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Prof. Dr. René K. Verheyen overleden

Na een arsenicumvergiftiging als ge-

volg van het voortdurend hanteren van

balgen richtte zijn wetenschappelijke
onderzoek zich vooral op een vergelij-
kende studie van skeletten van vogels.
Over de resultaten van dit werk, waar-

uit hij belangrijke gevolgtrekkingen ten

aanzien van de systematische rang-

schikking der vogels meende te kunnen

maken heeft hij de laatste jaren zeer

vele publicaties doen verschijnen.
Wellicht ook doordat hij een der weinig
wetenschappelijk geschoolde ornitholo-

logen in België was, richtte zijn belang-
stelling zich op velerlei onderdelen der

ornithologie, zoals de uitwerking van

door het ringonderzoek verkregen ge-

gevens omtrent de vogeltrek e.d. Prof.

Verheyen was trouwens leider van het

Belgische ringonderzoek.
Voorts heeft hij zich zeer beijverd voor

popularisering van de belangstelling
voor vogels, o.a. door publicatie van

een serie boeken over de Belgische avi-

fauna, doch ook door persoonlijk voor-

drachten te houden en geschriften sa-

men te stellen voor de schooljeugd.
Ook de bescherming had zijn volle aan-

dacht, hetgeen blijkt uit zijn lidmaat-

schap van de Hoge Raad voor Natuur-

bescherming en zijn voorzitterschap van

de Belgische afdeling van het C.1.P.0.

Deze organisatie vertegenwoordigde hij

bij herhaling op internationale congres-

sen, waar naar zijn van gedegen kennis

getuigende adviezen steeds met aan-

dacht werd geluisterd.
Prof. Verheyen was voorts correspon-

derend lid van de Nederlandse Ornitho-

logische Unie, de Deutsche Ornitholo-

gen Gesellschaft en The American Or-

nithologists’ Union.

Wie het voorrecht hadden hem te ont-

moeten, bewaren een herinnering aan

grote persoonlijke charme, grondige
kennis en enorme werkkracht. Zijn

heengaan op betrekkelijk jonge leeftijd
betekent een zeer gevoelig verlies voor

de ornithologie in België. K. Z.

Nog meer zwemmende duiven

Zondag 15 oktober 1961 omstreeks 13 uur zag

ik een duif
op het water van een vijver in het

Amsterdamse Bos neerstrijken en spoedig weer

opvliegen, om even verder weer neer te strijken.
Beide keren bleef de duif nauwelijks 2 seconden

op het water.

In afwijking van het meegedeelde in Het Vogel-
jaar (september 1961) was het

geen
snikheet

weer, maar wel een mooie zonnige dag.
G. W. DALENOORD

Uit België bereikt ons het ontstellende

bericht, dat op 22 oktober j.l. te Wil-

rijk is overleden Dr. René Karel Ver-

heyen, hoogleraar aan de universiteit

van Gent en een der vooraanstaande

Belgische ornithologen. René Verheyen
werd in 1907 te Borgerhout geboren,
studeerde biologie aan de universiteit

van Gent en was jarenlang hoofd van

de afdeling vogels van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurweten-

schappen. Ook was hij' hoofdredacteur

van het ornithologische tijdschrift De

Giervalk/Le Gerfaut, waarin hijzelf in

vrijwel elk nummer artikelen over veler-

lei ornithologische onderwerpen publi-
ceerde.

Verheyen maakte tweemaal langdurige
studiereizen naar Congo, waar hij voor-

al zoogdieren en vogels intensief be-

studeerde en waarbij hij niet alleen ver-

zamelde doch ook enige fraaie films

vervaardigde.
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