
20 DE LEVENDE NATUUR 

Lijsten van Watervogels. De Subcommissie voor Waterwild heeft nog een aantal: „General 
Data on Wildfowl and Waders in the Netherlands 1948" beschikbaar, welke worden toege
zonden aan gegadigden na storting van ƒ 1 , — p.postw. of op girorekening no. 275540. 

Oostkerkplein 13, Middelburg. Mr T. LEBRET. 

BOEKBESPREKING 
Prof. Dr G. L. SMIT SIBINGA, De geschiedenis van het leven op aarde. Uitg. Scheltema & 

Holkema, Amsterdam, 1948. ƒ 9.50. 
Dit boek is ontstaan uit voordrachten, die de schrijver sedert 1937 voor de Volksuniversiteit 

heeft gehouden. Niet alleen door zijn titel, maar ook door zijn indeling, behandelingswijze en 
het type der illustraties doet dit boek onwillekeurig de vergelijking opkomen met het vroeger 
zo beroemde „Geschichte der Erde und des Lebens" van Johannes Walther. Deze vergelijking 
valt dan wel zeer ten gunste van dit nieuwe boek uit. Het geeft in beperkter omvang maar met 
meer dan 250 afbeeldingen, meest reconstructiebeelden, een veel gedetailleerder en nauwkeuriger 
overzicht van de ontwikkeling der diverse planten- en dierenstammen en van de mens. Van bij
zonder interesse zijn de slothoofdstukken over fossiele mensenresten, de ontwikkelingsgeschie
denis van de Primaten en de mens, over de oorzaken der ijstijden. Niet minder belangwek
kend zijn ook de aanvangshoofdstukken over oorsprong en ontstaan der aarde met de moderne 
opvattingen over de ontstaanswijze van kosmische nevelvlekken. Maar ook de tussenliggende 
hoofdstukken, waarin talrijke series van uitgestorven planten- en dierentypen de revue passeren, 
zijn verrassend rijk aan interessante bijzonderheden. 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Kalender 1949. 
De N. J. N.-kalender is dit jaar weer een tweemaandelijkse, met 6 fraaie foto's plus een 

heel mooie grote scholeksterkiek als schutblad. Tussenbladen maken propaganda voor de 
N . J . N . , voor Natuurbescherming en de Zomerkampen. Papier en reproductie zijn weer heel 
goed; het kalenderveld wat klein voor een wandkalender. 

Wie, wat, waar? Voor de Jeugd. Jaarboek 1948—1949. 
A. W. Sijthoff's Uitg. Mij. ƒ1.90. 

Jongens Zakboek. Dezelfde uitg. ƒ 1.—. 
Deze boekjes (het tweede voor jonge, het eerste voor iets oudere jongens) geven naast een 

groot aantal wetenswaardigheden op het gebied van techniek, historie, kampeersport enz. ook 
natuurhistorische gegevens, waaronder een stuk over de bijentaai en over terrariumhouden 
van de hand van Dr J. S. Zaneveld. Er zijn verder gekleurde afb. van een 40-tal soorten 
vlinders met hun rupsen. In sommige plantenafbeeldingen herken ik met genoegen mijn 
eigen tekeningen uit de geïllustreerde Flora. 

Flora en Fauna, bevattende determineertabellen van de algemeen in Nederland waargenomen 
planten en dieren door Dr A. F. H. BESEMER en Prof. Dr R. VAN DER WIJK. Deel I. Planten 
en Gewervelde Dieren. 1948. Uitg. G. W. Breughel. Amsterdam, ƒ 11.90. 

Het verlangen naar één determineerboek voor alle planten- en dieren van Nederland in de 
„leiderskampen" van de Natuurhistorische Vereniging is aanleiding geweest tot het samen
stellen van het boek, waarvan het eerste deel nu verschenen is. 

Er is wel grote durf voor nodig zulk een boek te gaan samenstellen en er zijn zonder twijfel 
veel moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. 

Al dadelijk; de vraag welke planten en dieren „algemeen in Nederland" voorkomen, is maar 
zo niet voor alle groepen, ook de microscopische, te beantwoorden. Op dit punt, de keuze van 
de op te nemen soorten, zal voor ieder die in een speciale groep thuis is, aanleiding zijn voor 
kritiek. Trouwens een ieder slaat vanzelf nieuwsgierig de groepen op, waarin hij specialist is 
en vindt dan onvermijdelijk onnauwkeurigheden, onjuistheden en zelfs fouten. Maar voor alle 
andere groepen, waar men niet speciaal in thuis is, geeft ge graag toe, dat het toch wel ge
makkelijk kan zijn, dat zo'n boek er is. Dit is meteen de rechtvaardiging voor de samenstel
lers: belangrijker dan de vraag naar fouten of niet fouten is het feit, dat het gelukt is zo'n boek 
te doen verschijnen. Het andere alternatief: iedere groep door een specialist te laten bewerken, 
had zeker veel meer tijd en moeite gekost, indien het al ooit was geslaagd. Voor heel enkele 
tabellen is het aldus geschied (Grassen naar de bladen door W. Margadant, Wintervogels naar 
veldkenmerken door J. de Jonge). Men zou zich kunnen afvragen, of niet een middenweg had 
kunnen worden bewandeld, door een groter aantal van de tabellen aldus aan specialisten op te 
dragen. J.Hs. 


