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wordt hier ook al schromelijk overdreven. En in een van onze mooiste boschcomplexen worden 
alle roofvogels, van buizerden en raven tot klauwieren toe, uitgemoord door ijverige jachlopzieners. 

En het toekomstige Maas en Waal-kanaal is één groote bedreiging voor 't vonnenland. 
Nu reeds laat de Heidemaatschappij vennen leegloopen. 

Gaat 't zoo door, dan is binnen vijf en twintig jaar, heel 't rijke Rijk van Nijmegen, waar 
nog in 1910 de vischarend broedde, waar nog vroeger haviken nestelden, (raven zijn er nn 
nog), om van andere rariteiten, ook op mycologisch, botanisch, zoölogisch, entomologisch etc. 
niet te spreken, even saai als zoovele andero bedorven gebieden. 

Nijmegen. Ad. OoMEN. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
BOEKBESPREKING. 

PROK. ÜR. J. VALCKENIER SURISGAR: Gids van het arboretum 
der Landhouwlioogescliool te Wageningen. H. Veenman; 
1H18; ingenaaid 39 p.p. met illustraties en een kaart fl.—. 

t 
Wat mij in dat aardige, keurig net uitgevoerde boekje het meest gelrolfen heeft is, dal 

hot arboretum van Wageningen slechts 2 H.A. groot is. Bovendien is het het grootste en 
meest volledige arboretum van Nederland. Dat geeft te denken. Intusschen hebben Prof. 
Suringar en mej. Baas Becking met die kleine ruimte gewoekerd, want het aantal soorten van 
boomen en heesters in het boekje aangeduid is zeer aanzienlijk. Ook in het boekje heeft 
Prof. Suringar met zijn ruimte gewoekerd, want het is verbazend zooveel aardige bijzonder
heden van allerlei aard hij in die weinige bladzijden te pas weet te brengen. Wij bevelen 
dezen gids gaarne aan en hopen, dat hij velen moge geleiden naar het arboretum, waar 
iedereen vrijen toegang heeft. Maar bovenal hopen wij dat, de oppervlakte van het arboretum 
spoedig vertienvoudigd wordt en als dan de Gids naar rato gedijt, kan Prof. Suringar ons 
misschien nog verblijden met een volledige Nederlandsche Dendrologie. JAC. P. TH. 

Zelfcorrectie. — Hoe meer dilettant, des te zekerder kenner waant men zichzelf. 
Zet liever duizend maal een ".', dan dat ge eenmaal een waarneming als zeker opgeeft, 

terwijl ge in waarheid twijfelt. 
Na kort overleg, heb ik gemeend het volgende te moeten raededeelen aan allen, die 

notitie genomen hebben van mijn opstellen in de ü. L. iV, hier en daar te vinden in de 
laatste vier jaargangen. 

1°. De verantwoordelijkheid voor juist geïdentificeerd zijn van het legsel van een Bnin-
pieper, gevonden door mijn vriend J. Veerman, op 2 Mei 1915, draag ik hierbü aan hem 
over en hij wenscht de vondst te schrappen. Ik heb dit nest (zie D. L. iV. jaarg. XX blz. 411) 
nooit gezien, daar, niet lang na de vondst, de jongen uitgekomen en daarna uitgehaald waren 
on het lijkt mij onverantwoordelijk juist herkend zijn der eieren door mijn vriend, die toen 
pas 1 jaar nesten zocht en van wien men, evenals van mij, als jeugdige dilettanten, foutieve 
determinatie verwachten mag, op me te nemen. De fout van mij, dit nest te. hebben gepu
bliceerd, is zonder twijfel veel grooter dan die van mijn vriend, de eieren mogelijk verkeerd 
te hebben gedetermineerd en ik draag dus schande en hoon, en op mij rusten dus mogelijke 
verwijten, die elk accuraat vogelbestudeerder volledig recht heeft mij te maken. De mogelijke 
fout van mijn vriend kan zelfs geen fout genoemd worden. 

2°. De waarneming van een Kruisbek op 12 November 1910 (D. L. N. jaargang XXII 
afl. 8) haal ik hierbij neer. Ik herkende'? dil dier op het geluid, terwijl ik het niet te zien kon 
krijgen en ik twijfel aan deze waarneming sinds eenigen tijd en durf verantwoordelijkheid voor 
toenmalig juiste identificatie niet langer dragen. 

3°. Achter de waarneming van een Raaf op 22 October 1916 {D. L. N. jaarg. XX afl. 8) 
^et ik vanaf nu een ? Meer dan 2 jaar heb ik in de stellige overtuiging geleefd op 22 October '46 
een Raaf te hebben waargenomen in het duin W. van het dorp. Sinds enkele weken ben ik 
hieraan gaan twijfelen. Eerst zocht ik naar zwakke punten in de waarneming, waarop ik 
haar kon doen vallen en toon ik die niet vond in mijn dagboek zelf: »on die duidelijk groote 
krast heel zwaar, zegt «Baoaooo" (oo, niet uitspreken). Een zwaar, somber, laag koelgeluid, 
(totaal verschillend van dat der kraaien») en nu toch twijfelen blijf, geef ik het dier hierbij, ik 


