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bouw af te lezen. Het wigvormige achterlijfseinde van Ceropales is prachtig geschikt 
om de eieren in de spinnenlong te schuiven. Dan zijn bij de parasitaire soorten de 
voelsprieten, die als reukorganen zulk een voorname rol spelen bij het opsporen 
van een andermans spin of nest, aanmerkelijk dikker dan bij de soorten, die zelf hun 
spin vangen. 

En de voorpoten geven een duidelijke aanwijzing omtrent de methode van nestelen. 
De spinnendoders, die niet graven, of dit nu zijn spleetbewoners, of zandbewoners 
die bestaande gangen dan wel het nest van hun spin zelf gebruiken, of parasieten 
als Ceropales, geen van alle bezitten ze aan de voorpoten speciale graafwerktuigen. 
Maar bij de gravende spinnendoders, waartoe ook de parasitaire Sophropompilus-
soorten zijn te rekenen, draagt de voet van de voorpoten aan de buitenzijde veelal 
een reeks dorens, die tezamen de tarskam vormen, en die tarskam is dan weer sterker 
ontwikkeld, d.w.z. bestaat uit meer en krachtiger dorens, naarmate de grond, waarin 
de betreffende soort bij voorkeur nestelt, uit losser zand bestaat. Zo bezitten de 
Gevlekte Kruisspindoder (Episyron rufipes L.) en de Rode Zandwesp (Amnosphex 
rufa Hpt.) met hun beider parasiet, de Harkspinnendoder (Sophropompilus pectinipes 
L.) (fig. 21) evenals de Grijze Spinnendoder (Pompilus plumbeus F.), die allen in zeer 
los zand graven, een forse tarskam. Bij de vele soorten, die aan vastere grond de 
voorkeur geven, zoals de Gewone Spinnendoder (Anoplius infuscatus Lind.), de 
Gewone Zandwesp (Ammosphex unguicularis Thoms.), is de tarskam minder sterk 
ontwikkeld en bij de Roodzwarte Kruisspindoder (Calicurgus hyalinatus F.) ontbreekt 
ze geheel. Opvallend is dat alle Ammosphex-soorltn (zandwespen), als zelfgravers, 
een tarskam hebben (fig. 22a), behalve juist Ammosphex spissa Schdte. met beide 
verwanten (fig. 226), die hun spin in haar hol overvallen. Dat is allemaal heel be
grijpelijk: om los zand te verplaatsen heb je een brede schop nodig, maar in vaste 
grond zou die te veel weerstand ondervinden, daar kun je beter een dun stokje ge
bruiken; en soorten, die niet graven hebben vanzelf geen graafwerktuigen nodig. 
Of de Priocnemissen het zonder tarskam moeten stellen in verband met hun voorkeur 
voor bestaande gangen of (als ze graven) voor vaste grond, weet ik niet. 

J. WILCKE. 

S3 SI §3 

IETS OVER DE ONTDEKKING 
DER HETEROSTYLIE. 

Eenigen tijd geleden las ik toevallig de beschrijving in C. Clusius' „Rariorum plantarum 
historia" van de aldaar „Primula veris rubro f lore", thans Primula farinosa L. geheeten 
plant, een soort die velen lezers uit de Alpen bekend zal zijn. Het trof mij daarbij dat 

de schrijver duidelijk melding maakt van lang- en kortstijlige vormen en ik wilde toen eens 
nagaan wie als eerste dit thans zoo welbekende verschijnsel bes:hreven heeft. Tot mijn verrassing 
vond ik in de litteratuur daarvoor algemeen aangegeven Chr. K. Sprengel (1793), bij Hottonia, 
en Chr. H. Persoon (1794), bij Primula. Het schijnt, dat deze opgaven teruggaan op een mede-
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deeling van Von Mohl (Bot. Zeitung 1863). Ik heb toen verder gezocht in de 16e en 17e eeuwsche 
litteratuur en daarbij bleek, dat het verschijnsel reeds tegen het eind der 16e eeuw vermeld, en 
in het begin der 17e eeuw volledig beschreven is, zoodat Sprengel en Persoon het dus slechts 
„herontdekt" hebben. 

Clusius' beschrijvingen van Pr. farinosa L. en van Pr. Auricula L., waarin eveneens gewag 
wordt gemaakt van heterostylie, werden het eerst gepubliceerd in zijn „Rariorum aliquot stirpium 
per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum historia", Antw. 1583, 
een werk waarin hij de tijdens zijn verblijf in Weenen (sinds 1573) bestudeerde nieuwe en weinig 
bekende plantensoorten beschreef en afbeeldde en waarin voor de eerste maal in de litteratuur 
een monografische bewerking voorkomt van de planten die wij thans onder het geslacht Primula 
samenvatten, doch welke toen gedeeltelijk (n.1. de soorten die ook bij ons wild voorkomen) als 
„primula veris", gedeeltelijk (de tegenwoordige sectie Auricula) als „auricula ursi" werden aan
geduid. Dezelfde stof vindt men nogmaals in Clusius' „Rariorum plantarum historia", Antw. 
1601 en, in Nederlandsche vertaling van Joost van Ravelinghen, in de „Biivoeghsels" in het 
„Cruydtboeck" van Dodonaeus, Antw. 1644 (en in de eerdere uitgaven Leiden 1608 en 1618). 
De volgende citaten zijn uit dit laatste werk genomen. 

Bij Primula farinosa (Primula veris rubro f lore) leest men: „Dan dat is in deze bloeme te mer-
„cken/dat de ghene die wat rooder is dan de andere/een uytstekende priemken oft stecksken in 
„'t midden heeft/ghelyck sommighe andere Sleutelbloemen pleghen te hebben; maer als die 
„soo seer rood niet en is'maer bleecker rood'dan en heeftse gantsch gheenen priem"; bij Primula 
Auricula (Auricula ursi prima) heet het: „Voorts soo zyn sy (de bloemen n.1.) somtydts grooter/ 
„somtydts wat kleynder; dan sy zyn allegader in 't midden met een wit rondeelken oft ringhsken 
„versiert/met sommighe veselinghen oft draeykens; tusschen de welcke somtydts eenen steek 
„oft priem uyt-steeckt/somtydts gheenen." Ook bij andere Primula's heeft Clusius op de lengte 
van den stijl gelet — hij heeft er blijkbaar soortskenmerken in gezocht — doch verschil in lengte 
bij één soort heeft hij er niet aangetoond. Zoo vermeldt hij dat zijn vierde „auricula ursi" (Primula 
Clusiana Tausch.) voorzien is van „eenen uytpuylenden priem", doch dat de achtste (Primula 
minima L.) er geen heeft. Clusius had de gewoonte op zijn botaniseertochten in de Alpen de 
hem interesseerende planten levend te verzamelen en in zijn tuin te Weenen voort te kweeken, 
voorzoover hem dat gelukte. Daar zijn vierde en achtste Aurikel inderdaad heterostyl zijn heeft 
hij van deze soorten blijkbaar toevallig alleen lang-, resp. kortstijlige individuen verzameld. 

De mededeeling dat de door Clusius gevonden iangstijlige Primula farinosa rooder van kleur 
is dan de kortstijlige exemplaren heb ik in de moderne litteratuur niet bevestigd gevonden. 
Ook hier kan hij misleid zijn doordat toevallig uitsluitend Iangstijlige roodachtige en kortstijlige 
blauwachtige exemplaren verzameld werden maar het zou de moeite kunnen loonen er eens op 
te letten bij vacantiereisjes in de Alpen; de plant is daar algemeen genoeg. 

Wat mij bij het lezen van de aangehaalde passages zeer trof is dat het bij een uiterst nauwgezet 
man en uitnemend opmerker als Clusius was, nooit is opgekomen eens een bloem open te maken 
om te zien hoe die er van binnen uitzag. Immers had hij dan ongetwijfeld gezien en beschreven 
dat de bloemen waar geen „priemken" uitsteekt er nochtans een bezitten. Er is mij nog een 
geval van dien aard in Clusius' werk bekend; in zijn „Curae posteriores", Antw. 1611, beschrijft 
hij een „Narcissus iuncifolius albo flore reflexo" uit de Pyreneeën, waarvan hij zegt dat de plant 
voorzien was van „Bloemen . . . inhoudende dry witte draeyen met geelachtighe nopkens ende 
een langh priemken". Naar aanleiding van deze beschrijving noemde Linnaeus de soort Narcissus 
triandrus. De zaak is dat de plant drie lange en drie korte meeldraden heeft, waarvan Clusius 
alleen de drie eerste, die soms buiten de bijkroon uitsteken, gezien heeft. Had hij de gewoonte 
gehad een bloem ook van binnen te bekijken, dan had hij ook de drie korte meeldraden moeten 
zien. Dit gebrek aan belangstelling voor het inwendige der bloem valt temeer op daar in dien tijd 
door C. Gesner en F. Colonna reeds afbeeldingen met bloemdetails waren vervaardigd en op de 
beteekenis der bloembouw de aandacht gevestigd was. Clusius kan niet geheel onbekend zijn 
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geweest met deze toenmaals nieuwe inzichten 1); hij schijnt er echter de beteekenis niet van te 
hebben ingezien. 

In 1611, twee jaar na den dood van Clusius, verscheen te Parijs, bij den schoonzoon van Plantijn, 
Adriaan Beys, een werkje van de hand van Paul Reneaulme (Renealmus) getiteld „Specimen 
historiae plantarum". Het is tegenwoordig vrij zeldzaam en weinig bekend doch verdient meer 
aandacht om de bijzonder fraaie geëtste platen en de minutieuze beschrijvingen die het bevat. 
In deze beschrijvingen wordt ook behoorlijk aandacht geschonken aan den bouw der bloemen. 
In dit boekje vond ik voor de eerste maal een volledige beschrijving der heterostylie en wel bij 
Primula veris L. (Pr. officinalis). Reneaulme behandelt, zooals toenmaals gebruikelijk was, iedere 
op het oog duidelijk te onderscheiden vorm, ook tuinvormen, als een „soort"; dit woord heeft 
hier dus de gewone alledaagsche beteekenis, waarin het ook thans nog b.v. door den tuinman 
wordt gebezigd. ledere „soort" benoemt de schrijver met een uit één — Grieksch — woord 
bestaanden naam. Deze nomenclatuur heeft niet de geringste aanhang gevonden 2); het is wellicht 
daaraan, en aan het feit dat het boek geen nieuwe soorten beschrijft, te wijten dat het door tijd-
genooten zelden geciteerd wordt en later geheel in vergetelheid geraakt is. Ook in dezen tijd, die 
over het algemeen nogal belangstelling aan den dag legt voor 17e eeuwsche botanische werken, 
schijnt het aan de aandacht ontsnapt te zijn, hoewel Linnaeus het boek kende en de afbeeldingen 
eruit citeert. De Iangstijlige en de kortstijlige Primula beschouwt de schrijver als „soorten" 
en deze heeten bij hem resp. „makrostylos", de „Iangstijlige", en „anóstêmón", de bloem „met 
„(meel)draden bovenaan". In tegenstelling tot Clusius blijkt Reneaulme wèl de bloemen te hebben 
opengesneden; hij zegt dit uitdrukkelijk en het blijkt ook uit het feit dat hij meedeelt dat bij de 
„anóstêmón" de meeldraden boven aan de kroonbuis zijn ingeplant en dat er een korte stijl aan
wezig is, en dat bij de „makrostylos" korte meeldraden te vinden zijn. Hiermee had Reneaulme 
alles beschreven wat er macroscopisch over de heterostylie is waar te nemen; ook de groote 
Sprengel heeft, 180 jaar later, de zaak niet verder gebracht en slechts het — toen voor de hand 
liggende — vermoeden uitgesproken dat het verschijnsel iets met de bestuiving te maken zou 
hebben. Eerst Darwin zou in 1862 de biologische beteekenis van het verschijnsel in het licht 
stellen, en in verband daarmee ook wijzen op zekere fijnere verschillen in den bouw der stempels, 
en in de afmetingen en structuur der pollenkorrels bij beide vormen. 

Merkwaardig zijn de woorden die Reneaulme, als het ware bij voorbaat, zijn bedillers (on
willekeurig denkt men aan Linnaeus met zijn „Varietates levissimas non curat botanicus") 
tegenwierp: „Het is niet zinledig zulke geringe verschillen na te speuren; God immers en de 
natuur hebben dit onderscheid niet voor niets gemaakt." Ondanks dit profetische gezegde is 
de kennis van het door Clusius en Reneaulme waargenomen verschijnsel bij de latere botanici 
verloren gegaan; Linnaeus met zijn vooral op rangschikken en indeelen ingestelde geest had geen 
andere maatstaf van waardeering dezer vormen dan de systematische die hen, mét de tallooze als 
„soort" beschreven tuinvormen der oudere auteurs, tot „varietates levissimae" verklaarde, voor
werp van belangstelling van bloemenvrienden en tuiniers wellicht, doch een rechtgeaard „bota
nicus" onwaardig. Daarmee was hun wetenschappelijk lot voorloopig bezegeld; Sprengel en 
Persoon moesten de heterostylie gaan herontdekken. 

Die bloemenvrienden en tuiniers hebben intusschen de zaak niét vergeten; in hun kringen is 
de kennis ervan blijven voortleven zoolang er Aurikels en tuinsleutelbloemen met toewijding 

1) Uit het onlangs verschenen tweede deel van de biografie van Clusius door Dr. F. W. T. 
Hunger blijkt, dat Clusius zeer bevriend was met Joachim Camerarius, die Gesner's nalatenschap, 
in het bijzonder diens plantenafbeeldingen, had verworven. Clusius zag voor de publicatie 
Camerarius' manuscript van zijn „De plantis epitome utilissima", Frankfurt 1586, door, welk 
werk geïllustreerd werd met houtsneden uit Gesner's nalatenschap die in veel gevallen bloemdetails 
geven. Hij kreeg ook een present-exemplaar, evenals later van F. Colonna's „Phytobasanos" 
Napels 1592. 

2) Veel later — tegen het eind der 18e eeuw — heeft Ehrhart nog eens iets dergelijks geprobeerd. 
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werden gekweekt, d.i. ongeveer tot het eind der 19e eeuw. In Engeland, dat op tuinbouwgebied 
in vele opzichten een unieke plaats inneemt, hebben sinds de 18e eeuw tal van clubs en ver-
eenigingen bestaan van „florists", amateur-bloemkweekers, die zich toelegden op het winnen 
van nieuwe cultuurvormen van gewassen als anjers, tulpen, chrysanthen, en ook aurikels 1) 
en tuinprimula's („Polyanthuses"). Deze bloemenliefhebbers vergaderden op gezette tijden 
om hun nieuwe zaailingen te toetsen aan de strenge maatstaf van een daartoe vooraf vastgestelde 
code, welke voor ieder kenmerk dat een ideale bloem diende te vertoonen, al naarmate dat ken
merk meer of minder gemakkelijk te verwezenlijken was, een grooter of kleiner aantal „punten" 
toekende. De manier van beoordeelen doet denken aan wat wij thans hier te lande zien bij de 
keuring van pluimvee en andere huisdieren. Bij de beoordeeling van aurikels en tuinprimula's 
speelde een groote rol de vraag of een bloem „pin-eyed", langstijlig, dan wel „thrum-eyed", 
kortstijlig was. De laatste genoten de voorkeur, omdat de algemeene symmetrie in de bloem 
versterkt werd door de krans van 5 helmknoppen, zichtbaar in de kortstijlige bloem, terwijl de 
speldeknopvormige stempel der Iangstijlige vormen, vooral wanneer die wat ver uitsteekt, deze 
symmetrie eenigszins verbreekt. De term „pin-eyed" slaat op de gelijkenis van de stempel met 
een speldeknop; „thrum" moet een weversvakterm zijn en aanduiden het einde der draden. 
Darwin veronderstelde dat een of andere wever-bloemkweeker getroffen zou zijn geweest door 
de gelijkenis der vijf helmknoppen met de einden der draden in zijn weefgetouw en zoo de term 
zou hebben uitgevonden. 

1) Aurikels zijn de nakomelingen van de bastaard Pr. Auricula \ Pr. hirsuta, welke in het 
eind der 16e eeuw door Clusius was aangetroffen in Oostenrijk en vandaar in de Nederlanden 
werd ingevoerd. 

Overveen. W. VAN DIJK. 

SI SI SI 

ONZE CETACEA VANAF 808 TOT EN MET 1944. 

Op de hierbijgaande lijst van op onze kusten aangetroffen walvisachtigen moge de volgende 
toelichting dienen. 

Er zijn nu in Nederland 20 soorten bekend. De nummers 1 t.e.m. 16 zijn tandwal
vissen, de nummers 17 t.e.m. 20 zijn balein-(baard-)walvissen; 1 en 2 behoren tot de Physete-
ridae, 3 en 4 tot de Acrodelphidae, 5 en 6 tot de Ziphiidae, 7 tot de Phocaenidae, 8, 9, 10, I I , 
12, 13, 14, 15 en 16 tot de Delphinidae, 17 tot de Eschrichtiidae en 18, 19 en 20 tot de Balae-
nopteridae. Dit zijn familienamen van de Orde der Cetacea. 

In de eerste kolom (808 t.e.m. 1930) staan de aantallen hier gevonden dieren, die uitvoerig 
in mijn dissertatie zijn behandeld in Juli 1931. 

In de tweede kolom (1931 t.e.m. 1944) staan de aantallen die nu bekend zijn geworden. 
In de derde kolom Cwinst) staat de vooruitgang naar de soorten, in 14 jaar geboekt, totaal 

168 gevallen. 
Voor nadere bijzonderheden moet ik verwijzen naar mijn artikel in de Zoölogische Mede

delingen, deel XXVI, uitgegeven door het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. 
Dit stuk is een vervolg van mijn werk van 1931, waarin ook vergissingen en veranderingen resp. 
worden verbeterd en ingevoegd. 

Als in 1931 staan ook nu weer gegevens vermeld over resten van Balaena mysticetus, den 
Groenlandsen walvis, aangetroffen van 1931 tot en met 1944. 

Over de fossiele Cetacea wordt in deze aanvulling niet gesproken, aangezien het museum 
te Brussel, waar de determinatie moet geschieden, door den oorlog onbereikbaar is; slechts wordt 
hier medegedeeld, dat in de laatste 14 jaren, veel van belang in ons land werd gevonden. 

De eerste kolom geeft een totaal aan van 199 dieren. Voegen wij hierbij 9 „grote vissen" en 
3 „Delphiniden" uit den ouden tijd, dan komen wij tot 211 gevallen, in 1931 beschreven in mijn 


