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kleinste ex. was echter onder den grond langer, dan er boven, en het was voor ons niet 
mogelijk ze te verplaatsen. Al onze hoop bleef gevestigd op rijp zaad, dat wij verzameld 
hadden, maar hoewel met bijzondere zorg gezaaid, is het niet opgekomen. Mochten wij nog 
verdere waarnemingen kunnen doen, dan hopen wij die kort mede te deelen. 

Rotterdam, Juni 1910. JANSEN en WACHTER. 
Snellinckstr. IGo. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

Man muss die Natur bei ihrer Arbeit belauschen, 
und . . . dan versuchen es ebenso zu niaehen." 

DR. DEKKER, Lebensrlitsel. 

Een mooi voorbeeld geeft Duitsehland ons in betrekking met natuurbescherming. Het 
weekblad «Die Gefiederte WelU van 28 April geeft er ons een mededeeling over: De bond 
tot behoud van natuurmonumenten heeft besloten een reeks van premies aan houtvesters, 
jagers en jachtopzichters uit te loven voor verdienstelijke praestaties op 't gebied van natuur
bescherming, en in 't bijzonder voor hot sparen van zeldzame vogels en hunne jongen. Dat is 
heel wat beter dan het inferieure systeem van premies uilloven voor afgesneden pooten van 
door jagers buitgemaakte dieren, om daarmede te bewijzen, hoe men uit bekrompenheid en 
egoïsme weer flink heeft medegewerkt, om mooie dieren uit onze fauna te laten verdwijnen. 
Als natuurmonuinentan in dit plan worden beschouwd: de steenarend, de zee- en de visch-
arend, de schreeuwarend, de lammergier, de witkop- en de monniksgier, de Uhn, de slecht
valk, het smelleken en de boomvalk, de dwerghavik, de milaan, de ruigpootbuizerd, de raaf, 
de ijsvogel, de waterspreeuw, de kraan, de zwarte ooievaar, de aalscholver, de zilver- edel
en blauwe reiger, de lepelaar, roerdomp en scharrelaar. 

Tevens gaat er aan alle jagers en natuurvrienden van Duitsehland en Oostenrijk de 
innige wensch rond, om den bond door verdere slappen op dezen weg te ondersteunen. 

Dat. is wat anders, dan het optreden van onze Heidemaatschappij en Zoelwatervisscherij-
vereeniging tegen aalscholvers en reigers! en het zwaarwichtig uitcijferen of ijsvogels ook 
wel eens visschen zouden eten, die menschen óók lusten! 

Zou Nederland dit voorgaan niet eens kunnen volgen'? Waarom ziet men in ons land ook 
nergens zwaluwkastjes (voor kolonies te krijgen en voor afzonderlijke nesten) aangebracht 
voor het nestelen van de Nederl. soorten'? Ze zijn te krijgen bij Biinnemann te Adelebsen bei 
Göttingen (Provincie Hannover) waar prospectus met illustraties en prijzen te krijg is. 
Amerika doet dit al weer lang mot de sierlijke zwaluwhuisjes voor de purperzwaluwen, 
waarvan telkens photo's te zien zijn, met, bevolking en al, in hel zéér mooie Amerikaansclie 
Ornit/ioliyiscli S-maande/ijks tijdschrift Bird-Lore (vele mooie photo's naar de wilde natuur, 
en gekleurde platen geeft dit tijdschrift voor een dollar per jaar). Uitgever Frank Chapman 
voor de «Audubon Societies* te New York. 

Eenige weken geleden ontving ik oen zeer interessant pas verschenen boek van den 
bekenden psychobioloog Ür. Lokolowskij, n.1. Geuossenschaflsleben der Saugelicre, Leipzig Weigo] 
f 3.—. De schrijver onderwerpt den gezeiligheidsdrang der zoogdieren aan een kritische be
oordeeling en probeert de oorzaken te vinden, die het gezelschapsverband veroorzaakt hebben. 
Zijn boek probeert de dierlijke psyche op biologischen grondslag na te gaan. 

Bartels: Auf friseher 'lal. Beobachtungen aus der niederen Tierwelt in Bilderserien naeh 
Naturanfnahmen 1 Sammlg. 15 seriën m. 71 Abb. Stuttgart 3.80 MK. is een zeer mooi, nog 
weinig voorgekomen plaatwerk, dal door zijn seriën als 't ware als een bioscoop werkt. Over 
de biologie der inseklon kwamen kortelings 2 zeer aardige populaire boekjes uit: Ans dent 
Lebcn der Kafer von Prof. Sajó (schrijver van het aardige Krieg und Frieden im Ameisen-
staat). Thomas Leipzig (voor abonnés op «Natur* een cadeau) en Ein Bliek ins Kaferleben 
roiiFabre, beide & 1 Mk. 

Voor zomerreizigers is wel een van de allermooisle boeken van Zwitsersche planten voor 
niet al te hoogen prijs Familiar Swiss Flowers, figured and described by Prof. Hulme, Cassell 
& Co, met 100' fijne gekleurde platen f 5.70. Ik vind dit een van de meest aanbevelens
waardige elegante boeken voor natuurbewonderende touristen, die zich, toch niet de moeite 
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van het determineeren zullen getroosten, maar slechts een mooi portret van hun lievelingen 
wenschen. 195 Afbeeldingen. 

Nog altijd had ik beloofd even terug te komen op een paar werken die geïllustreerd zijn 
door Tliortiburu. Een boek dat onder ieders bereik valt is, het uit 4 deeltjes bestaande 
ftFamiiiar wild Birds« by Swaysland. Elk deeltje heeft 'M) gekleurde platen, en behandelt 
even zoovele soorten, terwijl in elk hoofdstuk nog zwarte plaatjes voorkomen van de beschreven 
soort. Nu zijn niet alle gekleurde platen van Thornbnrn en die zijn dan meestal van Tnrck, 
e. a. Deze laatstbedoelde zijn afschuwelijk, maar toch worden we zóó bekoord door de prachtige 
illustraties van Thornburn, die toch 7/8 van het werk heeft geïllustreerd, dat we ons daarover 
maar niet boos zullen maken. De zwarte plaatjes zijn meestal óók van Thornburn en die zijn 
eveneens gewoonweg schitterend. Daar ieder deeltje slechts ƒ 2 kost (en apart te krijgen is) 
is de reproductie wel eens schuld aan een onzuivere kleur hier en daar, en bevinden er zich 
tusschen de kleuren hier en daar roode vlekjes, maar daarom deed ik bij den uitgever (Cassell 
& Co. London) de vraag of er geen luxe-editie bestond. Ik kreeg ten antwoord dat die wel 
bestaan had, voor ƒ 8 het deel, maar uitverkocht was. Tol nu toe probeer ik tevergeefs, dit 
boek antiquarisch te krijgen; wat zullen die platen schilderstukjes zijn om van te smullen! 
Maar toch zijn deze het ook al, want wat heeft dat te maken met ons idee over het kunnen 
van dezen schilder. Uit de vele schitterende /cueiisstudies die men hier vindt, noem ik b.v. in 
deel II eens de keep, de tureluur, de sprinkhnanrietzauger, de buizerd, in deel I de schol
ekster, de zwartkopmees (let eens op dat glundere oogje naar de hooiwagen) de tortel, de 
rotsduif... en, ja, zoo zou ik zo eigenlijk allemaal willen noemen, behalve heele enkele, die 
minder zijn, b.v. hoeksehe tjif-tjaf. En waar de kleuren eens minder gelukt zijn, zooals b.v. 
bij de zwarte roodstaart, daar zijn de vormen, de houding, de veeren, de uitdrukking toch zóó 
meesterlijk, dat we de klenrenfouten bijna niet meer zien. Welk een levensglans en warmte 
en veerendonzigheid en teerheid ligt er in deze vogels; ze leven en wel in onopgemerkten 
staal. Leg eens b.v. de zwartkopmees naast de zwartkopmeezen van Kleinschmidt uit den 
nieuwen Naumann en kijk eens naar het reusachtige verschil! 

De illustraties in 't zwart zijn eveneens juweeltjes; het zijn familietafereeltjes of levens
situaties, zooals we ze zelden in boeken geteekend zien. Wat zijn de lijnen zuiver en goed 
overdacht! Voor beginners zij hier opgemerkt, dat indien ze niet genoeg schildersoog mogen 
hebben om èn bij de zwarte èn bij de gekleurde illustraties terstond te zien of zij van Thorn
burn zijn of niet, en indien ze nog niet genoeg van Thornburn hebben gezien om zelfs te 
welen, dat het wèl van hem is, al staan er geen duidelijke initialen onder, ze op de onder-
teekening der platen en plaatjes goed moeten letten, want soms onderteekent Thornburn voluit, 
en ook wel met zijn voorletters A. T. alleen of slechts een simpele T.; héél gemakkelijk te 
verwisselen met de T. of de E. T. van Turek, die ook wel eens voluit onderteekent. Doch 
voor kenners, hoef ik zulks niet te zeggen; die zien het met één oogglimp. 

Thornburn illustreerde ook het door mij zeer gewaardeerde werk van Treeor-Batli/e 
«Lord Lüford mi Birds* Rulchlnson & Co. 1003 (levens hierin een portret van Lilford). 

Bij de redactie van London News zijn geïllustreerde boekjes te krijgen als prospectus 
over een serie van platen (in duurdere en goeilkdepeie aldriikkeu) van Thornburn over jaciitbare 
vogels; enkele daarvan stonden vroeger in bovengenoemd lijdschrift zélf, en een stuk of 12 
zijn er ook in licbtdruk als «Ansichten» te krijgen bij de redactie. 

Ik had U nog willen vertellen over een zéér mooie reeks systematische werken over het 
hééle dierenrijk, In 10 dikke deelen, n.1, «The Cambridge Natural History*, doch dit de 
volgende maal. 

Dordrecht. P. J, BOI.I.EMAN VAN DER VEEN. 

Nestkasljes. — Begin April ontving ik van de firma Immink en Van Tongeren een 
bezending nestkastjes ter inzage. Hoewel 't wat laat in den tijd was, hingen we ze toch 
maar op, en wel den veertienden April, en tot onze groote vreugde werd er den volgenden 
dag reeds één in gebruik genomen door een koolmeezenpaar. 

Deze Arnhemsche llrma heeft aan de bekende Berlepsch-kastjes verschillende vernuftige 
verbeteringen aangebracht en ook zeer origineele nieuwe modellen geconstrueerd. Ook brengen 
zij zeer practische voederhokjes en drlnkbakken in den handel. Wij raden ieder, die in zijn 
tuin, klein of groot, wat doen wil voor de vogels, ten zeerste aan zich in verbinding te stellen 
met de firma Immink en Van Tongeren, Arnhem. JAC. P. TH. 

iohanneskever. — In verband met uw verzoek om opgave van vindplaatsen van de Johannes-
kever kan ik u meedeelen, dat die meermalen door mij is opgemerkt te Midwoiid (bij Hoorn). 

Oud-Knrspel. W. Vis Jz. 


