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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

No. 30. 
Er zijn veraohUleodê systematische werken maar de 

beschrijvingen gaan van het standpunt uit dat de lezer 
het individu in zijn hand heeft en in de gclogonhoid is 
om op zijn gemak elke minieme kleinigheid to onder
zoeken. Om dit to kunnen doen moet men het dier in 
quaestie dooden — een verrichting d'e aan rften schade 
doet en aau dien eenen enkeling een beetje pleizier 
veroorzaakt. Heeft elke particulier hiertoe het recht? 
terwijl men ovengoed aanteekeningen kan maken naar 
het levende dier en dan in opeidiair nmsea Hel hnliridu 
in de hand kan Hemen en bestudeeren. 

D O U G L A S D K W A R . 

Hieruit volgt, dat er hoe langer hoe moor werken over alle diergroepon moeten komen die 
Systematiek naar openlucht-observaties inrichten. Hierdoor zullen van zelf de meeningen van 
de coutra-menschen verdwijnen, want die zijn juist als onkruid ontsfdcin dóór bovengenoemd 
soort boeken, die alleen geschikt zijn voor verdere, diepere studies der vakmenschen die de 
musea ernstig doorwerken (zonder óénigo schade aan de natuur te doen) maar niet voor jan-
on alleman bedoeld zijn. Tot nog toe werkt hot groote liefhebberpubliek uit boekon voor vak
menschen en daardoor krijgen zij het idee, dat ze óók als echte vakmenschen een museum 
aan hun oor moeten hebben hangen, en klagen ze over het feit dat men van hen eischt dat 
zo tochten moesten maken naar 's Rijksmuseum van Nat. Historie inplaats van eigen schiete-
rijen en vangerijen te plegen. Ze zijn met te »groote«, te «volle» boekon grootgebracht on 
praten nu te «groote» taal en zij hadden evenveel, ja véél meer aan ander soort van boeken, 
die er heden ten dage nog bijna niet zijn. (Ik wees vroeger al eens op bet wèl zoo ingerichte 
delermineerboek van Douglas Dewar1) voor Indische Vogels). In donzolfden geest spreekt 
Dr. Volgt in de voorrede van zijn «Vogelstimmenn. »Natuurvrionden, die het plan hebben zich 
een vogel- of oiorverzameling aan te leggen, omdat hun de opgezette vogels of uitgeblazen 
eieren een »oogenlust« zijn, moeten door dit bock tot zinvolle waarnemers van de/euewsMitmgcu 
van onze gevederde vrienden gemaakt worden. Tot oriënteeriuij zijn goede afbeeldingen of het 
bezichtigen van musea voldoende. Degene, die de vogels volgons goluidon, houding on manieren 
kan determineoreu, heeft voorshands geen reden meer ze te dooden; de innerlijke schatten, do 
aanteekeningen in een ornithologiscb dagboek hebben blijvende waarde en bevredigen ideale 
naturen veel meer dan verstofte on vorbleekende huiden». Zeer eigenaardig is ook de totale 
tegenstrijdigheid die men in boeken van dertig jaar geleden vindt waar het geldt het inzicht 
van de kunstmatigheid en gewrongenheid van de systematiek, tegenover, de reëelo natuurver
schijnselen. Waar ik over deze enorme antithese al eens vroeger een apart artikel heb gewijd 
in de »Vragen des lijds« behoef ik hier maar even in 't kort een sterk voorbeeld te geven 
uit een beroemd work van den Ornitholoog Seebohm. Na heel veel moeite en wederwaardig
heden ben ik eindelijk in 't bezit gekomen van een exemplaar van hot zéér kostbare en zeld
zame werk van Henry Seebohm: .4 history of British Birds, wit/t coloured illustrations of tlieir 
£(igs, London 1883, in 4 zware deelen. 

Welnu, aan den eenen kant zegt. doze beroemde Ornitholoog in zeer juiste en mooie woorden: 
)>IIet is echter een grove fout, om te verondorstellen dat de geschiedenis van oen vogel vol
ledig is door het geven van de magere details, zooals die gegeven worden in ultra-wetenschap
pelijke werken als »the Catalogues of the British Museum». In deze hooge en droge publicaties 
wordt niets gegeven dan synonymie, een minulieuso beschrijving van de kleuren en van de 
kleursveranderingen zooals ze door ouderdom, geslacht en seizoen worden veroorzaakt, on de 
goographische verspreiding. Maar de werkelijke geschiedenis van een vogel is zijn levensge
schiedenis. Alles wat de kleine geest, die achter de veeren zit, hoe gering die ook ontwikkeld 
mag zijn, onderneemt en alles wat die geest beroert, is van het hoogste belang. De gewoonten 
van den vogel gedurende het. broodseizoen, gedurende de twee trektijden, on in den winter; 
zijn manier van vliegen on loopen, zijn voortbewoging in de boomen of op het water; zijn 
zang en verschillende geluiden naarmate de dingen die zijn gemoed vervullen; zijn voedsel 
en zijn pogingen, om dat soort voedsel machtig te worden gedurende alle jaargetijden; zijn 
trekken en do data waarop hij aankomt en vertrekt, de wegen die hij bij 't trekken kiest, on de 
levenswijze gedurende zijn verblijf in 't zuiden, bonevens do studie van die wintor-

•) en ook op «The color Key to North American Birds» bij Chapman, dat ook rekent met deze moderne amateurs-
toestanden. 
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kwartieren zelf; en boven alles ook ieder afzonderlijk feit, dat met het broeden, de 
nestbouw, het aantal broodsels, de plaats die hij voor 't nest uitkiest, het materiaal dal hij 
bij 't nestelen gebruikt, en het aantal eieren die hij logt, de kleurvariaties, vorm en grootte-
verschillen, te maken heeft... .(/o< alles is do werkelijke geschiedenis vaneen vogel. (Wij van 
30 jaar later zouden er nog alleen bij willen voegen: de studie van do biocoenose, waarvan 
hij een deel uitmaakt, en waarom hij daarvan een deel is én wat er gebeuren zou mot die 
biocoenose (levensgemeenschap) wanneer hij anders was dan hij is of wanneer zijn aantal 
vermeerderde of verminderde, en wat er dan in de geheele natuurlijke omgeving zou veis 
anderen als die biocoenose weer anders werd, en hoe andere biocoenosen daarvan weer 
zouden afhangen). En elders, verderop in dit prachtwerk, zegt hij nog eens: «Zelfs in den 
legenwoordigen tijd gaan veel to voel Engelsche Oölogen (eiorkuudigen) van hot standpunt 
uit, als zou Oölogie een andere naam zijn voor «verzamelwoede», en waar dan bij den een 
of ander het standpunt wat hooger staat, dan komt dit toch nooit hooger dan het oven 
melancholieke gezichtspunt van den museum-conservator, die, wanneer hij zijn individu heeft 
voorzien met etiquet, waarop naam, vindplaats, datum en schieter geschreven staat, nu 
vindt dat hij aan alle eischen van natuurwetenschap heeft voldaan.» 

Doze schoone uitingen verraden toch totaal dat hij wol degelijk de kloof ziet tusschen 
kunstmatige, schematische en dogmatische lijken-rangschikking volgons vooraf vastgestelde 
kuustregeltjes, en de studie van de vrije, alles omvattende, steeds varieerende, ingewikkelde 
levende natuur. En nu het paradoxale, zoodra hij zich weer verdiepen gaat in zijn dogmatische 
museum-systematiek (die toch overal strijdt mot do werkelijke biologische vorwantschapj; 
luistert! Vooraf zegt hij zeer waar: 

«Het gebruik van de termen subspecies (ondersoort) subgenera (ondergeslachten) etc. sluit 
in hot begrip dat al deze verdeelingen en onderverdoelingen meer ol' min kunstmatig zijn 
(hij kende toen ook nog niet de vormenringsystomatiok •) Hef.) en dat onze systemen van 
rangschikking een kloof pogen te maken waar de Natuur geen enkele of slechts oen kleine 
hier on daar heeft gemaakt». 

Dus hioruit, iu verband met het boven geciteerde over studie in haar geheel, in bedoeling 
on consequentiea zon men zeggen dat hij het toch wel betreurt of zou moeien betreuren, 
dat de systematiek zoo owwaar, zoo kunslmatuj is. Maar hoor nu eens hoe hij vorder op, ze 
nog steeds kunstmatij/cr onnatuurlijker, ja icjjciinatunrlijker maakt door stijve, dogmatische, 
monschen-bedenksels, die nergens, hoe gering ook, uit de natuurvrrscliijnscleii zyn op te 
maken: hij stelt u.1. voor de naamgeving (nomenclatuur) de volgende gemakelde Aini.s/rogels op: 
1) Wanneer ik de naam van een «soort» heb gekozen als naam voor een «geslacht», dan is 
die soort noodzakelijk bet type van zulk eon geslacht ( I I ) Dus niet afvragen: in welke soort 
beet) de natuur het type van zulk een at'deeling gelegd, door in die soort niet alleen die 
lichamelijke maar ook die geestelijke kenmerken samen te brongon waardoor die afdeeüng 
zich karakteriseert, (ook in belrekking met goographische verspreiding van voorheen en thans) 
maar alloon met kunst, on phrases eon dier in oen bepaald hokje duwen door een a priori 
aangenomen kunslstelsel. 

2) Wanneer het origineele type van een geslacht niet vaststaat (liij meent daarmedemoi 
volgens de natuurverschijnselen, maar volgens auteurs, zooals b.v. Linnaeus de Zvoeedsehe 
vogelsoorten de typen noemde van oen goslacht omdat hij toevallig in Zweden woonde!) dan 
volg ik (men zou bopeti on denken; »hot vrije natuurondorzoek», maar neen.' «dan volg 
iki ' . . . . ) de meerderlicid der auteurs! bij het kiezen van een typo(! ! ) Kin hot nóg tegen-
natuurlijker 1 

Dan was hij in zijn in 1890 uitgegeven (wannoer gesebreven?) werkje: »Tlie daasifioation 
of Birdsn, toch in beter vaarwator, waar hij zegt in de voorrede; «Do oatuurvorscher /al 
spoedig bemerken, dal do natuur voor hom hooit uitgemaakt, welke kenmerken bolaugrijk ou 
welke onbelangrijk zijn, on in welke groepen zij belangrijk on in welke zij onbelangrijk zijn« 
on moor dorgolijko hoogoro idcoi-n. Door deze uitweiding kon ik ditmaal weinig over nieuw 
uitgekomen werken spreken; toch zijn ze in overvloed aanwezig, en we zullen ze voor een 
volgende keer bewaren, liet grootste2) evenement is zeker wel het verschijnen van hot 2de 
deel eau llesse Doflciu Tierhau mid Tierlcheii; dit. dool waaraan 10 jaar geworkl is, goefl 
ons. Om too te rcj/i/i'i', haast wol een Iron we on schoone copie van alios wat er golionrt in 
hel dierenrijk. Hot is één serie van gtestelyke nalnnrpholo's; hot zal oen dor dierbaarste 
bezittingen worden van eiken echten natuurvor'soher en natuurbewonderaar. 

Dordrerlit. P. J. DOLLEMAN VAN HEU VEEN. 

*) l>o vormenring systematiek gaat juist van 't standpunt uit, dat de rangschikking een trouwe enpie van de 
natuur en hire verschijnselen moet zijn en geen menschenmaakael. 

flJ Ook nletterlijkft met zijn 9.iü bldz! 


