Nog niet veel scholen verheugen zich in het bezit van een 
projectie-apparaat voor kinematografie. De aanwezigheid van deze en dergelijke filmen 

Fig. 3. Kristallisatie van a tnmoniumchlonde. 

Ui t de Leeuwenhoek-film van M O L en VAN S E T E R S . 
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zal echter de aanschaffing van dergelijke apparaten of het organiseeren van vertooningen 
wel in de hand werken. De huur van zoo'n film is nog al prijzig, de aankoop van een vol
ledig exemplaar kost honderden guldens. De auteurs zijn echter van plan, om onderdeden 
van de film ook afzonderlijk verkrijgbaar te stellen. Dit lijkt mij een zeer gelukkige ge
dachte. Je zoudt dan kunnen hebben filmpjes van dertig of vijftig meter lang ongeveer, 
die één of twee van bovengenoemde onderwerpen zouden kunnen behandelen. Zoo kan 
een inrichting langzamerhand, zonder al te groote kosten ineens, in bezit komen van een 
nuttig en bruikbaar film-archief. Wie daar meer van weten wil, kan zich richten tot den 
heer J. C. Mol, directeur van het bureau voor wetenschappelijke micro-fotografie te Bloe
mendaal. 

Wij hopen, dat deze wakkere en oorspronkelijke werkers ons nog met menige biologische 
film zullen verblijden. 

JAC. P. THIJSSE. 

HET PADDENSTOELENJAAR 1924. 

ENKELE jaren heeft dit tijdschrift mijn traditioneele jaaroverzicht niet ontvangen. 
Niet, dat er in die jaren geen interessante dingen in ons land gevonden werden, 
maar waar het over 't algemeen vrij wel 't zelfde was als vorige jaren, meende ik 
de menschen er wat mee te zullen vervelen. Nu 1924 zulk een geweldig regenjaar 

geweest is, verwacht echter stellig elke lezer over de paddenstoelen-vondsten een berichtje. 
Moest ik niet voortdurend van de mopperaars hooren: ja, voor jullie, mycologen, alleen 
is het een voordeelig en goed jaar, jullie profiteert er van. En toch viel dat niets mee 
over het algemeen; hier in Holland niet, en naar ik in de buitenlandsche berichten las, ook 
daar niet. Het regende zelfs voor een goeden paddenstoelenoogst te hard, dus de meesten 
kwamen al beschimmeld en vergaan uit den grond te voorschijn. Bovendien was het aantal 
wel groot, doch zeer eenvormig, veel van dezelfde en zeer gewone soorten, veel Russuia's, 
veel Melkzwammen! Toch valt er van dit jaar nog wel 't een en ander belangrijks te ver
tellen. De door en door doorweekte bodem gaf ten slotte laat, nog tot in November, nieuwe 
en zeldzame dingen, zeer waarschijnlijk ontsproten uit mycelium, dat alleen bij zeer veel 
vocht tot vruchtdragen overgaat. 

Ofschoon nog geheel buiten den invloed van den regen willen we, zooals gewoonlijk 
in mijn jaaroverzicht, met de Voorjaarspaddenstoelen beginnen: de Mondjes, die elk 
jaar de Mycologie weer inluiden. Wel, deze schijnen er volgens de berichten, die ik kreeg, 
zeer veel te zijn geweest. Ze begonnen eerst 7 Mei, dus laat. A. J. v. d. Bossche vond er 
te Velp onder iepen in een gazon wel 400 tegelijk. Van de Duitsche Speiselorchel Gyromitra 
escidenta, die niet zoo geheel onschadelijk schijnt te zijn, werd alweer een nieuwe vindplaats 
ontdekt doorliet zoontje van Mr. ten Houten te Winterswijk. Brakman vondde/f a/)/('swonV/jV, 
MUrophora rimosipes in Zeeland. Van de zeldzame in lang niet verschenen Verpa conica 
werden 2 nieuwe vindplaatsen ontdekt te Vogelenzang en in Meyendel bij Wassenaar. 

Da parasiet van onze mooie anemonen, de Sclerotinia tuberosa, kwam in enorme hoeveel
heden en met reuzen sclerotien voor. Zeldzame en mooie Ascomyceten, (eigenaardig toch 
altijd die speciale Ascomycetengroei in 't voorjaar?) zond Mej. v. d. Meulen mij uit Z. 
Frankrijk, dingen waar je van in boeken leest, doch nooit onder de oogen krijgt, nl. Helvetia 
monachella, een Helvella soort met een Verpa steel. Ook Verpa pusilla. Acetabulum leuco-
mdas en Gyromitra gigas. Opvallend veel werd in den voorzomer de rosespoor: Entoloma 
elypeatum gevonden. Den 2en Juni verscheen de eerste Champignon, Psalliota campestris. 
Over den Champignon oogst is men dit jaar ontevreden, ik vond er nog al vele en op ver-


