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Van Heurck's TraitS des Diatomces steeds aktueel. — De Engelse boekhandel 
Wheldon 6 Wesley Ltd. - Lytton Lodge, Codicote, Nr. Hitchin, Herts. - England, 
meldt in zijn catalogus New Scries N" 96 - 1961 : In the Press Van Heurck H. -
A Treatise on the EHatomaceae. English edition by W . E. Baxter. XX, 588 pp. 
Frontispiece and 1208 figures on 35 plates and in the text. Imp. 8vo Cloth (1896), 
reprint 1961. £ 8 10s. 
en de uitgever voegt er nog aan toe : 

« This book, which is still the only comprehensive treatise on the diatoms in 
English, was published by us in 1896 in an edition of 300 copies and has become 
almost unobtainable. » 

Dr. Van Heurck's wereldberoemde boek gaat dus een herdruk krijgen, en dat 
65 jaar na de eerste uitgave. 

Ook de oorspronkelijke Franse editie : « Traite des Diatomees » die te Ant-
werpen verscheen in 1899, is sinds een halve eeuw uitverkocht en nog slechts heel 
zelden tweedehands verkrijgbaar tegen dure prijzen. 

Van Heurck publiceerde dit monumentale boek omdat zijn Synopsis des Diato
mees de Belgique - Anvers 1880-1885 totaal was uitverkocht. en dit niettegen-
staande de voor die tijd fabelachtig hoge prijs (frs 200,̂ — voor de tekst en de 
atlas, en frs 600,— voor de microscopische preparaten). 

Van Heurck is een van de zeer zeldzame wetenschapsmensen geweest die zich 
de weelde kon veroorloven zijn werken op eigen risico uit te geven. Voor de pu-
blicatie van zijn Synopsis waagde hij de som van frs 25.000, wat neerkomt op 
meer dan een millioen francs van onze huidige munt. 

Als, in 1890-1895, Van Heurck het manuscript van zijn Traite des Diatomees 
opstelde, bezat hij — na het British Museum te Londen — zowel in de vorm van 
blijvende mikroskopische preparaten als gereinigde en ongereinigde diatomeeen-
vangsten, het meest voUedige studie- en referentiemateriaal ter wereld. 

Het is verheugend te kunnen melden dat dit materiaal nu nog bestaat en dat het, 
binnen afzienbare tijd, met de andere Van HeurckcoUecties, historisch-wetenschap-
pelijk geinventariseerd en geclassificeerd, zal worden overgebracht naar de lokalen 
van de Antwerpse Zoo, waar het — uiteindelijk dan — degelijk geordend zal 
kunnen worden geraadpleegd door alle zoekers en deskundigen die zich. in Belgi£ 
of elders, ernstig op de diatomeeenstudie toelcggen. 
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