
352 DE LEVENDE NATUUR. 

Na een vlucht van een meter of 20 vallen ze weer in 't gras neer. Op een verheven
heid heb ik ze nooit zien zitten, daardoor kan ik omtrent de kleur maar een vage aandui
ding geven. 

Ze hebben hier stellig gebroed: ik nam ze den heelen zomer waar, het laatst on 23 October. 
Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

BOEKBESPREKING. 

R. BRUN: Das Leben der Ameisen. Teubner. Leipzig, gebonden 212 p.p. 60 illustraties 
prijs 5 Mark. 

Onze lezers herinneren zich wel, wat Heimans in vorige jaargangen van Brun's onder
zoekingen heeft verteld en zullen dus het verschijnen van dit mooie boek met belangstel
ling begroeten. Het bevat vier afdeelingen. De eerste behandelt de sociale organisatie der 
mieren, het ontstaan der verschillende „kasten", eierleggende wijfjes, mannetjes en de 
verschillende vormen van arbeidsters. In het tweede deel wordt het eigenlijke leven der 
mieren geschilderd, de inrichting der nesten, voedselverzameling, landbouw, veeteelt, 
de verzorging der jongen, de stichting en uitbreiding van den staat. Het derde hoofdstuk 
is gewijd aan de betrekkingen van de mieren onderling en die tot andere diersoorten; 
oorlog, slavernij, mierengasten, parasieten en het slothoofdstuk, het belangrijkst van alles 
behandelt het zinne- en zieleleven, het herkenningsvermogen, oriënteeringsvermogen, 
mierentaai en mierenverstand. 

Wij kunnen dit prachtige boek sterk aanbevelen. De auteur schrijft met gezag op grond 
van eigen onderzoekingen en blijkt tegelijk uitmuntend thuis te zijn in de zoo uitgebreide 
litteratuur over mieren. Het is geschreven in goed leesbaren stijl en vooral interessant, 
doordat het zich in hoofdzaak bezig houdt met de mierensoorten van West-Europa. Wij 
verwachten dan ook, dat dit werk ook in ons land de lust tot het onderzoek naar het leven 
der mieren belangrijk zal aanwakkeren. Het spreekt van zelf, dat een werk als dit en vooral 
het vierde hoofdstuk vol zit met voetangels en klemmen op philosophisch, psychologisch 
en physiologisch gebied en juist daardoor wel aanleiding zal geven tot velerlei gedachten-
wisseling en wanneer die weer berust op nauwkeurige waarneming en vernuftig ingerichte 
proeven, dan komen wij daarmee zeker ook weer een stukje verder. T. 

L. DORSMAN en JAC. V. D. KLEI. Dierenvreugd en Leed III. Groningen. Wolters. 136 
pp. geïllustreerd. 

De beide vorige deeltjes bespraken wij reeds. Dit derde deeltje behandelt dieren buiten 
Europa, voornamelijk Ojst-Indië en Amerika. Long, Roberts, Curwood, Thomson Seton, 
Multatuli, ten Kate, Staring en Albert Verweij ontmoeten hier elkander en ook onze beide 
auteurs, die aansprakelijk zijn voor de meeste gedichtjes, 't Is zeer leerzaam, om al die 
verschillende schrijvers eens te vergelijken en te zien, dat Thomson Seton toch maar altijd 
de beste is en het minste doet aan narigheid. Ook doet het ons genoegen hier een stuk te 
vinden van Frits Bronsart van Schellendorf. Dorsman en van der Klei hebben zeer goed 
gedaan met vooral het woord te laten aan hen, die de dieren en dingen zelf aanschouwd 
hebben. T. 

GEVRAAGD: 

Verkade Albums, behalve Langs de Zuiderzee en de IJscl. 
Den Haag, v. d. Werfstr. 151. A. MEULENBROEK. 

AANGEBODEN: 

School en Huis jrg. 1923 —'24 in 52 afl. voor / 1.80. Aus der Heimat jrg. 1923 —'24 
k f 1.— p. jrg. Westermans Weltatlas in l. geb. / 4. — . Specht—Naumann. Vogel Europa's 
deel II k f2. — . Die Schmetterlinge Deutschlands, Spanner und Barenartigen van Dr. 
Karl Eckstein m. gekl. pi. deel 4 ^ / 2 . — . Natura 12 afl. jrg. 1924 a / 0.50. Prof. Dr. Friese. 
Die Europaischen Bienen. Das Leben und Werken unserer Blumenwespen m. gekl. pi. 
standaardwerk 5 din. a /S.— p. dl. Porto voor Koopers. Na 4 dagen geen bericht, dan 
verkocht. Adres: Mej. G. J. KERBERT te Velsen. 


