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zijn jongen, en de buit bedroeg 800 insecten; de ouders gebruikten 600 insecten, zoodal de 
familie per dag 1400 insecten verdelgde, dat geeft per maand 42,000 stuks. 

In het laatste nummer van «De Levende Natuur» vraagt Lecfmans of het mogelijk is, dal 
er een gewone hop aan boord gevangen werd in de Golf' van Aden. Dit dunkt mij wel; het 
is dezelfde opmerking als de Ornitholoog Frank Finn beschrijft gedurende zijn zeereis naar 
Achter-Indië van Engeland uit, gedurende welke onzo gewone nachtzivaluw midden op den 
dag op den vollen oceaan om het schip vloog en zelfs op het schip verscheen. Stel u voor een 
absolute nachtvogel bij ons, die op den trek lijden lang om de stoomboot heen vliegt midden 
op den dag, en zoo lam is dat hij onder 'l vliegen hel schip letterlijk met zijn vleugels aan
raakt, en alle fijne veerteekeningon Iaat zien. Dit verschijnsel van de nachtzwaluw heeft Finn 
driemaal op ver schillende lijden waargenomen. Hel verschijnsel met de hop is dus zeer goed 
mogelijk, en de nieuwe Naumann noemt vele gevallen op van hel vangen van de hop in open zee. 

Schuster maakt in de Ornith. Moimlsberiehle, April' 12 de zeer juiste opmerking dal bij de z.g.n. 
«spottende vogels» vele geluiden «hun eigen, karakteristieke geluiden» genoemd worden, 
zonder dal dit waar is. Die geluiden zijn vaak nagebootste geluiden van buitenlandsche vogels, 
die ze in den winter in 't Zuiden leeren. Zoo hoorde Schuster de grauwe klamvier in O.-Afrika 
zingen gedurende onzen wintertijd, en hij ontdekte toen, doordal hij vele Afrikaansche vogel
geluiden leerde kennen, dat de z.g.n. «karakteristieke» geluiden van dezen grauwen klauwier, 
nagebootste Afrikaansche vogelgeluiden waren. 

Zoo ziel men, dat eon algemeen verbreid, overal geaccepteerd idee plots geheel omver
geworpen kan worden door zuivere waarnoming. Eu dat gebeurt juist nog al eens met die 
z.g.n. algemeen geaccepteerde dingen, d i e . . . héél zelden werkelijk waargenninen 7.i\\\. Zoo ook 
het overal weer geciteerde en door ieder geloofde en door «men» uitgerekende (!!) verschijnsel 
dat bij vogels de mannetjes ver in de meerderheid zijn, en dal daarom hel vogelvangen voor 
kooien niet schadelijk is. Dat klinkt zeer imponeerend en voer vogelvangers heerlijk, maar 
«is 't waar*'? en waarop steunt die bewering? 

I>r. Heinrolh betwijfelt het feit zéér (in de Monatsberichte No. 9; 1912) en laai dit zien 
door gegevens en toont aan dat allijd weer de paar zelfde gevallen geciteerd en herciteerd 
worden om dat zoogenaamde overwicht der mannetjes te goneralisoeren (ten voordeele der 
vogelvangers!) 

Een volgenden keer over pas ontvangen nieuwe uitgaven. 
Dordreelit. P. J. BOLLEMAN VAN DEK VEEN. 

De Hollandsche aquatica-nesten van Löbbecke-Thienemann. — Naar aanleiding van wal de 
heer Van Pelt Lechner opmerkte (Zie »D, L. iV.« XVH pag. 203) over de strenge eischen, 
die Thienemann stelde, om tot de zekerheid van een vogelsoort te besluiten, zou ik daar
tegenover op enkele vergissingen van dezen auteur willen wijzen, die m. i. lot voorzichtigheid 
mogen stemmen, bij hel raadplegen van Thienemann's werk, althans waar hel twijfelachligo 
gevallen betreft, als het broeden van Calamodus aquatica (Gm.) in Nederland. 

Een dezer dagen kwam mij de «Örnithologische Briefe» (1881) van E. F. von Homeijer — 
»ein köslliches Buch«,') volgens Dr. Kurt Flöricke -^ in handen. Leerzame lectuur in velerlei 
opzicht! 

Uit de enkele brieven van Thienemann aan zijn vriend Von Homeijer, in dit werk afge
drukt, blijkt allereerst, dat Th. zelf — ook al ten gevolge zijner minder gunstige gezondheid 
--, weinig in slaat was lot persoonlijk waarnemen en verzamelen, zoodat hij veelal geheel 
moest afgaan op mededeelingen hem door derden verstrekt. 

Dit is op zichzelf al een groot bezwaar: «On n'esl bien, servi que par soi-même», maar 
een gevolg was ook, dal Thienemann van sommige eieren, die hij in zijn werk afbeeldde, 
een veel te licht gekleurde reproductie gaf, omdat hij de natuurlijke kleur der gevulde eieren 
nimmer gezien had. 

Maar om nu op enkele vergissingen te komen, die te wijten waren aan Thienemann's 
vertrouwen in derden gesteld. In een brief, dato 1 December 1845, O. B. pag. 92, schrijft 
Thienemann over een ei van Scolopax gallinula (hem door Von Homeijer verstrekt en waaromtrent 
deze in een noot opmerkt: «Dies Ei war von mir selbsl genommen und der ausserordentlich 
zalime Vogel mehrmals auf dem Neste heobachlet»): »Isl 1'ür den Vogel gross, schliesst sich 
aber doch ziemlich an Sc. frenala und gallinago an. Das Exemplar meiner Sammlung erhielt 
ich vom verstorbenen Grafen zu Munster welcher mir versicherte, den Vogel beim l\este 
geschossen zu haben.*) Es weicht vondem Ihrigensehr. abund muss einem andern Vogel angehören.» 

Wat moet men nu gelooven. Was de berichtgever onbetrouwbaar of geeft zelfs het 
schieten van den vogel bij het nest nog geen voldoende zekerheid? 

') Dr. Kurt Flöricke, Dcutsnhes Vogelbuch (1907) pag. 12J. 
3) Cursiveering van Von Horaeyer. 
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Een anderen keer (22 Febr. 1847) O. B. pag. 97 schrijft Thienemann: «Ich war diesen 
Winter so gh'icklich. aus der astrachauischen Steppe eine grosse Eiersendung zu erhalten, 
wo neben vielen auch bei uns haufigen Arlen auch Muscicapa parva, Slurnus unicolor, Sylvia 
lanceolata, Saxicola leucomela, Alanda latarica, Emberiza caesia u. s. w. sich beland: ein 
Zuwachs meiner Sammlung der sohr willkommen war.» Homeyer merkt echter in een noot 
bij Slurnus unicolor op: «Hal sich nicht bestatigt» en bij Emberiza caesia, in een tweede 
noot: «1st Emberiza hortulana « 

Dit nu zijn enkele vergissingen, die Th., althans waar het 't Scolopax gallinula-ei betreft, 
nog bij zijn leven te weten kwam, maar de onvoldoende nauwkeurigheid, waarmede de 
personen, die gegevens en buil voor Th. moesten verzamelen, te werk gingen, wordt er 
zonneklaar door bewezen. Hoevele malen, vraagt men zich onwillekeurig af, zal er niet eene 
vergissing hegaan zijn, die niet meer opgehelderd werd! ? En dit overwegende, past het 
m. i. allereerst eenige scepsis in acht te nemen tegenover de Hollandsche aquatica-nesten 
van Löbbecke, op grond der vroeger reeds door mij medegedeelde redenen (Zie /). L. N. 
Jaarg, XVH pag. 213, all. 4 vlg.) Een merkwaardig onjuist inzicht — stellig evenzeer T 
gevolg van onnauwkeurige mededeelingen van ï h ' s helpers — komt ook voor den dag in 
een schrijven van Thienemann; dato 1 Augustus 1849, 0. B. pag. 101. Th. sclirijfl daar : 
«Wegen Sylvia palustris, pinetorum und arundinacea will ich mit Urnen nicht disputiren; 
friiher hieft ich sie für versehiedenen Arlen, da mein Gesichtskreis noch heschranklor war; 
jetzt, da ich diese Vogel in ihrer weiteslen Verbreitung und unler den verscluedenslen 
Vei'haltuissen kennen gelerul habe, isl in mir die Überzeugung test geworden, daso es doch 
mir eine und die sclbe2) Art sei.» 

Hieruit ziel men dus, dat Thienemann (in 1840 n. b!) de Kleine karekict en de Boschriet-
zanger voor één en denzelfden vogel hield en dat nog wel niettegenstaande Hcchslein reeds 
in 1803 de Hoschriolzanger ,üs aparte vogelsoort had afgescheiden. Alle voorname auteurs 
tusschen 1803—1849 volgden ifechslein dan ook na; ik zou slechts willen wijzen op: Naumann 
(1819), Temminck (1820), lloie (1828) Gloger (1831), Koyserling de Blasius (1840), Schlegel (1844), 
Vriderich (1849) enz. 

ïhioneraann echter hield hardnekkig vast aan zijne onjuiste meening. Had hij slechts 
ééns in zijn lerm, beide vogels in do vrije natuur hooren zingen, dan ware stellig ook Thie
nemann bekeerd geweest. Helaas! ook Th. scheen meer ornitholoog van de groene schrijf
tafel dan ornitholoog van de groene wel te zijn. 

Waarom ik meende goed te doen, dit alles mede te deelen-.' 
Niet om aan de groote verdiensten, die Thienemann ongelwijfeld bezat ook maar in 't 

minst afbreuk te doen — ik zou het niet willen, ik zou hel niet kunnen en het zou niij in 
de allerlaatste plaats passen —, maar énkel en alléén om aan te toonen, dat in gevallen, 
waar twijfel roden van bestaan heeft, een beroep op Thienemann als autoriteit niet voldoondo 
geacht mag worden. 

Met "Ipse dixit» komt mij voor immer een gevaarlijke leuze te zijn, waar hel Thienemann, 
en méér nog waar het diens helpers betreft, lijkl ze mij dubbel gevaarlijk, denn auch sie 
waren nicht ohne Fehler ! 

Ede (G), . .1. L. F. DE MEI.1ERE. 

A A N G E B O D E N : 
Zaden van: linpatiens parviflora. Dallira stramoniiim, Digitalis purpurea, Silene conica, 

Oenothera l.amarckiana, Orobanclie hedorae, Anchusa ochroleuca, Cirsium arvensis (albino), 
en verscheidene schelpen. 

In ruil voor zaden van: Orchis mililaris of Insca, Pnhnonaria officinalis, Plataulliera 
montana. Silene gallica, Corydalis Inloa, planten van Pinguicula vulgaris, Polygonatum multi-
tlorum, Gentiana pneumonanthc, benevens minder algemeeno schelpen of potrefakten. Adres:. 
II. Heerink van Cheribon, Nieuwe Gracht 100, Haarlem. 

«Do Levende Natuur», jaarg. 15, gob. /2.5I), jaarg. 16 in all. / 2.O0. Thijsse on Tepe, «Hel 
Intieme Loven dei- Vogels»/" 2.50, tOmgangmel Planten* /'2,50, lleimans en Thijsse, "Van Vogels 
Vlinders en liloemen», «In 't Hosclm, «In do Duinen», «Hei on Donnoii» en »In Sloot en Plas» a 
ƒ-1.00. Ileimans eüü ons Krijtland... /1 .50. Alles als nieuw. Adres: II. C. van der Poel, 
.Inlianalaan d 145a, Velp (O.). 

«Populftre Astronomie» van Newcomb—Engelman, nieuw ex.,/" 6.—. «Natuurlijke Historie 
van Nederland». «De Weekdieren en lagere Dieren» door Dr. .1. A. Ilorklols. «De gelede Dieren» 
door Dr. S. G. Snellen v. Vollenhoven. «Leerboek der Plantkunde» door Dr. II. Hos. «Planten-
Atlas» door Dr. li. .1. Lalkoen, tegen aannemelijk bod. Adres: .1. Ilöbel, Wormerveer. 


