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dan kan men het geheele jaar door bestellen. Ook verzending per boot wordt wel aanbevolen, 
maar dan moet men overtuigd zijn, dat de bus in een verwarmde hut of in de nabijheid der 
machine geplaatst wordt, anders vallen er dooden. Moet de, visch echter per spoor arriveeren, 
dan moet men minstens tol Mei/Juni wachten. Solide handelaars willen dan ook beslist voor 
dien tijd niet verzenden. 

Maar nemen we nu aan, dat de diertjes aangekomen zijn. Onze eerste blik geldt natuur
lijk de vischjes, of ze nog in leven zijn (schijnbaar doode exemplaren niet dadelijk wegwerpen!), 
de tweede blik gelde den thermometer. Maar at te dikwijls wijst deze een bedroevend laag 
aantal graden aan. Een verschil van 10° G. tusschen hel water in de transportkan en dal in 
het aquarium, ter opname van de nieuw aaugekoinonen bestemd, is volstrekt geen zeldzaam
heid. Allereerst nu de transportkan met haar inbond langzaam verwarmen, bijv. bij de kachel 
of op een nacht pitje. Vooral geen snelle verwarming door toevoeging van beet water! De 
temperatuur, die geleidelijk gedaald is, mag niet in een paar minuten met 10° verhoogd 
worden. Daar kan gerust een uur mee heengaan. Daarbij wordt ons geduld wel op een harde 
proef gesteld, maar wie plezier van exotische visschen wil hebben, moet .lobsgeduld bezitten. 
Na eenigen tijd verschillen de temperaturen niet meer dan een paar graden en kunnen we 
de vischjes met water en al overgooicn in een bakje of nog liever in een emmertje, met het 
oog op het ernilspringen. Een sprong van 10 cM. is voor vele exoten volstrekt geen tour de 
force. Nu brengt men het emmertje iu de nabijheid van het aquarium en begint met een 
kopje water uit, bet laatste te scheppen en bij het transportwater te gieten. De bedoeling is 
duidelijk. De samenstelling van het water uit de kweekerij kan hemelsbreed van die van ons 
aquarium water verschille i. Een geleidelijke vermenging is dus strikt noodzakelijk. Heeft men 
zoo kopje voor kopje, de hoeveelheid water in het emmertje verdubbeld, dan begint men 
omgekeerd van het vermengde water in het aquarium terug te brengen, (dit kan natuurlijk 
veel gauwer gaan). Is de waterstand in den emmer weer dezelfde als in het begin, dan weer 
met het kopje uit het aquarium erbij geschept. Heeft men deze bewerking eenige malen 
herhaald, dan zijn geen schadelijke gevolgen meer te duchten. Nu vangt men de vischjes in 
een transportglaasje, hangt dit nog een kwartiertje in hel-aquarium en laat daarna de dier
tjes hun nieuwe woning betrekken. Wie zoo handelt, beeft in de eerste dagen al geen ver
liezen te vreezen en behoeft niet, zooals veelal gebeurt, de schuld aan den leverancier te geven. 

Rotterdam, 2e Middellandstr. 34. P. HANNIK, Secretaris. 
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Sle haben es bei ihren Untersuchungen nicht mit dem 
Lcben zn tun, sondern mit Lvirhen und. Leiclienstoffen 
Prof. Dr. Wagner. 

Jammer is het, dat zoovele Biologen de dieren en planten 
benevens hun levensverschijnselen slechts als middel ge
bruiken om enkele natuurfeiten te bestudeeren of theo
rieën uit te wei ken, maar ze niet als r/o/?/hunner studie navor-
schen. De eeratpn moeten er n.Uuurl'ik ook zijn-, indien ze 
echter den boventoon gaan voet-en bcteekont dat zooveel 
als de dood voor de Bioiogiscoe studie: . . . »de studie van 
het levem. BOLLEMAN V. D. VKKN. 

Evenals er voor iemand die zich geheel aati de groote diepzinnigheid en menigvuldige 
wonderen, de inmense gewoonten- eu vormenrijkdom van de vogelwereld wil gaan geven, 
geen mooier, degelijker en rijker beginboek bestaat dan het reeds vroeger genoemde, 400 
»blz. groote Wonders of the Bird-WorMn van den groeten Omltholoog Bawdier Sharpe. zoo 
bestaat er voor den Entomohog 5f üntverseelen Bioloog wel geen mooier inleidend werk dan 
alles wat Fabre heeft geschreven. Voor eenige weken is het ie deel van de Duitschc bewerking 
bij Kranckh te Stuttgart uitgekomen van Fabre's Souvenirs Entwhc&ogiques, onder den reeds 
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meer vermelden titel van vBilder ans der InscktenwelU k 2 Mk. Er komen nu nog in elk 
geval 2 andere vervolgdoelon. Ze worden mot veel zorg uitgegeven. Tevens verscheen er 
bij denzelfden uitgever een Kosmosdeeltje van Fabre: Ein Bliek inn Kdferleben (1.80 M. geli.) 
ter gelegenheid van 87sleii verjaardag in April 1910. JtoeterKncfcschreef, vermeldt de voorrede 
van dit boekje, in de Figaro toen aldus; «Fabre is de ontsluieraar van deze nieuwe wereld 
want — hoe vreemd dit ook klinken mag in een lijd waarin wij meenen alles te kennen 
wat ons omgeeft — het meerendeel van die in de nomenclatuur zoo pijnlijk nauwkeurig 
beschreven, zoo geleerd goklassiüceerde, en zoo dikwijls zoo barbaars gedoopte insecten, had 
men vóór hem bijna nooit als levende wezens bekeken noch hun in alle pbasen van hun 
voorbijgaande on kortstondige verschijningen uitgevraagd. Men zal zeggen, dat hel toch 
erge kleine waarheden zijn, die de levensgewoonten van eene spin of sprinkhaan ons kunnen 
leeren. Ik zeg echter dat er geen kleine waarheden zijn, maar slechts een enkele, wier 
spiegel voor onze oogen gebroken lijkt, waarvan onderlnsschen elk brokstuk, hetzij het do 
beweging van een ster terugkaatst of de vlucht van een bij, de. hoogste wet insluit. 

Zoo vreemd is het dat ))de« Entomologonwereld over 't algemeen toch nog zoo ouder-
welseh blijft werken. Men zweert daar meestal nog alleen bij insecten vangen en opprikken 
met de meest nuttelooze verzamelwoede, en men spant daarna hel paard achter den wagen, 
door dan een of ander vormverschil uit te peuteren of kleursverschil te bestaren zonder iets 
van de levenswaarde, van het doelmatige of ondoelmatige van zulke dieren-inrichtingen te 
weten of te willen welen; men stelt alleen belang in 't lijkje, en in de leuze dal er geen 
enkel beest mag rondvliegen of kruipen dal men niet In zijn laadje op een speld heeft zitten. 
En heeft men het daar eenmaal, dan lieteekent hot rangschikken der lijkjes voor zoo iemand 
dierkundiiir studie? 

De groote entomoloog Fabre is voor dezulken wel de beste gids om van dien onzaligen 
weg af te komen en om in de levende natuur belang te gaan stellen en de vormleer der 
dieren alleen in verband met hun physiologie, oekologie en ontogouie Ie leeren beschouwen 
en de Systematiek nil te stellen tot het slot, wanneer men de geheele groep biologisch en 
phylogenetisch onder de knie heeft. Zeer ad rem zegt Leefmans in »l!uiteii«; »Verzamelen? 
Och neen, er worden al genoeg insecten aan spelden geprikt; inseelen-collecties en vlijtige 
verzamelaars zijn er wel genoog, maar liefderijke en geduldige waarnemers in 'l vrije veld, 
die zijn er iu de entomologie nog wel van noode. Dat die aardige dingen zullen zien, behoeft 
ge niet te betwijfelen.u 

Evenals de heerlijke werken van Fabre, heb ik tol mijn groot genot in mijn bibliotheek: 
(i. und /•-'. Veeklinm: Instinkt und (icirnlin/irilcii der soliliiren Wespen, (Deutsch v. Dr. 
SchoenichenJ Berlin I90i / 3.25 en Dr. Etcherieh: Die Tefmiten oder weiasen Ameisen, Leipzig 
100',) f ,'{.00, en Termiten Lében auf Ceylon, neue Sttidien cttr Sorörfogie der Tfera van denzelmen, 
Ook heeft men maar de namen van Forel, Lubbocfc, Wasmann etc. te hooren om te weten 
bil welke uitgebreide, diepe en veelomvattende levens- en wereldkennis de' ware studie der 
Entomologie iemand voert. Dan begrijpt men niet eens hoe het mogetjjk is dal er nog insecten' 
laadjes-Entomotogen zijn! Meen niet dat ik een tegenstander beu van vormeukennis ; verre van 
daar; juist groot voorstander; maar men moet dit slechts als Bén facelje van de natuur-
edelsteen bosehouwen, en het leren zélf der wezens moei ons tot die vormenkennis brengen, 
maar niet de rangschikking hunner lijken. Wanneer echter de inseetenlaadjes-entomologen 
zich eens Ie hooi en te gras onledig houden met hel leven dor insecten din is 't, o parodie 
op nolMurstudie; alleen om hun »nut en schade voor cui(uur«l 

Door het aanknopen eu bestudeeren van hel laatst aangekondigde studiewerk van Dr. Holm : 
Enistohung des Denkvermogens» kocht en las ik mei even groot genot The animal mind by 
Washliiirn. n li:elliook of Comparative psijcholoijij (The animal behavior series Vol 11) New York 
L909 ± ƒ .'t. (.'iliO blilz.). Dit boek geeft levens een aardige literatuurlijst over dit onderwerp 
van ilH nummers, In vereeniging met de lijst van .10 nummers in de »Naturwi.ssenschaftl. 
Wochenschrift No. 51, 1910 over hetzelfde onderwerp heeft men mi een prachtige gids. Dit 
is wel noodig daar dit interessante hoofdvak der Zoölogie thans helaas nog beelemaal niet. 
aan onze Üniversileilen gedoceerd wordt, terwijl een zee van studieuerken er over bestaat 
waarin een beginner makkelijk verdrinken kan. De diereupsyebologie van tegenwoordig beval 
drie richtingen; l. de richting van hen die vinden dat. bewustzijn aan alle dieren toekomt, 
(b.v. Claparide, die geest en lichaam parallelen vindt die apart, bestudeerd moeten worden, 
Rorcl, monist, die geest en liehaani 2 aspecten van dezelfde realiteit, vindt, en volgens wien 
een atoom zelfs een psychisch aspect beeft; Wasmann, interactionist, die verband aantoont 
tusschen geest en lichaam; van vroeger behoort Montaigne hiertoe. 

2. Van hen die vinden dat bewustzijn alleen aan die dieren toegeschreven moet worden, 
wier gedrag zekere eigenschappen vertoont, die blijk geven van verstand, (Loeb, Jordan). 

:t. Van hen, die beweren dal wij geen verlrouwlniar bewijs van verstand bij een of ander 
dier hebben, en die daarom vergelijkende psychologie willen negeeren, füeer, Bethé, Ziegler, 
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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. 

I'eorinele Groningen: L. F. Britzel, Landbouwer, Usquert; A. E. H. Swacn, Lector Rijks
universiteit, Groningen; P. W. v. d. Burg, Arts, Grijpskerk. Provincie Oeerijsel: J. B. Bernink 
Onderwijzer, Denekamp. Provincie Gelderland: C. Dasse Hesselink, Partic. Vogelliefhebber, 
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
fotograaf, Geil. Oude Gracht 47, llaarlon. Provincie Limburg: A. F. v. Beurden, Laudmeter v. 
h. kadaster, Ie Secr. Prov. Gen. «Limburg», Boormond. 


