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is op 't eind dier maand «uitgelegd.» In Mei zal elk van haar nog test een vol «broed», van 
4, in een nestje kunnen hebten. En de jonge kieviten zijn spoedig «vlug», zoodat, als de 
maaltijd er is, de zeis hun weinig meer schaden zal. 

In hel Friesch heet een kievit een «Ijeap»; in de Friesclie gemeente Opslerland (een 
streek, waar veel «Ijeapen» voorkomen) ligt zelfs een dorp, dal er zijn naam aan ontleent, 
Lippenhuizen. Wie geen Fries van geboorte is, zal het moeite kosten het woord «Ijeap» 
behoorlijk uit te spreken. De oude Friezen herkenden vroeger hun vijanden, de Saksers (die 
zich wel eens voor Friezen wilden uitgeven), door hun te laten nazeggen: 

«Fjouwer lottre kleare Ijeap-aeijen yn 'n fenneherne yn ion nest.» 
Wie dat niet na kon zoggen, was geen oprechte Fries en werd dus heel vaak omhals 

gebracht. Het ging er dus moe, als met den Efraïmiel, die 't woord «schibboleth» niet kon 
nazeggen. 

Amsterdam, D. ZOOLSTRA. 

') «Vier zuivere, onbebroede kievitseieren in een hoekje van 't land in een ncs t t 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

Dat de reeks der organismen in het zoogdier en 
bepaald in den mensch haar toppunt zou bereiken, is 
niets dan een ijdele waan, en het geloof, dat wij men-
schen ook in natuurwetenschappelijken zin de hoogste 
plaats onder de dieren innemen, is niets dan anthro-
pocentriscli zelfbedrog. DR. FRANZ. 

Dit, anlhropocentrisch zelfbedrog speelt massa's menschen en zelfs vele natuurvorschers 
leelijke parten. In een ander tijdschrift heb ik voor een paar jaar al eens uitvoerig stilgestaan 
bij liet feit, dat hierdoor zooovele fouten voorkomen in de oudere psychobiologische werken 
(om b.v. een dier als «laf» te kenschetsen omdat hij schapen eet, omdat men een wensch 
van jaf/ersstandpunt, »laf« zou noemen als hij liever een schaap aanviel dan b.v. een tijger, 
om zich voedsel Ie verschaffen, terwijl het dier schapen aanvalt niet uit lafheid, maar omdat, 
zijn lichaam van nature gebouwd en ingericht is, om schapenvleesch te verteren; of, om nog 
een tweede voorbeeld te noemen, door een rups «vraatzuchtig» te noemen in afkeurenden, 
minachtenden zin, omdat hij door als masker veel te eten en zijn vetlichaam te vullen, voor 
zijn poploekomst moet zorgen, hetgeen juist een heele normale en door de natuur tedoelde daad 
is). In dit artikel wilde ik het anthropocentrisch zelfbedrog behandelen van het begrip xhoogcr 
en lagcru in de studie der organismen, naar aanleiding van een geschrift van Clifford Dobell: 
»7'/(P Prinotples of Protittologyv. in 't Archiv lïlr Protistenkunde, Band XXIII, 1911, en besproken 
in de Naturw. Wochensclirifl 5 Mei 1012. Ook bovengenoemde Dr. Franz schreef over dit 
onderwerp in de Deutsche Bevue Febr. 1911 en zei b.v. zéér juist het volgende: «De woorden 
•diooger» en «lager» van dieren- en plantenontwikkeling hebben alleen zin in vergelijking 
met de organisatie van den mensch; op zich zelf hebben zij geen beteekenis. Als wij dus 
een organisme tol de hoogere rekenen, een ander tol, de lagere, dan noemen wij daarmee 
geen wezenlijke, immanente eigenschap van het dier of de plant, maar alleen een betrekke
lijke, om zoo te zeggen een toevallige, want in hoeverre een dier op den mensch gelijkt, is 
voor het dier iets zuiver toevalligs. Hel is geen juiste nuluurbivi-lioKwing te beweren, dat de 
zoogdieren hooger georganiseerd zijn dan de vogels, of de amphibiën hooger dan de visschen; 
veeleer leidt deze wijze van spreken er licht toe, om aan deze dieren eigenschappen toe te 
kennen, die zij in werkelijkheid niel bezitten. 

Vaak hoort men meeningen verkondigen, waaruit men zou moeten opmaken, dat de 
spreker in den waan verkeert, dat hel hoogere arganisme beter aangepast, volmaakter zou 
zijn dan hel lagere; ja, de woorden hooger en lager worden dikwijls gebruikt als beteekenden 
zij hetzelfde als volmaakten onvolmaakt! Maar ook dit, is een waan, welk organisme is dan het 
volkomens!, welk leven is het beste'? Ja, als men uitgaat van het axioma, dat de mensch het meest 
volmaakte schepsel is, dan zijn natuurlijk de overige schepselen des te meer volkomen, 
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naarmate zij meer op den mensch gelijken, en dan komt men op de geijkte volgorde terug, 
maar dan blijkt opnieuw, dat men daarbij geen immanente eigenschappen der organismen 
tol leiddraad gekozen heeft. Objectief kan men nooit hel bewijs leveren, dat bijvoorbeeld een 
gewerveld dier volmaakter georganiseerd is dan een ongewerveld, want reeds uit het begrip 
«volmaakt» blijkt dat het alleen beteekenis heeft voor den mensch. Zonder vrees van te 
dwalen kan men gerust beweren dat een alles overziende, niel menschelijk georganiseerde 
geest, die de organismen op onze planeet voor het verschijnen van den mensch beschouwd 
iiad, nooit op het denkbeeld zou gekomen zijn, den zoogdieren de eerste plaats toe te kennen 
als de hoogst georganiseerde klasse van dieren; dan zou er van de rangschikking van lagere 
en hoogere, van de opklimmende reeks van «amoebe lot mensch» nooit sprake geweest zijn. 
Alle levensvormen zijn in hun soort volmaakt; overal zien wij een op aanpassing berustende 
harmonie tusschen organisatie en levensverrichtingen. De mensch is, natuurwetenschappelijk 
gesproken, geen hooger georganiseerd of volmaakter wezen dan eenig ander organisme». 

Aldus Dr. Franz. En thans zegt Cliübrd Dobell in het genoemde artikel eveneens: »Als 
gewichtig punt van mijn gedachtengang wil ik in 't kort nog even nadrukkelijk zeggen, dal 
wij bij 't spreken van «hoogere» en «lagere» organismen ons onwillekeurig en verkeerdelijk 
hebben laten verleiden dat als «hooger» te beschouwen wat in waarheid slechts «mensche-
lijker» beteekent; niel slechts in 't dierenrijk, maar ook bij de plantenstudie, waar wij als 
de hoogste planten die beschouwen, die van de zoogenaamde laagste planten, de Protisten, 
het verste verwijderd zijn. Wat speciaal de plaats van den mensch betreft, zoo heeft onlangs 
Klaatseh (die Stellung des Menschen im Naturganzen) bewezen dat met betrekking der vaak 
relatief oorspronkelijke organisatie van het menschelijk lichaam, die zich b. v. slechts in 
weinige punten (b.v. voetvorming) als voortzetting van het apenlichaam manifesteert, in vele 
punten echter (b. v. de hand; de lengte der extremiteiten; veel minder gedifferentieerd gebit 
etc.) tegenover de apen en speciaal tegenover de Anthropoïden primitief is, de mensch thans 
niet meer de kroon der schepping is, dus niet meer de sluitsteen van het dierenrijk.» En 
verderop «Volgens welke, gezichtspunten noemt men het eene organisme hooger dan het 
andere? Wellicht volgens phylogenetisch standpunt"? De graad van scheiding der vormen 
trt het tijdsverloop kan echter geen werkelijk kriterium zijn, om te bepalen, of onder de nii 
levende vormen het eene dier hooger dan hot andere is.» En eindelijk (de rest laat ik weg 
omdat het precies gelijkluidend is met de geciteerde zinnen van Dr. Franz); «De ontwik
keling der hersenen, het hoofdzakelijke particuliere kenmerk van den mensch, is daarom 
tot nog toe ook een van de hoofdkriteria, om te onderscheiden, of een organisme hoog of 
laag ontwikkeld is. Al de genoemde punten, vermengd zelfs hier en daar met aesthetische 
beschouwingen, voeren tot zeer sterk subjectieve voorstellingen over het feit dat het 
eene dier hooger en het andere lager ontwikkeld zou zijn, voorstellingen die slechts 
geloofizaak en dogma's zijn. Ook de grootte der dieren speelt hier een rol; kleinere dieren 
worden gaarne ais lager ontwikkeld beschouwd dan grootere. Daardoor waren in Leeuwen-
hoek's dagen de mikroskopische dieren «verachtelijke kleine creaturen». Jennings (1906) ziet 
zich na diepe studie der amoeben tot de bekentenis gedwongen, dat hot slechts de kleinheid 
is, waardoor wij bij beschouwing van deze vormen niet de gedachte aan hen bezielende 
gevoelens van pijn, honger, begeerte etc. krijgen. Door de Prolozoén als lagere organismen 
te beschouwen is men tot het vermoeden gekomen, dat zij werkelijk «eenvoudigere» vormen 
zouden zijn, dichter bij de eerste levensvormen, die eertijds op aarde geleefd hebhen. Daardoor 
meende men, dat de studie der protisten de verschijnselen des levens in een elemenlairen 
vorm moesten openbaren, zoodat dit alles hier gemakkelijker te bestudeeren zou zijn. Deze 
meening is echter onwaar, ofschoon ze de grondslag van een groot deel van alle protozoen-
studie is, vooral wat betreft de physiologische studies. Mijn groote wensch is, dat de adjectieven 
«hooger» en «lager» zoo spoedig mogelijk uit het biologische spraakgebruik verdwijnen. De 
biologie zou er voordeel mee doen. In werkelijkheid zijn de prolozoën heelemaal niet y>eenvoiuUg« 
maar slechts zeer klein. En wat de protozoënsoorten aangaat, is het soms eenvoudiger een 
pseudopodium of een zweephaar zonder hulp van spieren en zenuwen te bewegen, dan een 
ledemaat met behulp van die weefsels'? Och kom.'» 

In De Lev. Nat. van 1 Febr. sprak de heer Portielje over de weinig goede afbeeldingen van 
Chlamydosaurus. Mag ik hem en anderen opmerkzaam maken op de prachlige afbeeldingen 
(een groote gekleurde door den auteur zelf naar het leven geteekend en geschilderd en 16 
schitterende photo's in allerlei standen en bewegingen) in hot schoone standaardwerk van 
Saville Kent dat in mijn bezit is, getiteld vThe naturalist in ^IwstratMtc-, London 1897, hoofdstuk 
III «Lizards». Voor kenners van de Kiviera kan ik met groot vuur aanbevelen hel pas in 
3den druk verschenen werk van den groeten bolanischen professor Strassbitrger: Streifzüge an 
der Riviera, geïllustreerd met 85 gekleurde afbeeldingen, 12 Mark. 

Voor degenen die een treffend goed beeld willen krijgen van het dierenleven in Afrika 
zooals het reilt en zeilt, zonder dal de dieren den toeschouwer merken, kan ik ter aandachtige 
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lezing aanbevelen het lezenswaardige tockje: Novellen aus der Afrikanischen Tierwelt von 
frit-. Bronsari von Schellcndorf Haberland 1912, Leipzig (ƒ 1.20). l)e sneue Entdeckungen über 
die Sprache der Tiere; ntit einem Wörterbuch der Tierspraehes von Gottfried Wenzel (Leipzig, 
Ehlert /1.20), is reeds in de Holl. lievue besproken. 

Kennen de lezers hel alleraardigste Ornithologisch-populaire tijdschrift van Dr. AFi(rt 
Ftoericke: Milteilungen über die Vogelwelt, Blatter für Vogelkunde en Vogelschutz a 4 Mark 
met gekleurde en zwarte afbooldingen en photo's, dat nu reeds in zijn 13den jaargang is 
gekomen"? De sBilder aus der InsektenweU* v. Fabre (Duitsche bewerking van het Fransche 
standaardwerk) zijn zoo pas in hun 3de deel verschenen. De Si/stematische bewerking der 
Amphibiën e)i Reptiliên van Europa door Dr. Schreiber is in zijn 2de geheel omgewerkte uitgaaf 
verschenen voor 30 Mark te Jena Herpetologia europaea, getiteld. De «Gellederte Welt» gaf 
onlangs een interessante studie over hel verbleeken van vogelkleuren in gevangenschap door 
de chemische inwerking van het steeds rijpe zaad wat ze dan alleen krijgen, terwijl de wilde 
vogels zaden in allerlei tijdperken van halve en heele rijpheid door elkaar eten, dus zaden 
van uiteenloopende chemische samenstelling. Schrijver kreeg b\] voedering met die zaden de 
mooie naluurkleuren weer terug: vooral door voedering met allerlei zgn. «onkruidftzaden. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DEB VEEN. 

Verbetering. — In afl. 24, blz. 550. staat op hel eind pebrea, dit moet natuurlijk zijn petrea 

Een libel op jacht. Naar aanleiding van hetstukje «Een libel op jacht in de schemering», 
pag. 480, vorige jaarg., wilde ik opmerken, dat dat bij een soort regel schijnt te zijn, n.1. 
Aeschna viridis Ev. In Pümpel: «Die Geradflügler Mitteleuropa's» staat bij genoemde soort: 
«Ze heeft de zeer merkwaardige gewoonte, eerst na zonsondergang te vliegen, wat geen 
andere libel doet», Ook in Alberda's (?) lijst in het Entom. tijdschrift staat ongeveer hetzelfde. 

Als het Aeschna viridis is geweest, is het dus niets buitengewoons. 
Davos. F. DE BOEB. 

Actias Selene. - In het Verslag van de Entomologische Club voorkomende in D. L. N. 
allevering 21, wordt vermeld dat ik een exemplaar van Actias selene Httbn, uit een bij ons 
in de vrije natuur gevonden rups gekweekt zou hebben. Dit is niet juist, ik kreng de rups 
van den heer R. Polak uit Artis. 

Amsterdam, Maart 1913. H. v. D. VAART. 
Vroege Zwaluwen. — 2 April arriveerde hier op bet oude nest de zwaluw. Daar zij het 

vorige jaar 24 April en daarvoor 20 April aankwamen, zou dit nu een der eersten kunnen zijn'? 
Alkmaar. 1). OOSTWOUDER. 

Even wilde ik u melden, dat ik op 3 April in Oudshoorn bij Alfen a/d Rijn ook reeds 
zwaluwen gezien heb. 

Leiden. W VAN OOBDT. 

Griend. — Misschien Interesseert het u nog te vernemen, dit naar aanleiding van uw 
artikel over Griend, dat bij de schippers aan de Friesclie kust een leeuwerik van het 
GrionderlAn in hoog aanzien staat, liet heelen onvermoeide zangers Ie zijn met een ongewoon 
krachtig geluid. Strooptochten om jonge leeuweriken kwamen vroeger veel voor. 

Den Haag. ' W. J. DIJK. 

Kwikstaartjes. — Ongeveer een maand geleden zalen hier 's avonds op een lak boven 
het water C vogeltjes, grijs op den rug, geel op de borst en lange beweeglijke staarten, 
doch geen kwikstaarlen, wel dezelfde tewegingen. 

All;maar. D. OOSTWOUDKB. 
Hel waren toch zeker wel: groote-gele-kwikstaartjes. TH. 

G E V R A A G D : 
Eieren of rupsjes van de zijderups. Porto's worden vergoed. Adres: A. Wartena, Winschoten. 
«Eerste beginselen van de Plantkunde» door Prof. A. .1. A. Oudemans; en «Proeven met 

planteiiu door Prol'. Oosterhout. Adres: .1. W. Kenniphaas, Klundert. 

Wie kan mij helpen aan eikebladeren'? Adres: K. G. Schalkers, Marnixkado 29, Amst. 

A A N G E B O D E N : 
Tegen inzending van doosje of (chocolade)busje + porto zijn voor liefhebbers beschikbaar 

voor eigen tuin of om buiten uit te zaaien: 25 zware pollen Scrophularia nodosa, 100 ex. 
Geranium pliaeum, 1000 kiemplanten van Impatiens parviliora. Bij aanvrage gewenscht aantal 
op te geven. Adres: .1. van Servellen, Tetterodestraat 40 /w., Haarlem. 


