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Uexküü, Nucl en vroeger Deseartes) en slechts physiologisch verklaren. Voor dezulken is 
menschelijke psychologie dan öók geen te verdedigen studievak, want hel is nel zooals het in 
't boek van Wasaburn staat: »We must then also admit that human psychology is impossible. 
Our acquaintance with the mind of animals rests upon the same basis as our acquaintance 
with the mind of our fellow-man; both are derived bij inference from observed behavior». 
Er ziju, not zooals Washburn in zijn boek opmerkt twee manieren van Psychologische studie : 
1. Door verhalen, opteekenen en opmerken fHomanes, Wundt, Darwinj; 2. door 't 
experiment {Romanes deels, Marjan, Peckham, Lubbock, Graber, Preijer, Loeb, Fertoom, Thorn-
dike.J Velen zijn legen 't experimeul omdat dit de dieren onder abnormale toestanden 
brengt en dus geen betrouwbare bewijzen geeft. (Mills, Kline, Vaschide, Rousseau). 

Over 't onbetrouwbare van vele experimenten wil ik een volgende keer nog zelf iets aantoonen. 
Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Vogelbescherming. — De ondergeleekenden stellen zich, als leden van het Voorloopige 
Propaganda-comité voor Vogelbescherming, ter dispositie van ieder, om inlichtingen te ver
strekken of te ontvangen inzake het vogclvraagstuk. 

Waar wij meenen te welen, dat de Nederlandsche Vereeniging lol bescherming van 
Vogels plannen beraamt, om haren werkkring op vérstrekkende wijze te vertakken en uit te 
breiden, meenen wij goed te doon, dezen grooten arbeid van de zijde van het vogelbeschormend 
publiek tegemoet te komen, door de oprichting van een voorloopig comité voor propaganda. 

De bedoeling van voornoemd comité is ongeveer als volgt: I Alle vogelkenners, -lief
hebbers, -schrijvers, -fotografen etc., meer tot elkaar te brengen en bij 't publiek bekend 
te maken, in het belang van hun zelf in 't bijzonder, en vogelbescherming in bet algemeen. 
II. Bevordering van 't verschaffen van neslgelegonheden voor vogels, vooral door liegeerings-
lichamcn en Besturen. III. Controle op de opgehangen nestkastjes in bosch en park. IV. Controle 
op den nestkastjeshandcl. V. Overleg met politie on justitie inzake vogelbescherming on 
handel. VL Een vraagbaak ziju voor elke streek, zoowel voor fabrikanten als wederverkoopers 
eu publiek. VIL Leden werven voor de Nederl. Vereen, lot Bescherming van Vogels. Vogel-
boeken, lijdschriften, waarin over vogels geschreven wordt en verdere geschriften op ornitho-
logisch gebied, volgens op te geven lijst, hekend te maken, uit te leenen aan onderwijzers, enz. 
VIII. Propaganda iu 't, algemeen, door lezingen over vogels te houden met lichtbeelden 
enz. enz. (Voor evenlueele lezingen met lichtbeelden heeft de Heer W. II. de Beaufort, »T Stort» 
te Maarn, zich reeds in principe voorloopig ter dispositie gesteld). IX. Wij verzoeken dus wel
willende medewerking van vele vogelvriendon uit elke provincie van Nederland, om, ieder 
voorloopig voor zich of in onderling overleg, propaganda te maken voor hel aangegeven doel, 
in belang van het publiek in 't algemeen en de jeugd in 't bijzonder, om daardoor wellicht 
tot een nationale, en straks tot een internationale vogelwet, het onze bij te dragen. 

Het volgende voorloopige lijstje, waarin over geheel Nederland, slechts haastig eenige 
personen in elke provincie zijn genomen, dient, alleen om den eersten stoot aan ons plan te 
geven. Een ieder, die hieraan wil medewerken, wordt beleefd verzocht zijn naam, woonplaats 
en beroep te willen opgeven aan den 2den ondergeteekende uit Gelderland (A. B. Wigman, 
Bergslraat, Wageningon) die er voorloopig voor zal zorg dragen, dal de namen in de lijst 
worden opgenomen. 

Moge de medewerking en aanmelding van ons bekende en onbekende personen zeer 
groot ziju, zoowel voor ons voorloopig propaganda-comité, als voor later. 

Met ornithologischen groet, 
liet voorloopige Propaijanda-Comitè voor 

Vocjelbeschermiiuj. 
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Velperweg 107, Arnhem; A. B. Wigman, Journalist, Bergslraat 28, Wageningen ; J. L. F. de 
Meijere JPz., Amsterdam. Na 1 Mei: villa »Nescio» Stationsstraat, Ede; Q. J. Goddard, Vogel
liefhebber, Hugo de Grootstr. 47, Nijmegen. Provincie Utrecht: W. IL de Beaufort, Particulier 
Houtvester, »'t Stort», Maarn. Provincie Noord-Holland: Jac. P. Thijsse, Uedacteur »Levende 
Natuur», Binuenduin, Bloemendaal, ,1. L. F. de Meijere JPz., Joh. Vorhnlslstr. 80 Amsterd. (Na 
1 Mei: villa «Nescio», Stationslr., Ede); J. Daalder Dz., Onderwijzer en Schrijver, Oosterend, 
Texel. Provincie Zuid-Holland: G. J. de Wolff, Technologisch stud, en amateur-vogelfotograaf, 
Galileïstraat 100, den Haag; P. .1. Bolleman v. d. Veen, Leeraar aan Gymnasium en H. B. S,, 
speciaal Vogelkuudige, Levensverzekeringstr. 8, Dordrecht; W. G. N. v. Sleen, amateur-vogel
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