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JANUARI 

In het maandoverzicht van een jaar geleden heb ik het gehad over winterzang van vogels, 
hun slaapplaatsen, het verschijnen van hun lentekleed en den terugkeer van de vroegste 
trekkers. We kunnen deze waarnemingen nu aanvullen met eens er op te letten, welke vogels 

zich nu reeds bij paren vertoonen. Er is goede reden, om aan te nemen, dat bij verscheidene 
vogelsoorten het heele jaar door en zelfs jaar in jaar uit mannetje en wijfje trouw bij elkaar blijven. 
Bij andere soorten is het weer anders. Het ringen heeft ook omtrent deze zaak veel opheldering 
verschaft. Het komt er voor ons, wandelaars, nu op aan, om bij ons huis en in den hof en verder 
op, hier het een en ander van te zien te krijgen. Op mijn wilde rozen komt dezen winter geregeld 
een paartje groenvinken, mannetje en wijfje. Als ze wat ver uiteen raken, lokken zij elkaar en 
op een van die warme dagen van November '34 hield het mannetje zelfs een mooie baltsver-
tooning voor zijn wijfje. Zoo heb ik ook ontwijfelbare waarnemingen omtrent het gepaard leven 
in den winter van goudhaantje, heggemusch, schildvink, koolmees, pimpelmees, glanskop. 
Let ook op de verschillende soorten van eenden. 

Een van onze vaste winteramusementen is, dat wij er naar gaan kijken, hoe een uur voor 
zonsondergang de bonte kraaien, de roeken en de kauwtjes (ook enkele zwarte kraaien) hun 
slaapplaatsen betrekken. Eerst hebben ze dan nog vergaderingen en spelletjes. Nu komt het ons 
voor, dat het aantal van deze vogels in Februari en Maart hoe langer hoe grooter wordt, alsof 
zich bij onze overwinteraars dan al vogels van elders voegen, die hier de gelegenheid afwachten, 
om tegen eind Maart of begin April verder te gaan. De vlucht naar de slaapplaats geschiedt 
nu al dikwijls onder vroolijk geroep, maar op de vergaderingen, vooral op den grond, kunnen 
die vogels akelig stil zijn. 

Het aantal der spreeuwen neemt in Januari al heel duidelijk toe en we hebben in het Naarder-
meer dan prachtige, zeer grootsche spreeuwenwolken. Spreeuwen komen bij mij op de voeder-
plaats alleen zoolang het vriest. 

In het overzicht van een jaar geleden vindt ge ook het een en ander over wintergroei en winter-
bloei en het gedrag der planten bij vorst. Let bij die gelegenheid ook eens op den stand der 
naalden bij den Zwarten Den, den Oostenrijker zoowel als den Corsicaan. Die beheerschen 
nu reeds op menige plaats het landschap. De aanplant van veertig jaar geleden begint al 
kroonvorming te vertoonen. 

Mocht de vijver nog weer eens een dag of tien dicht vriezen, dan ga ik een bijt open houden 
om te zien, wat voor watergedierte daar dan komt lucht happen. Meestal is dat de gewone, 
maar niettemin zeer prachtige en interessante, bevolking van het Hollandsch aquarium: de 
Pikzwarte en de Geelgerande watertorren, de kleinere soorten Colymbetes, Ilybius en Acilius, 
dikwijls zeer veel bootsmannetjes, dat zijn ook vaak de eerste bewoners van nieuwe duinpiassen, 
de gewone groote, zoowel als die aardige kleinere Corixa. Het leven onder water staat nooit 
stil, al ondergaat het ook eenige beperking door de geringere hoeveelheid van licht in den winter. 

JAC. P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING. 
Hans de Torenkraai door H. E. KUYLMAN. Uitgave Verkades Fabrieken N.V., Zaandam 1934. 

Het is de vraag, of een bespreking van dit soort boeken wel in dit tijdschrift thuis behoort. 
Toen ik dit nieuwe album dan ook zag verschijnen, koesterde ik de hoop, dat men het mij 

niet ter bespreking zou zenden, en ik zou mij na de toezending daartoe ook niet gezet hebben, 
wanneer in een begeleidend schrijven niet was aangekondigd, dat deze uitgave een nieuwe koers 
beduidt, die hoopvolle perspectieven afwerpt voor de toekomst. 
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In vorige recensies heb ik, behalve de lof van schrijvers en schilders, nimmer verzuimd de 
lof van den uitgever te zingen. De Verkade's albums waren een klasse op zich zelf gaan vormen. 
De groote beteekenis van deze boeken voor school en huis werd wellicht het best aangetoond 
door het feit, dat wetenschappelijk getinte tijdschriften jaar in jaar uit deze reclamealbums 
zorgvuldig lieten bespreken. Dit lag niet alleen aan de schilders, die ons voortreffelijke afbeel
dingen bezorgden van Nederlandsche planten en dieren, maar ook aan de schrijvers. Geen van 
de medewerkers zal het mij kwalijk nemen, wanneer ik hierbij het eerste aan Dr. THIJSSE denk. 

Wanneer men nu Dr. THIJSSE laat opvolgen door den Heer KUYLMAN, wil dat m.i. zeggen, 
dat men te Zaandam niet begrepen heeft, wat de innerlijke waarde vormde van de eigen uitgave. 

Vooropgesteld worde, dat ik het voor zeer goed mogelijk houd, om een boeiend en degelijk 
boek te schrijven over één vogel. Ieder kent de morinelplcvier, de kraanvogel, de laatste arenden 
van BENGT BERG, de vischarend van WALTHER HEGE. PORTIELJE weet ons een gehcelen avond 
te boeien met een zilvermeeuw; JAN P. STRIJBOS kan uren spreken over zijn reigers. 

Wat deze vier waarnemers met Dr. THIJSSE gemeen hebben, is de volkomen bcheersching 
van het onderwerp, die zij danken aan hun enorme, reëele feitenkennis, verzameld door een 
volhardend en fijnzinnig waarnemen in de natuur. 

De groote beteekenis van het werk van Dr. THIJSSE is dan ook allereerst dat het zuiver docu
mentair is, en steunt op eigen waarneming. Tallooze passages uit Vogeljaar, Herfst, Texel, 
Omgang met planten, zijn bovendien zuivere woordkunst. En tenslotte wekt het werk van 
Dr. THIJSSE op tot zelf waarnemen. Het ging in het bizonder jongen natuuronderzoekers voor 
in een fijne instelling tot het levende object, die nu reeds doorwerkt in onze natuurwetenschap: 
feit, waarvoor de Amsterdamsche Universiteit hem het doctoraat honoris causa verleende. 

Aan dit kraaienalbum zijn al deze kwaliteiten vreemd. Het gebrek aan werkelijke kennis 
wordt hier gecamoufleerd door onwaarschijnlijke verzinsels. 

Deze „dierenroman" pretenteert een juist inzicht te geven in het dagelijksch leven van een 
vogel. Daarom mag hier de maatstaf aangelegd worden, die men aan den psychologischcn roman 
stelt. Dat wil zeggen, dat hier uitsluitend voortgebouwd had mogen worden op zuiver biologische 
en dierpsychologische ervaringen. Deze wetenschappelijke ondergrond ontbreekt echter ten 
eenenmale. Dat „leiderschap" bij kauwen, al die menschclijke zieleroerselen als „wraak", 
„trots", „liefde", het zijn slechts hulpelooze inlegsels, waar echte kennis van het dierenleven, 
gebaseerd op zorgvuldige waarneming, ontbreekt. Dat een zcearend een kauw met zijn snavel 
in de lucht grijpt heeft de heer KUYLMAN zeker nooit waargenomen, en ook die geschiedenis 
van dat tweede, nog inniger beminde broedsel is niet erg waarschijnlijk. Ik zal er maar niet 
meer van zeggen, en mij er toe bepalen om de niet minder innige wensch uit te spreken, dat 
men te Zaandam terug zal keeren tot de eervolle traditie. Heusch, de Nederlandsche natuur 
is rijk en boeiend genoeg, dan dat men ten einde raad zich zou moeten gaan behelpen met een 
imitatie van WILLIAM L O N G . 

Gelukkig houden de schilders VOERMAN, H. ROL en C. ROL over het algemeen de eer van 
deze uitgave op. Wel heeft het kennelijk ontbreken van wetenschappelijk advies veroorzaakt, 
dat gebrekkig opgezette objecten zijn afgebeeld — de kievit komt zoo van achter het eierbakje 
met groene houtwol uit de uitstalkast van den poelier — maar plaatjes als no. 25—29 (no. 30, 
de zevenster, is wat te licht), 55—60, 67—72, enz. zijn weer onovertroffen. Het optreden van 
den heer VOERMAN als vogelschilder (de boomklever!) is een gelukkig verschijnsel. Goede 
vogelschildcrs zijn zeldzaam. 

Er zijn nog mogelijkheden genoeg, en daarom wachten wij maar hoopvol op een gelukkiger 
greep in komende jaren. 

Bilthovcn. Dr. J. W. VAN DIEREN. 
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