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van Amerikaansche vogels maak ik opmerkzaam op de zeer goode: Color Key to North American 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 voorbehoud 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 gehouden, 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 («Forlpflanzungsgeschichte», 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,

AANGEBODEN.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 ƒ 9 ; vracht voor kooper.
Adres: Mr. ,1. A. E. Rink, le Vught.

GEVRAAGD:
Verkade's plaatjes van de .laargetijde-Albums, «lilondo Duinon«, «Route Wei» en «Naardermeer*. 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.

