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Zuivere studiephoto's waren die van den heer J. van Baren over de geologie van Neder
land. Ongetwijfeld stelt deze verzameling, welke o. a. duidelijk beelden geeft van de klassieke 
anrdpijpen te Slavante, van verweerings-liguren en Maastrichtsch turfkrijt enz. enz., een waardevol 
geheel voor. Onschatbaar en uniek, zou ik zeggen, voor de studie van de geologie van Neder
land. Van den heer Tutein Nolthenius waren eenige scherpe photo's van goed geprepareerde 
schedels en opgezette vogels aanwezig. 

Bezoekers van de laatste biologische tentoonstelling herinneren zich ongetwijfeld de groote 
verzameling mikrophotographieën van woekerplanten, gemaakt door den heer Struijkenkamp, 
custos van het Botanisch Laboratorium te. Leiden. Een uiterst duidelijk beeld geven deze 
photo's van die planten, welke met zuignapjes en dergelijke middelen, voedsel onttrekken aan 
een andere plant. Ik wil maar even noemen Lathraea clandestina en squamaria, Orobanche 
galii, Cuscuta europaea, Monotropa hypopytis enz. enz. Dat deze photo's wetenschappelijk 
groote waarde hebben bleek uit het feit dat prof. Bommer uit, Brussel, die ons de eer aan
deed de tentoonstelling te bezoeken, de gansche collectie aankocht. En hoe meer nog krijgt 
men respect voor den maker, wanneer we weten, dat do toestellen van opneming enz. een
voudig waren! 

Bij het bespreken van de photo's van den heer Burdet bad ik tegelijkertijd kunnen 
noemen de inzending van Dr. van der Sleen uit Haarlem. Ook zijn stercokast was een groote 
attractie. OUmuntend waren al dé daarin zichtbare Verascope-opnamen. 

Zacht rijst het sneeuwklokje op uit den witgedekten grond en hulpeloos tuurt rond het, 
scholeksterjong; prachtig diep was een duinenphoto; echt natuurlijk waren vader, moede.i 
en kinderen »Pad". 

Al deze photo's waren, evenals de vergrootingen van Dr. Van der Sleen, als kiekendieven 
op nest, buideldicr, enz. enz., ware »Nalur-urkimden«! 

Het Herbarium zelf stelde ten toon een collectie van in hun soort onovertrefbare photo's 
van fossiele planten. Haast waren, zou ik zeggen, de photo's even duidelijk als de objecten 
zelf. Den lieer Nieuwen burg, want hij is, meen ik, de maker, alle eer! 

Het Staatsboschbeheer had net omlijste photo's ingezonden, betrekking hebbend op 
boschverjonging, vastleggen van duinen, onderbeplanting, woeste duintin, kortom een aardig 
geheel. JAC. J. DE JONG, 

Ie Secretaris der Afd. Leiden vjd. Ned. Natuuvhist VereeniijiiKj, 
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KIEVITSEIEREN ZOEKEN. 

1EVITSE1EBEN z o e k e n , och dat kan ieder wel, doch ze werkelijk v i n d e n , 
kijk dal is 'n kunst! Dat is een kunst, die elk voorjaar weer beoefend wordt 
door menigen Iworenjongen en menig huisvader, vooral in onze provincie 
Friesland. Gedurende de maand April worden daar door jongens en boeren
arbeiders duizenden van die duurbetaalde eitjes geraapt en heel wat gezinnen 
hebben daardoor een niet onaardige bijverdienste. Ja, in mijn jongenstijd 

woonden er in onze buurtschap mannen, die, omdat ze «de kiinst« verstonden, niet, als 
anderen, naar »de mengbakv gingen, (d. w. z. niet naar de turfmakerij in hot laagveen), 
doch ruim den kost verdienden met »aei-siekjen<(, zooals de Friezen zeggen. 

'k Was een jongen van een jaar of zeven, toen we in een streek van Friesland kwamen 
te wonen, bijzonder gunstig om de kunst van veldeieren-zoeken in de puntjes te leeren, n.1. 
in de buurtschap Nieuweschoot, gemeente Schoterland. Welken kant ik in 't voorjaar ook 
uit ging, overal kwam ik langs weiden en heidevelden, waar de vroolijke »haantjes« (mannet-
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jes-kieviten) onder 't zwierig vliegspel hun luchthartig, ja bijna losbandig »kieë-wiet, !-wiet !-
wiet !-kiee-wiet k lieten hooren. Zoo'n mannetjes-kievit is een vogel, die elks aandacht m o e t 
trekken. Ten eerste door zijn wondervlug en kunstig vliegen en daarnevens door zijn opwek
kend gekraai. Hoe scherp onderscheidt hij zich juist daardoor van zijn wijfje, dat heel 
»gewoon« vliegt en nu en dan kalm »kiewiet« roept. Zij maakt geen gracieuse vliegbewe
gingen als hij, en in haar eentonigen roep klinkt niet de minste hartstocht door! Het spreekt 
baast vanzelf, dat »de edele kimst« begint met het direct en op Hinken afstand leeren onder
kennen van «haan» en »hen«. En wie een goed gezicht heeft, leert dat gauw genoeg. 

Het komt er nu verder vooral op aan, de eigenaardige gewoonten van »haan« en slient 
te bestudeeren. En dat zijn er vele, zoodat er verscheiden jaren over kunnen verloopen, voor
dat, je beweren kunt, ze alle te kennen. 

Jarenlang heb ik de kieviten in hun gewoonten en manieren bespied en de conclusies, die 
ik er ten opzichte der vindplaats van het nest en het aantal der eieren, uit trok, zijn me 
steeds gebleken juist te zijn. Van eenige der voornaamste w-il ik hier wat mededeelen. 

»De santsjiende Maerl is it Sinte Geartrüd, 
Den moat it earste aei er üt, 
Al is 't ek op 'n skosse iis: 
It Ijeapkc bliuwt allike wiis, ') 

zegt een Friesch rijmpje. Maar zoo is het gemeenlijk niet. Meestal heeft maand April reeds 
haar intrede gedaan, vóór het vinden van »liet eerste kievitsei» in de bladen wordt bekend 
gemaakt. Ik zelf heb op i2-jarigen leeftijd de oeera gehad me in alle Friesclie kranten 
vermeld te zien als de gelukkige vinder van dat «eerstcï ei. Dal was op den tweeden April. 

Als in de tweede liell'l van Maart het w^eer wat gunstig is. «spelen* de haantjes al lustig 
boven de weilanden en dikwijls hoort men dan 's avonds, als 't maantje helder schijnt 
nog hun vroolijk gekraai. Als 't zoover was, liep ik reeds dag aan dag mijn aanstaand jacht
veld rond, om te zien of de vogeltjes al spaardem en waar zoo'n »spaimelje« plan maakte 
zich te vestigen. Zoodoende wist ik tegen den legtijd bijna op een prik hoeveel »spannéljes« 
er zich in mijn weiden en heiden badden neergezet en in welken hoek ongeveer. Er komt 
dan later wel eens een paartje bij, en er gaat ook wel eens een verhuizen, doch over 't 
algemeen zijn die mutaties nu niet zóó groot. En ze trekken nooit ver uil de buurt. 

Hebbon we dan een paar dagen aaneen goed lenteweer, dan vind je hier en daar in 't 
veld, heel vaak in kleine hoogtetjes of dicht aan een greppel- of slootkant, al z. g. »krabben«; 
het, haantje krijgt idee in hel nestbouwen, hoewel de kievit daar overigens bijzonder weinig 
werk van maakt. 

Maar nu is het dan eindelijk zoover, dat er eieren zijn. Als je ze gemakkelijk vinden 
wilt, zorg je vlak na 't opkomen van de zon in 't veld te zijn. Hel is zaak zoo weinig mogelijk 
drukte te maken, als je 't veld inloopt, d. w. z. je maakt zoo weinig mogelijk hrwegintj, want 
hel is opmerkelijk, hoe gauw een kievit je dan in de gaten heeft. Van druk en vrij luid 
praten, ja van hard schreeuwen zelfs, zal 't diertje niet zoo spoedig verschrikken als van 
overdrukke arm- en bcenbewegingen of van 't zwaaien met pet, hoed of polsstok. 

Je wandelt dus bedaard en kalmpjes hel weiland in en houdt almaar je oogen vooruit 
gericht. Denk nooit, als je zoo in den vroegen morgen daar loopt, dat er in een veld geen 
eieren liggen, omdat je geen kievit hoort kraaien of ziet wapperen. Juist als het er op dien 
tijd stil is, terwijl je toch beslist weet, dat er een of meer spannetjes »staan«, kun je er 
veilig op aan, dat er reeds nesten met eieren zijn of dat er op dat moment eitjes gelegd 

*) Den zeventienden Maart is het Sint-Geertrui, 
Dan moet het eerste ei er uit, 
Al is 't ook op een ijsschots: 
De kievit blijt* al even wijs. 
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worden. Immers om dien tijd zit het wijlje op het nest en het mannetje zit, staat of kuiert 
op eenigen afstand ervan. Als je nu met zoo min mogelijk beweging het veld, als 't ware 
voetje voor voetje inkuierl, kun je zoo'n paartje het dichtst benaderen. Toch zal het haantje 
je vrij spoedig in de gaten krijgen. Eigenaardig is het, dat hij, zoodra hij je bemerkt heeft, 
direct even opvliegt en ook dadelijk weer gaat zitten. Ik vermoed, dat dit een sein aan 't 
hennetje is: »Wees op je hoede!« of: xHoud je gereed!» 

Goed, dat je almaar recht uit het veld over gekeken hebt, want nu houd je dien baas 
natuurlijk in 't vizier, terwijl je toch tegelijk acht geeft op andere haantjes, die elk moment 
dezelfde grap kunnen vertoonen. Als een haantje deze manoeuvre maakt, kun je er beslist op 
aan, dat zijn hennetje vlak in de buurt zit en hoogst waarschijnlijk op haar nest. Maar je 
komt naderbij en 't haantje vliegt opnieuw, en nu voorgoed, op. Hij maakl een drukte en 
lie weging van belang; wiek wapperen, kraaien, duikelen, nog zoo! 't Is om je aandacht te 
trekken en af te lelden van wat er nu op 't veld moet gaan gebeuren. Laat hem dus maar, 
let niet op zijn wondervlugge wendingen en tuimelingen, doch kijk vlak over 't veld naar 
dien hoek, waar hij 't eerst even opvloog. Daar moet het hennetje zoo dadelijk opvliegen. Zit 
ze voor 't leggen van 't eerste eitje op 't nest, dan vliegt ze al heel gauw op, gaat dadelijk 
vrij hoog de lucht in en laat een klagend »kiewiet,« hooren. Ze blijft niet dicht in de buurt 
doch gaal, wel eenige weilanden ver of nog verder, voor ze neerstrijkt. Je raakt ze ongemerkt 
uit het gezicht kwijt en kunt niet beslist zeggen, waar ze eigenlijk gebleven is. Als je dien 
roep «kiewietu gehoord hebt, kijk er dan verder niet naar om; dat vogeltje heeft nog geen 
eitje, ze wil pas het eerste leggen maar het staat nog te bezien, of het wel terecht, zal komen 
in 't nestje, waarvan je haar zoo even verjaagd hebt. Met dat het hennetje weg is, bemerk je 
van het haantje ook niets meer. 

Is evenwel 't hennetje met «stille trom« afgetrokken en heb je lieslist dien roep «kiewieU 
niet gehoord na haar opvliegen, dan kun je er op aan, dat ze ten minste reeds één eitje 
heeft. Was je er feitelijk te ver af, om dien roep te kunnen hooren, dan heb je toch hierin 
nog een vingerwijzing, dal je een vogeltje, dat reeds één of twee eitjes heeft, lager door de 
lucht, ziet weggaan en gewoonlijk ook wel opmerkt waar ze neerstrijkt: ze blijft dichter bij 
honk. Ook verdwijnt het haantje nu niet, maar blijft in je omgeving kraaien en duikelen, 
terwijl je naar het nestje zoekt, dat daar moet liggen. Als je scherp uitgekeken hebt, behoel 
je gewoonlijk maar weinige vierkante meters terrein af te zoeken, om de eitjes te vinden. 

Men begrijpt nu zeker wel, dat een goed en scherp uitkijken bij zulk eierenzoeken 
een eerste voorwaarde is. Immers, terwijl je zoeken naar zoo'n eerste nestje, ik zal maar 
eens zoo zeggen, in het tweede of derde «stadium* is, geraak je soms met een ander spannetje 
alweer in het eerste »sladium«. Door dus een veld op een ochtend slechts éénmaal te door-
loopen, zoek je het, natuurlijk nooit «schoon», of er moeten al heel weinig spannetjes op een 
groot terrein «staan». Maar niets belet je om straks, over een uur bijv., datzelfde veld nog 
eens te «nemen»; dan is de rust er wedergekeerd en je vindt er wellicht gemakkelijk die 
nestjes, die je bij je eersten «slag» over 't hoofd gezien hebt. 

Hoe meer eitjes een «spannetje» in 't nest heeft, hoe wijzer haantje en hennetje er 
mee zijn. Hoe vertellen ze het je door hun houding en manieren, dat ze er al 3 of 4 hebben! 

In 'M van de 100 gevallen is met het vierde eitje het «broed» «vol». Van de vele honderden 
nestjes kievitseieren, die ik in mijn leven raapte, mochten het er maar twee zijn, die vijf 
eitjes bevatten. Het spreekt echter vanzelf, dat men ook hennetjes aantreft, die op 3, 2 of 
1 eitje broeden. De overige eitjes van dien «leg» zijn dan te voren een zoeker in handen 
gevallen. 

Zoodra het derde eitje in 't nestje ligt, is dal aan het loomere vliegen van 't hennetje 
heel goed te merken. De vleugels komen bij 't vliegen niet meer boven den «horizontaalstand.» 
Al merk je dat nu niet dadelijk op, toch zie je direct aan een hennetje met «drie», dat er 
iets in haar vliegwijze is, dat je niet opmerkt aan een vogeltje met één of twee eitjes 
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Ook vliegt ze weer lager bij den grond en strijkt vrij spoedig na 'l opvliegen weer neer, 
zooal niet in een hoek van 't zelfde veld, dan toch in het weiland er naast. Op iets bijzonders 
moet, je echter hij zoo'n hennetje met «drie» steeds verdacht wezen en dat is dit: ze vlieyt 
niet meer van haar nest, zooals vogeltjes met. »een« of «twee» doen, doch loopt, op de eerste 
waarschuwing van den haan, er af. Als de haan voor de tweede maal opvliegt, maakt hij 
natuurlijk eerst heel wat malle fratsen in de lucht, maar dan scheert hij een heel eind vlak 
langs het veld en neemt onderwijl, haast ongemerkt, zijn wijfje op. Stijf kop aan staart 
zoo vliegen dan die twee voor je uit, zoodat het scherp uitkijken vereischt om te bepalen, 
waar ongeveer het wijfje van den grond werd opgenomen. Je zult om zoo'n «drie» een vierkanten 
meter of wat meer moeten afzoeken. 

Is 't nestje «vol» en begint het hennetje reeds «broedsch» te wordeji, dan wordt haar 
vlucht al loomer; bij 't vliegen heeft ze de vleugels lang niet meer zoo hoog, dat ze in 
eikaars verlengde vallen en de staartpennen worden waaiervormig nitgespr'eid. Daardoor juist 
maakt zoo'n vliegend, broedsch hennetje zoo'n eigenaardiger! indruk. Laag langs den grond 
fladdert ze traag voort en strijkt op hetzelfde veld alweer neep; soms reeds op een paar 
honderd passen van haar nest. Het haantje is in dit geval erg driest en brutaal; vlak langs 
je hoofd vliegt h ö ; »woep« suist het telkens in je oor, als hij je van achteren aanvalt en 
op zeer korten afstand passeert. Duidelijk voel je dan soms de luchtverplaatsing, die hij bij 
zijn vliegen veroorzaakt. Ik heb 't gehad, als de eitjes reeds bebroed werden, dat de haan 
op weinige passen afstands van me, met wapperende wieken en erbarmelijk schreeuwend, 
op het veld ging staan, als ik het volle nestje'zeer dicht genaderd was. En dan opeens 
als je 't gevonden hebt en er bij staat om te genieten van het bekoorlijk gezicht, dat zoo'n 
nestje van «vier» voor mij altijd had , . . . . zijn haan en hen spoorloos verdwenen! Ze vreezen 
het ergste en kunnen blijkbaar hel werk der ongerechtigheid, het wegnemen van heel hun 
hoop en verwachting niet aanzien. 

Uit het vorenstaande mag geconcludeerd worden, dat, hoe scherp teekenend de kenmerken 
voor een «drie» en een «vier» ook zijn, het vinden van het nest nog zoo gemakkelijk niet is, 
zelfs al weet je op een meter of wat na de plek, waar het zijn moet. Vooral bij een «vier» 
is het onderscheid in kleur enz. tusschen het nest met de eieren en de naaste omgeving 
ervan zoo weinig opvallend, dat je terdege uit moet kijken om er niet op te trappen. Als 
het zoeken ernaar wat lang duurde, was het me soms net, of ik overal op den grond al 
kievitseioren zag. En 't is me gebeurd, dal. ik het zoeken maar staakte, hoewel ik met 
zekerheid wist, dat vlak bij me een «vier» of een «drie» lag. Bij con «drie» is de kans 
op vinden echter vrij wat grooter dan bij een vier; dat komt, doordat ze met z'n drieën het 
nestje minder vullen en gemakkelijker opvallen door de ligging * • met de puntjes naar 
elkaar toe. 

M'n artikel zou veel te lang worden, als ik al de eigenaardigheden der kieviten wilde 
beschrijven, die ik zooal opgemerkt op. Alleen nog dit: 

Zoodra een hennetje één eitje heeft, schreeuwt ze niet meer, doch zij tegint dat weer te 
doen, als ze broedsch wordt. Haar roep klinkt dan erg treurig en heesch: «kiee-wiet.» Zijn 
een hennetje de eitjes afgenomen, dan schreeuwt ze den eersten dag nog niet en blijft in de 
omgeving van 't leege nest. Je kunt je er leelijk door beet laten nemen. Je denkt eieren te 
zullen vindon en treft een leeg nestje! Den volgenden dag soms al laat zij haar klagend 
wkiewiet» weer hooren. Lang behoeft ze het gewoonlijk niet Ie doen, want als 't. weer wat, 
meewerkt, heeft ze soms na een dag of wat al weer een eitje in een nieuw nestje, al was 
ook met de weggenomen eitjes een «leg» precies uit. Dan zwijgt ze dus opnieuw. 

Dat de eitjes van de eerste «leggen» geraapt worden, hindert den kievitenstand» beslist 
niets; integendeel het moet hem ten goode komen, want door hoogen waterstand en ruw 
weer zou van zoo'n vroeg broedsel toch weinig terecht komen. Hot rapen der eitjes in April 
brengt, dunkt mij, al heel weinig nadeel aan deze vogelsoort toe, want geen enkel hennetje 

» 
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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, 

* 


