
454 DE LEVENDE NATUUR 

en Polyporus Sohweinitzii, Trametes ruliescens, en eene ft'aaie verzameling van Daedalea 
quercina. 

De betrekkelijk groole afstand van Arnhem tol Leiden, en hel feit, dat het materiaal 
na eerst verscheidene dagen tentoongesteld te zijn, pas geconserveerd kon worden, zijn er 
oorzaak van, dat er nog niet meer voor de verzameling kon behouden blijven. 

Wanneer hel plan doorgaat, het volgend jaar in Den Haag eene tentoonstelling te 
houden, zijn in dit opzicht de omstandigheden veel gunstiger. 

Doch ook afgezien hiervan vertrouw ik, dat uit dit verslag voldoende moge blijken, 
hoe eene d.g. tentoonstelling, zoowel voor de studie der mycologie als voor de verbreiding 
van de kennis der paddestoelen van groot nu kan zijn. 

H. A. A. v. D. LEK. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. ») 

No. '28. 

Man muss sich an die Natur halten, und wenn die Erklii-
rung einer Erscheinung, moge diese noch so ansserordentlich 
sein, fehlt, die Begründnng durch die Natur wird stets 
genligen. POMPONACE. 

Het is zoo vreemd dat vele menschen, die zich toeleggen op de bestudeering van mensch 
en mepschenleven, ziel en geestesleven, deze studie niet opvatten als elk andere, n.1. van de 
diepste bronnen af, maar aan het eindpunt beginnend (he} mcusc/jenleven) met de deur in 't 
huis vallen en daardoor het grootste gedeelte van het studie-onderwerp niet begrijpen en de 
rest verkeerd verklaren, omdat zo alle overige levende wezens (waaronder ook de mensch 
thuis hoort) totaal negligeeren. Zoo is de dwaze toestand ontslaan, dat er gesproken wordt 
van „zielkunde" kortweg, en dan bedoelt men alléén de zielkunde van die ééne levende wezens
soort „de mensch" en daartegenover van „dierlijke psychologie" (of planten-psychologie ook 
al), en dan sluit men den mensch uit; een even dwaas en onwetenschappelijk standpunt als 
men vroeger had bij de medicinale studie aan de Universiteiten (en de resten zijn er heden 
nóg van te bespeuren in allerlei vorm en graad), waarbij „anatomie", „physiologie" etc. alléén 
mtnschelijko anatomie, mènschelijke physiologie boleckende, die men, gehéél uil haar verband 
gerukt, apart bestudeerde in plaats van hel te beschouwen zooals het is: n.1. één enkele 
phase van een oneindige reeks verschijnselen, waarbij de phasen van elk levend wezen slechts 
door de levensfuncliën verschillen, maar op één basis rusten en uit elkaar moeten afgeleid 
worden wil men ze begrijpen. Er zijn vee! van dergelijke bekrompen of onderwelsche stand
punten nog (b.v. om „geschiedenis" te noemen de historie van énkele landen en volkeren, die 
icy in onzen misplaatsten hoogmoed „beschaafde" volkeren vinden, en daarbij niet te denken aan 
de «geschiedenis» van die vele volkeren en volksstammen, wien wij niet eens, als 't ware, het 
récht geven om eën «historie» te bezitten van eervolle overwinningen en treurige nederlagen, 
zoodat deze feiten dan maar gerangschikt moeten worden onder het algemeene vak «volken
kunde», waartoe onze «historie» ook gerekend behoorde te worden zonder aparten tlteb. Maar 
om terug te komen op de geeslcs- en zielkunde van mensch en dier, zin') hèèl juist zegt de 
groote dierenkenner Thompson Seton: «Dem Menschen ist nichts eigen, woven das Tier nicht 
wenigstens eine Spur in sich trüge, und die Tiere haben keine Gewohnheit und keine Eigen
schaft, die der Mensch nicht bis zu einem gewissen Grade teilte.» 

Dit heeft, de Psycholoog Pierre llnclirt-Souplel*) bok ingezien, dat men niets van zich zelf 

') Voor Oinithologen Is misschien oen aardig boricht dat er dezen zomer oen zwartgrauwo vliegenvangor (Mua-
cicapa atricapllla) een week of \ achter elkaar dageliiks in mijn tuin vertoefde. Zeker eon zeldzame verschijning in 
Nederland. 

a) In donzelfdon geest zegt Hoivanl Moorr ia zijne »Universeelo Vorwantscbaptt: i-lV zielkunde, evenals alle andere 
wetenschappen, is snel bezig zich los te maken van de gedachte alsof men zich uUslnitend behoorde bezig te houden 
met veraehijnselen, op den mensch betre'tking hebbende. Zij maakt zich gereed een vergelijkundo wetenschap te worden. 
Z() is tot het inzicht geraakt, dat de monschelijke geest elechts een enkele loot is van iets dat zijn vertakkingen dooi
de gansche dierenwereld hooft, on dat, teneinde haar onderwerp te verstaan, zij zich vertrouwd moot maken met het 
gansche veld van verschijnselen. Hand aan hand met de physische evolutie Is de psychische evolutie voortgeschreden. 
bc natuur en de geest van den mensch staan evenmin op zich zelf als 'smonschoo anatomie en physiologie». 
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en van een mensch in 't algemeen kan begrijpen en daardoor het menschenleven en zijn 
gewoonten en manieren ook niet kan doorgronden als men de dieren, en het dierenleven niet 
door en door bestudeerd heeft- In zijn door den Duitschen psycholoog Friedrich Streissler 
in 't Duitsch bewerkte boekje nUntersuchungen über die Psychologie der Tiere« {neaeox-pevimen-
telle Methode zur Klassiflkalion der Arteii nach psyohölogischen Gesichtspunkten) zegt hij 
dan ook in zijn hoofdstuk over «de grondregels van het psychische levent, op p. 176: «Hebben 
wij nu daarmee gezegd, dat voor ons de Psychologie der dieren geheel verklaard is? Zeker 
niet. Al worden er ook nog andere wetten gevonden, die nog betere verklaringen geven dan 
de ons bekende, zoo bezitten de dieren toch nog capaciteiten, die van die van den mensch 
verschillen, en die ons bijna onverklaarbaar moeten blijven, omdal wij geen ervaring daar
omtrent kiinnen hebben, daar wij ze moeten ontberen. Zoo is het bekend, dat kikvorschen 
een bijzonderen speurzin hebben, om te vinden in welke richting water gevonden kan worden, 
al is de afstand ook eenige kilometers. Hoevele zoologische feiten blijven onverklaard! Waarom 
trekt het licht visschen en inseklen aan? Welke oorzaak heeft de inwerking van muziek op 
Reptiliën? Hoe kan een hond het humeur van zijn meester beoordeelen, ja zelfs nog vóór dat 
hij voor hem staat? wij hadden eon zoor govoeligen hond, die zonder do zweep slechts dan werkte, 
wanneer hij wist dat ik in zeer goed humeur was. Hij vergiste zich nooit in zijn oordeel. Hoe 
kan hij mijn gemoedsstemming weten? Ik weet het niet, en dit geval gaf ons opnieuw gelegen
heid te constateeren, hoe verwonderlijk het probleem der onbekende zinnen is, die bij de dieren 
ongetwijfeld aanwezig zijn. Hel behoeft geen verdere verklaring om aan toonon, hoe het geeste
lijke mechanisme der hoogere dieren, dat wij in dit boek door dressiiurexperimenten hebben 
blootgelegd, ons het inzicht opent voor het veel gecompliceerdere machanisme van den menschelijkcn 
geest; sommige beroeringen van het menschelijk zenuwstelsel komen overeen met de oor
spronkelijke instincten van de lagere dieren, en andere trillingen met hel verstand der hoogere 
dieren, en weer andere mei de afgeleide instincten; maar al doze verschijnselen bereiken bij 
den mensch een gecompliceerdheid en volkomenheid die nog moeilijk is te ontwarren. Maar in 
ieder geval begint het probleem helderder te worden; het ontstaan der gedachten, die wij in 
hun begin bij de dieren bestudeeren, wordt begrijpelijker. De dressuur veroorlooft ons als het 
ware de afzonderlijke radertjes van het dierlijk verstand uit elkaar te nemen, en wij hebben 
ons slechts dit raderwerk in de grootste perfectie te donken, om een verklaring van den 
menschelijken geest te vinden. 

Aan den anderen kant leeren de aan den mensch direct gemaakte observaties, dat de 
mensch aan dezelfde ivctten onderworpen is als hel dier. Wat ivij langs e.rperimenteelen weg 
bij de dieren hebben vastgesteld, blijft evenwaar ivanneer wij het op ons zelf toepassen. Is de op
voeding en hel wennen aan allerlei dingen, ook niet een ware dresseerschool ? Hebben wü ook 
niet bij den mensch vastgesteld, dat bepaalde bewegingen, die wij ons eerst met behulp van de 
intelligentie eigen hebben gemaakt, later geheel onbewuste reflexbewegingen worden ? Zoo is het; 
de mènschelijke en de dierlijke opvoeding zijn anoloog. Men leert de dieren eenige bewegingen op 
ongeveer dezelfde wijze, als men hel kind de Latijnsche en Grieksche deklinaties bijbrengt. Zooals het 
kind eindelijk zoo ver is gekomen, dat hij mot volle zekerheid als de phonograaf de deklinaties en 
conjugaties geeft, zoovaak men zo opoischt, zoo regeert de soldaat instinctmatig zijn wapen, zoo 
speelt de pianist zonder op zijn vingers te letten en zoo brengt de verzenmaker de woorden 
van zijn taal bijna onbewust volgens bepaalde regels in de vereischte versmaat.» 

De actieve en zoo sympathiek-enthousiaste Prof. France geeft ons dagelijks heerlijke vruchten 
le genieten van zijn leven voor en in de natuur. Hij heeft zijn mooi geschreven en fijn geïllu
streerd boek dat getiteld is: «Die Alpena (Leipzig Thomas in 40 af lev. a 30 cent) reeds tot 
de 10de aflevering gebracht. Ik vind het een mooi boekwerk. Afdeeling I met 14 hoofdstukken 
behandelt het geologische en klimatologische gedeelte; afdeeling II het biologische gedeelte 
in 19 hoofdstukken; afdeeling III het alpinistisch—historisch gedeelte in 19 hoofdstukken. 
Dezelfde schrijver redigeert mede het verbazend aardige lUdschrift: «Die Kleinwelta, Organ 
der Doutschen mikrolog. Geselschaft, een orgaan dat natuurkennis bijbrengt op grond van 
zelf bearbeide kennis. Het bijvoegsel: «Der Natiiiirforscher« geeft regelmatige overzichten 
over den geheelen vooruitgang van de natuurwetenschappen en natuur-philosophie. Het tijd
schrift «Die Kleinwelt» is ook vooral zeer geschikt voor Aquarinmmenschen, en Enlomologen. 
Br. Konrad Guenlher hoeft een mooie daad gedaan door hel schrijven van zijn in 1911 te 
Leipzig uitgegeven boek: »Einfiihriing_ in die Tropenwelts (4.80 M.) dat niet slechts is oen 
reisverhaal van zijn onderzoekingstocht op Ceylon, maar aan do hand van zijn «Beobachtun-
gen und Betrachtungen» op dit eiland, den lezer »das Wesen des Tropischen überhaupt» wil 
schilderen en verklaren. Hol is van de boeken, die ik tevens over Ceylon bezit (het klassische 
werk van Ransonnet Villiers en dat van Haeckel) zeker niet het mindere. Karel Nennzig gaf 
de 5de druk uit van zijn bekend en mooi werk over »Einheimische Stubenvögeh (Magdeburg 
1913) met nóg meer illustraties, die van hem een zeer groote bekoring bezitten. Deze 5de 
Irnk is nog grootere hulp dan de 4de (ik bob zo beide) en dat zegt héélwat. Voor kenners 
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van Amerikaansche vogels maak ik opmerkzaam op de zeer goode: Color Key to North Ameri
can Birds bij Chapman in nieuwe uitgave van 1912 door mij aangekocht. De plaatjes haddon 
wat beter gekleurd moeten zijn, zells in deze goedkoope uitgave {f 7.75.) 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

F. A L. Thienemann's betrouwbaarheid als Oöloog. — Het artikel van den heer J. L. F. de 
Meyere in «D. L. N.« van 15 December 1912 (pp, 383/4i geeft mij aanleiding tot de volgende 
opmerkingen: 

1°. dat het zéér zeker niet te ontkennen valt, dat er in Thienemann's Werk afbeeldingen 
voorkomen, die de natuurlijke kleur niet juist weergeven; dat men daarbij echter in 't oog 
diene te houden, dat de techniek op dat gebied toenmaals nog niet vermocht alle mogelijke 
kleurschakeeringen zóó weer le geven, als Thienemann zelf wel gewenscht zal hebben; 

2°. dal hel m. i. alleszins verklaarbaar is, dal Thienemann ter zake hel ei van Scolopajc 
gallinula op een gegeven oogenblik zich hield aan een ornilholoog als E. F. von Homoyor 
was, on dat zijn verzoek aan dezen laatste (volgende op den door den heer do Movere uit 
don brief van 1 December 1845 geciteerden zin), luidende: «lm nachslen Frühjahre worden 
Sie hofl'enllicb mehrere erlangen, nm die niögliclien Abweichungen kennen tu Irmem, ») m.i. 
er wel voor getuigt, dat Thienemann door het" bezit van het bewuste ei, van Graaf zu Miinsier 
afkomstig, zich nog volstrekt niet had voorgesteld het ei van Sc. gallinula te kennen, namelijk 
zóó, als hij dat voor zich zelf eischte, en er wel in geen geval dan onder het noodige voor-
behoud eventueel voor zijn Werk van zou hebben gebruik gemaakt; 

'd". dat eieren, uit de Aslrakansche Steppe afkomstig, primitief door Thienemann, op gezag 
zijnor Correspondenten, ten onrechte voor die van Slurnns unicolor en Emheriza caesia ge
houden, als zoodanige niet door Thienemann in diens Collectie zijn ingelijfd, aangezien de 
Catalogus daarvan bij die soorten uitsluitend voorwerpen resp. uit Sardinië en Griekenland 
vermeldt, hetgeen m.i. er voor pleit, dat Thienemann ten slotte voor zijn Work door derden 
verkregen materiaal en inlichtingen niet lichtvaardig lienutte; 

4l). dat Thienemann, indien zijn gezondheid hel gedoogde, gaarne zijn studoerkamer tijdelijk 
verliet en dit o. a. deed om van Dresden naar Holland te rei/.en [geen kleinigheid in dio 
dagen), waar hij Kleine Kurekiet en Boschrxetzaiigcr tegen elkaar hoorde zingen («Forlpflan-
zungsgeschichte», pag. 192); dat hij die ook daarna als «Abarton» van één soort, met in 
elkander overgaande nido- en oölogische verschillen (welke hij niet over het hoofd zagi blMf 
beschouwen, in casu dus zijn «soortbegrip» tegenover dal van Bechslein e. a. niet wilde 
prijsgeven, m.i- in geenerlei opzicht afbreuk kan doen aan Thienemann's betrouwbaarheid 
waar het b.v. diens mededeelingen aangaande het voorkomen van den Walerrietzanger in 
Nederland geldt; 

5°- dat ik ten slotte gaarne verklaar, het met den hoor De Meyere eens te zijn, dat «juraro 
in verba magistri» een gevaarlijk ding is, hetgeen Dr. Thienemann ons zeker zou hebben 
toegestemd. 

Arnhem, Januari 1913. A. A. VAN PELT LECHNER. 

•) Door mij gecui'siveord. v. P. L, 

A A N G E B O D E N . -
Voor den meestbiedende boven de 20 guldon: 2 stereoscopes en 108 sleroscope-plalen 

(geographiseh en natnnrhistniiseh), zoo goed als nieuw, uitgave Underwood, London, gekost 
hebbende / 48. Adres P. Franke, Twijnslraat 79 bis, rtrocht. 

0 jaargangen, XI—XVI, van B. L. A., in afleveringen, voor ƒ9 ; vracht voor kooper. 
Adres: Mr. ,1. A. E. Rink, le Vught. 

G E V R A A G D : 
Verkade's plaatjes van de .laargetijde-Albums, «lilondo Duinon«, «Route Wei» en «Naarder-

meer*. brieven met opgave van prijs te richten aan G. Dassol, Horstraat 12, Groningen. 

Een bijenzwerm of -volk, met of zonder kast; desvorkie/end In rnil voor aquarium, 
boeken of anderszins. Adres: K. C. Schalkers, Marnixkade 29, Amsterdam. 


