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Het dier wordt meestal bekeken van een verkeerd 
standpunt, n.1. als uitsluitend bestaande voor, door, bij 
den mensch, als huisdier, als jachtwild, merkwaardigheid, 
kunstenmaker(!) enz. enz.; nog met de meeste voorliefde 
als dienstbare van den mensch; trekdier, vee, hulp in 
den oorlog, e t c ; en dan worden de diersoorten nog 
verdeeld i n . . . . edele en mindere! FRITZ LAPIDOTH. 

«Dit beschouwen, 6ok door kunstenaars, van hel dier uitsluitend in verband met zijn nut 
voor den mensch of met de vrees, die hel den mensch op het lijf jaagt, moei waarschijnlijk 
aangewezen worden als de oorzaak, waarom betrekkelijk zoo weinig Westersche beeldende 
kunstenaars andere dan huisdieren, vee en wild hebben geschilderd: wal niet in dienst van 
den mensch was en men niet gewoon was op te eten, schoen hel aankijken niet waard en 
zeker het uitschilderen niet. Afgezien van de spotprenten, heeft men het dier zelden in de 
Westersche Kunst de aandacht geschonken, die hel door Ooslersche kunstenaars waardig is 
gekeurd.« Aldus een zeer juiste passage van bovenvermelden schrijver. Wat heeft hij 
daarbij ook precies aangeduid wal de groote lijn is van 't verschil tusschen hel Oosten en 
het Westen in de waardeering van het dier. Ik weet wel. wij hebben heden ten dage eindelyk 
verschillende vermaarde dierenschilders, teekenaars en diérenporlretkunslenaars in Europa en 
Amerika (ze hier op te noemen en ze to qnalificeeren en in te deelen zou mij te ver voeren), 
maar die allen zijn toch maar een groepje enkelingen tegenover de universeele Japansche 
kunstrichting ten opzichte van het natuurleven, plant zoowel als dier. We geraken tegen
woordig steeds inniger vertrouwd mei deze wonderen en intieme kunst der Japanners in hel 
weergeven van levende wezens, vooral vogels en planten («bloemen» zou de leek zeggen, 
omdat het meestal planten mei bloemen er aan zijn, die ze teekenen), want in de laatste 
jaren zijn in Europa heele seriën van «handgekleurdeo houtgravures naar de groote Japansche 
meesters te koop voor relatief weinig geld. Ik bezit er een honderdtal, terwijl ik nog vele 
meer in handen had en telkens sta ik weer opnieuw verbaasd over hun meesterschap. Wie 
heeft ooit zóó fijn en scherp het vliegende dier iu allerlei momenten en wendingen en buite
lingen kunnen weergeven als al die Japansche grooten? wie kan zoo plots, met gemak en 
gracieuze elastische lijn elke snelle beweging, vluchtige houding met enkele kleurzettingen 
i'u schakeeringen aangeven als zij; wie weet zoo de lintenmengeling, schaduwdoozeling, 
contrastwerking en hel veerenspel te treffen! Wat een liefde en toewijding blijkt er ook uit 
liet gezegde van llokitsai: oOp O.'l-jarigcn leel'lijd eerst heli ik do geslalle der vogels en visschen 
-oo'n hvetje begrepen.« En uil elk kunstwerk van hem ziet men zoo goed dat hier hel dier 
alléén om hel dier zélf werd weergegeven en bestudeerd, zonder eenige bijbedoeling of 
menschelijke achlergedachle. Men bewondert daar het dier alléén om dit stuk natuur zelf, 
en verheerlijkt in lijn en kleur zijn bestaan en men voelt zich zelf vol gloed en heerlijkheid 
miitliil er zoo'n dier beslaat; men leeft zich geheel in het voorwerp iu en denkt zich zelf weg; 
wel zijn geheele leven met alle toewijding geeft men gaarne weg om zoo'n dier geheel te 
leeren begrijpen en weer Ie kunnen geven en daardoor zijn geluk over hel bestaan van zoo'n 
schoonheid uil te spreken. Om menschelijk voordeel denkt niemand, goddank, daarbij. «Das 
Ding an sich« heeft hier waarde gekregen. 

Veel te zwaar en Ie materialistisch zijn de Westerlingen daarvoor in hun kunst en 
levensopvatting. Zie eens de dierenschilderijen uil vorige eeuwen; er is geen enkele bij van 
liiolmiischc waarde of van Bionloloriische zeggingskracht. Toen kwam eindelijk in Europa 
Jose})h Wolf en die heeft een nieuwe aera doen geboren worden, en in Amerika AIKIKIKHI. 
Men leze eens in hel groote dagboek van Audubon d a l ik mij dit jaar aanschafte naar aan
leiding van het verleden jaar behandelde kleine boek van Burroughs met uillreksels uit liet 
dagboek), uitgegeven door zijn kleindochter in twee zware deelen (geïllustreerd) en met 
Ornithologische aanteekeningen voorzien door Cones (London 1898, ƒ14,50) wat deze wel over 
had voor het goed uitbeelden van een vogel; men leze eens met aandacht het hoofdstuk: 
«My style of drawing birds» en verder het geheele levensverloop dat altéén hierom draaide. 
liet overdenken van dit dagboek is op zich zelf al een weldaad voor den lezer, en het doet 
ons zoo echt gevoelen dat het zoo waar is wat de volgende regels ons zeggen: «Al wat de 
menschheid geweest is, wat de menschheid gedacht, gewrocht, verworven heeft, ligt in de 
bladeren van boekenschatten opgehoopt». 

Al sedert lang lag er te wachten om meegedeeld te worden het een en 't ander van de 
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grootste wonderen op het gebied van «insecten en bloemen» uil het mooie boek van Zirc/iKC)' 
(reeds vroeger vermeld). Zooals bekend is worden de insecten verdeeld uit dit oogpunt in 
allotropc (d.w.z. ongelijksoortig aangepaste bezoekers, die van geringe waarde voor de bestuiving 
zijn; bijzondere lichaamsinrichtingen voor bestuiving komen niet of heel gebrekkig voor), 
hemitrope (insecten, die hall-eenzijdig aangepast zijn en van middelmatige waarde voor de 
bestuiving zijn. Reeds duidelijke inrichtingen bezitten ze er voor), euirope (d.w.z. gehéél 
eenzijdig aangepaste bezoekers, van hoogste waarde voor de bestuiving) en dyslroye ysoor de 
besluiving niet geschikte insecten). Beschouwen we nu van den anderen kant de bloemen, 
en niet de insecten, dan onderscheiden we de bloemen (volgens Muller) in: 1) pollenblocmcn, 
2) bloemen met algemeen toegankelijke nectar, 3) bloemen met gedeeltelijk verborgen nectar, 
4) bloemen met, totaal verborgen nectar, 5) bloemengezelschappen, 0) Diptera-bloemen, d.w.z. 
bloemen die geheel aan de tweevleugelige insecten zijn aangepast, 7) llymenopterabloemen 
of aan Vliesvleugelige insecten aangepaste bloemen en 8) aan Vlinders aangepaste bloemen. 

De vraag wordt wel eens gedaan of 't wel zeker is dal de nectar wordt afgescheiden 
werkelijk als lokmiddel voor insecten. Op pag. 84 deelt de schrijver mede dal de vorming 
van nectar het overvloedigst is in 't stadium waarin de besluiving moet intreden; hoogst 
zelden begint ze voor de rijpheid der sexueele organen, tamelijk zelden voor de ontplooiing 
van de bloomkroon, en zij houdt na de bestuiving op: een duidelijk bewijs dal ze in dienst 
van de besluiving staat. Op pag. 87 vermeldt de schrijver: «in enkele gevallen wordt, do 
opmerkzaamheid der insecten op do jongere, nog onbevruchte bloemen van een plant daardoor 
bijzonder gericht, dal van de oude, reeds bevruchte en ook van nectar beroofde bloemen, óf 
(zooals b.v. bij longkruid) de kleur van de geheele kroon, óf (zooals bij de wilde kastanje) 
het honigmerk verandert, of dal dit (zooals bij Arnebia) geheel verdwijnt.» 

En iels verder: »De bijzonder dikwyis voorkomende gevallen, dat rug, flanken of buik 
van den bezoeker met pollen wordt voorzien, werden daardoor bevoordeeld, dal de geslachts-
rijpe meeldraden door draaiing van de helmdraden de geopende helmknoppen in een voor 
de aanraking met het inseclenlichaam geschikte houding brengen, om ze later, wanneer hel 
stuifmeel is afgezet, door andere bewegingen weer terug te trekken.» 

Onder de bloemen die de insecten met pollen aanlokken (de z. g. n. pollen bloemen) is de 
bloem van Cassia het hoogst geditTerenteerd. Het vrouwelijk orgaan is zeer sterk (bij Cassia 
fistula) naar de eene zijde gedraaid en ook hebben de beide zijdelingsche bevruchtings-
mecldraden (want we onderscheiden hier meeldraden die alleen sluitineel als mondvoorraad 
voor de insecten, en meeldraden die bevruchtingssluifmeel voortbrengen) zich ver uit elkaar 
gespreid. In zulke bloemen moeten de insecten eerst de stempel met de eene zijde en een 
bevruchtingsmecldraad met de andere zijde van hun lichaam aanraken; bezoeken zij daarna 
een andere bloem, waarvan de stempel naar de andere zij gebogen is, dan zetten ze op die 
stempel hel uit de vroeger bezochte bloem meegebrachte stuifmeel af Tisc/i/er kon vaststellen, 
dal zich tusschen de stuifmeelkorrels van de voedingsmeeldraden en van de bevruchtings-
meeldraden in oekologisch opzicht een zeer opmerkelijk verschil heeft gevormd: de iets 
grootere voedingsstuifmeelkorrels zijn nl. in den lijd van rijpheid dik van de zelmeclkorreltjes, 
maar ze zijn niet in slaat om stuifmeel buizen te maken en zaadknoppen te bevruchten, terwijl 
do andere korrels slechts in onrijpen toestand zetmeel bevatten en later zetmeelvnj zijn en 
gemakkelijk ontkiemen. 

Zoo worden dan de bloemen van ' t geslacht Cassia gehouden voor de hoogst gedifferentieerde 
sluifmeelbloemen. Een volgende keer geef ik eens een voorbeeld van de hoogste differentiaties 
van de andere groepen van mijn bovengenoemde indeeling. 

Theodor con Sosnosky heeft een heel mooie onderneming op louw gezet met zijn 1ste 
aflevering van nEseotisohe Faltcrprachts, 56 buitenlandsche vlinders afbeeldend in hun origineelc 
kleurenrijkdom (Seemann, Leipzig 1914, 1.95 per all.). Het zijn hééle fijne platen met aan
genaam geschreven boeiende tekst. Plaat I 9 soorten uit Indo-Australië; Plaat II met 8, 
Plaat III met 13 en Plaat IV mei 11 uit Zuid- en Midden Amerika; Plaat V met 9, Plaat VI 
mot 6 uil Afrika. Van de platen kan hetzelfde gezegd worden als de schrijver zegt van do 
vlinders zélf: «Er was nog héél veel te zeggen van de kleuren- en vormenrijkdom van deze 
interessante en verrukkelijke dieren; maar zelfs wanneer men er een geheel boek over schreef 
en hel op de aanschouwelijksle manier deed: met zwarte, nuchtere letters kan men deze 
vlinderpracht toch niet weergeven, men moet ze zien.'» 

Ook deze schoone wezens hebben tegenwoordig zéér te lijden ondei'de vernielwoedc van den 
mensch. Berdrow wijdt in zijn Jahrhuch der Natuvkunde IQl'i eenige bladzijden aan de jammerlijke 
uitroeiing van de Apottovlinder (Parnassius Apollo) benevens enkele andere vlinders, met 
literatuuropgaven er bij, en middelen die de verschillende landen al hebben genomen om die 
onzalige verzamelwoede tegen te gaan of middelen om ze weer in te voeren in landen waar 
de mensch ze al geheel heeft vernietigd en doelloos op spelden geprikt, om ze na een tijdje 
weg te gooien. «Wat de Silezische Apollovlinders aangaat», zegt Stcphan in een Silezisch 
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vakblad «kuimeii maatregelen en verordeningen en beschermingsmaatregelen thans al niets 
meer baten, want ze zijn al totaal, tol de laatste toe, verdwenen, daar ze helaas ijverig 
gezochte, duur betaalde verzainelingsobjecten waren». Eu ieder verzamelaar heeft niet genoeg 
aan één exemplaar, maar ze willen heelê seriën hebben. In één verzameling zitten er, zegt 
de schrijver, tot 00 stuks toe van de Apollovlinder Waidbruck in Tirol en Werny in Azië 
leveren er per jaar '20,000 stuks! en nog steeds is de navraag grooter dan het aanbod! 

In vervolg op het reeds meegedeelde Juni-nummer 1913 van het Inlcnialwifil Geographic 
Magazine,-waarin Uenschaw 50 van de meest voorkomende Amerikaansche vogels, beiiandelt 
en de groote, geniale vogelschilder Agassis Fnertes ze allerbekoorlijksl in lijue kleuren afbeeldt, 
geeft hel Mri-niDiinwr ran 1914 een artikel vau den zelfden schrijver en denzelfden schilder 
over 64 andere Amerikaansche vogeils, met onuitsprekelijk fascineérende gekleurde reproducties; 
liet formaat is ook nog grooter dan van die van het 1ste artikel. Wat is Enertes een meester 
in typische vogelhoudingen, die slechts bij bepaalde soorten of geslachten voorkomen! Wat 
voelt en ziet hij fijn en weel hij de.juiste lijn te treilen. Dit blijkt ook vaak bij de mooie 
platen on teekeningen in Bird-Lore. Hij is met den Ornitholoog Chapman ook weer oen reis 
naar Vera Cruz en Tampico gaan ondernemen (die ons ook weer schitterende photo's heeft 
gebracht, die ik later wel eens bespreek) om de tropische vogels te bestudeeren. Chapman 
en Fuerles hebben al heel wat mom's samen geleverd. De laatste gcefl reeds een jaar lang 
prachtige stukken met onverbeterlijke teekeningen over de geluiden on den zang van Tro
pische vogels. In het laatst uitgekomene heeft hij hel over Toekans en hy zeg) daar over 
hun kleuren: «Iedereen zou natuurlijk denken dat deze schelle kleuren en hun druktemakerig 
optreden en aanmerkelijke grootte, zouden maken dat deze vogels wel tot do het gemakke
lijkst te ontdekken dieren zonden behooren. Niels is toch minder waar. liet was een hope
loos vraagstuk, al hadden we hel geluid als leiddraad. Voor onze noordelijkere oogen, die 
groene bladeren zelden grooter zien dan een hand, is de uitbundige weelde van vorm, grootte 
en kleur van de tropen al een afleidende factor. Maar voeg daar nog bij dat er variaties 
in de planlenkleuren zijn die met de grootste preciesheid alle rood, geel, blauw, groen, oranje 
of andere kleur herhalen, die een Toekan aanbiedt. Geen Toekansche keel is geler dan het 
licht dal door een dun blad heen schijnt. Geen zwarl-vlekkige Toekan is lluweeliger dan de 
brokken achtergrond die men door bladeren heen ziet die van nature met groote gaten voor
zien zijn. De vreemde snavels maken de vogels nóg onzichtbaarder want daardoor gelijken 
ze in de verte op alles, maar nooit op vogels en de kleuren versmelten met. de omgevende 
kleurvakken.« 

De redactie van het tijdschrift slildtlcr für baturschutt* bericht mij dat we met 
1 Januari 1915 weer geregeld het lijdsclirift ontvangen. Het was door den oorlog geslaakt. 

De volgende maal eindelijk de reeds lang beloofde stukken uit het mooie l'inguïnlioek: 
«Our common Sea-btrdst bg Lowe is een magnifiek fotowerk met interessante tekst over onze 
zoevogels (300 blad/., met 250 photo's; 15 sh. nel; London1). 

Dordrecht. P. J. BOI.LEMAN VAN DKR VEEN. 

') Als antwoord op een vraag diene, dat een zeer aardig e.u niet duur bock over Ziiid-AI'rikaansihc vogels met 
photo's, is: Haojpw <r ivy: Shelches of S. Afrirnn Bird Life. London 1!KH, f 11.—. 

Vergadering van „Onze Entomologische Club" op Zaterdag den 7en November 
in Hotel American, Amsterdam. 

De heer Koornneef stelt ter bezichtiging een eikelak, dicht bezel met eieren van l.aclnuis 
rohoris /.., een aantal merkwaardige Nederlandsche vlinders, voornamelijk Nocluïnen, en een 
takje, bezet met de gi'stceldi' eieren eerier Chrysopa, 

De hear Van der Vaart vertoont exemplaren van Carpop/tUus dmptcm, in aanUdgekweekt 
uit dadels, met zijne larven, een paar Parasemia flantaginit uit Epen, en de kevers l'lilinns 
pectinicornis en Aracoccrus fascieulatus. 

De lieer Mac Gillavn heeft de iulandsche roofwantsen (Hednviidae) bijeengebracht en 
deelt een en ander mede omtrent het bij vele voorkomende dimophisme in de vleugelont
wikkeling, vooral bij de A'aWs-soorten, waarbij dan gewoonlijk een der beide vormen zeer 
sterk overheerschend is. Verder vertoont spr. de bij Amsterdam niet zeldzame Oarabus 
clalhraliis; terwijl bij meerdere carabidae de wijfjes zich door afwezigheid van glans van de 
mannetjes onderscheiden laten, vond spr. bij dezen Carahus ook glimmende wijfjes maar 
meent, dat dit alleen nog weeke, dus betrekkelijk sedert kort uitgekomen exemplaren zijn. 
Ten einde hel groote verschil te laten zien, dat zich bij kevers kan voordoen, heeft de heer 
Mc. G. van een viertal soorten de uitersten uit zijne collectie bijcengezet. Hij meent, dal het 


