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Tureluurs waren er alle tegenwoordig. Dat was een leven en een ongekende bedrijvigheid 
on vroolijkhcid en wiekgeklap zonder einde. Naar links strekten zich groote zandbanken uit, 
gescheiden van het strand door diepe kreken. Zeehonden lagen zich daar te koesteren iu 
de warme zon. Na het gehcele strand overgewandeld Ie hebben om al die vogels in hun 
intiem leven gade te slaan werd ten laatste de terugtocht aanvaard. Eerst weer over hel 
se hel pen la pijl, dan over de heuvels. In de groote vallei hielden Scholeksters vergaderin;4, 

terwijl een groote Bergeend hel woord scheen te voeren. Spoedig hadden we nu de vallei 
achter ons. Tusschen de heuvels door gingen wc terug naar hel tandingssteigertje waar ons 
bootje wachtte. Heerlijk koel was het nu op het water. Eenige AUkerleeuweriken en Gras
musschen lieten hun lied nog hooren, toen we ons op het breede water bevonden, als wilden 
zo ons een afscheid toeroepen, 
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ORNITHOLOGIE EN BESCHERMING, 

OEN ik onlangs mijn artikeltje: »Moet Vogelbescherming een hinderpaal worden 
voor de Vogelstndie?» schreef, deed ik dit geenszins met de bedoeling door 
een paar bladeijden schrift de fanatieke beschermers tot andere inzichten te 
brengen. Natuurlijk zou dit totaal vruchteloos geweest, zijn. 

Wel echter hoopte ik er mede, jeugdige ualunrliefhebbers, die in principe 
nog geen bepaald scherpe richting zijn toegedaan, doch door de tegenwoordig 

veelvuldig beerschende «laffe» geest, gevaar zouden loopen eveneens in uitersten te vervallen, 
in de gelegenheid Ie stellen, ook eens met een andere opvatting kennis te maken. 



ORNITHOLOGIE EN BESCHERMING. 187 

Een groote voldoening was het voor mij, toen kort na het verschijnen van de aflevering, 
waarin het artikel was opgenomen, uit verschillende oorden van het, land, ja zelfs uil Indië, 
adhaesiebetuigingen tol mij kwamen van Ornithologen, die het vrijwel in alle opzichten met 
mij eens waren en eenstemmig bevestigden, dat de bescherming tegenwoordig voel te ver 
doorgedreven wordt. 

De beste reclame voor mijn opvalling was een eensluidende verklaring van de vertegen
woordiging der Vereeniging tot Bescherming van Vogels. 

Zeer terecht m. i. werd in een van de brieven, die ik ontving, beschreven, dat zoo zelden 
in ruimen kring het «gematigde» standpunt openlijk betoogd wordt, door het, voor een klein 
land als 't onze, droevige feit, dat de overdreven vogolbeschermers en vogelvernielers te 
scherp tegenover elkaar staan en daardoor meest niet zonder hartstocht schrijven kunnen. 

En juist deze uitersten schrijven en betoogen het meest, waarbij dan 't overgroote deel 
van delezcnde natuurliefhebbers aan de minst cm-sympathieke zijde, die der overdrevenbeschermers 
komen te staan. 

— Nu vraag ik mij zelf af: 
«Om welke beweegredenen wordt iemand beschermer'? 
Uit bewondering voor de natuur, uit medelijden voor de eventueele slachtoffers of om 

oeconomische redenen ? 
Als ik den Heer Bolleman v/d. Veen goed begrijp, gaat het bij hem uitsluitend om de 

eerste twee. 
Toch schijnt het mij toe, wanneer men bescherming zoo streng opvat, dat consequentie 

heel moeilijk door te voeren is, want wanneer zooals de Heer B. v/d. V. zegt, ieder individu 
een even groot levenswonder is, dat recht van bestaan heeft, (ook tegenover den mensch), 
dan zal hij zich ook niet blijven beperken uitsluitend tot de avifauna, maar krijgen we in 
den toekomst beslist nog eens te hooren van een «Vereeniging tot bescherming van muizen, 
ratten en meer dergelijke. 

Persoonlijk voel ik meer voor het standpunt: 
Bescherm de in het wild levende vogels en andere dieren uit eerbied voor het schoone 

en omdat zij voor den mensch op een of andere wijze van nut zijn, doch waar blijkt, dat 
speciaal in verband met de cultuurstaat, waarin we leven, de dieren zich zoodanig vermeer
deren, dat ze ons aanmerkelijke schade berokkenen of groeten last veroorzaken, maak u dan 
geen gewetensbezwaren, die dieren uit den weg Ie ruimen en blijkt, dat nu en dan een dier 
de wetenschap tot nut kan zijn, offer dan dat enkele individu op. 

— Nog niet recht duidelijk is mij de minachting, waarmede de Heer B. v. d. V. over collcc-
lioneeren spreekt. 

«Er mag maar éen verzameling in hel heele land wezen (n.1. te Leiden) en deze lijken-
collectie waar men alleen haren en veeren kan besludeeren, is maar van heel inferieur belang 
tegenover de eigenlijke studie in de natuur.» 

— Dat éen collectie voldoende zoude zijn voor ons land is alleen een kluin beetje bezwaarlijk 
voor de liefhebbers, die in de «uithoeken» wonen, geen vrijbilletten op de H. IJ. S. M. 
hebben en alleen Zondag's verlof kunnen krijgen. 

Overigens zou het wel gaan, ("vooral als men een goede fiets heeft). 
— Met de uitdrukking lijkencollectie ga ik gedeeltelijk mede, tenminste voorzoover betreft 

ons eigen landje. Wanneer men in de gelegenheid is geweest gedurende enkefe weken 
de verzamelingen in het «Natural History Museum» te Londen te besludeeren, krijgt 
men wel eenigszins een anderen indruk. Wie daar do prachtige biologische groepen heeft 
mogen bewonderen, samengesteld uit meest prima gemodelleerde dieren, die ieder voor 
zich naar stand, houding en uitdrukking kunnen doorgaan voor meesterstukken van 
natuurimitatie, allen geplaatst in volmaakt natuurgetrouwe omgeving, wie daar de 
ruime zalen doorkruist heeft met langs de wanden royale mahoniehouten glazen kasten, 
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waarin de meest uileenloopende diersoorten als een bijna complete wereldfauna ver 
tegenwoordigd zijn en dit alles en alles bijeen gebracht ziet in een volgens moderne stijl 
opgetrokken gebouw, grooter dan hel Bijksmuseum te Amsterdam, die kijkt op hel museum
systeem heel anders neer als de bezoekers van het «pakhuis» te Leiden, waar alles achter en 
op elkaar gestapeld zit. Tegelijk moet ons dan een gevoel van jalouzie bekruipen tegenover onze 
overzeesche buren, die met zooveel meer enthousiasme voor de natuur bezield zijn als wij 
en zich zoo oneindig veel meer flnancieele opofferingen getroosten, om het schoone tol zijn 
recht te laten komen. 

Eindelijk nog hel nut van nharen en »ecrew« besludeeren. Als dit werkelijk van zoo weinig 
importantie is, bevreemdt het me en zeker ook velen met mij, dal de heer B. v. d. V. indertijd, 
van de 7 jaren, die meen ik de biologische studie gewoonlijk in beslag neemt, hel noodig 
vond zich «gedurende 5 jaren daarvan», dagelijks onledig te houden met de bestudeering van 
de Avifauna in het Bijksmuseum. Dat dit lol de examenverplicbtingen zou behooren, kan ik 
moeilijk aannemen, omdat hel mij heel dikwijls opgevallen is, dat een leeraar in Nat. Hist. 
zelden specialiteit in de Ornithologie is (wel vaak in Botanie). 

Laten we eerlijk zijn en toegeven, dat systematiek éen van de hoofdzaken voor veler 
studie is en dat de «oude leus« : schiet en beplak met een etiquet en de «nieuwe leus»: bespiedt 
en respecteer de levende wezens, geen van beiden opart genomen kunnen worden, doch 
noodzakelijk voor een grondige studie volgens yesoncfe opvatting hand aan hand moeten gaan. 

Een treurig verschijnsel vind ik het, dal biologen, die krachtens hun opleiding voor 
«deskundigen» doorgaan, zoo vaak geheel als leek tegenover de Ornithologie staan, door 
absoluut gemis aan systematische kennis. 

Met betrekking tot het bovenstaande kan ik niet natalen nog even een treffend staaltje 
te vertellen: 

In de hoofdstad van een provincie met gymnasium en H. B. S. wordt een bioscopische 
voorstelling gegeven, reeds een week te voren geannonceerd door een onderafdeeling van de 
Nat Hist. Vereeniging. 

Naast vele botanische, entomologische, e. a. onderwerpen, beloofde bel programma, dat 
ook films, betrekking hebbende op vogels en zoogdieren, de voorstelling zouden opluisteren. 

Duisternis kondigde het begin van de uilvoering aan: 
No. i. Mierenleeuw in zijn verschillende gedaanten en levenswijzen (prachtige opname, 

hoogst interessant). 
No. 2. Uitbottende kastanjeknop (idem idem). 
No. 3. Uit hel leven van de bijen (idem idem). 
No. 4. De clou (voor mij): Vit het familieleven der Vogels. 
De titel van de eerste film luidde: .4. Baaf spelende! mei valk. (Toen ik zag, dat beide 

acteurs gekortwiekt waren, dus tam, vond ik hel opschrift niet meer zoo vreemd). Het kan 
zijn, dal de raaf een kraai was (op het doek is de grootte natuurlijk maar relatief) doch zeer 
zeker was de valk een gewone bruine kuikendief. 

De explicateur deed gedurende hel «afdraaien» (van de film) zijn best alle mogelijke 
bijzonderheden van een valk te vertellen. 

Door verschillende opmerkingen van H.B.S.-scholieren kreeg ik eindelijk pas in de galen, dal 
onze explicateur niemand meer of minder was dan de leeraar in Nat. Hisl. voor beide inrichtingen 
van onderwas. Mijn aandacht word toen extra gespitst, voor de dingen, die nog komen moesten. 

B. Raaf vechtende met Wbtcrkipje. Hel doek vertoonde dezelfde raaf (kraai), die een 
paar wanhopige uitvallen deed tegen een slecht opgezette fuut, die echter door zijn 3 X te 
lang uitgerekt lichaam nog meer leek op een ooievaar dan op een waterhoen. 

Tot zijn eer moet ik zeggen, dat de explicateur niet zeker wist, of het wel een waterkip was. 
C. Roodborstduikers in actie' van te voren voorspelde ik, dat hier een kleine exterieur 

verwarring zou plaats hebben. 
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ilct bleek dan ook, dat de keel voor borst was aangezien. Twee roodkelige zeeduikers 
gaven de meest handige zwemevolutios ten beste. Nog steeds werden de zwemhoedanigheden 
van de zeeduikers geprezen, toen de film allang was overgegaan in oen anderen, van 2 
Aalscholvers, die zeker in duikprestaties niet onder doden voor de eersten. Het doek vermeldde 
echter niet Aalscholvers (Dit ter verontschuldiging) Eindelijk, (last not least): 

D. Kraanvogel in gevecht met een adder. Bij voorbaat klopte myn hart van emotie, 
maar, o groote ontnuchtering! een gewone Hollandsche blauwe reiger, die een even 
Hollandsche paling (of aal) uit een dito sloot vischte en opat. De explicateur maakte slechts 
de weifelende opmerking: het kan ook wel een reiger zijn (erg zeker wist hij het niet). 

Nu vraag ik toch, wanneer een dergelijke uitvoering moet dienen, om liefde voor de 
natuur op te wekken en kennis ervan te verrijken, is hel dan niet van groot belang, dat die 
onzinnige opschriften eens door iemand, die er wat van weet, gecorrigeerd worden en tevens 
een dicrenkenner zich belast met de explicatie en niet iemand, die zich voornamelijk bezig
houdt met bewondering, respectievelijk bescherming van de lovende wezens der schepping, 
terwijl hij hem systematische kennis geheel op den achtergrond geschoven wordt, misschien 
deels uit gebrek aan belangstelling, doch zeker deels door gemis aan gelegenheid, om zichzelf 
grondig te bekwamen in dat voorname onderdeel van zijn vak. 

Indertyd is in li. L. N. al eens gewag gemaakt van hel nut van plaatselijke schoolmnsea. 
Daar voel ik ook zeer veel voor. Ik zou alleen het woordje «school» weg willen laten, dat 
geeft zoo de indruk: slechts ten behoeve van onderwijzers en leerlingen. 

Het meest voor do hand zou liggen, dat verschillende onderafdeeliugen van de Ned. Nat. 
Hist. Vereeniging, ieder voor zich het initiatief namen in de verschillende provinciën van hel 
land over te gaan tot oprichting van natuurmusea, zoo mogelijk gesteund door provinciale of 
plaatselijke subsidies. 

Ieder liefhebber van Zoölogie zou hier dan naar hartelust moeten kunnen genieten van 
en kennismaken met do fauna van Nederland, niet alleen met de ornis, doch daarnaast ook 
met onze zoogdieren, kruipende dieren, visschen, insecten, enz. 

De leden van de onderafdeeling zouden zich zelf vrijwillig moeten verplichten voor de 
aanvulling te zorgen, zoodat na verloop van ettelijke jaren een volledige fauna was samen
gesteld, waarvan een ieder, hetzij gratis, hetzij tegen een kleine geldelijke opoffering zou 
moeten kunnen profiteeren. 

Het deed mij zoo'n genoegen een paar jaar geleden te lozen, dat het kleine dorpje 
Denekamp hierin reeds was voorgegaan, door oprichting van «Natura Docet». Weldra zal 
Arnhem met de collecties van de Heidemaatschappij volgen. Wanneer dit jaar nog het 
nieuwe gebouw aldaar betrokken wordt, gaat mijn verzameling over naar bovengenoemd 
museum, terwijl ik hoop, de collectie in den loop der jaren lol een complete te kunnen 
uitbreiden, tenzij mij de samenwerking daartoe ten eenenmale mocht ontbreken. 

Het meest komt zoo'n museum tot zijn recht, wanneer naast volkomen natuurgetrouw 
opgezette exemplaren een keur van demonstratieve biologische groepen aanwezig is, die de 
dieren in hun natuurlijke omgeving weergeven en de bezoekers een blik doen slaan in het 
intieme leven van vogels, zoogdieren enz. met betrekking tot hun samenleving, nestelen, 
schadelijkheid of nut (Systeem Londen en Artismuseum). 

Ook de etiquetteering kan veel bijdragen tot het instructieve van zoo'n collectie, vooral 
wanneer op de label naast naam, vindplaats en datum, ruimte wordt overgelaten voor een 
beknopte beschrijving van verschil in sexe, voorkomen, voedsel. 

Ik neem mij voor, spoedig uitvoerig op dit chapiter terug te komen en hoop, dat iedere natuur
liefhebber nu reeds de overtuiging heeft, dal op deze wijze zeer veel nuttigs lot stand is te brengen. 

Ik besluit dan ook met den wensch, dat mettertijd verschillende Nederlandsche steden 
belangstellenden de gelegenheid kunnen aanbieden, een oordeel te vellen over rijkdom en 
verscheidenheid van een volledige Hollandsche Fauna. 
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