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liggende, maar vermoedelijk even lange, dergelijke 
organen in het kleine voorlaatste lid. Wij houden 
het er voor, dat deze organen dienst doen als 
microscopische stethoscopen, welke meening door 
Prof. ïyndall, die ze met hem onderzocht, wordt 
gedeeld. 

Het is dus wel waarschijnlijk, dat deze inrichting 
dient als gehoororgaan, maar zeker is het nog niet. 

Lubbock vond namelijk bovendien in de schenen 
der voorpooten van I/mm flavus eene inrichting, 
welke veel overeenkomst heeft met die, welke de 
krekels op dezelfde plaats hebben en door von Sie-
bold en anderen als het gehoororgaan van deze 
insecten wordt beschouwd. 

Misschien zullen sommige lezers uitroepen: Welk 
eene wonderlijke plaats voor dat orgaan, in de 
sprieten of in de" schenen? Dit komt daardoor 
alleen, dat wij te veel gewend zijn aan de plaatsing 
van de zintuigen der hoogere dieren. Maar, de 
slakken hebben hunne oogen aan of nabij het einde 
der sprieten en de mannelijke voorttelingsorganen 
der spinnen zijn eveneens in dat liphaamsdeel 
geplaatst. De natuur is onuitputtelijk in middelen 
om haar doel te bereiken. 

En zoo kan het zijn, dat er in de wereld van de 
zoo ontelbare kleine dieren, die, zoo wij meenen, 
altijd zwijgen, tal van geluiden worden voortge
bracht en verstaan, die ten eenen male buiten het 

en sombere, gure winterdag en een plaat, 
waarop een vink en een sijsje — ziedaar ge
noeg om me in gedachten een twaalftal jaren 

terug te voeren en te verplaatsen op een grintweg, 
die van Vianen langs het Zederikkanaal naar de 
„Panoven" voert. 

Mijn winterjas flink toegeknoopt, een pakje onder 
de arm, stap ik voort tegen de flinke zuidwesten 
bries, die het wandelingetje door de smeltende 
sneeuw juist niet prettiger maakt. 

Toch schijnen ditmaal al de „tegenheden" der 
natuur weinig invloed op me te hebben, want wel
gemoed schrijd ik voorwaarts. 

Wat het doel van mijn tocht is en hoe nu de 
gekleurde plaat me zoo herinnerde aan datmarschje? 

Ik zal het u vertellen. Het pakje, dat ik draag, 
is een miniatuur-kooi van ongeveer een dM8 inhoud. 
Het is bestemd om de vogels, die ik zoo nü en dan 
onderweg koop, thuis te brengen, waar ze, stel 
u gerust, in ruimere verblijven overgebracht worden. 
En waarom ik naar de Panoven ga? Omdat daar 
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bereik vallen van ons gehoor, hoewel dit in staat 
is geluidstrillingen van 33 tot 76000 in eene 
seconde waar te nemen. 

HEEMAN ALBAEDA. 

Daar wij bij dit artikel een paar illustraties wilden 
voegen, heb ik mij gewend tot onzen specialiteit 
voor mieren. Dr. H. Bos te Wageningen, Deze heeft 
de goedheid gehad, mij een aantal figuren en platen 
te zenden, waarvan ik er zooveel mocht reprodu-
ceeren, als ik wilde. Hieraan dankt de lezer de 
'vijf illustraties in dit artikel. 

De eerste drie stellen de drie vormen van Lasius 
niger voor, de mier, waarvan in het begin van dit 
artikel sprake is. 

De vierde figuur is een tooneeltje uit het slaven-
leven der mieren, waarop wij wel eens uitvoeriger 
terugkomen. 

De vijfde eindelijk geeft ons een kijkje op de ver
houding tusschen de mieren en hare gasten. Sommige 
kevertjes scheiden eene stof af, die de mieren lekker 
vinden en worden daarom door deze hun leven lang 
verzorgd; buiten den mierenstaat komen zij niet 
voor. Dit geval is zeer uitvoerig en onderhoudend 
beschreven door Erich Wasmann; men kan de vrije 
vertaling van zijn opstel vinden in mijne Natuurlijke 
Hwtorie. 

J. 

een paar lieden wonen, die zich vooral gedurende 
de trektijd bezig houden met het vangen van onze 
kegelsnavels. 

We stappen het huis van een der vogelaars maar 
eens binnen. Deze deur geeft toegang tot het woon
vertrek, de andere tot de vogelkamer. We zullen 
even aan de eerste kloppen en vervolgens de tweede 
binnen gaan. 

Daar ziet ge nu zoo ongeveer alles wat voor de 
vangst noodig is: netten, lokvogels in heel kleine 
kooien, krukken, vogels met een „broek" aan, 
d. w. z. voorzien van een dun touwtje, dat kruis-
wijs onder het lichaam over elkaar loopt en rondom 
de vleugels bij de schouders geslagen is. Aan het 
kruis is een koperen oogje bevestigd waaraan een 
kruk door middel van een draad kan verbonden 
worden. 

Daar in die lange, platte kooi, welke alleen van 
voren traliën heeft, zitten de pas gevangen vogels. 
Gewoonlijk is de voorkant van zulk een „houder" 
in het begin nog met een dunne doek gedekt, daar 

SIJS J E EN VINK. 
(Mot eoii gekleurde plaat.) 
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anders de schuwe diertjes zich bij hun pogingen om 
te ontsnappen kwetsen. 

Kijk er maar eens in. 
Ziet ge wel? Zoo wat een kort begrip vau onze 

conirostres, (conus = kegel): sijsjes, leeuweriken, 
vinken, groenlingen, geelgorzen, putters, keepen, 
kneutjes, fratertjes en waarlijk een paar barmsijsjes 
ook. Lieve diertjes zijn die laatste, zoo heel en al 
geen Hollandsche vogeltjes, zou ik haast zeggen. 

Van de nieuwe vangst wil ik echter niet koopen. 
Ik heb al meer dan genoeg het treurig in elkaar 
zitten, het langzaam wegsterven van niet „zaad-
vaste" vogels gezien. 

Ik tracht het dus met het „vogelvangertje" eens 
te worden over de koop van een paar vogels, die 
al aan 't nieuwe voedsel en het gevangenleven ge
woon zijn, en spoed me dan huiswaarts, nadat ik 
van de vogelaar, nog een aantal raadgevingen ont
vangen heb, welke in hoofdzaak hierop neerkomen 
dat ik, als ik koopen wil, bij niemand anders moet 
gaan, dan bij hem. 

Nu zijn vogels zijn goed, dat moet ik zeggen; 
maar als ik leeuweriken wil hebben, draag ik liever 
aan „Halfcentje" op om me een paar jongen uit 
een nest te bezorgen, die worden veel makker. 

Halfcentje — niemand, hij tenminste zeker niet, 
had gedacht dat zijn naam, al is 't ook maar zijn 
bijnaam, in een boek genoemd zouden worden. 

De man is nu geloof ik te ruste en ik vrees dat 
het aantal „pappen" (leeuwerikken uit het nest 
opgekweekt) nu in Vianen wel tot ongeveer nul 
gedaald zal zijn, als niet, in de jaren na mijn ver
trek uit het stadje, een ander is opgestaan, evenzeer 
een meester als hij in de kunst van leeuweriken
nesten zooken. 

Maar onze plaat stelt vink en sijsje voor, en 't 
is dus zaak daarover het een en ander mede te 
deelen. 

Ik voor mij verkies het laatste ver boven de 
eerste, 't Is een vroolijke kamergenoot, die zoo 
spoedig aan de mensch went, dat ik bijna durf 
veronderstellen, dat het diertje het grootste deel van 
zijn leven doorbrengt, waar het van ons geslacht 
weinig last heeft. 

Na een' paar maanden eet het uit de hand de 
elzenzaadjes, zijn lievelingskostje. Geen wonder dus, 
dat de sijsjes op de trek gewoonlijk op elzenboschjes 
neerstrijken, waar men ze bijv. in Zeeland op een 
zeer eigenaardige manier vangt, welke men daar 
„steken" noemt. 

Men gebruikt daartoe een gewone hengelroe, waarin, 
op dezelfde wijze als het hazelaartje er anders in 
geplaatst is, een lijmstokje gestoken wordt. 

De vogelaar hangt een loksijs in een elzenstruik 
en weldra komt er een troepje op de kooi en 't vogeltje 

aan. Ze zien echter de elzenproppen en hebben het 
weldra zoo druk met pikken, dat ze noch van de 
vanger, noch van zijn lijmstokje iets bemerken, 
voor dat het te laat is. 

In gevangenschap is wit vogelzaad het gewoon 
voedsel voor een sijsje. In het begin is het raad
zaam het kanariezaad te koken, daar anders de 
randen van het vogelbekje wel eens beschadigd 
worden, wat gewoonlijk de dood van het beestje 
ten gevolge heeft. 

Ik kan om dezelfde reden niet genoeg waarschuwen 
tegen het zoogenaamd laten putten, een kunstje 
dat een sijs evengoed leert als de distelvink of 
putter. 

Ik zei zoo even: kamergenoot, en ik meen, met 
recht, want weldra kunt ge het sijsje een grootere 
ruimte schenken dan zijn kooi. Met de grootste 
vertrouwelijkheid zet het zich dan neder op uw 
schouder of uw hand om de elzenzaadjes weg te 
pikken, die ge voor hem hebt meegebracht. 

Zet eens een tak met elzenvruchtjes in een pot 
met vochtige aard, dan kunt ge opmerken, dat het 
vogeltje de meezen in klauteren evenaart. 

Mogelijk begint het vlak bij u zijn liedje, dat veel 
heeft van een onderhoudend, gemoedelijk gesprek, 
maar dat jammer genoeg, zoo nu en dan afgebroken 
wordt door een onaangename strophe, die we, als 
jongens zoo weergaven: „triepe, triepe, trè-è-è-pie!" 

En nu de vink. Die blijft gewoonlijk even schuw, 
als hij eerst was en de vreesachtigheid maakt, dat 
hij zijn zang nagenoeg niet laat hoeren, als er 
iemand in de nabijheid is. De vindingrijke mensch 
heeft daarom bedacht, het diertje de oogen uit te 
branden. 

Ik kan niet zeggen, dat ik zulk een behandeling 
erg liefderijk kan noemen en ik wil hun, die meenen 
dat het bepaald noodzakelijk is, een vink hot uit
kijken te beletten, in bedenking geven, of ze hun 
doel niet evengoed konden bereiken, door het hangen 
van een gordijntje voor de voorkant van een aan 
alle overige zijden gesloten kooi. 

Mijn vink hing hoog aan een muur in een ruime 
kooi en het dier sloeg misschien wel 1500 keer per 
dag. Het kon vrij naar buiten zien en zich in zijn 
volgens „vinkenliefhebbers" veel te groot verblijt 
flink bewegen. 

Als voedsel begeeren de vinken vooral oliehou
dende zaden: kool- en hennepzaad. Het laatste 
geve men echter niet in groote hoeveelheden. 

Wie nauwkeurig het slaan van deze vogels na
gaat, zal opmerken dat daarin, hoewel de hoofdzaak-
overeenkomt, een aantal gewone en kleinere ver
schillen voorkomen, waarvoor de vinkenliefhebbers 
onderscheidene termen hebben en waarnaar de 
waarde van een vink voor hen zeer varieert. Daar-
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door is in sommige streken van Duitschland en 
vooral van Oostenrijk een vinkenhandel ontstaan, 
die zich eenigszins laat ververgelijken met de 
tulpenhandel in 1637. 

Een waar kunststukje is een vinkennest. De 
grondstoffen zijn mossen, grashalmen, en het, door 
mij ten minste steeds aangetroffen, paardenhaar aan 
de binnenkant. 

Ten slotte nog een bede aan u in het belang van 
de beide vogels. Laat uw sijsje in 't voorjaar weer 
los, hij gaat gewoonlijk kwijnen in de kooi, als de 

lieve lentedagen de zucht tot nestbouwen en voort-
teelen in hen wekken. 

Schenk uw vink hoogstens na een jaar de vrij
heid, ge hebt dan zijn kleurverandering, vooral 
van de snavel in het voorjaar en zijn zang, die hij 
gewoonlijk omstreeks half Maart voor 't eerst laat 
hooren, kunnen nagaan. Maak zijn gevangenschap 
niet langer dan hoogstnoodzakelijk is. 

Vooral, smul niet aan gebraden vinken, bedenk 
dat millioenen van die vogeltjes daarvoor jaarlijks 
het leven moeten laten. 

Amsterdam. J. POSTMA. 

(O* 

EEN N I E U W BOEK. 
-j-Ar is van de hand van de heer R. T. Maitland, 

JV. oud-directeur van het Koninklijk Zoölogisch-
Botanisch Genootschap te 's Gravenhage, en 

oud-conservator van de musea van „Artis" een 
werk verschenen, getiteld: Prodrome de la Faune 
des Pays-Bas et de la Belgique Flamande ou 
enumeration systématique de tous les animaux y 
observes depuis 1679—1897 excepté les Araignées 
et les Insectes. 

Dat is een titel die veel belooft, want zooals uit 
het woord: Prodrome blijkt, is dit werk slechts een 
voorlooper van een ander, zeer veel omvangrijker 
boek, dat naar schatting van de schrijver zal bestaan 
uit drie dikke octavo deelen van ongeveer 400 blad
zijden ieder. Het handschrift daarvan ligt gereed 
en de schrijver wacht slechts op een voldoend aantal 
inteekenaren om hetzelve aan de pers toe te ver
trouwen. Ten overvloede is een: Specimen des quatre 
premières pages de I'ouvrage, ter kennismaking bij 
het Prodrome gevoegd. 

Ik heb mij dit Prodrome aangeschaft (het kost ƒ1.20) 
en de eerste indruk die ik er van kreeg was, dat de 
heer M. een zéér omvangrijke en moeitevolle arbeid 
heeft verricht. Zijn doel is niets minder, dan een 
systematische lijst te geven van alle in Nederland 
en in het Vlaamsche deel van België waargenomen 
dieren, behalve de spinnen en de insecten. Dat is 
waarlijk geen kleinigheid. Alle dieren van de zoog
dieren af tot de bacillen incluis! 

Het werk is in het fransch geschreven, om ook 
buiten onze grenzen, waar de hollandsche taal niet 
of onvoldoende bekend is, lezers te kunnen vinden. 

Reeds dadelijk bij het lezen van de voorrede ver
mindert echter de eerste gunstige indruk, die de titel 
ons gaf. Telkens stoot men op drukfeilen, enkele 
onjuiste fransche uitdrukkingen en taalfouten. Zoo 
iets doet onaangenaam aan, al heeft het met de 
wetenschappelijke waarde van het werk niet te 

maken. In een vreemde taal zuiver te schrijven is 
intusschen zoo gemakkelijk niet, en dat men het 
Fransch niet schrijft als een Franschman is te vergeven, 
maar taal- en drukfouten kunnen worden vermeden. 

Maar nu de inhoud. 
Allereerst valt op, dat de schrijver de nieuwe 

regels omtrent de nomenclatuur (ik heb hier speciaal 
de vogelnamen op 't oog) niet schijnt te kennen. 
Heeft hij dan de ten vorigen jare nieuw uitgekomen 
Naamlijst van de heer Mr. Herman Albarda niet 
gezien? Waarom nu weer al die oude namen ge
bruikt, waarvan geen enkele nieuwere schrijver zich 
meer bedient? Zoodoende gaan we achteruit in 
plaats van op de goede weg, pas ingeslagen, te blijven 
voortschrijden. Ik geloof zeker, dat al onze zoölogen 
dit met mij eens zullen zijn. 

De heer M. zegt in zijn voorrede: „Notre prodrome 
„de la faune néerlandaise permettra d'un seul coup 
„d'oeil (sic) de se former une idéé du règne aminal 
„des Pays-Bas et de la Belgique flamande, ainsi 
„que de la proportion numérique relative de diflérents 
„animaux, excepté les Insectes et les Araignées." 

Laat ons nu eens zien, hoe hij zich van die taak 
heeft gekweten en of hij ons werkelijk een juist 
en betrouwbaar overzicht geeft. Schrijver geeft van 
elk dier eerst de latijnsche en daarnaast de fransche 
en hollandsche naam, terwijl achter deze laatste 
lettertjes zijn geplaatst die ons een denkbeeld moeten 
geven van de meerdere of mindere algemeenheid 
van het dier in quaestie. Zoo vindt men a c (assez 
commun), a.r. (assez rare), c. (espèce commune), 
cc. (espèce très-commune), ég. (espèce égarée), 
r. (rare), r.r. (très-rare) enzoovoorts. 

Op een juiste plaatsing van die lettertjes komt 
het voor een overzicht der bestaande fauna natuurlijk 
hoofdzakelijk aan. In die lettertjes zit de waarde 
van een werk als het Prodrome wezen wil, een 
werk, dat veilig moet kunnen geraadpleegd worden. 


