
LXVIII

gevoerd dier zal zijn. Hiervoor pleit de zeer beperkte uitbreiding, terwijl

niets een verdere verspreiding in den weg staat. Opmerkelijk is het ook,

dat de door den heer van Son genoemde Kaap Oensang volgens de

meening der inlanders, zooals Jentink mededeelt , de plaats is , waar eer-

tijds olifanten zouden losgelaten zijn.

De Heer van Rees gaat bij zijn voordracht uit van de stelling, dat

de levensverschijnselen , de rol van de cel als elementair organisme eerst

in den laatsten tijd meer op den voorgrond gekomen zijn. Bij twee ver-

verschillende door hem ingestelde onderzoekingen (gedaante-verwisseling

van Musea vomitoria en ontwikkelingsgeschiedenis van Botryllus) was

Spr. in de gelegenheid nauwkeuriger, dan dit tot nog toe geschied was,

de veranderingen die de lencocyten tijdens het ontwikkelingsproces on-

dergaan te vervolgen en Spr. doet daarvan op uitvoerige wijze verslag

zijn voordracht met teekeningen en op uitstekende wijze geconserveerde

praeparaten opluisterende.

De Heer Bottenianne laat twee platte schelpen van een Pec^^nsoort

zien in November van dit jaar op de Westerschelde op de z.g. Kaloot

verzameld.

De Heer Naitland vertoont een Ex. van Coïtus huhalls, een voor

de fauna nieuwen visch , die door een visscher van Nieuwediep vermoe-

delijk op Texelstroom gevangen was.

De Heer Wenckebach spreekt over de gastrulatie in het ei van
Lacerta agilis. Deze vindt plaats als een instulping van het bovenste

primaire kiemblad eener tweebladige kiemschijf. De instulping, de oer-

darm, opent zich in de holte, die zich onder het blastoderm bevindt

en verbindt zich naar voren toe met het onderste kiemblad. In den

dorsalen wand van den oerdarm ontwikkelt zich de chorda en zijdelings

daarvan het gastrale mesoderm. De ontwikkeling dezer beide organen

zet zich in het primaire onderste kiemblad voort Het peristomale meso-

derm ontwikkelt zich rondom den oermond, Spr. toont de overeenkomst

van dezen gastrulavorm met dien van Amphibiën en van Zoogdieren aan

en meent bij Lacerta de brug gevonden te hebben , die genoemde dier-

vormen verbindt.

De Heer Hoek deelt mede, dat de Heer Kok Ankersmit te Apeldoorn
in een door zijn tuin loopend watertje eenige exemplai-en heeft gevonden
van Nemachilus (CobUis) harhatulus en dat daarmede bewezen is, dat

dit vischje inderdaad ook tot onze fauna behoort. Spr. vertoont een paar

door den Heer Ankersmit gezonden exemplaren, evenals een exemplaar
van Trigia lineata in Augustus van dit jaar door een visscher van Texel

in de Noordzee nabij onze kust gevangen.


