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Inleiding
Nederland met zijn riviermonden, wadden, plassen en moerassen is
van ouds een zeer vogeJrijk land geweest. Bet ligt dus voor de hand,
dat de vogels in velerlei opzichten de belangstelling van onze voorouders
hebben gewekt: niet aileen werden jacht en vogelvangst door velen
beoefend, ook kupstenaars en mannen van wetenschap voelden zich
tot de vogels aangetrokken.
Bovendien was er, dank zij de scheepvaartverbindingen met andere
werelddeelen en de koloniale betrekkingen met Oost- en West-Indie,
ook voor de "uitlandsche" vogelsoorten reeds vroeg een groote belangstelling ontstaan; deze bereikte haar hoogtepunt in de 17e en 18eeeuw,
toen er nergens in Europa zoo vele menagerieen en naturalienkabinetten
werden aangetroffen als hier te lande.
Bet SO-jarig bestaan van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging biedt een goede gelegenheid de voornaamste v-ogelliefhebbers
uit vorige eeuwen te herdenken en iets mede te deelen over hun persoon
en hun werkzaamheden en tevens over de avifauna van onze gewesten.
Daarbij was het helaas onvermijdelijk af en toe in herhaling te vervallen
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van hetgeen o.a. VAN PELT LECHNER, SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG,
SwAEN en schrijver dezes reeds over onze vroegere ornithologen te boek
hebben gesteld, maar ook ten aanzien van deze thans "bekende" vogelkundigen is getracht zoo mogelijknieuwe wetenswaardigheden te vermelden.
Hoewel het de bedoeling was in deze .bijdrage aIleen de voornaamste
Nederlandsche vogelliefhebbers en ornithologen te noemen, bleek bij het
schiften der gegevens, dat ook verscheidene buitenlanders, o.a. PALLAS,
LINNAEUS, CHARLES LUCIEN BONAPARTE, FINSCH en EDMUND SELOUS,
in ons land belangrijke ornithologische onderzoekingen op systematisch
en ander gebied hebben verricht, zoodat hun namen en werkzaamheden
niet geheel verzwegen mochten worden. Is het artikel dientengevolge
sterker uitgegroeid dan bij den oorspronkelijken opzet was voorzien,
zoo staat daar tegenover, dat aan andere onderzoekers, i.e. de anatomen,
embryologen enz.~ wier nasporingen voor de ornithologie van fundamenteel belang zijn geweest, te kort is gedaan. Dit iseen gevolg van het
feit, dat onder de liefhebbers, die zich tot de groep der vogels aangetrokken voelen, de "natuurminnende leeken" verre in de meerderheid
zijn, waardoor de aantrekkelijke vogelfaunistiek bij de beoefening der
vogelstudle een veel te groote plaats inneemt. VERWEY (1925) heeft daar
lang geleden reeds een hartig woordje over gezegd. Maar, aangezien het
niet in de bedoeling lag een geschiedenis van de ornithologie in Nederland te schrijven en de volgende hoofdstukken slechts bouwstoffen
bevatten, die verzameld werden voor een bijdrage ter gelegenheid van
het gouden jubileum van de N.O.V., is aan het werk van mannen als
CorTER, FURBRINGER en HOFFMANN bewust weinig aandacht geschonken.
Toen het manuscript voor deze bijdrage ten deele gereed was, verscheen STRESEMANN'S "Die Entwicklung der Ornithologie", waarin niet
aIleen enkele van onze vaderlandsche ornithologen, o.a. TEMMINCK en
SCHLEGEL uitvoerig worden besproken, maar waarin ook heel het
ornithologisch gebeuren, dat zich hier te lande gedurende de 1ge en het
eind van de 18e eeuw afspeelde, op meesterlijke wijze is beschreven.
Dit was een gelukkige omstandigheid, want dientenge;olge ben ik in
. de gelegenheid geweest om in mijn tekst talrijke verbeteringen en aanvullingen aante brengen; ik kon zelfs de verleiding niet weerstaan een
aantal passages, die op TEMMINCK betrekking hebben, woordelijk te
citeeren. Men kan er uit opmaken hoe goed STRESEMANN zijn stof
beheerscht en hoe aantrekkelijk hij haar weet voor te dragen; ik wi! dan
ook niet nalaten hier de aandacht op zijn boek te vestigen.
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Mijn hartelijke dank gaat uit naar den heer P. A. HENS te Valkenburg
(L.), Jhr. F. J. E. VAN LENNEP te Amsterdam, Dr. R. LORENTzte Haarlem,
Mejuffrouw JOH A SCHEFFER te Amsterdam en Mevrouw W. H. F.
STORM VAN'S GRAVESANDE-VAN DER FELTZ te Den Haag vom de
medewerking, die zij mij verleend hebben bij het madplegen van de
zich onder hunne berusting bevindende manuscripten en zeldzame boeken plaatwerken.
De dertiende tj m vij ftiende eeu w (1200-1500)
Ongetwijfeld zullen nasporingen in oude archieven nog verscmllende
gegevens betreffende de avifauna der "Lage Landen" uit de Be tjm
15e eeuw aan het licht brengen. Thans weten wij uit de jaren v66r 1500
maar zeer weinig. Enkele feiten zou ik mer in herinnering kunnen
brengen, by. de twist overllet reigerbosch bij Bindel!lieerbroek, die in
1298 gerezen was tusschen Graaf JAN van Holland en Bisschop WILLEM
van Utrecht. Honderd jaar later schijnt dit reigerbosch nog intact te zijn
geweest, want in 1396 is de Heer IOHAN VAN CROONENBURCH de bewaarder daarvan (MERULA I, p. 2). Ook het q()lldsche boscg wordt in de
14e eeuw genoemd; dit lag ten Westen van de stad Gouda (Tergouw)
en strekt~ zich uit van de Raam tot Moordrecht en langs de Gouwe tot
Waddinxveen (SCHEYGROND 1937). Uit rekeningen over de jaren 1359
en 1361 blijkt, dat er Blauwe Reigers, Kwakken en Lepelaars voorkwamen en verder "witte reijghers" en "witvogels" (VAN PELT LECHNER
1919). Volgens een andere bron zouden er in 1357 uit dit bosch verkocht
zijn: 564 Reigers en 2000 Kwakken. Van het even westelijker gelegen
J~g~lLy~g2:e~ph..~zeg2.dat meronder nog uitvoerig ter sprake komt,
vernemen wij pas in 1472, dat het "seer vol gevogelte" was. Ook
"Berkenrode" bij Haarlt:tl1 herbergde toen een beroemde reigerkolonie.
~V~rder is bekend, dat m~n in het Westen van het land prijs stelde op de
aanwezigheid van den Ooievaar, wat moge blijken uit de volgende verbodsbepalingen: in 1462 en 1471 werd aan de inwoners van Utrecht
verboden om deze vogels op het nest of in de vlucht met pijl en boog
te scmeten; op 13 April 1549 verbood de Leidsche magistraat eveneens
het scmeten van Ooievaars en bovendien het bij hoopen vangen van de
jongen met netten, als zij in den nazomer op hun vertrek standen (HALLEMA 1952). Gezien deze laatste bepaling, moet het aantal Ooievaars in
die contreien vierhonderd jaar geleden dus nog vrij belangrijk zijn geweest.
Intusschen mogen wij ons wel realiseeren, dat de uitvinding van de
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boekdrukkunst, die groote veranderingen te weeg bracht, pas dateert
van omstreeks 1420; wat er v66rdien omtrent de kennis der natuur mag
zijn vastgelegd, was opgeteekend in handschriften en dus weinig verbreid.
De zestiende eeuw (1500-1600)
LONGOLIUS' "Dialogus de Avibus" plakkaten op het gebied van jacht
en vogelvangst - PAULLUS MERULA - VOLCHER CorTER'S anatomisch werk
CAROLUS CLUSIUS' "Exoticorum libri decem" losse avifaunistische gegevens bij kroniekschrijvers en in de werken der encyclopedisten - COLLAERT'S "Avium vivae icones".

Over de 16e eeuw zijn wij aanmerkelijk beter ingelicht. Omstreeks
1550 yond er in de studie der natuurlijke historie een algemeene opleving
plaats, waarbij de ornithologie niet achterbleef, zooals uit het verschijnen
van de werken van TURNER, BELON en GESNER moge blijken. Ook een
geschrift van Nederlandsche herkomst zag in 1544 het licht, t.W. de
"Dialogus de Avibus" vanc;-YBERTUS LONc;.0LHJS, dat echter va!).
';~in'igbet~ekeDi~T~>"~~~~le~hts~~id~~(~f."o.a~" VINCENT 1715; HOUTTUYN,
dl. 5, 1763, p. 384) wordt aangehaald. Bet bevat een samenspraak naar
het genre van MARTINET'S "Katechismus der Natuur", waarin eerst
over de kippen en daarna over eenige in het wild levende hoenderachtigen (o.a. Phasianus, Lyrurus, Tetrastes, Perdix, Coturnix) en andere jachtvogels (Tetrao, Crex, Gallinago, Charadrius, Turdus pHaris, A/auda, Ga/erida) gesproken wordt. Bet werd een jaar na LONGOLIUS' dood door zijn '
vriend TURNER te Keulen uitgegeven en is meestal bij diens "Avium
Praecipuarum ... historia" ingebonden 1.
Van meer belang voor de kennis van onze avifauna zijn de plakkaten,
die betrekking hebben op jacht en vogelvangst. Deze wetten,. die in de
16e en 17e eeuw door de landsregeering, i.e. de graven van Bolland,
werden uitgevaardigd, verboden in den regel het verrichten van bepaalde
handelingen op verbeurte van by. het corpus delicti of "op Peyne"
(= boete) van een zeker aantal Ponden of Carolus guldens. Sommige
plakkaten golden voor een geheele provincie, andere slechts vom een
bepaald distrikt of zelfs vom een bepaald bosch of duincomplex.
Voor de ornithologen zal de naam vanJ:~~?:~J:.{JS:~t§RlJLA,(1558-1607)
wel altijd verbonden blijven met de plakkaten, die betrekking hadden
op de wildernissen, de jacht en de valkerij, want deze histmieschrijver
heeft zich in zijn laatste levensjaren de moeite getroost om de desbetreffende stukken uit de 16e eeuw, voor zoover zij op Holland en
West-Friesland betrekking hadden, bijeente brengen en, vootzien van
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korte toelichtingen, uit te geven. Zijn werk, dat tot titel draagt: "Placaten en de Ordonnancien op 'tstuck vande Wildernissen", verscheen in 1605 en bestaat uit een drietal boeken. Hiervan zijn vooral het
~~E~,te en 9~,r,c!<:; boek, die resp. !let toezicht op de jachtterreinen en het
vluchtbedrijf behandelen, voor ons van belang; het tweede boek, dat aan
het jachtbedrijf is gewijd, is van aanmerkelijk minder gehalte. Bovendien
valt het, aangezien aIleen viervoetige dieren "gejaagd" werden (vogels;
werden "gevlogen" met valk of havik), geheel buiten ons onderwerp.
am een denkbeeld te geven van hun ornithologischen inhoud wil ik
hier een aantal fragmenten uit de plakkaten laten volgen *).
Eerst eenige voorbeelden, die doen zien welke vogelsoorten destijds
tot het vederwild werden gerekend. Daarvan geeft het "Placaet opt
stuck vande Wildernisse" van 27 Maart 1502, dat van toepassing was in
de ,,!i~a,t':.de1l11l1{:EI:19~t, ende over al '~:gl;lY.rt~eyc:rscl:1gp y;:J,nN"gorthoIlant", de volgende opsomming: "Perdrysen, Fesanen, Putoren,
Moerhoenderen, Cranen, Trap-ganzen, Swanen, Reygeren, Quacken,
Schollevaers, Lepelaers, Berch-Eenden, ende andere diergelijcke"
(MERULA I, Pl'. 53/54).
Het "Placaet Generael opt stuck vande Hout-vesterie" van 26 December 1517, dat betrekking had op deE2~~c:h{:.rtt::!1\Vil.clel:!li.ss~.rt,Y~!l,I.,B()!::.
landte!1cl~(~~~~2~Y#~sl~J:lc!t"v erbledt in art. 22 het vangen en schieten
'Van'dezelfde soorten van "edele Voghelen" als hierboven genoemd,
maar §choIle'Vaer,I.~2elaeren Berch-Eend ontbreken in de opsomming
(Men~laI, pp.~ 61/(2).'
Uit de laatste (18e) renovatie van dit plakkaat, die op 17 Maart 1595 gedateerd is, blijkt, dat 78 jaar later "Patrijsen, Fesanen, Poitoirs, Reygheren, Moerhoenderen, Cranen, wildeSwanen, Trapgansen ofte dierghelijcke" nog steeds 6p de lijst van het "vlieghende Wildt" voorkomen
(MERULA I, p. 120).
Dat Moer-hoenderen toen waarschijnlijk ook in het grensgebied van
Holland en Utrecht werden aangetroffen, zou men kunnen opmaken
uit .:~~,.pla~ls:_a~!_.()~~.~_<i~.j~~h!~i.rt!1{:.rt~c:.I~_l:i~.c:li;~t~~_,;::~!1. . ~()~t;~en van
14 November 1530, dat ~,:Velt~hoen<:1ereJ:l' Moer-Q()fllderen,Fesanen,
~?~~.:9!erghflijck~'Wildt;;·i~ bes~h~~~i;;g.~eew~"(MERULA I, Pl'. 177/
178).
"Wat de plakkaten op het Haagsche bosch betreft, in 1498 wordt daar
gesproken van "Lamoighen, Vesanen, Velt-hoenderen" e.a.,in 1547 over
~.. )
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*) Minder algemeene uitdrukkingen en namen zijn verklaard in Aant. 2.
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"Reyghers, Phesanen, Duyven" e.a. en zoo zijn er allerhande plaatselijke
en tijdelijke variaties.
Speciale bepalingen bestonden er in Holland voor de jacht op den
Roerdomp en voor de vangst van de Houtsnip, terwijl in Friesland ook
de vangst van Grutto's en Kemphanen aan banden was gelegd.
Zoo leest men in art. 8 van de laatste (18e) renovatie van het "Placaet~
Generael", dd. 17 Maart 1595: "Sullen oockde ghene ter jacht ghequalificeert zijnde, die 'tWeydt-spel mette Voghel hanteren, 'tselve niet moghen
doen dan buyten de voedende tijdt; Te weten, mede van S. Iacob af tot Lichtmisse toe, sonder eer oft langher; wtghesondert alleenlick de vlucht op de
Poictoir, diemen in de Pomtijdt naer ouder gewoonte sal moghen vlieghen,
ende dat op ghelijcke boete, elcke reyse als voren." (MERULA I, p. 116).
Wat het vangen van Houtsnippen betreft, richtten de bezwaren zich
vooral tegen het kappen van de vliegbanen door het bosch, noodig om
er de flouwen in te plaatsen. Art. 25 van het Placaet Generael van
26 Dec. 1517 zegt daarvan:
" .. " overmidts dat onse Bosschen seer vergaen zijn, midts datmen aldaer
ghedoocht heeft te snippen, die *) aldaer houden ende hacken om groote
Tochten te hebben: Soo hebben wy gheordonneert, ... , dat niemandt, ... ,
hem en vervordere in de selve onse Bosschen Snip-hanghen te maken ofte
te houden, ... : Wtghedaen alleenlick de ghene van den Edelen, ... , die
daer van oorlof hebben sullen van onsen Stadt-houder inder tijdt wesende,
die de Snip-hanghen selver sullen moeten doen wachten, ofte by heure ghebroode Dienaers ende anders niet, ... Ordonnerende onsen ... Stadt-houder
... ,een seker ghetal van Sniphangen, by advijse van onsen voorschreven
Hout-vester te ordonneren, ende die niet te excederen in eenigher manieren."
(MERULA I, p. 62).
Ookin de verordeningen betreffende het Haagsche bosch werd het
"snippen" steeds gereglementeerd:
"Ende oock dat niemandt hem en vervordere te snippen met Vluwen ofte
andere Netten, sonder daer af te hebben specialen consent ... " (4e renovatie,
dd. 6 April 1547; MERULA I, p. 142).
In een plakkaat voor de provincie Friesland van 9 October 1628 komt
met betrekking tot de vangst van weidevogels, de volgende bepaling
voor:
"lr~1fi~ i<-v

"terwylen oock mede in de Schryevanghst, ende andere Ghevoghelte, groote
misbruycken werden'ghepleeght, contrarie de Ordonnantie, statueren Wy, dat
deselve nae desen niet sullen uytghevoert moghen worden, op de poene van
vyftich gouden Friesche ryders: doch wordt den Houdtvester toegelaten, volghens syne commissie, tot dienste van den Coninck van Groot Brittannien
*) Dit "die" slaat op de snippenvangers !
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twee mael in 't jaer, telckens vyffhondert Schryen ende Hoincken te mogen
senden, op alsulcken tyt als hy, Hondtvester deselve alhier in 't Landt best
sal connen vanghen," (Gr. Plac. & Charter-boek v. Vriesland, dl. 5, p.319).
Tegen het zoeken van eieren werd in de plakkaten herhaaldelijk op.,.
gekomen, zooals uit de volgende aanhalingen blijkt.
Art. 9 van de le renovatie van het meer genoemde "Placaet Generael"
luidt dd. 27 Maart 1524:
"Ende alsomen bevindt dat inde voedende Tijdt, dattet vlieghende Wildt,
als wilde Gansen, wilde Voghelen, Kievitten, Plevieren, ende dierghelicke
. heure eyeren legghen, de selve eyeren op ghenomen werden in groote menichte, ende die vercoopen: Soo verbietmen 'tselve oock niet meer te doene,
op de boete van twee Carolus guldens telcken alst ghebeuren sal, ende indient by eenighe Ionghers ghedaen wordt, sullen die Guders daer voren
betalen; ende die niet en hebben te gheven, sullen met roeden daer voren
ghegeesselt worden." (MERULA I, p. 67).
Ruim 70 jaar later luidt de redactie yan dit artikel:
"Ende alsomen bevindt dat in de voedende tijdt veel nesten van Perdrijsen
ende andere vlieghende Wildt, ghestoort ende die Eyeren berooft worden,
onder dexel van Kievits ofte andere Eyeren te soecken: So wort by desen oock
verboden eenige Kievits, Maerlen, Wulpen, ofte andere Voghelen eyeren te
rooven, daer naer te soecken, ofte die te vercoopen, op een boete van drie
pondt te verbeuren, so weI by den Cooper als by den ghenen die de selve
ghestoort, ghesocht ofte vercocht sal hebben." (MERULA I, p. 121).
Bet is haast overbodig te vermelden, dat het berooven van de nesten
van Reygers, Quacken, Lepelaers en Scholfers (welke soorten dikwijls
tezamen genoemd worden) ook verboden was. Men zie by. het Groot
placaatboek ... van Utrecht, dl. 2, 386a) en de mededeelingen over het
Zevenhuizensche bosch, die hieronder op pp. 16-19 volgen.
In Friesland bevat het oudste plakkaat tegen "Wiltschieten en Eyerensoecken" dd. 3 Januari 1542 de bepalingen: "dat geen Huysluyden hen en
veruorderen eenyge entvogels, kievyts of eenygerley andere vogels eyeren te
soecken ofte raepen op andere landen, dan op huer eygen; ende aengaende den
eye~~~, van swanen, velthoenderen, craenen, reygers, m()erhoenderen, putoefen ende dyergelycke voegelen, interdiceert hemluyden, te soecken, roouen
oft raepen, in wat plaetsen dattet sy;" (Gr. Plac. & Charter-boek v. Vriesland,
dl. 2, p. 838).
Bet is vetleidelijk nog meet teksten aan te halen en te wijzen op de
plakkaten "op de Voghel-koyen" (MERULA III, p. 46), "op 't vetstoten
van de Voghelrien", w.o. h~t vetbod om "Ruyd-voghel te jaghen, ofte
vanghen" (MERULA III, pp. 49-54), op het verbod am in het Baagsche
bosch "de Nesten van eenich Ghevogelt cleyn oft groot, noch oock van
Wildt te rooven, die Eyeren oft Iongen daer uyt te nemen" (MERULA I,
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p. 139) en op de plicht van de plattelandsbewoners (in 't Rijck van Nymegen) "die nesten van kraeyen, exters ende roecken van hare bomen
(te) verstoren, by verbeurte van ses stuyver voor yeder nest, soo op syn
eygen ofte gepacht Landt sal bevonden worden niet gestoort te syn,
sonder dat hier onder begrepen worden nesten in bossen ende bomen,
die niet te beklimmen syn." (Gr. Gelders Placaet-Boeck, kol. 377) 3.
Maar wij moeten ons beperken en daarom zij hier aIleen nog melding
gemaakt van enkele bepalingen ten aanzien van de zgn. zwanendriften,
omdat die een licht werpen op de positie van Cygnus olor. Eenige plakkaten, die betrekking hebben op het Zevenhuizensche bosch komen
verderop nog ter sprake.
Bet houden van tamme Knobbelzwanen was in de 16e eeuw zeer in
zwang; het vormde een privilegie van den edelman en den eigenerfde
en deze zaak was bij bijzoridere keuren zorgvuldig geregeld; het toezicht
op de naleying daarvan berustte 1;Jij den pluimgraaf. Behalve in de laatste
renovaties op het "Placaet Generael" vinden wij in een "Placaet aengaende de Duynen in den Lande van V oome" van 11 Januari 1552 de
volgende opmerkingen:'
Om te zorgen, "dat onse Swanen inden lande van Voorne in heurenwesen
ende rechten .onderhouden worden", zoo is het aan een ieder verboden
"eenighe wilde ofte tamme Swanen te schieten". Verder is aIle schieten in het
veld verboden "ten tijde als die Swanen sitten en broeden, te weten vanden
eersten dach van Maerte tot uytganck Meye, omme de selve Swanen niet te
verschricken op de boete van thien Karolus guldens. Ook mag "niemandt
eenighe Swanen-eyeren uyten neste en rove, die eyeren in stucken en smijten,
ofte jonge Swanen en rove ofte doot en smijte, .. " En ten slotte dient er op
toegezien, "dat niemandt sijn Honden en hest op eenighe Swanen broedende
ofte int water swemmende, ... " (MERULA l, p. 180).
Over de situatie in Kennemerland verschaft een ander plakkaat (van
18 Mei 1548) ons de volgende inlichtingen:
"AIsoo op de klachte by den Pachter van de Pluymgraefschap in Oostvrieslandt '" l' onser kennisse ghekomen is, dat in Wieringhen, Texel, Grootenbrouck, Medenblick, Nyerdorperrogge; Schagercagge, Sinte Maertens,
ende daer ontrent op de Zuyder-Zee aende HoIlan~tsche sijde, vele gemerckte
jonghe ende oude Swanen daghelicks ghevanghen worden ende ghedoot, ende
dat 'tselve meest gheschiet, .. by den ghenen die van onsen Rentmeester van
Kermerlandt en Vrieslant van onsen 'twegen, ofte van andere Swanerie hebben,
in pachte ghenomen hebben alle de longe grauwe ende onghemerckte Swanen.
Onder dexel van welcke pachte sy pogen met listen, laghen ofte anders te
vangen, te schieten, ende te dooden, soo weI de ghemerckte, als de onghemerckte Swanen, toecomende meest alsulcke ghemerckte Swanen dien van
Worinchem, aI' Hinloopen, Staveren, Molqueren, ende andere daer ontrent op
, de Suyder-zee aen de kuste van Oostvrieslandt geseten, alwaer binnen korten
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tijdt herwaert& uyt oorsaecke voorsz, de opvoedinghe ende bedrijvinghe
vande Swanen merckelick vergaen ende gedepeupleert is, ... " (MERlJLA III,
p. 55).
Een korte nabeschouwing over de plakkaten is hier wellicht op zijn
plaats, want men gaat er gemakkelijk toe over aan deze zorgvuldig
gestelde stukken een te groote waarde als ornithologische documenten
toe te kennen. Ongetwijfeld geven zij ons een kijk op de maatregelen,
die destijds werden genomen zoowel in het belang van de jachten de
vogelvangst als in dat van den wild- en vogelstapel. Maar om in alJe
gevallen op grond van de plakkaten faumstische conclusies te trekken
en by. aan te nemen, dat het Korhoen nog in 1593 in de omgeving van
het Haagsche bosch werd aangetroffen, is stellig niet venintwoord. Men
leze in dit verband maar eens wat in het ,,]acht-Bedryff" dienaangaande
geschreven werd (zie hieronder op p. 13).
Wat MERuLA betreft, deze was op het gebied van de jacht en de ormthologie een volslagen leek. Hij had aanvankelijk klassieke letteren en
daarna rechten gestudeerd en tijdens een 8-jarige "peregrinatio academica" in het buitenland 8 uruversiteiten bezocht. Op 33;..jarigen leeftijd
werd hij benoemd tot hoogleeraar te Leiden, in 1598 tot historieschrijver
van de Staten-Generaal en in het jaar daarop werd hem ook de post van
bibliothecaris toevertrouwd. Hij bezat een buitengewone werkkracht,
maar was op en top een kamergeleerde. Daaruit is het te verklaren, dat
hij by. vogelsoorten als K wartel en K wak door elkaar haalt (d. VlughtBedryf, pp. 40/41). Trouwens hij maakte zelf een toespeling op de verwondering, die het verschijnen van de "Placaten ende Ordonnancien"
(dat met alleen een verzameling van bepalingen betreffende het jachtrecht
was, maar tevens een handboek wilde zijn voor de beoefening van de
jacht en de valkerij) ongetwijfeld bij velen zou wekken. "Mirabuntur,
scio, multi, unde mihi, venationis aucupiique hactenus incurioso, tanta
supellex," *) schrijft hij aan een vriend. Wanneer wij kennis nemen van
HAAK's proefschrift, waarin MERULA'S levensloop beschreven wordt,
dan blijkt duidelijk, dat het zijn lust tot verzamelen was, die hem tot
deze compilatie heeft gebracht.
Van een geheel ander genre waren de onderzoekingen van den in
Groningen geboren VOLCHER CorTER (1534-1576), die van 1555 af
vrijwel uitsluitend in het bmt:elllandvertoefde. Hij promoveerde op
7

*) Velen zullen zich ongetwijfeld afvragen, waar ik, die tot dusverre vrij onverschillig stand tegenover de jacht en de vogelvangst, zoo'n overvloed van gegevens
vandaan heb (d. HAAK 1901, pp. 129/130).
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24 Maart 1562 bij ALDROVANDI te Bologna *) en wijdde zich voornamelijk
aan de vergelijkende ontleedkunde en de embryologie. De hierbij gereproduceerde plaat, die behoort bij zijn aanteekeningen "D e A v i u m
Sceletis et Praecipuis musculis", welke zijn ingebonden bij
zijn in 1575 verschenen werk "Lectiones GABRIELIS FALLOPII etc.",
laat niet aIleen zien, dat hij zich ook met vogels bezig hield, maar demonstreert tevens hoeveel zorg hij aan zijn anatomische afbeeldingen besteedde (cf. Plaat I). NUIJENS (1933, 1935) wijdde een tweetal studies aan
hem; ELSA G. ALLEN (1951) besprak zijn ornithologische notities 4.

Afb. 1. Dodo (Raphus cucullatus L.)
Uit: CLUSIUS' Exoticorum libri decem (1605). Volgens OUDEMANS (1917a) een vogel
('l'?) in den rui. Duidt de afgebeelde steen op het feit, dat in den krop van deze soort
wel steenen werden aangetroffen?

Weinig bekend is het, dat er ook in de geschriften van den botanicus
rCAROLUSCLUSHJS (1524-1609) enkele belangrijke mededeelingen over
';og~l;"';~~rk~~tlen en wel in zijn "Exoticorum libri decem",
verschenen in 1605. CLUSIUS geeft daarin beschrijvingen en afbeeldingen
van een aantal, uit andere werelddeelen aangebrachte vogels, die uit de
begin-periode van de Oost-1ndische Compagnie dateeren. Vandaar, dat
verscheidene soorten door zijn toedoen voor het eerstbekend werden;
zoo maakt hij o.a. melding van Casuaris, Dodo, Pinguin, Reuzenalk,
Kroonkraan, 3 soorten Paradijsvogels, enke1e soorten Papegaaien enz.
Ookbeschreef hij enke1e arctische voge1s (1Js- en Papegaaiduiker),
die zijn coIlega PIETER PAUW uit Noorwegen ontvangen had 5. Zijn
afbeelding van den Dodo (Afb. 1) is hierbovenweergegevcp.
*) Zie Aant. 4.

ARDEA 41, 1953

PLAAT I

Anatomische afbeeldingen behoorend bij VOLCHER CorTER'S
"De Avium Sceletis et Praecipuis musculis", 1575.
De afgebeelde vogelskeletten zijn van Ktaanvogel, Aalscholver en Spreeuw;
de schedels van Specht en Draaihals.
V.CD. kan beteekenen VOLCHER CorTER delinavit, maar ook
VOLCHER COlTER doctor.

ARDEA 41, 1953

PLAAT II

Prent nr. 12 uit ADRIAAN COLLAERT: "Avium vivae ieones", 3e druk, 1617?
De verhoudingen in de grootte van de afgebee1de vogels (Kievit, jonge
Ransuil en Putter) zijn niet in acht genomen.
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Wij mogen niet van de 16e eeuw afstappen alvorens er op te hebben
gewezen, dat ook bij kronieksehrijvers en in de werken der eneyclopedisten 6 soms aardige vondsten met betrekking tot de faunistiek
van ons land zijn te doen.
Alom bekend is by. het verhaal van de Ooievaar, die terugkeerend
van een voedselvlueht tijdens den zwaren brand te Delft op 3 Mei 1536,
ontdekte, dat haar nest door de vlammen bedreigd werd. Na alles
beproefd te hebben om de vrij groote, maar nog niet vliegvaardige
jongen uit de vlammen te bevrijden, stortte zij zieh met uitgespreide
vleugels in hetnest en zag men haar gaan liggen, waarbij zij de jongen
met haar geheele liehaam bedekte. Het was alsof zij alle hoop op het
leven had opgegeven en tezamen met haar dierbaarsten den dood zou
ingaan. Dit verhaal is te vinden bij HADRIANUS JUNIUS *) en later o.a.
door SCHaacK, MARTINET en HOUTTUYN (Ned. Vogelen II, p. 175) min
af meer nauwkeurig overgenomen.
Minder bekend is de mededeeling, voorkomend in ALDROVANDI'S
"Ornithologiae Libri XII" **), waarin verteld wordt, dat de Rotganzen
ieder jaar in grooten getale in de omgeving van Wieringen in Holland
arriveeren en daar gevangen worden. Aangezien in dezelfde alinea
melding gemaakt wordt van de ontdekking van een broedplaats van deze
ganzen in Groenland, waardoor de fabel, dat de jonge Rotganzen aan
de boomen zouden groeien ontzenuwd wordt, heb ik de bewuste passage,
die zieh bevindt in cap. 23, getiteld "De Branta, sev Bernicla"
(Vol. 3, Liber 19, p. 171), aan het slot van dit artikel in haar geheel
overgenomen 7. Een goed gelijkende afbeelding van een Rotgans, die ".;...
volgens het bijsehrift door D. BRANCION uit Belgic (waaronder toen ook
Nederland werd begrepen) was toegezonden, heeft ALDROVANDI hierbij
in den tekst opgenomen.
In verband met het zoo juist genoemde feit, dat Belgic en Nederland
als een geheel werden besehouwd, willen wij hier ten slotte nog melding
maken van den te Antwerpen wonenden graveur ADRIAAN COLLAERT
(± 1560-1618), die ecnige werkjes met kopergravures (zonder tekst)
in het lieht gaf. Een van die werkjes, "A vi urn vi vae ieones" getiteld,
bevat aIleen vogels en verseheen ± 1598. Het is een uitgave van oblong
8vo-formaat, welke uit een serie van 16 gravures (inclusief titelblad)
bestaat; op elke plaat zijn 2 vogels afgebeeld. De meeste figuren hebben
*) Cf. Batavia, 1588, cap. XVII, pp. 261-262.
**) N.B. Het eerste deel telt 12 boeken; later verschenen nog een tweede en een
,derde deel, die resp. 6 en 2 boeken bevatten, zoodat het geheele werk uit 20 boeken
,bestaat. Men zie ook Aant. 6.

r'

I~t::

12

[Ardea 41

betrekking op hier te lande in het wild levende vogelsoorten. zooals
Ekster, Vlaamsche Gaai, Spreeuw, Huismusch, Koolmees, E$.§!Y0¥c~'
Hop, IJsvogel, Groene en Bonte Specht, Arend, Valk, Ooievaar, Reiger,
Patrijs en Fazant. Verder zijn eenige soorten pluimvee opgenomen,
terwijl de exoten vertegenwoordigd zijn door Struisvogel, Kroonkraan,
Parelhoen en twee Papegaaien. Over het geheel zijn de afgebeelde soorten
vrij goed te herkennen.
De "Avi urn vivae icones" hebben nadien nog drie edities beleefd.
De 3e druk is gekenmerkt door het dubbele aantal (32) platen, waaronder
zich de bekende prent (nr. 7) met de "Avis Indica" bevindt (d OUDEMANS 1917 b); een andere prent (nr. 12) uit dezen druk is hier weergegeven op Plaat II. Men zie oak Aant. 8.
Ongeveer uit denzelfden tijd stamt de gekleurde teekening van een
Fuut (Podiceps cristatus) met bijschrift van DODONAEUS, waarop ENGEL
(1943) onze aandacht vestigde.
De zeventiende eeuw (1600-1700)
RIJCKELSMA'S "Wilde Eenden Jacht" - VAN HEENVLIET's "Jacht-Bedryff"
(± 1636) - het Zevenhuizensche bosch - SCHOOCK'S "De Ciconiis Tractatus" - de eerste ornithologische verzamelingen - vogelschilders.

In de eerste helft van de "Gouden Eeuw" stonden jacht, vluchtbedrijf
en vogel vangst nog in het centrum van de belangstelling, wanneer wij
tenminste afgaan op de geschriften, die ons uit de eerste decennia bewaard zijn gebleven. Zoo verscheen in 1622 RIJCKELSMA'S "Wilde
Eenden J acht, ofte Beschryvinge vande Hollandtsche Vogel-Koyen" (Plaat IV), dat in dichtvorm een zeer verdienstelijk beeld
geeft van het bedrijf ner eendenkooien, waarvan het aantal destijds
aanmerkelijk grooter was dan tegenwoordig. Ook in die dagen was er
reeds belangstelling van Engelsche zijde voor deze vanginstallaties,
zooals blijkt uit het reisjournaal van Sir WILLIAM BRERETON uit Handford
(East Cheshire), die in 1634 een aantal kooien in de buurt van Alphen,
Den Haag, Delft en Dordrecht bezocht (HARTING 1906).
Een document van veel grooter belang is het "Jacht-Bedryff", een
handschrift uit ± 1636, dat in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage wordt bewaard. Aangezien in het tweede gedeelte van dit werk een
overzicht gegeven wordt van de vogelsoorten, die destijds in Holland
en West-Friesland voorkwamen, mogen wij dit handschrift, gelijk SWAEN
(1934) terecht opmerkt, beschouwen als het eerste Hollandsche
Vogelboek, een proeve van wetenschappelijke ornithologie. Het is
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dan ook een gelukkige omstandigheid, dat Prof. SwAEN de bewerking
van dit geschrift ter hand heeft genomen, zoodat het thans in gedrukten
vorm verkrijgbaar is. Want al moge het handschrift in aesthetisch opzicht
het gedrukte boek verre overtreffen, wat het overzicht, de leesbaarheid
en het begrijpen van den inhoud betreft, verdient de uitgave van 1948,
die van talrijke aanteekeningen is voorzien, de voorkeur.
De schrijver van het "Jacht-Bedryff" is onbekend, maar het werk
wordt toegeschreven aan CORNELIS JACOBSZ. VAN HEENVLIET. Deze was,
zoover men kan nagaan, geen telg uit het bekende geslacht der Heeren
VAN HEENVLIET, maar een gegoede middenstander, die niet tot de aristocratie behoorde. Zijn naam komt tusschen 8 Januari 1615 en 2 December
1636 in de acten voor, terwijl hij op 26Januari 1639 te Den Haag in de
Groote kerk begraven werd. Ongeveer twintig jaar later is het handschrift verlucht met talrijke sepia-teekeningen~ die meest afkomstig zijn
van den schilder A. SANTVOORT. Een proeve van diens talent en van
VAN HEENVLIET'S handschrift zijn op Plaat III weergegeven.
CORNELIS JACOBSZ. VAN HEENVLIET was substituut-houtvester van
Holland en West-Friesland; hij was dus in de eerste plaats op de hoogte
van de jacht-toestanden en van de jaagbare vogels binnen zijn ambtsgebied. Hij bespreekt echter ook de niet-jaagbare soorten en doet dat
met kennis van zaken. Voor de namen en synoniemen maakte hij een
trouw gebruik van HADRIANUS JUNIUS' Nomenclator (in quo propria
rerum vocabula Gallica Belgicaque lingua explicantur), waarvan hij
(volgens SWAEN) vermoedelijk de uitgave van 1632 bezigde. Verder
blijkt hij goed op de hoogte te zijn van MERULA'S "Placaten ende Ordonnancien op 'tstuck vande Wildernissen"; mogelijk kende hij ook
GESNER'S vogelboek (Historiae Animalium Liber III, qui est de avium
natura, 1555).
In verschillende opzichten is dit handschrift voor onze kennis van de
avifauna van belang. am te beginnen vormt het min of meer een correctie op den inhoud van de plakkaten, die hierboven ter sprake kwamen.
Want nu ervaren wij eerst hoe het in werkelijkheid gesteld was met het
voorkomen van vogelsoorten als Korhoen, Grauwe Gans, Trapgans en
Kraanvogel. De uitspraken luiden meestal, dat er "in Hollandt bynae
geene meer zijn of voeden (= broeden), omdat de landen soo gepopuleert zijn" 9.
Ons vermoeden, dat de plakkaten als ornithologische documenten
niet geheel bruikbaar waren, wordt dus door de mededeelingen in het
"Jacht-Bedryff" ruimschoots bevestigd.
Verder willen wij een oogenblik de aandacht vragen voor de wijze,
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waarop de schrijver de Nederlandsche vogels heeft ingedeeld. Hij neemt
namelijk 3 categorieen aan, t.w.:
1. de "Vogelen van dit Landt" *), d.w.z. de standvogels, die
gedurende zomer en winter zijn aan te treffen; pp. 30-54 **).
2. de "Somertocht-vogelen", d.w.z. de zomergasten, die hier
"meest voeden ende broeden maer des winters vertrecken weer, daer
se van daen comen"; pp. 55-66.
3. de" Wintertocht-vogelen", d.w.z. de wintergasten, waarbij hij
doet opmerken, dat het voorkomt, dat "die hier te Lande overblijven
wel een broet voort-brengen, maer selden"; pp. 67-78.
Een scherpe indeelingis niet onder alle omstandigheden door te voeren, vandaar dan ook, dat sommige soorten, by. Kievit en Veldleeuwerik, op twee plaatsen in den tekst ter sprake komen. Bovendien heeft de
schrijver zich er zelf niet steeds aan gehouden en somt hij bij verwante
soorten $Oms zomer- en wintergasten achtet elkaar op, d. de eenden op
pp. 44-47.
In een afzonderlijk hoofdstuk (pp. 86-90) bespreekt hij daarna de roof- .
vogels, die voor de valkerij gebruikt worden; daaronder zijn ook eenige
soorten, zooals de Giervalken en de Blaet (Falco biarmicusfeldeggii Schleg.),
die uit hetbuitenland werden ingevoerd, hetgeen trouwens ook met de
meeste Slechtvalken en Haviken het geval was. In een soort aanhangsel
(pp. 91-92) worden nog een 4-tal scherpvogelen genoemd, nl. Bruine
Kuikendief, Torenvalk, (Zwarte) Kraai en Kauw.
Het zou te ver voeren om een volledige opsomming te geven van alle
vogels, die in het "Jacht-Bedryff" ter sprake komen, want hun aantal
heloopt in totaal ± 124 soorten, afgezien van. 7 soorten pluimvee en
4 gei:mporteerde roofvogels, inclusief de Oehoe. Van die ± 124 in het
wild levende vogelsoorten zijn er circa 15 niet precies thuis te brengen,
doorclat hun naam ons niets zegt en de beschrijving ontbreekt of de
diagnose onvoldoende is of verward (d. o.a. Duijn-exter, Knuijte,
Meijsangers, Maethoen, Koete enz.).
Alles wel beschouwd kan men zeggen, dat VAN HEENVLIET een vrij
uitgebreide kennis bezat van de vogels, die destijds in onze kustprovin*) De "Vogelen van dit Landt" vormen niet, gelijk de "Somertocht-vogelen"
en de "Wintertocht-vogelen" een afzonderlijk hoofdstuk, voorafgegaan door
een opschrift in sierlijke krulletters, maar deze categorie is, vermengd met een
aantal jachtvogels en met verschillende soorten pluimvee, feitelijk ten onrechte
opgenomen onder ,,'t Vliegende Wildt". In SWAEN'S uitgave wordt deze fout nag
geaccentueerd door den typograf1schen opmaak, aangezien·de woorden ,,'t Vliegende
Wildt" bovenaan de bladzijden 31 tim 54 steeds zijn herhaald.
**) De pagineering heeft betrekking op het in 1948 uitgegeven boek.

PLAAT III

Bladzijdc (folio 106) uit het handschrift "Jacht-Bedryff" (1636), aanwezigin de
Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. De teekening is gemaakt door
A. SANTVOORT.

ARDEA 41, 1953

PLAAT IV

VERTALING VAN HET ONDERSCHRIFT
"Wat kwaak je en maak je de kuif bol? Zie,
zoo lokt de eene eend de andere in de val onder gesnap
En gaat haar listig voor met zijn voorbeeld en met bedriegelijk gesnater,
Totdat de honden de aangelokte onder hun ban hebben gebracht."
Gude prent uit RIJCKELSMA'S "Wilde Eenden Jacht, ofte Beschryvinge vande
Hollandtsche Vogel- Koyen", 1622.

N.B. De afgebeclde hondjes moeten achter het scherm juist in tegengestelde
richting loopen !
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cies werden aangetroffen. Van de jaag- en vangbare soorten en van de
opmerkelijke verschijningen, zooals Koekoek, IJsvogel, Hop, Wielewaal,is hij uit den aard der zaak beter op de hoogte dan vande pluviertjes, strandloopers, meeuwen en sterns of van de kleine zangers.
Zeer uitvoerig weidt hij uit over de verschillende methpden, waarop
men Patrijzen kan jagen en vangen, maar bij de andere soorten vederwild,
o.a. bij K wartel, Houtsnip, Veldleeuwerik en Vink, is hij dienaangaande
veel beknopter; bij de zwemeenden geeft hij een duidelijke beschrijving
van een eendenkooi.
Tot slot willen wij hier enkele feiten van faunistisch belang vermelden,.
waaruit moge blijken, dat er ook in dit opzicht uit het "Jacht-Bedryff"·
het een en ander valt te putten. Zoo blijkt o.a., dat zich omstreeks 1630
te Q~p Haag. reeds een reigerkoloni$ beyond, want VAN HEENVLIET
maakt er melding van, dat het verboden was (ten einde het broedverloop
niet te storen) "ontrent de Horst vanden Hage inden voedende tijdt te
vliegen te weten van 't huijs te Persijn af, tot half Monster toe". Verder
schrijft hij, dat er wel K wakken "op de Horst vande Reijger inden Hage"
kwamen, maar dat dT;-gewoonlijk weer spoedig koers zetten "naert
geboomte in 't laege landt inde veenen, als in 't Sevenhuijsensebos".
Dit bosch vermeldt hij ook bij den Aalscholver en den~~~~!aar, want
die broedden daar in groot aantal; een deel van de jonge Lepelaars, die
men uit de nesten schudde (hetgeen driemaal in het seizoen plaats had)
werd naar Engeland verzonden. Van de ]?~rg~~nd schrijft hij: "AIs de
jongen soo groot zijn datse afloopen cunnen, soo brenght de Moer die
aende Zeecant, inde swinden *) en dan soo allencxkens voort nae de
Maes toe tot dat se op de wijck comen, dat laet is". Bij den Na~1:l~~ga~J
maakt hij de opmerking: "Zijn t'sedert thien a twaelf jaeren eerst in
groot getal in 't Haeghsche bosch gecomen." Van den Gru~tp zegt hij:
"Werden veel uijt dese landen naer Engelandt gevoert-;J~~e~ diedier
betaelt ende veel geacht werden." Dat de sternkolonies van"de Beer"
(Hoek van Holland) al bestonden, zou men kunnen opmaken uit een
mededeeling op folio 158v. (p. 76), waar sprake is van een "seeckere
soorte (van meeuw) diemen Hicstaert noemt, die hier te Lande nu en dan
voeden, en een schraveltjen aen strandt tegens de duijnen aen in 't caele
sant neer maecken en haere eijeren inleggen, ... Aen de Hil buijten
op de gars van Terheijde nae de Maes vintmen veel van die eijeren, die
daer veel werden gehaelt ende gegeten." Over de vinken1:>a~eE en de
daar gedane vangsten zegt hij: "De beste leghplaetsen zijn aende duijn
*) zwinnen.
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cant daer sij veeltijts al hangende langhs trecken. Daer zijnder die in een
teelt oft in eenen vinckentijdt die ordinaris ses weecken duijrt vijfthien
duijsent vincken hebben gevangen gehadt waer van sij het hondert
verkoopen tot ... zijn de vijfthien duijsent ... " De bedragen zijn niet
ingevuld. Dergelijke open gelaten plaatsen komen oak elders in den
tekst voor; zij wijzen er op, dat VAN HEENVLIET aan de "finishing touch"
van zijn geschrift niet is toegekomen. Misschien is een minder goede
gezondheid, die aan zijn dood voorafging, er debet aan. Van de Bonte
Kraai geeft hij een aankomstdatum: "In 't jaer 1635 heeftmen d'eerste
schouw tot Noordwijck gesien den lOen October"; van den
!SE~sE~!:vermeldt hij, dat die zich in 1627 in troepen van 8 tot 30 stuks
vertoond heeft en zoo zijn er meer wetenswaardigheden uit dit handschrift op te diepen. Het belangrijkste is echter, dat het ons zoo'n goeden
kijk geeft op de kennis van en de appreciatie vaor de voge1s in het begin
van de 17e eeuw. Dat oak de laatste zich sterk heeft gewijzigd mage
blijken uit de waardeering voor Schollevaar en Blauwe Reiger. Destijds
behoorden beide tot de edele vogelen, al schudde men op sommige
broedplaatsen de jonge Schollevaars uit de nesten, thans rekent men hen
tot de onbeschermde resp. gedeeltelijk beschermde vogels. De waardeering vaor de Kauw is negatief gebleven: eertijds werd haar kwalijk
genomen de schade, die zij aanrichtte op de "duijvekotten, als groote
menighte van eijeren uijt suijpende ende vernielende"; tegenwoordig,
nu de agrarier de wetten stelt, duldt men haar niet op het bouwland.

c;p-de

+.

+

Wanneer wij lezen over helangrijke vogelbroedplaatsen in ons
land uit vroeger eeuwen (bv. Zevenhuizensche bosch, Schollevaarseiland,
Eyerland), dan treft het ons, dat die· thans vrijwel geen van aIle meer
bestaan, in tegenstelling tot vogelbergen als by. de Bass Rock, die sinds
± 1450 als broedplaats van den Jan van Gent bekend is. Het verloren
gaan van de bovengenoemde broedplaatsen in Nederland was v66r
alleste wijten aan het in cultuur brengen, een enkele maal oak aan het
vervenen van den bodem, waardoor het biotoop zoo sterk gewijzigd
werd, dat de vogels moesten verdwijnen. Wij zien dan oak, dat de
kolonies van onze groote moerasvogels steeds verhuizen: van het Zevenhuizensche bosch naar het Schollevaarseiland, van daar naar het Horster:D~~,!' en Lekkerkerk en ten slotte hebben de nakomelingen zichthan;verzameld in het Naardermeer.
Eenige bijzonderheden overhet Zevenhuizensche bosch, dat in
de 17e eeuw een groote vermaardheid genoot, mogen hier niet ontbreken.
Daartoe willen wij kart samenvatten hetgeen doar de nasporingen van
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VAN PELT LECHNER (1918) en SWAEN (1943 a) bekend is geworden.
Bet Zevenhuizensche bosch heeft waarschijnlijk reeds in de 14e eeuw
een reigerkolonie geherbergd, want de Sate in Zevenhuizen, welke JAN

E
VA

r

Afb. 2. Plattegrand Zevenhuizensche bosch.
-Fragment van de kaart van Schieland door JAN STAMPIOEN. Herdruk 1685.

VAN DER DUIN in 1386 van den Beer VAN BREDERoDEte leen hield,
moet min of meer als een wachthuis bij dit reigerbosch worden beschouwd. Eenige malen zijn op verzoek van den eigenaar plakkaten
uitgevaardigd, waarbij het rooven van "reygers, quacx, pittoeren,
lepelaers etc." binnen het bosch verboden werd. Bet oudste desbetrefARDEA
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fende plakkaat, dat VAN PELT LECHNER kon opsporen, dateert van
28 December 1554. Ben plakkaat van gelijke str~kking werd op 27 Juli
1593 afgekondigd, terwijl dit eind Februari 1608 nogmaals plaats yond,
omdat eenige personen uit het heemraadschap "Rhijnlandt" zich er
niet om bekommerden, bewerende, dat de genoemde plakkaten in hun
omgeving niet behoorlijk bekend gemaakt zouden zijn 10.
Van de oppervlakte van het bosch kunnen wij ons een denkbeeld
vormen bij het beschouwen van de kaarten van FLORIS BALTHASAR uit
1611 en van JAN STAMPIOEN uit 1651/1653 (Afb. 2). Op deze kaarten
komt het bosch in nagenoeg denzelfden omvang voor; volgens berekening was het geheele achter het huis gelegen terrein (bosch- en moerasland) ± 750 m lang en ± 350 m breed, zoodat de oppervlakte ruim
'16 ha heeft bedragen.
V olgens sommige gegevens is het bosch v66r het einde van de 17e
eeuw "weggeraeckt en de grondt sedert genoegzaem geheel en al weggeveent", volgens andere geschiedde dit pas na 1700. In ieder gevaJ bJijkt
uit een kaart van Schieland en Krimper Waard van 1749, dat het bosch
met omgeving tegen het midden van de 18e eeuw niet meer bestond en
in een plas, den zgn. Zwanlaaschen Polder, was veranderd.
In verschillende plaats- en reisbeschrijvingen vindt men bijzonderheden over het Zevenhuizensche bosch vermeld, want de talrijke daar
aanwezige vogels vormden niet aIleen een bezienswaardigheid voor
Rotterdam en omgeving, maar lokten ook verscheidene vreemdelingen
aan. Om een duidelijk beeld van het bosch en van het beheer der vogelkolonies te geven, willen wij hier een beschrijving overnemen uit een
werk, dat JACOB LOIS omstreeks 1672 samenstelde; het draagt tot titel
"Oude ware beschryvinge van Schielant" en is ons in handschrift
bewaard gebleven. In de beschrijving van "het huys van der Duyn" op
p. 122 wordt o.a. vermeld:
"Dit huys is gelegen aen de suytsyde in het midden van het dorp van
Sevenhuysen aen een moerassige boschagie, dat seer dicht en weI is beplant met veel geboomten van verscheyde soorten, hetwelcke de oorsaecke
is, dat hier in deese boschagie seer groote quantiteyt van reygers, quacken"
lepelaers, krayen, kauwen ende meest van aIle noch schoIlevaers ende diergelycken gevogelten noch meer, elck in sijn quartier haer nesten maeckende
ende met seer groote menichte haer jongen aldaer uytbroeyen ende vaortteelen, die dan op Hemelvaertsdagh ende dat tot Pinxteren toe seer wonderleyck worden uyt haere nesten van de bomen geschudt, ende nedervallende
worden alsoo gevangen ende met geheele schuyten sefl"ens in aIle steden van
HoIlandt vervoert ende verkoght, dat deese heeren groote profyten aenbrenght. Niemant en magh in deese boschagie komen ofte doorvaeren am
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deese vogelen geen ongemack aen te doen op groote poene ende boete,
uytgenomen als deese schuddinghe van deese broetvogelen geschiedt; alsdan
komt 'er een groote quantiteyt van volek uyt geheel Hollant ende andere
provintien ende landen om deese schuddinghe te sien, ende elek mensch, die
wilt komen sien, moet met den kasteleyn accordeeren, of komt met in het
bosch.
Dit huys is een propre gebouw, ende schijnt dat deese timmeragie is eerst
gemaeckt tot wachten van het voorseyde bosch".
De reisverslagen van de buitenlanders, die Zevenhuizen bezochten,
leveren over het algemeen weinig aanvullend nieuws op. Toch is het
wel aardig van deze bezoeken kennis ·te nemen en daarom zijn zij in
chronologische volgorde - zij dateeren aIle uit de periode 1627 tim
1671 - hierachter opgenomen 11. Ook van een excursie van dijkgraaf
en hoogheemraden is aldaar melding gemaakt.
Biermede willen wij de beschrijving van het Zevenhuizensche bosch
beeindigen; bij NOZEMAN komen wij er nog even op terug ten einde na
te gaan, waar de vele vogels naar toe trokken, toen het bosch en zijn
omgeving aan het vervenen ten offer vielen.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van de ornithologische
verzamelingen, moet hier nog genoemd worden een op zichzelf staande
verhandeling over den Ooievaar, t.w. SCHOOCK'S "De Ciconiis
Tracta tus''; waarvan twee uitgaven het licht zagen, de eerste in 1660
te Groningen, de tweede in 1661 te Amsterdam. Aangezien BAVERSCHMIDT onlangs een uitvoerig commentaar heeft geleverd op dit miniatuur-boekje (12mo-formaat) kan hier met een verwijzing naar "Ardea"
(36, 1949, pp. 257-265) worden volstaan.
Een opsomming van de ornithologische verzamelingen kan
beter worden uitgesteld tot de 18e eeuw ter sprake komt, want toen beleefden de naturalienkabinetten en menagerieen hun bloeiperiode.
Maar aangezien er in de 17e eeuw ook reeds verscheidene van deze verzamelingen bestonden, willen wij er thans eenige inleidende mededeelingen over doen. STRESEMANN (1923 a) heeft er in een artikel over
"Die Anfange ornithologischer Sammlungen" op gewezen, dat men in
West-Europa betrekkelijk laat er toe overgegaan is om verzamelingen
van vogelhuiden aan te leggen. Dit was een gevolg van het feit, dat men
in de 17e eeuw de methode om vogels behoorlijk en duurzaam te praepareeren nog niet kende. Bet behoeft ons dan ook niet te verwonderen,
dat de voornaamste ornithologen uit de 16e en 17e eeuw, zooals TURNER,
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GESNER, ALDROVANDI, WrLLUGHBY & RAY geen vogelhuiden verzamelden, maar afbeeldingen van vogels en aanteekeningen over vogels,
die zij van hun correspondenten ontvingen. Zoo wekte TURNER in 1544
zijn lezers op (cf. Peroratio ad lectorem, pp. 152/153) om hem er van
in kennis te stellen, wanneerzij een vreemd-uitzienden vogel mochten
ontmoeten en daarvan tevens een conte·rfeitsel of korte beschrijving
bij te voegen; van ALDROVANDI is bekend, dat hij in 1605 een groote
collectie prenten van vogels naliet, die nog te Bologna wordt bewaard 12.
In de loop van de 17e eeuw ging men zich meer en meer op het praepareeren van vogels toeleggen. Aanvankelijk geschiedde dit nog weinig
zorgvuldig: men maakte in den dooden vogel eenvoudig een paar
insnijdingen, haalde maag, ingewanden en hersenen er uit en liet de rest
boven de kachel indrogen. Kleinere vogels bewaarde men ook wel in
liquor of in moutwijn. Die gedroogde huiden hadden natuurlijk maar
een korten levensduur; zij vielen spoedig aan bederf ten offer, wat
temeer te betreuren valt, wanneer men bedenkt, dat Amsterdam zich
in die jaren tot een internationaal handelscentrum had ontwikkeld *),
zoodat behalve koloniale producten ook allerlei exotische vogels en
zoogdieren in de haven van de hoofdstad werden aangevoerd, die in de
naturalienkabinetten en dierenparken (destijds menagerieen geheeten)
een plaats vonden. In het volgende hoofdstuk komen wij daarop nader
terug.
Bier willen wij nog melding maken van een tweetal Nederlanders met
ornithologische belangstelling, die buiten het vaderland leefden of
reisden, t.w. WrLLEM Prso (1611-1678) en FRAN~OIS VALENTIJN (16561727). De eerstgenoemde was medicus en vergezelde als zoodanig den
Duitschen naturalist-reiziger GEORG MARCGRAF naar Brazilie. VALENTIJN daarentegen bracht als predikant lange jaren op Ambon door en
kwam daar in contact met RUMPHIUs. Na zijn repatrieering schreef hij
een groot compilatiewerk, getiteld: "Oudt en Nieuw Oostindien",
waarin een aantal bladzijden aan de vogels zijn gewijd (d!. 3, pp. 297-329).
STRESEMANN (1951 c, p. 39) heeft er op gewezen, dat deze ornithologische
mededeelingen stellig ontleend werden aan RUMPHIUs' "Ambonsch
Die r b 0 e k' " waarvan het handschrift verIoren is gegaan. Daar VALENTIJN nergens de herkomst van zijn mededeelingen vermeldt, heeft
STRESEMANN hem terecht als letterdief aan de kaak gesteld.
*) De oorlog tegen Spanje (1568-1648) had tot gevolg, dat de haven van Lissabon
voor onze schepen gesloten werd, waardoor de Hollanders genoodzaakt werden
om zelf de producten, waaraan zij behoefte hadden, uit Indie en Amerika te gaan
halen. Daartoe werden in het begin van de 17e eeuw de Oost-Indische en de WestIndische Compagnie in het leven geroepen.
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PLAAT V

MELCHIOR d'BONDECOETER

1636-1695
"Bet drijvend veertje"
Rijksmuseum Amsterdam
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Wij willen dit hoofdstuk besluiten met de aandacht te vragen voor
eenige vogelschilders, die in de "Gouden Eeuw" hier te lande
werkzaam zijn geweest en wier doeken bewijzen, dat oak zij in hooge
mate door de verschijningsvorm en kleurenpracht van de vogels, die
in de menagerieen leefden, werden gdnspireerd. Tot de bekendsten
behooren waarschijnlijk ROELANDT SAVERY en MELCHIOR D'HoNDECOETER. Van eerstgenoemde kennen wij verscheidene olieverfschilderijen, waarop de Dodo voorkomt, terwijl D'HoNDECOETER vooral
landschappen met gevogelte schilderde, bij voorkeur watervogels.
Algemeen bekend is o.a. zijn "Drijvend veertje" in het Rijksmuseum te
Amsterdam (Plaat V). Als specimen van een inlandschen kooivogel zij
hier het in 1654 door FABRICIUS geschilderde Puttertje gememoreerd,
dat in het Mauritshuis te Den Haag hangt.
Minder bekend, maar ornithologisch haast nag belangrijker, zijn de
gekleurde vogelplaten van PIETER HOLSTEYN den Ouden (1580-1662),
waarvan het meerendeel bewaard is gebleven in denvorm van twee
"vogelboeken". Het eene van deze vogelboeken bevindt zich in particulier bezit, het andere is .e!g~~9E:J:_~~~ ..~e~g~~~~J}J:.~!!a_a!1~!l1'. Deze
boeken bevatten, afgezien van een enkele losse opmerking, geen tekst,
maar aIleen platen, 170il 180 in getal, waarop zoowel inheemsche als
buitenlandsche vogels zijn afgebeeld. De afbeeldingen zijn aIle zorgvuldig bewerkt en doen denken aan miniaturen; zij zijn bijna aIle
gesigneerd. Vijf platen van het te Haarlem aanwezige boek zijn bovendien van een jaartal voorzien, waaruit blijkt, dat zij stammen uit de jaren
1621 tim 1656. Het Haarlemsche boek bevat voornamelijk inlandsche
vogels, in het andere treden de exoten sterk op den voorgrond. In beide
boeken tezamen zijn ruim 100 inlandsche vogelsoorten afgebeeld. Het
is prettig, dat de schilder in vele gevaIlen den naam van den vogel er
bij geschreven heeft, zoodat aIlerlei plaatselijke vogelnamen op deze
platen zijn vastgelegd 13.
Nag meer kunstenaars, die zich op het teekenen en aquareIleeren
van vogels hebben toegelegd, zooals G. en J. HOE'FNAGEL, SAFTLEVEN,
WEENIX *) enz., zouden hier genoemd kunnen worden, maar van geen
hunner zijn mij dergelijke "vogelboeken" uit ons land bekend 14.
*) In "Ardea" is onlangs een teekening van een Steltkluut gereproduceerd, die
toegeschreven werd aan JAN WEENIX (1640-1719) (SLIJPER 1951).

22

[Ardea 41

De achttiende eeuw (1700-1800)
Menagerieen en naturalienkabinetten - stichting van wetenschappelijke
genootschappen - activiteit op systematisch gebied (invloed van BRISSON,
KLEIN, LINNAEUS, MOEHRING) - CORNELIUS NOZEMAN en MARTINUS HOUTTUYN- NOZEMAN en SEPP'S "Nederlandsche Vogelen" - VAN LENNEP'S
vinkenjournaal - het Schollevaarseiland en het Eijerland.
In de 18e eeuw nam het aantal naturalienkabinetten nog aanmerkelijk
toe en ook de liefhebberij om levende dieren te houden breidde zich uit.
Enkele verzamelaars gaven uitvoerige beschrijvingen in het licht over de
voorwerpen, die zich in hun menagerie of collectie bevonden (cf. SEBA'S
"Thesaurus", VINCENT'S "Wondertooneel der nature", VOSMAER'S
dierenbeschrijvingen enz.); omtrent den inhoud van een grooter aantal
kabinetten worden wij pas uit de veilingscat~logi iets gewaar. Daar het,
zooals reeds werd opgemerkt, v66r 1750 nog niet algemeen bekend was,
hoe men vogels duurzaam moest conserveeren, is het te begrijpen, dat
vogelhuiden slechts in een gering aantal kabinetten werden aangetroffen;
in SEBA'S "Thesaurus" by. nemen zij een zeer ondergeschikte plaats in
(cf. deel 1).
Bet waren niet uitsluitend de landadel, welgestelde kooplieden of
Ieden der magistratuur, die zich de luxe veroorloofden van een menagerie
of kabinet, ook middenstanders legden zich toe op het verzamelen van
natuurhistorische curiosa. LOISEL (1912) typeert de toestand dan ook heel
aardig wanneer hij schrijft:
"La prosperite generale creee par un commerce florissant, Ie gout nature1 que les Hollandais avaient pour l'elevage des animaux domestiques,
leur esprit curieux et les facilites qu'ils avaient de communiquer avec
les Indes, avec l'Afrique et avec Ie Bresil, firent que chaque riche citoyen rivalisa de zele, a cette epoque, pour orner son "cabinet d'histoire
natureIle", de choses rares, et son jardin de betes curieuses ou utHes".
Een uitvoerige bespreking van de menagerieen en naturalienkabinetten, die hier in de 18e eeuw gehouden werden, vah buiten het bestek van
dit artikel, maar een aantal daarvan willen wij toch met name noemen,
want deze collecties van Ievende en doode dieren zijn voor de vormenkennis en de systematiek van groote beteekenis geweest, al hebben
mannen als LINNAEUS en PALLAS er misschien meer profijt van gehad
dan de bezitters van de collecties ze1f. Een opsomming van aIle bekende
menagerieen en naturalienkabinetten vindt men in ENGEL'S lijst (1939).
Onder de menagerie en waren die van de Stadhouders algemeen
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bekend. De oudste *) beyond zich op het "Oude Loo" bij Apeldoorn;
volgens EVERS (1912) dateerde zij van ± 1694, zoodat het zeer twijfelachtig is of het schilderij van MELCHIOR D'HoNDECOETER in het Mauritshuis (cf. LOISEL, vol. 2,pl. 2),wel op de levende have van deze menagerie betrekking heeft, want de genoemde schilder overleed in 1695.
Beter bekend was de dierenverzameling, die Prinses ANNA (de Weduwe
van WILLEM IV; ook "Mevrouw de Gouvernante" genoemd) omstreeks
1760 stichtte op het "Kleine Loo", tegenover het Huis ten Bosch.
Deze inrichting kon o.a. bogen op het bezit van een Secretarisvogel
(Serpentarius serpentarius) en eenige Trompettervogels (Psophia spec.),
gelijk uit VOSMAER'S dierenbeschrijvingen, waarop wij hieronder (p. 25)
nog terugkomen, blijkt.
Van de overige menagerieen in de omgeving van Den Haag willen wij
nog noemen: de volieres en vijvers met watervoge1s, die HANS WILLEM
Baron BENTINCK (1649-1709) in het begin van de 18e eeuw op "Sorghvliet"
liet aanleggen en die later door zijn zoon Graaf WILLEM BENTINCK
(1704-1774) in stand werden gehouden. Laatstgenoemde zond ve1e
exotische voge1s, die in deze volieres geleefd hadden, aan DE REAUMUR
voor diens beroemde collectie (cf. HOUTTUYN 1762/1763). Ook op het
huis Persijn, halverwege Wassenaar, bevonden zich omstreeks 1759
volieres met zeldzame vogels; waren deze reeds het eigendom van de
familie BACKER, van wier vogels TEMMINCK (1813/1815, vol. 3, p. 9)
later melding maakte? Bekend zijn verder:
Dr. GEORGE CLIFFORD, die op zijn buitengoed "De Hartekamp" bij
Bennebroek niet aIleen vele vreemde gewassen kweekte, maar ook een
aantal dieren hield;
Mr J OAN VAN LANDSCHOT (burgemeester van Leiden enmeesterknaap
van Holland) en zijn zoon Mr. JOAN ALEXANDER VAN LANDSCHOT
(bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie), die in de Sleutelstad
vele vreemde vogels voortkweekten;
de Gebroeders ADRIANUS en PIETER BOERS, "Bailluwender beide
Katwijken en van Voorschoten", die zjch toelegden op het acclimatiseeren van vogels en andere dieren, o.a. Oostindische koeien;
Graaf DIRK VAN HOGENDORP (t 1759), die een menagerie bezat op zijn
buitenplaats "De tuin Sion" ten Noordwesten van Delft en
een zekere heer GEVERS te Rotterdam (wellicht de zoon van burgemeester ABRAHAM GEVERS), die aldaar, blijkens een mededeeling van
<

*) Afgezien van de menagerieen uit de 17e eeuw, die zich bevonden op het huis
Honselaersdyk (ten tijde van FREDERIK HENDRIK) en bij het paleis te Soestdijk (ten
tijde van WILLEM III).
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TEMMINCK (1813-1815, vol. 1, p. 235) talrijkeuitheemsche vogels hield.
Wat Amsterdam betreft, moet in de eerste plaats genoemd worden
de belangrijke menagerie, die ARNOLDUS AMESHOFF op zijn buitenplaats "Amstellust" in stand hield. LEVAILLANT (1799-1808, vol. 1,
pp. 34-37) gaf er een uitvoerige beschrijving van en TEMMINCK (1813/
1815) vermeldde, dat men hier sommige Zuidamerikaansche hoenderachtigen, zooals Hokko's, Pauwies enz., met culinaire oogmerken aanfokte en dat dit smakelijk gebraad bij bijzondere gelegenheden ter tafel
kwam *). Verder bevonden zich in de hoofdstad en omgeving nag menagerieen, die het eigendom waren van MARTIN VAN DEN HEuVEL, WILLEM
VAN DER MEULEN en JACOB DE CLERCQ; de laatste had zijn dieren ondergebracht op het buitengoed "Driemondt" te Gaasp en Gein. Waar de
dierencollecties van Mevr. de Douairiere GODYN en die van den Zeeuw
A. DE KLERK zich bevonden, blijkt niet uit de literatuuropgaven (respo
TEMMINCK 1813/1815, vol. 2, p. 372 en WITKAMP 1872, po X).
Een eigen karakter droeg de herberg "BLAAUW JAN" op de Kloveniersburgwal, welke vanwege zijn verzameling vreemde dieren een
openbare bezienswaardigheid vormde (cf. LOISEL, vol. 2, pI. 3). Vaoral
in dezestiger jaren, toen een zekere JAN BERGMEIJER eigenaar was **),
genaat deze collectie dieren een bijna Europeesche vermaardheid. In
1784 werd het perceel verkocht en moest de inrichting verdwijnen.
Ten slotte zij hier nag een opgave uit het Sticht gememoreerd, 1. w. de
groote volieres van den heer PEREIRA le Maarsseno
Talrijker dan de menagerieen waren denaturalienkabinetten en
legio zijn in de ornithologische literatuur de afbeeldingen en beschrijvingen van vogels, die op voorwerpen uit dezekabinetten betrekking
hebben. LE FRANCQ'S uitspraak, "dat ons Holland een magazyn van
zeldzaamheden, byzonder van uitheemsche voortbrengzels der Natuure
is geworden" en dat er "geen Stad, geen Dorp byna is .. , of men vind'er
kabinetten, of naspeurende liefhebberen" lijkt dan oak niet al te zeer
overdreven.
Het is moeilijk am zander kennisneming van de nag bewaard gebleven
catalogi ulj te maken welke kabinetten in ornithologisch opzicht de
belangrijkste waren. Daarom willen wij hier alleen enkele mededeelingen
*) "Je me rappelle avoir assiste dans mon enfance a un diner chez M. Ameshoff,
qui, pour faire etalage de la magnificence de sa menagerie, faisoit servir sur sa table,
non seulement des Pauxis des Hoccos et differentes especes de Faisans exotiques;
mais aussi les Sarcelles a evantails de la Chine et les Canards de la Louisiane, se trouvoient Sur sa table, lors de ce festin digne des terns d'Heliogabale." (TEMMINCK,
l.c., vol. 2, p. 458 (noot)).
**) JAN BERGMEIJER was, behalve herbergier, ook blauwverver van beroep
geweest, vandaar de naam van de herberg.
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doen over het kabinet van Prof. PAUL HERMANN (hoogleeraar in de
botanie) te Leiden en over dat van den Stadhouder te 's Gravenhage; ten
aanzien van de andere ornithologische kabinetten zullen wij volstaan
met de namen van de eigenaars te noemen. Wat het kabinet van Prof.
HERMANN betreft, dit stamde nog uit de tweede helft van de' 17e eeuw en
moet dus als een der voorloopers worden beschouwd. Het was ondergebracht in de wandelgang van den Leidschen hortus en bevatte behalve
talrijke inheemsche vogels ook allerlei tropische en subtropische soorten,
die de eigenaar tijdens een 8-jarige reis uit Zuid-Afrika, Ceylon en Indie
(1672-1680) had meegebracht (cf. STRESEMANN 1923, pp. 115/116).
Van het "Kabinet des Stadhouders" valt te melden, dat het in 1756 was
gesticht door Prinses ANNA, die daartoe het kabinet van AERNOUT
VOSMAER had aangekocht *). Sinds Sept. 1766 was deze verzameling
ondergebracht op hetBuitenhof tegenover het stadhouderlijk paleis,
waar zij door velen bezocht wed. Ook de jonge PETER SIMON PALLAS,
die van 1763 tot 1767 te Den Haag verblijf hield, behoorde tot de
geregelde bezoekers.
Intusschen had Prinses ANNA niet slechts de bovengenoemde collectie
aangekocht, maar zij had VOSMAER zelf tot directeur van het nieuw
gestichte kabinet benoemd, niet beseffende, dat op die wijze "ein Unfahiger zu einflussreicher Stellung gelangte" (STRESEMANN 1951 c,
p. 117). Eenige jaren later werd VOSMAER ook met het toezicht op de
menagerie van het "Kleine Loo" belast, zoodat hij sindsdien den titel
voerde van "Directeur der Vorstelyke Natuur- en Kunst-Kabinetten
en Diergaarde(n)". Tot 1795, bijna 40 jaar lang, heeft VOSMAER (17201799) deze functie bekleed; toen verdreven de Franschen hem uit zijn
woning en werden de voornaamste dieren en collecties naar Frankrijk
weggevoerd.
Van de door VOSMAER nagelaten geschriften zijn de reeds genoemde
dierenbeschrijvingen, die uit de jaren 1766-1787 stammen, vermoedelijk
het best bekend. Dit waren onregelmatig verschijnende afleveringen,
ruim 30 in getal: telkens een beschrijving met een bijbehoorende gekleurde plaat. Zij hebben betrekking op 20 soorten zoogdieren, 8 soorten
vogels en 5 soorten reptielen; de meeste vogelplaten zijn van A(ERT)
SCHOUMAN.
Intusschen is het verwonderlijk, dat er van PIETER BODDAERT (17301796) en van den Duitscher P. S. PALLAS (1741-1811) overeenkomstige
uitgaven bestaan, waarin gedeeltelijk dezelfde dieren beschreven worden,
verlucht door platen, die practisch identiek, sams slechts elkaars spiegel*) Dit kabinet bevatte O.a. het tweede kabinet van SEBA, vandaar dat VOSMAER de
uitgave van de laatste 2 deelen van SEBA'S "Thesaurus" verzorgde.
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beeld zijn. De door BODDAERT bewerkte uitgaven dragen het karakter
van een populaire bloemlezing uit de geschriften der beide anderen.
Maar wanneer men de beschrijvingen van VOSMAER' naast die uit PALLAS'
"Spicilegia zoologica" legt, is het duidelijk, dat er ergens van
plagiaat sprake moet zijn. STRESEMANN (1951 c, p. 118) verschaft ons
de oplossing van deze puzzle, wanneer hij van VOSMAER schrijft: "An
ihm ware es gewesen, den Sammeltrieb seiner Landsleute in wissenschaftliche Bahnen zu lenken. Indessen, er war selber "extremely ignorant" (Pennant 1765) - ja schlimmer noch: wer ihn an Kenntnissen
ubertraf, den verfolgte er mit seiner Eifersucht, oder er stahl ihm gar
(wie es Pallas widerfuhr) sein geistiges Eigentum". Nadere gegevens
over de betreffende werken van BODDAERT, PALLAS en VOSMAER vindt
men aan het slot van dit artikel in Aant. 15.
Tot besluit willen wij hier de volgende ± 30 personen als bezitters van
een verzameling opgezette vogels memoreeren; hun namen zijn in alphabetische volgorde gerangschikt, terwijl degenen, die voorwerpen ter
afbeelding afstonden voor NOZEMAN & SEPP's "Nederlandsche Vogelen",
met een * zijn aangeduid. Het zijn: BAARS, ]. BARNAERT(S), BERNARD,
BOERs, Mr. C. A. vAN BRAKEL *, Ds. A. BUURT *, ]. CALKOEN, ]. G.
FRANK, A. GEVERS, T. P. C. HAAG, P. HAVART *, L. F. HOLTHUYSEN 16,
Dr. M. HOUTTUYN, de herberg de Keizerskroon, A. DE KLERK, Dr.
J. C. KLOCKNER *, Kops, ]. C. SYLVIUS VAN LENNEP (wiens collectie
in 1777 overging in het bezit van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen *), Ds. C. NOZEMAN *, C. PLOEGER, Gebr. A. &.]. ].
VAN RENSSELAAR *, W. DE Roo, D. S. SCHaRER, ]. STORM, JACOB
TEMMINCK *, ]. Baron DU TouR, Dr. H. VERHEIJK *, VERMEULEN
(= W. VAN DER MEULEN ?), C. B. VOET en ADRIAAN VROEG.
Volledigheidshalve willen wij er nog op wijzen, dat de behoefte tot
aaneensluiting onder de vele "naspeurende liefhebberen" zich in de
tweede helft van de eeuw openbaarde in de stichting van enkele geleerde gen ootschappen. Zoo werden opgericht in:
1752 de Hollandsche Maetschappye der Wetenschappen te Haarlem;
1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen
(in 1797 verhuisd naar Middelburg);
1771 het Bataefsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam;
1781 het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht;

~~~~

het Natuurkundig Genootschap te Groningen.
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Het ligt voor de hand, dat de vele nieuwe ontdekkingen een verhoogde activiteit op systematischgebied ten gevolge hadden
en inderdaad ontbrak het omstreeks 1750 met aan zoologen, die zich op
het ontwerpen van "een welgeschikt samenstelsel" - tegenwoordig
zouden wij zeggen "een deugdelijk systeem" - voor de groep van de
vogels toelegden. Het waren vooral de buitenlanders BRISSON, KLEIN,
LINNAEUS en MOEHRING, wier classifitaties in die jaren opgeld deden.
De bekendste onder hen was de Zweed CAROLUS LINNAEUS (1707-1778),
die van 1735 tot 1738 in ons land vertoefde en die hier op de reeds
genoemde buitenplaats "De Hartekamp" van GEORGE CLIFFORD
gastvrijheid genoot. LINNAEUS schreef daar verscheidene botanische
werken, w.o. in 1737 de "Hortus Cliffortianus" (500 folio-pagina's).
Wat zijn indeeling van de vogels betreft, bouwde LINNAEUS voort op
WILLUGHBY en RAY (1676), die in eerste instantie onderscheid gemaakt hadden tusschen land- en watervogels. LINNAEUS stelde daatvoor
6 "ordines" (rangen) in de plaats. Maar het belangrijkste was, dat hij
voor iedere 800rt een korte diagnose opstelde en dat hij voorts de binaire
nomenclatJur invoerde, d.w.z. dat hij iedere soort met twee woorden
aanduidde, waarbij het eerste woord de geslachts-, het tweede de 8Oortnaam vormde. Reeds in 1735 had LINNAEUS te Leiden de eerste uitgave
van zijn "Systema Naturae" (14 folio-pagina's) in het licht gegeven,
maar pas in den lOen druk van dit werk, die van 1758 dateert, voerde hij
ook voor het dierenrijk de binaire nomenclatuur consequent door.
Dientengevolge is deze 10e editie het uitgangspunt geworden voor onze
huidige zoologische, dus ook ornithologische nomenclatuur.
De indeeling van den Franschman BRISSON, die 26 ordes opstelde, was
ongetwijfeld beter dan die van LINNAUES en ook zijn geslachten waren
meer natuurlijk begrensd, maar he1aas had BRISSON, die "demonstrateur" was van DE REAUMUR'S befaamde kabinet, zijn "Ornithologie"
(6 dIn., 1760) reeds grootendeels geschreven v66r de 10e editie van de
"Systema Naturae" het licht zag, zoodat de voordeelen van de binaire
benoeming niet aan zijn werk ten goede zijn gekomen.
Al waren er dan geen Nederlandsche systematici, die met oorspronkelijk werk op den voorgrond traden, de geschriften van de genoemde
buitenlanders werden hier te lande ijverig geraadpleegd, vertaald en als
basis voor eigen uitgaven gebruikt. Twee mannen hebben zich in dit
opzicht vooral verdienstelijk gemaakt, t.w. de predikant CORNELIUS
NOZEMAN en de medicus MARTINUS HOUTTUYN.
Van NOZEMAN kennen wij verschillende bijdragen in de "Uitgezogte
Verhandelingen", die ontleend zijn aan KLEIN'S "Historiae Avium
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Prodromus" of die betrekking hebben op MOEHRING'S Genera Avium
en LINNAEUS' Systema Naturae, Edit. X reformata. NOZEMAN achtte het
werk van MOEHRING zelfs zoo belangrijk, dat hij er een Nederlandsche
vertaling in boekvorm van uitgaf, waaraan ook VOSMAER meewerkte *).
HOUTTUYN ondernam in 1761 een veel omvangrijker arbeid, toen hij
zich tot taak stelde om een "Natuurlyke Historie of Uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den
Heer LINNAEUS" te schrijven. Een kwart eeuw had hij noodig om dit
seriewerk van 37 deelen te voltooien. Wanneer men nu weet, dat de
deelen die betrekking hebben op de dierenwereld, tezamen ruim 9800
pagina's tellen tegen 820 pagina's in de 10e editie van "Systema Naturae",
dan kan men nagaan hoezeer rut werk door HOUTTUYN, dank zij zijn groote literatuurkennis, is uitgebreid. Voor ons zijn vooral de dIn. 4 en 5
(1762-1763), waarin de vogels behandeld worden, van belang.
Blijkbaar heeft ook HOUTTUYN aanvankelijk in twijfel verkeerd, welke
indeeling hij moest kiezen, want hij geeft de rangschikking van BRISSON
en LINNAEusbeide uitvoerig weer (dl. 4, pp. 64-95). Hij waagt het niet
BRISSON'S werk "in waardy te vergelyken" met dat van LINNAEUS, maar
hij kiest de indeeling van laatstgenoemde, omdat die hem "eenvoudiger
en ruim zo veel met de Natuur overeenkomstig" schijnt te. zijn: "te
meer, om dat deeze Aritheur met de grootste Vogelen begint, en, in 't
algemeen gesproken, met· de kleinsten eindigt, zo wel in de Rangverdeeling, als in die der Soorten en Geslagten."! Voorts heeft het fdt,
dat van LINNAEUS een indeeling van aIle diergroepen, van BRISSON
slechts een van de zoogdieren en vogels **) ter beschikking stond, bij
de keuze vermoedelijk een woordje mee gesproken. Hoe dit ook zij, de
indeeling van Brisson was in ons land "by velen des kundigen" eveneens
"zeer bemind" ; Prof. ALLAMAND ***) pleitte er zelfs voor, dat dit samenstel op de Leidsche hoogeschool als "rigtsnoer" zou worden aangenomen (LE FRANCQ, III, 1, p. 234).
De systematische indeeling uit die dagen

17

kan ons tegenwoordig niet

*) V OSMAER voorzag dit werk van een voorrede en voegde verder een literatuurlijst en een aantal opmerkingen toe, wat hem er toe bracht van "myne Hollandsche
uitgave van Moehring" te spreken! Van dit zeldzame werkje is bij JUNK in 1906 een
facsimile-uitgave verschenen.
**) Toen kort na DEREAUMUR'S dood (in 1757) diens collecties verworven werden
door het "Cabinet du Roi", moest BRISSON zijn systematische onderzoekingen
helaas staken; in 1762 trok hij zich uit de zoologie terug teneinde "proefondervindelijke natuurkunde" te gaan onderwijzen aan het Kollegie van Navarre.
***) J. N. S. ALLAMAND (1713-1787) was de eerste hoogleeraar, die te Leiden
natuurlijke historie, speciaal zoologie doceerde. In 1773 werd hem LE FRANCQ VAN
BERKHEY als lector toegevoegd.
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meer bevredigen, maar dit onderwerp kunnen wij verder gevoeglijk
laten rusten. Wel moeten wij nog wat langer stilstaan bij de zoo juist
genoemde natuurhistorici NOZEMAN en HOUTTUYN, want beider namen
zijn verbonden aan het groote vogelboek, dat van 1770-1829 door de
:firma SEPP te Amsterdam werd uitgegeven. Dit vogelboek, dat officieel
de "Nederlandsche Vogelen" heette, wordt gewoonlijk met
"Nozeman en Sepp" aangeduid, in welke benaming zoowel de schrijver
der eerste twee deelen als de vervaardigers van de platen gelijkelijk geeerd worden. Aangezien de "Nederlandsche Vogelen" als het eerste
standaardwerk over de avifauna van Nederland moetworden beschouwd,
kunnen wij ons hier aan een korte bespreking ervan niet onttrekken, al
vormt het volgende min of meer een herhaling van hetgeen reeds in
"Ardea" (32, 1943, pp. 74-107) te boek is gesteld. Een korte levensschets van de auteurs laten wij hier voorafgaan, omdat men, gewapend
met deze kennis, beter het verschil tusschen de eerste en de latere deelen
van het boek zal onderkennen.
CORNELIUS NOZEMAN, die als de voornaamste auteur van de "Nederlandsche Vogelen" moet worden beschouwd, was op 15 Aug. 1721 te
Amsterdam geboren. Hij werd in 1744 predikant ("Leeraer der Remonstranten") en stond achtereenvolgens te Alkm~! (1744-'49), Haarle!E(1749-'60) en ~ottersl:alIl (1760-±'85). Hij overleed te Moordrecht op
22 Juli 1786. Zijn geschilderd portret bevindt zich in de Remonstrantsche
kerk te Rotterdam (Plaat VI).
NOZEMAN was in de eerste plaats theoloog; hij genoot bij zijn kerkgenootschap groot aanzien en deed vooral van zich spreken door zijn
twist met HOFSTEDE (over de zaligheid der heidenen). Naast zijn liefde
voor de theologie had hij een groote belangstelling voor de gewervelde
dieren, speciaal voor de vogels en hoewel hij zich aIleen in zijn snipperuren aan de natuurlijke historie kon wijden, ontwikkelde hij zich tot
de voornaamste Nederlandsche vogelkundige van zijn tijd. Zijn groote
belezenheid blijkt o.a. uit de artikelen, die hij bijdroeg in de "Uitgezogte
V erhandelingen"; de gave zich tot de hoofdzaken te kunnen beperken
treft ons in zijn in 1769 bekroonde antwoord op de prijsvraag: Wat is
er tot nu toe over de natuurlijke historie van ons vaderland geschreven?
NOZEMAN'S tweeslachtigheid (godgeleerdheidJvogelkunde) komt ook
in zijn geschriften tot uiting, want nu eens vloeien hem hoogdravende
loftuitingen over "GOD'S groote Goedheid en Wysheid" uit de pen,
dan weer bepaalt hij zich tot de critische opmerkingen van een man van
wetenschap. Sommige passages in zijn geschriften (d. "Voorreden" in
MOEHRING'S Avium Genera, "Opdracht" in WATSON'S Dierlyke Wereld)
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zijn heden ten dage vanwege de gezwollen kanseltaal schier ongenietbaar; een andere maal maakt hij met een kernachtige uitspraak weer veel
goed, by. wanneer hij schrijft (Ned. Vogelen, dl. I, p. 75):
"Men moet in de Natuurlyke Historie de Wonderen niet vermenigvuldigen:
Zy zyn waerlyk, buiten de byhangsels van vertellingen, groot en talryk en
verb~ezende genoeg."

NOZEMAN bezat een groot natuurhistorisch kabinet, waarvoor hij het
materiaal zelf kon verzamelen, dank zij het feit, datPrinses ANNA
hem vergunning had verleend het geheele jaar door overal in Holland
vogels te schieten en te vangen. Hij was dus ook veldornitholoog,zooals
uit zijn beschrijvingen van diverse, in Kennemerland, in de Wieringerwaard, op het Koegras en op de destijds nog bestaande plassen van
Schielalld waargenomen vogels, duidelijk blijkt.
MARTINUS HOUTTUYN was een tijdgenoot van NOZEMAN; hij was de
zoon van een medicus en werd in 1720 te Hoorn geboren. Nadat hij te
Leiden medicijnen had gestudeerd en aldaar in 1749 was gepromoveerd,
keerde hij naarzijn geboorteplaats terug om er zich als geneesheer te
vestigen. In Januari 1753 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij tot
zijn dood heett gewoond en op 2 Mei 1798 is begraven. Het js nauwelijks
denkbaar, schreef ik destijds, dat HOUTTUYN te Amsterdam veel praktijk
heeft gedaan, als men ziet welke boeken hij allemaal van een tekst heeft
voorzien.
HOUTTUYNWaS minder gespecialiseerd dan NOZEMAN; hij beperkte
zich niet tot het dierenrijk, maar schreef ook over planten en delfstoffen.
Daarvoor leveren met slechts zijn "Natuurlyke Historie" en diverse
korte bijdragen het bewijs, maar ook de folianten, die hij in den loop
der jaren vertaald en bewerkt heeft. Men neme de volgende werken maar
eens terhand: EDWARDS & CATESBY: "Uitlandsche Vogelen", HOUTTUYN'S "In- en Uitlandsche houten", OSKAMP c.s.: "Afbeeldingen der
Artseny-Gewassen" (leones Plantarum Medicinalium) en KNORR &
WALCH: "Zeldzaamheden der Natuur" (natuurlijke historie der versteeningen).
In enkele uiterlijke omstandigheden herinnert HOUTTUYN aan NOZEMAN; evenalsdeze bezat hij een groot kabinet en ook hij was lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen, maar uit zijn geschriften
blijkt, dat hij - in tegenstelling tot zijn collega - een uitgesproken
kamergeleerde moet zijn geweest.
Van de familie SEPP, die in de 18e eeuw bekend was door de uitgave
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CORNELIUS NOZEMAN
15 Augustus 1721-22 Juli 1786
Naar een schilderij van een onbekende, aanwezig
in de Remonstrantschc kcrk tc Rotterdam.

PLAAT VI
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PLAAT VII

De Hop (Upupa epops L.)
Proeve van illustratie uit de "Nederlandsehe Vogelen", dI. 2, pI. 67.
Kopergravure met de hand gekleurd; formaat 38 X 25 em.

1953]

31

van vele groote natuurhistorische plaatwerken, willen wij hier memoreeren, dat drie generaties, t.w. CHRISTIAAN (± 1700-1775), JAN CHRISTIAAN (1739-1811) en JAN (1778-1853), bij het tot stand komen van de
"Nederlandsche Vogelen" betrokken zijn geweest. De beide eerstgenoemden waren kundige graveurs en etsers, die een groot aandeel in
de vervaardiging van de vogelplaten hebben gehad. JAN CHRISTIAAN
was tevens "boekverkooper", in we1k bedrijf zijn zoon JAN hem is
opgevolgd. Ben uitgesproken liefhebberij voor de entomologie, die aan
aIle drie de SEPP'S eigen was, heeft geleid tot de uitgave van de "Nederlandsche Insecten", wellicht' het beroemdste werk cit hun fonds.
Weinig minder beroemd zijn de "N ederlandsche Vogelen". Dit
werk bestaat uit 5 deelen van elephant-folio formaat (54 X 38 cm), elk bevattende 50 met de hand gekleurde kopergravures met bijbehoorenden
tekst. Op deze platen zijn circa 192 soorten wilde vogels weergegeven"
inclusief 7 leucistische kleurafwijkingen en verder 12 soorten pluimvee,.
w.o. 6 duivenrassen; van vele soorten zijn ook het nest en de eicren afgebeeld. De tekst, die over het geheel beknopt is gehouden en 2 a 4
pagina's onder iedere soort beslaat, geeft meestal eerst een systematische
inleiding of beredeneerde synonymie, vervolgens een nauwkeurige vederkleedbeschrijving, zoo noodig van 3' en ~ en ten slotte een aantal
aanteekeningen van zeer uiteenloopenden aard over vootkomen, leef-·
wijze, vangst, smakelijkheid als wildbraad enz.
Volgens een aanduiding in Romeinsche cijfers op het titelblad werd
deel I in 1770 aangevangen en is deel V in 1829 compleet geworden.
Hieruit blijkt wel, dat de uitgave in een zeer langzaamtempo plaats yond:
tijdens NOZEMAN'S leven verschenen er 5 a 6 platen per jaar en dit gemiddelde is door stagnatieuiteindelijk tot circa 4 gedaald. Waarschijnlijk
heeft dus geen der oorspronkelijke inteekenarende voltooiing van bet
boek beleefd en ongetwijfeld is het daaraan te wijten, dat er zoo vele
exemplaren bestaan, waaraan 1, 2 of meer deelen ontbreken 18.
NOZEMAN, die in 1770 op 49-jarigen leeftijd met het schrijven van den
tekst begonnen was, overleed nog v66r de voltooiing van bet 2e deeI.
HOUTTUYN, wien op ruim 65-jarigen leeftijd verzocht werd bet boek te
voltooien, slaagde daarin evenmin. Wie er na HOUTTUYN'S dood voo!
den tekst aansprakelijk moet worden gesteld, valt niet met zekerheid te
zeggen. Ongetwijfeld bad HOUTTUYN nog verschillende bescbrijvingen
als manuscript nagelaten, maar overigenskrijgt men veeleer den indruk,
dat het de uitgever SEPP is, die met hulp van TEMMINCK den tekst voor
deel V en het slot van deel IV heeft geleverd. Dat deze gang van zaken
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niet ten goede kwam aan de uniformiteit van het geheel, ligt voor de
hand. Wij kunnen ieders aandeel in den tekst dan ook vrij goed onderscheiden 19.
Wanneer wij echter afzien van dit gebrek aan uniformiteit en tevens
van de onjuistheden, die speciaal in het dool;: HouTTUYN verzorgde gedee1te zijn aan te treffen, dan blijft er nog een kwestie over van meer
fundamenteele beteekenis, t.W. de opname (zonder nadere toelichting)
van verschillende buitenlandsche soorten *) in een werk, dat aan de
vogels van Nederland is gewijd. Deze groote fout is na den dood van
HOUTTUYN, toen de wetenschappelijke leiding gehee1 ging ontbreken,
door den uitgever gemaakt. Deze heeft zoodoende het gestelde doel als
het ware ondermijnd en is de oorzaak geweest, dat de "Nederlandsche
Vogelen", uit faunistisch oogpunt gezien, in hooge mate aan betrouwbaarheid hebben ingeboet. SCHLEGEL'S uitlating (1852 a, p. 59), dat
"dit boek ... met veel omzigtigheid geraadpleegd (dient) te worden",
is dan ook volkomen juist; zij doelt ongetwijfeld in de eerste plaats op
de hierboven gesignaleerde ontsporingen.
Gaan wij ons in de lectuur van de eerste beide deelen verdiepen,
dan verschijnen allerlei landstreken van Holland, waar EOZEMAN ltwee
eeuwen geleden ornithologiseerde, voor ons geestesoog. Vit zijn Alkmaarschen tijd kende hij den Tapuit als een gewone verschijninglangs
den rijweg tusschen Haarlem en Alkmaar, "van bezyden Heemskerk af tot
Limmen", doch vooral ter hoogte"van 't Kastrikomsche Duin" (p. 163) **).
Zanglijsters (p. 23) en Fazanten (p. 160) vond hij talrijk langs den
binnenduinrand van Egmond tot Schoor! en de Hop vertoonde zich daar
omstreeks 1745-1747 zoo geregeld, dat hij een enkel broedgeval niet
uitgesloten achtte (p. 129). Van zijn omzwervingen in het duin bericht
hij slechts zelden, maar Wulpen trof hij toch "eens ... , by harden wind,
in verbaezende menigte samengeschoold (aan) .. aen de schier nooit bezochte Dobben midden in dat breeduitgestrekte Duin achter Schorel"
(p. 109). Nog talrijker waren deze langsnavels destijds op het nog onbedijkte Koegras, waar ook Lepelaars en vele Kluten hun voedsel
zochten. Het bedrijf van de dompe1aars bij Wieringen kende NOZEMAN
uit eigen aanschouwing (p. 169, noot) en op een winterdag in 1746 was
hij getuige van een verbazend grooten aanvoer van Wintertalingen op

*) Ais zoodanig moeten worden beschouwd: Otus scops, Picus canus en Dryocopus
martius in dl. 4 en Gyps fulvus, Prunella collaris en Rynchops nigra in dl. 5.
**) De djfers tusschen haakjes verwijzen naar de bladzijden in de "Nederlandsche
Vogelen", waar de betreffende passage te vinden is.
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de Alkmaarsche markt, alle afkomstig cit de kooien van de Wieringerwaard en de Zijpe (p. 149).
In Haarlem, waar Mr. C. A. VAN BRAKEL zijn ornithologische geestverwant en medewerker was, trokken vooral de "leisterboogen" en het
vinkennet zijn aandacht, waals o.a. blijkt cit de notities voorkomend in
de beschrijvingen van Vink, Goudvink, Ortolaan, Rietgors, Klapekster,
Koperwiek en Zanglijster. Eind Nov. 1759, vlak v66r zijn vertrek naar
Rotterdam, werd er bij een bleekerij te Bloemendaal een Noordeuropeesche Waterspreeuw gevangen, waarvan NozEMAN in de "Uitgezogte
Verhandelingen" (5, pp. 68-76) een beschrijving gaf (p. 26).
Ten slotte kwam hij op zijn laatste standplaats in contact met de
avifauna van het polderland in Krim~er.- en Alblasse~~~!~_enmet de
watervogels, die de toenmalige plassen van Schieland bevolkten. Zijn
desbetreffende mededeelingen, ~~arin het Schollevaarseiland eenige malen ter sprake komt (cf. pp. 89-92 en 171-174), behooren ongetwijfeld
tot het bekendste van wat hij geschreven heeft. Deze gegevens zijn vaor
de faunistiek van blijvende waarde, evenals zijn berichten over Fuut,
Kwak, Woudaapje, Roerdomp, Wintertaling, Bruine Kcikendiet, Kapmeeuw, Vischdiefje, Zwarte Stern, Groote Karekiet en Baardmees; de
kleine Acrocephalus- en Sylvia-soorten kent hij echter niet cit elkaar en wat
hij over haar meedeelt, is in hooge mate verward (cf. platen 52 en 54 en
.bijbehoorenden tekst). De beschrijving van het Schollevaarseiland op
p. 37 is grootendeels aan zijn waarneltlingen ontleend.
Een eenigszins afwijkend karakter dragen de mededeelingen van HOUTTUYN; zijn eigen observaties hebben in hoofdiaak betrekking op het
waterwild en de kooivogels, die te Amsterdam bij de poeliers en de
vogelkooplci werden aangebracht. Maar voor de herkomst van rut
gevogelte is hij op de mededeelingen van derden aangewezen. Zoo
heeft hij van een goed vriend vernomen, dat de Kol- en Rietganzen
"omstreeks Campen in Overyssel ... tegen den Winter by geheele
Troepen, op de eenzaame, zo binnen- als bcitenlanden, komen Grazen,
,en ... aldaar door middel van Strikken en Schietgeweer in menigte
gevangen worden*) ... In deeze onge~~,~~kk~_.wintel:~ 1789, 1790,
krielde het Land aan de Eem, Qened~~L4m~J.sJ9.Qt:1~Y~n_Wild_~G:~.!!?c~n!*)
;
~o my een-ander,heeft ;-;:h:;;;'ld" (p. 208, noot). Van Rot- en Brandgans
*)HOUTTUYN heeft dit vangen van ganzen met strikken stellig misverstaan.
Wilde ganzen worden met groote slagnetten bemachtigd en men behoeft er niet
,aan te twijfelen, dat deze vangmethode ook bij Kampen in de tweede helft van de
18e eeuw werd toegepast.
**) Hiermede zijn ook de Kol- en Rietganzen bedoeld.
ARDEA
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vermeldt hij, dat zij beide door de dompelaarsbijhet eiland Wieringen
met slagnetten gevangen worden (pp. 189 en 198), evenals de Pijlstaarten
(p. 177). De genoemde zachte winter van 1789/1790 wordt ook onder
de Goudpluvier gememoreerd; HOUTTUYN zag die vogels toen overvloedig op de Amsterdamsche markt "en zy werden 'er niet duur verkogt" (p. 252).
Ook rechtstreeks kreeg HOUTTUYN wel eenden ensteltloopers toegezonden uit de waterrijke omgeving van de hoofdstad, o.a. uit Waterland (Slob, waarschijnlijk ook de Zwarte Ruiter in zomerkleed) en uit
de omgeving van Nieuwveen (Krak, Nonnetje), maar het blijft
bij dergelijke incidenteele opgaven en van de verbreiding van deze
vogels in ons land is hij slecht op de hoogte. Zoo kent hij de Wilde
Eend bv. practisch alleen als een product onzer eendenkooien uit de
maanden Augustus en September, en het is haast onbegrijpelijk, hoe hij
van deze 800rt kan schrijven, dat er misschien eenige overblijvers in
sommige deelen van ons land broeden (p. 218).
Aan SEPP'S beschrijvingen (deel V) zijn ook nog enkele gegevens
te ontleenen over het voorkomen van bepaalde vogels, bv. van de Groote
Stern en van den Paarsen Strandlooper ; het was TEMMINCK, die omstreeks 1817 de laatstgenoemde 800rt ontdekte als een vrij gewone
(winter)gast op de golfbrekers voor Terheyde (p. 444).
Tot dusverre zeiden wij nog niets over de platen, hoewel die een zeer
waardevol onderdeel van het boek vormen (cf. Plaat VII). Daarom willen
wij er voor alles op wijzen, dat NOZEMAN aan de betrouwbaarheid der
afbeeldingen strenge maatstaven aanlegde. Dit blijkt wel uit de volgende
zinsnede :"Op bloote berichten van anderen, wier Trouw my niet bekend is, gae
ik ten aenzien van de Nesten en E!jeren niet los. 'K heb eenen knaep in myn'
dienstdie 't kunstje meester(yk verstaet van de broedende vogelen op het Nest zelf
te vangen. Zoo drae Jy ze aenbrengt worden ze naer 't leeven uit getekend."
Jammer is het, dat de platen geen van alle werden gesigneerd, terwijl de
toelichting, dat zij "door, en onder opzicht van CHRISTIAAN SEPP en
Zoon in 't koper gebragt, en natuurlyk gekoleurd" zijn (d. titelblad en
plaat 1) te vaag is, dan dat wij daaruit kunnen opmaken wie de teekenaar
van een bepaalde plaat is geweest. Dat de teekenaar S. KLAPMUTS, die
NOZEMAN tijdens zijn bezoek aan den Wollefoppenpolder begeleidde,
ook platen voor de "Nederlandsche Vogelen" zou hebben bijgedragen,
blijkt nergens. Alleen de teekenaar N. MUIS wordt eenige malen in de
dIn. I en II vermeld en van W. HENDRIKS is de afbeelding van den
P~:r,"~:~ig~! (plaat 180) in deel IV. Ten slotte is de afbeelding van de
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Holenduif (dI. V, pI. 207) een slechte spiegelbeeldcopie van de fraaie
plaat, die PAULINE DE COURCELLES vervaardigde voor TEMMINCK'S
"Histoire naturelle generale des Pigeons" (d. afL 4, pI. 11).
Over het algemeen vertoonen de platen een groote uniformiteit, terwijl de afgebeelde vogels vrijwel aIle goed zijn teherkennen. Verder
onderschrijf ik graag de opmerking van SCHIERBEEK (1940) 20, dat de
platen van "Nozeman en Sepp" een eigen bekoring bezitten, waaraan
men zich moeilijk kan onttrekken, oak allaten de vagels in hun houding
soms zien, dat zij in het museum zijn nageteekend. In ieder geval was
NOZEMAN er trotsch op, dat zij zoo natuurgetrouw waren!
Vatten wij ons oordeel over de "Nederlandsche V ogelen" ten slotte
kart samen, dan moeten wij allereerst constateeren, dat dit werk geen
volledig overzicht geeft van de avifauna van Nederland. Dit is oorspronkelijk wel de bedoeling geweest, maar na het overlijden van NOZEMAN
was er feitelijk niemand, die diens arbeid met energie en op gelijke wijze
kon voortzetten. Zoo is ten slotte aan de zakelijke overweging am het
werk met het 5e deel te beeindigen, het belangrijke element der volledigheid opgeofferd.
Maar almoge de serie vogelplaten en -beschrijvingen van "Nozeman
en Sepp" dan niet representatief zijn voor de geheele avifauna van
Nederland, een goed beeld van de voornaamste vogelsoorten, die in de
tweede helft der 18e eeuw de tegenwoordige provincies Noord- en ZuidHolland bevolkten, verschaffen de beide eerste deelen ons wel, en bovendien zijn hierin verschillende vogels opgenomen, die uit Friesland,
Overijssel, Gelderland en de Generaliteitslanden (Brabant en· Limburg)
waren toegezonden.
Alles welbeschouwd kan men aan NOZEMAN'S doelstelling: de vagels
met hun nesten en eieren af te beelden, een zekere originaliteit niet ontzeggen, terwijl men moet toegeven,dat hij de zich gestelde opgave op
prijzenswaardige wijze heeft verwezenlijkt. Het is dan oak bijzonder
jammer te moeten bedenken, dat de "Nederlandsche Vogelen" ongetwijfeld een standaardwerk van den eersten rang zou zijn geworden,
wanneer het NOZEMAN vergund ware geweest den tekst van aIle 5 deelen
te schrijven.
Na deze lange uitweiding over "Nozeman en Sepp" moeten hier nag
enkele op zichzelf staande ornithologische verhandelingen uit de 18e
eeuw vermeld worden. Daaronder noemen wij eerst BODDAERT'S register
op de "Planches Enlumineez d'histoire naturelle", datzich ten doel stelde
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de 1008 platen van D'AuBENTON, waarvan er 973 op vogels betrekking
hebben en die slechts van een nummer voorzien waren, volgens het
systeem van LINNAEUS "op naam" te brengen. BODDAERT liet dit geschrift slt>chts in een 50-tal exemplaren voor zijn vrienden drukken.
Omdat er verscheidene nieuwe namen in voorkomen, heeft TEGETMEIER
in 1874 van dit register, dat oorspronkeIijk in 1783 te Utrecht het licht
zag, ten behoeve van de systematici eell. herdruk uitgegeven.
Van een volkomen ander karakter zijn de "Aves Fri sicae", die
HEERKENS in 1787 publiceerde; de ornithologische waarde van dit
werk lijkt mij gering, maar helaas ben ik niet in staat am sne! de "pointe"
in de lange, Latijnsche dichtregels te ontdekken.
Intusschen is het belangrijker am hier in herinnering te brengen de
"F as ti f ringillare s", het journaal over de vinkenvangst, dat CORNELIS VAN LENNEP (1751-1813), die een grootliefhebber van het "vinken"
was en die op zijn buitenplaats "Huis te Manpadt" te Heemstede zelf
een vinkenbaan exploiteerde, heeft nagelaten. Want dit journaal verschaft niet aIleen gegevens over de vangsten van verscheidene vinkenbanen uit de jaren 1749-1811 2\ maar het b~vat bovendien allerlei
beschouwingen over het verloop van den trek, de herkomst van de
vinken enz., waardoor het een waardevol ornithologisch document is.
Dat de samensteller ervan een befaamd vinker was, blijkt oak uit de
volgende anecdote. Op een goeden dag was VAN LE~NEP een kijkje
gaan nemen op de vinkenbaan van het landgoed "Keukenhof" te Lisse.
De daar opereerende vinker kende hem niet, maar de beide mannen
geraakten al spoedig in een geanimeerd gesprek en wisselden wederzijds
allerlei ervaringen uit. Na een tijdje was de vinker zoodanig gei:mponeerd door de vakkennis van zijn bezoeker, dat hij plotseling uitriep:
"Jij bent de duvel of Kees van Lennep"!
Voor nadere bijzonderheden over bovengenoemd journaal mage hier
verwezen worden naar de publicaties van BIERENS DE HAAN (1921) en
DEELDER (1951a en b).
In het hoofdstuk over de 17e eeuw kwam het Zevenhuizensche
bosch ter sprake als de belangrijkste broedplaats ~~o;· o~ze groo~~
Jboerasvogels. Dit bosch ging omstreeks 1700 verloren en sindsdien
wist men niet precies waar deze vogels huisden. NOZEMAN, die in 1760
te Rotterdam beroepen werd, trof onder de "Liefhebberen van de
Natuurlyke Historie der Vogelen onzes Lands" tenminste niemand aan,
die hem daaromtrent eenig zeker bericht kon geven. Maar door een goede
belooning uit te loven vaor een aalscholverlegsel, kwam hij de broed-
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plaats op het spoor. Hoe het NOZEMAN te moede was, toen hij dit vogeloord bezocht, weten wij uit zijn beschrijvingen in de "Nederlandsche
V ogelen"; bovendien bestaat er een teekening, waarop dit bezoek is afgebeeld. *) Wij kunnen niet nalaten enkele van NOZEMAN'S ontboezemingen, die men aantreft onder den Scholver, den K wak en den Lepelaer, hier weer te geven.
NOZEMAN dan stond versteld over het groote aantal vogels en hij zou bijna
gelooven, "dat aIle de Scholvers van Holland sedert de laeste twintig jaeren
uit dit eene kweekschool voor den dag" kwamen. "Immers, de hoeveelheid
van op den naekten grand aengelegde en bezette nesten, (met die van Reigeren
door een) welke ik ter zelfder tyd aenschouwde, was onnoemlyk, en zelfs
niet by gissing te begraoten. Geheele wolken of digte zwermen van Scholvers
en Reigers gingen by myne aennadering op; doch Eijeren hebbende, keerden
zy nae weinige minuten ·weder op hunne nesten. De Lepelaers, welken ik hier
mede broedende Yond, maekten verre weg den kleinsten hoop uito" (po 90).
"Deeze Braedplaets, weI eer een polder die draoggemaekt was, doch die
sedert, ingebroken zynde, aen de verwoesting is overgelaeten gebleeven, ligt
in den thands weinig bezochten en uitgeveenden Wolle foppen~polder, besloten
binnen haeren eigen ring, op of over den welken niemand naderen mag zonder
verlof van den huurder. Haer naem is Ysselmeer, naer aIle gedachte van een
klein Meer, het welk met den Yssel, voor zyne bedyking, gemeenschap gehad heeft, en thands binnen den evengemelden kring geleegen is" (po 92).
Tegenwoordig staat deze braedplaats, die nog tot in de tweede helft van
de 1ge eeuw in stand bleef, bekend als het "S c h 011 e v a a r s e i 1 and".
Men zie de repraductie van de gekleurde kaart van SCHOLTEN uit 1821
Plaat IX.
NOZEMAN vertelt verder, dat denesten("op 4 of 5 nae, die ik in de naebyheid
der plaets in laeg geboomte zag") alle op den drijvenden bodem waren aangelegdo "Men weet van verre niet, wat men van het geheele terrein zal maeken.
Ik zag het aen voor een wyd uitgestrekt Land, het welk voor den winter een
groot boschaedje was geweest, van welk all het hout, tot op een voet of anderhalf van den grand, was afgehakt geworden. Dan, 't geen ik voor de stoeleinden der stammen hield, waren all te samen Nesten, en wel Nesten, die,
stuk voor stuk, bezet waren; zeer veelen van braedende Reigeren, maer verre
weg de meesten van Scholveren. Dit voorwerp, over het geheel genomen, is
in de Natuurlyke Historie onzes Lands zoo graot en beschouwenswaerdig,
als ik ooit eenig in onze Provincie ontmoet heb. Om het te zien zou zig een
Liefhebber dier Historie geene moeite beklagen, al moest hy 'er etlyke mylen
ver om reizen." (po 92).
Dat de vogels hier, evenals in het Zevenhuizensche bosch, geexploiteerd
werden, blijkt uit de volgende passage: "De landhuurder van de plaets,
binnen welker kring deeze vogels woonen, laet hen ongemoeid, uitgenomen

op

*) Deze teekening bevindt zich in de bibliotheek van "Natura Artis Magistra",
ingeplakt in de "Nederlandsche Vogelen", dl. I, tegenover p. 920 Men vindt haar
bovendien gereproduceerd in "Schlegel met de koppen" (1868, Tafereel XVII;
zie ook ppo LXIX-LXX).
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dat hy in der tyd een zeer groote voorraed van Eijeren uit de nesten ligt, en
voorts, tegen dat de jongen vlug worden, eenige honderden derzelven doodt,
en aen den gemeenen man helpt, om gegeeten te worden. Op deeze wyze
heeft hy bereids 20 of meer jaeren voordeelig gebruik gemaekt van dit gebroed:
Het welk nog van jaer tot jaer by hem toeneemt." (p. 92).
Verder schrijft NOZEMAN, dat deze Aalscholvers om een voldoende hoeveelheid visch te bemachtigen, mijlen ver weg trekken, waarbij zij zich verspreiden
over de Waal, den Biesbosch, de Killen, de Lek, de Maas, de IJssel, kortom
over al de meren en plassen enz. Het verwondert hem dan ook, gezien de
schade die zij moeten aanrichten, dat in een land als het onze, "waerin door
jaerlykschherhaelde Schouwe voorziening gedaen wordt tegen de Kraeyenen Aeksteren-teelt, de SCHOLVERS tot hier toe zyn vrygebleeven." (p. 89).
Van de Lepelaars schrijft hij: "Jongen in 't nest hebbende, koomen 'er, by
laeg water, meermaelen uit den voorgemeldden Polder eenige aenvliegen in
den Goudschen Yssel, op de slyken en in steenbakkers Zellingen, om zig van
klein aes te voorzien." (p. 174).
Van den Kwak maakt NOZEMAN in zijn beschrijving van het Schollevaarseiland geen melding. Maar aangezien hij meedeelt, dat men deze soort weI
"nog jaerlyks in de naebuurschap dier plaets' (i.e. Zevenhuizen) aengevlogen"
aantreft, "om hun gebroedsel voorttebrengen en op te voeden" (p. 151), is
het zeer waarschijnlijk, dat ook Njcticorax 1!ycticorax in de laatste decennia der
18e eeuw op het eiland in kwestie gebroed heeft. Zij werden destijds, "buiten
hunne Nekpennen, minder van waerde gesteld dan de Scholvers, want deeze
worden van dengemeenen man gegeeten; maer de Kwakken deugen niettot
spyze." (p. 152).
Van een geheel ander karakter is het Eij erland, dat als broedplaats
van zeevogels vermaard was. Oorspronkelijk vormde deze duingroep een
afzonderlijk eilandje tusschen Texel en Vlieland, maar in 1629 werd zij
door een zanddijk met Texel verbonden. Behalve een enkel arbeidershuisje, stond er slechts een Rinke woning, het zgn. Eijerlandsche Huis,
waar de "kastelein" woonde. De kastelein bekleedde een post van vertrouwen en moest vaak onder moeilijke omstandigheden als vertegenwoordiger van de Overheid optreden. Hij had het recht van beweiding
van het eiland en oefende er de jacht, de vogelarij en de visscherij uit.
Hoe de metamorphose van· het duingebied tusschen Texel en
Eijerland zich sindsdien heeft voltrokken, is in Afb. 3 weergegeven.
Een vrij uitvoerige, ofschoon van weinig ornithologische kennis getuigende beschFijving van dit oord danken wij aan den kunstschilder
PIETER VAN CUYCK (1720-1787), wiens aanteekeningen twee jaar na zijn
dood zijn uitgegeven 22 • VAN CUYCK, die blijkbaar een echte smulpaap
was, ging naar het Eijerland om er "meeuwen-struiven" te eten. Hij
geeft van zijn uitstapje, dat hij van De Koog uit per wagen ondernam
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(dwars door de killen en kreken, waarbij hij den zanddijk aan de linkerhand liet "leggen"), de volgende beschrijving:
"Ter halver wege is eene zeer groote wooning van den boer, die het buitenveld, waarover de zee aan- en afloopt, gepagt heeft van Heeren Gecomitteerde Raaden; op dit buitenveld weidden weI 1200 schapen, behalve ander
jongvee en paarden. ... d.eze ruime zeeboezem, wiens opening tegen het
oosten legt, en welke van de punt van het Eijerland strekt tot tegen den
oostelijken hoek van Texel, loopt met hoog water, ... geheel onder; ... " *)

Afb. 3. Hoe het natuurmonument "Binnen-, Buiten-Muy en Slufter" op Texel
met behulp van stuifdijken is ontstaan. Van 1. naar r.: de toestand kort na den
aanleg van den Zanddijk (1629/1630); de toestand bij het begin van de 1ge eeuw
(ten Oosten van den Zanddijk was toen een schorrenlandschap ontstaan); kort
na de doorbraak (1858) van den nieuwen afsluitdijk van 1855; de huidige situatie.
(Zwart = duinen, wit = strandvlakte of schorren).
(Dit: De Lev. Natuur 42, 1937, p. 237).

"Nu houden onze paarden scil voor het Landshuis op het Eijerland; daar
gaan de jagers naar het duin, en de vogels vliegen met duizenden rondom ons
terwyl de kar met de blinkende kopere kannen, die tot aan den hals met melk
gevuld zyn, uit het veld t'huis koomt; maar wy helpen de dames van den
wagen, om, na wat ontbeten te hebben, op de vermaakelyke eijerjagt te gaan.
"Ongeloofelyk is het onnoemelyk getal van nesten en eijeren van allerlei
soort, welke men hieraantreft; men kan zich aan geene zyde wenden, zonder
om zoo te spreken, twee of drie nesten onder de hand te hebben; maar men
vindt zich byna in het geval van Don Quichot by het hoI van Montesinos;
want men dient schier slag te leveren tegen de vogels, zoodanig koomen die
dieren aanstryken op de roovers vanhunne eigendommen en van de hoop van
hun toekoomend geslagt; de Kastelein van het Landshuis heeft in de maand

*) In 1835 werden deze gronden ingedijkt.
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Mey zes of zeven menschen in zynen dienst, alleen om die eijeren te vergaderen, waar uit men van derzelver meenigte kan oordeelen; hy pleeg er
dertig duizend naar Amsterdam te zenden, ten dienste van de koekebakkers.
Deze mededeelingen hebben stellig in hoofdzaak betrekking op de
sterns, speciaal op de Groote Stern (Sterna sandvicensis), waarvan in de
"Nederlandsche Vogelen" (dl. 5, pp. 429/430) gezegd wordt: "hare
broeiplaats, alwaar zij met duizenden vergaderen, is het Eijerland, aldaar
vind men in de maanden Meij en Junij geheele streken als het ware met
de nestenvan deze Vogelen bedekt, zijnde zoo digt bij elkander, dat de
broeijende vogels zich bijna aanroeren;"
Toen bleek, dat met konijnen meer geld te verdienen viel dan met eieren van meeuwen en sterns, zag het er voor de vogels minder goed uit.
VAN CUYCK zegt daarover: "Een ongeloofelyk getal van bergeenden
pleeg alhier te broeden; maar sedert eenigen tyd zyn zy niet meer zoo
overvloedig, om dat de kastelein meer voordeel vindt in het aanfokken
van konynen, wier lampereijen door de groote meeuwen veel geroofd
wierden, en dus moesten die verstoort worden, om de konynen te kunnen
aankweeken; de meeuwen zyn sedert veelal naar het westeinde van het
Vlie vertrokken; en thans worden er jaarlyks wel vyftien honderd
koppel konynen van hier naar Amsterdam gezonden."
De negentiende eeuw (1800-1900).
Herstel na de Fransche overheersching - COENRAAD JACOB TEMMINCK TH. VAN SWINDEREN - S. H. W. VAN TRIGT, een vergeten amateur - BENNET
en VAN OUVIER - HERMANN SCHLEGEL en zijn medewerkers: A. H. VERSTER
VAN WULVERHORST, A. A. VAN BEMMELEN, G. M. en H. W. DE GRAAF en
J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN - CHARLES LUCIEN BONAPARTE G. F. WESTERMAN - G. A. VENEMA - J. HERMAN ALBARDA - OTTO FINSCH
- J. G. KEULEMANS - H01'stermeer en Rottumeroog.
De politieke toestand op het eind van de 18e eeuw was allesbehalve
rustig. In 1795 kwamen de Franschen hier om ons van het stadhouderlijk
gezag te "bevrijden": WILLEM V en zijn vrouw Prinses WILHELMINA
vluchtten, het "kabinet des Stadhouders" werd naar Parijs overgebracht
en uit de menagerie op het Loo werden de voornaamste dieren weggehaald, w.o. de beide Indische olifanten, die eind 1797 in de Fransche
hoofdstad aankwamen, waar zij weken lang het gesprek van den dag
vormden en niemand rustte v66r hij die kolossale trofee der overwinDing
uit de Nederlanden had aanschouwd (Jaarboekje N.A.M. 1864). 1ntusschen beteekende de Fransche revolutie ook voor verschillende
particuliere menagerieen het einde, terwijl de liefhebberij om een
naturalienkabinet aan te leggen begon te tanen.
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Na de overwinning bij Wat~rloo in 1815 eischte Koning WILLEM I, dat
de geroofde verzameling van den Erfstadhouder zou worden teruggegeven; aan den Leidschen hoogleeraar BRUGMANS werd opgedragen
naar Parijs te gaan en de natuurvoorwerpen terug te vorderen. BRUGMANS
slaagde daarin slechts ten deele: men gaf voor, hetzij naar waarheid of
niet, dat verschillende voorwerpen uit de stadhouderlijke verzameling
naar elders in het groote Rijk waren overgebracht, terwijl men te Parijs·
op enkele voorwerpen, by. op het skelet van de giraffe, een zoodanigen
prijs stelde, dat BRUGMANS (die "door zachte en beleefde manieren meer
terugbekwam, dan anderen op vertoon van geweld") genoegen nam met
een groot aantal doubletten van het Parijsche museum, waardoor hij
toch "eenen volmaakt systematisch aaneengeschakelden voorraad van
natuurschatten met zich terugbracht". Deze collectie en die uit den
Leidschen hortus werden nu samengevoegd en onder BRUGMANS' toezicht in het Hof van Zessen aan het Rapenburg opgesteld. Te Amsterdam
was in dezelfde periode (1814) eveneens een verzameling tot stand gekomen, t.W. 's Lands Kabinet van Natuurlijke Historie, dat vanwege zijn
huisvesting ook wel "de collectie uit het Trippenhuis" werd genoemd.
.RmNwARDT was er de directeur van en toen deze in 1815 naar Nederlandsch Oost-Indie reisde, werd dit directeurschap waargenomen door
TEMMINCK en VAN MARUM. Laatstgenoemde was sinds 1794 secretaris
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem; hij
voerde tevens het beheer over haar naturalien-kabinet, dat van Juni 1772
af het karakter van een openbare verzameling droeg, de eerste van dien
aard in ons land. De vogelcollectie was samengesteld uit enkele legaten,
o.a. van de directeuren J. C. SYLVIUS VAN LENNEP (in 1777) en W. PH.
BARNAART (in 1805) (BIERENS DE HAAN 1952).
Maar al was de verzamelwoede ten aanzien van natuurhistorische
curiosa ook eenigszins geluwd, toch waren er in de eerste decennia van
de 1ge eeuw nog verscheidene particulieren, die zich met ijver op het
bijeenbrengen van een collectie opgezette vogels (en soms oak van
andere gewervelde dieren) toelegden. Onde,r hen was COENRAAD JACOB
TEMMINCK (31 Maart 1778 - 30 Januari 1858) verreweg de bekendste.
Van zijn persoon en zijn levensloop zijn wij goed op de hoogte, dank zij
de geschriften van DE BEAUFORT (1920), GIJZEN (1938), SUSANNA (1858)
en VROLIK (1858); de recente publicaties van STRESEMANN (1951 a, b en
c) vormen hierop een welkome aanvulling.
Vatten wij de bijzonderheden over TEMMINCK'S leven en werken kort
samen, dan dient vermeld te worden, dat hij stamde uit een Amsterdam-;-
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sche patriciersfamilie. Zijn vader, JACOB TEMMINCK, die het ambt van
thesaurier der toenmalige Oost-Indische Compagnie bekleedde, legde
een uitgesproken belangstelling voor de ornithologie aan den dag. Hij
bezat niet aIleen een colLectie opgezette vogels, waarin zich - gezien
zijn relaties met LEVAILLANT - verscheidene Zuidafrikaansche specimina
bevonden, maar hijhield bij zijn huis ook een ruime voliere, waarin hij
o.a. verschillende wevervogels kweekte. De opleiding van COENRAAD
JACOB ging aanvankelijk niet in natuurwetenschappelijke richting; hij
was voorbestemd om koopman te worden en na zijn eerste onderwijs te
hebben genoten van een Zwitserschen gouverneur, verkreeg hij op
zeventienjarigen leeftijd (door toedoen van een zijner verwanten) de
functie· van algemeen vendumeester bij de genoemde Compagnie. Het
was ten overstaan van dezen functionaris, schrijft SUSANNA (1858), dat
de veilingen der koloniale producten plaats hadden; hierbij werd aan
den jongen TEMMINCK "voor elken hamerslag bij eenen toegestanen
koop, ... een gouden dukaat toegelegd"; Intusschen bevredigde deze
werkkring hem niet: de liefhebberij van zijn vader en LEVAILLANT'S
boeken hadden de liefde voor de natuurlijke mstorie in hem gewekt.
Toen de Oost-Indische Compagnie dan ook in 1800 werd ontbonden,
kon hij zich geheel aan zijn liefhebberijen wijden en groeide zijn lust
om natuurproducten te verzamelen, af te beelden en te beschrijven, uit
tot een levenstaak.
Ten einde niet, gelijk zijn vader, een dilettant te blijven, reisde hij in
den zomer van 1804 met zijn jonge vrouw naar Offenbach, waar Dr.
BERNHARD MEYER (1767-1836) hem de methoden van het ornithologisch
onderzoek bijbracht en hem de weg wees in de literatuur. Hij bekwaamde er zich in het vergelijken en systematisch rangschikken en kwam hier
ook in contact met LEISLER.
Na dezen leertijd keerde hij naar Amsterdam terug, waar hij zich beijverde de collectie van zijn vader, die inmiddels in zijn bezit was
overgegaan, verder uit te breiden. Daarbij hadden vooral de exotische
voge1s zijn belangstelling. In 1807 verscheen als zijn eerste pennevrucht
de "Catalogue systematique du Cabinet d'Ornithologie et
de la collection de Quadrumanes de Crd. Jb. TEMMINCK.
Avec une courtedescription des oiseaux non-decrits", een bescheiden
werkje, dat een opsomming geeft van de ± 35 soorten apen en halfapen
en de bijna 1100 soorten vogels, die deel uitmaakten van de genoemde
verzameling *). Maar in die jaren liep TEMMINCK reeds met veel grootere
*) Cf.

STRESEMANN
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plannen rand: hij wilde een monographie over de hoenderachtigen doen
verschijnen, als herinnering aan de beroemde faisanterieen van vaar
de Fransche Revolutie, die hij in zijn jeugd gekend had. Tijdens een van
zijn bezoeken aan Parijs had hij kenms gemaakt met den schilder J. G.
PREYRE, en deze had van de 160 (?) gekleurde platen, die het tweedeelige
prachtwerk moesten illustreeren, in 1806 reeds een gedeelte gereed.
Dat deze monographie desondanks met verschenen is, was hieraan te
wijten, dat TEMMINCK te elfder ure een deel over de duiven er aan vooraf
wilde laten gaan. Hij was namelijk bij een later bezoek aan Parijs in
contactgekomen met PAULINE DE COURCELLES, een Fransche schilderes,
die een serie voortreffelijke afbeeldingen van duiven had vervaardigd.
Zij zocht een auteur, die daarbijeen tekst zou willen schrijven. TEMMINCK, die zich deze gelegenheid blijkbaar met wilde laten ontgaan,
ging direkt aan den arbeid en reeds in 1808 verscheen de eerste aflevering
van de "Histoire naturelle generale des Pigeons", een prachtwerk van royal folio-formaat. Maar drie jaar later, toen reeds 8 afleveringen van het fraaie boek verschenen waren, kwam er een kink in den
kabel. Hetbleek TEMMINCK namelijk in 1811, toen hij andermaal te
Parijs vertoefde 23, dat zijn medewerkster het titelblad der laatste afleveringen op eigen houtje gewijzigd had en daarap aIleen haar eigen
naam had laten afdrukken. Bovendien had zij in verband daarmede
bepaalde gedeelten van den tekst laten vervallen (cf. TEMMINCK 18131815, vol. 3, pp. 640-644). Aangezien hij er niet in slaagde inzake dit
eigenmachtig optreden genoegdoening te verkrijgen, besloot TEMMINCK
de voortzetting van het werk te staken, waardoor zijn duivenboek onvoltooid is gebleven 24. Toen kort hierapook de pracht en praal van
het Napoleontische Rijk een einde namen, was de tijd voor dergelijke
luxe-uitgaven voorbij en dientengevolge is TEMMINCK'S droom van een
groote "Monographie des Gallinaces" mmmer verwezenlijkt *).
Maar de tekst van het ontworpen werk ging niet verIoren, want die
gebruikte TEMMINCK voor zijn "Histoire naturelle generale des
pigeons et des gallinace s ", een eenvoudiger uitgave in drie deelen
(8vo-formaat), welke in de jaren 1813-1815 het licht zag. Bijna tegelijkertijd verscheen ook de 1e editie (in een deel) van het "Manuel d'Ornithologie", dat men geneigd is als zijn meest bekende werk te beschou*) Onder de boekwerken, die Mejuffrouw C. A. VAN WICKEVOORT CROMMELIN te
Bloemendaal in 1936 aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie legateerde,
beyonden zieh twee folio-portefeuilles (58 X 44 em), die 160 origineele aquarellen
bevatten, welke voor TEMMINCK'S "Histoire naturelle generale des Gallinaees"
bestemd waren. Nadere bijzonderheden in Aant. 24.
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wen. Dit handboek, dat min of meer gebaseerd is op MEYER & WOLF'S
Taschenbuch en, wat de systematiek betreft, op hUGER'S Prodromus
(cf. pp. IX-X), bevat een uitmuntend overzicht van de in Europa levende
voge1soorten. Het geheel wordt gekenmerkt door een streng doorgevoerde indeeling, waarbij TEMMINCK van iedere soort een goede vederkleedbeschrijving geeft, zoo noodig van d' en ~ of van oude en jonge
exemplaren; daarna voIgt een uitvoerige synonymie met literatuurverwijzingen en ten slotte worden mededeelingen gedaan over verbreiding, voedsel, nest en eieren. Vijf jaar later, in 1820, zag een 2e
uitgave in 2 deelen het licht, gevolgd door 2 aanvullende deelen in resp.
1835 en 1840. Ten slotte is er in de jaren 1826-1842, bij wijze van
supplement, nog een platenatlas uitgegeven, bevattende 530 met de
hand gekleurde lithographieen door ]. C. WERNER.
Deze uitgaven getuigen niet aIleen van TEMMINCK'S werkkracht; zij
vormen evenzeer een aanwijzing voor zijn capaciteiten. Want TEMMINCK
bezat ongetwijfeld verschillende eigenschappen, die hem als systematicus
in hooge mate van pas kwamen. Hij paarde, schrijft SUSANNA, aan een
sterk geheugen, een vlug en scherp oog en een vaardige hand. Hij legde
met aIleen eenbijzondere vlugheid aan den dag bij het determineeren
vandierert, speciaal van vogels, maar hij wist ze ook snel in het zoologisch stelsel onder te brengen. Tevens beoefende hij met vlijt detechniek
vanhet praepareeren en zon hij op middelen om zijn materiaal in stand
te houden. Zoo dachrhij by. een eigen methode uit om visschen te conserveeren. Nemen wij verder in aanmerking, dat TEMMINCK'S onbekrompen 1evensomstandigheden hem in staat stelden vele reizen te
maken teneinde het materiaal in de musea te Parijs, Berlijn en Londen te
raadplegen enpersoonlijke contacten te onderhouden met de voornaamste buitenlandsche ornithologen 25, dan behoeft het ons met te verwonderen, dat hij aJ spoedig een der belangrijkste vogelkundigen van
zijn tijd was (Plaat VIII).
STRESEMANN (1951 a) heeft onlangs een gedeelte van de briefwisseling
tus5chen LICHTENSTEIN, TEMMINCK en Baron MEIFFREN LAUGIER
gepubliceerd en daarmede de wijze van ontstaan van de "Planches
Coloriees", het groote plaatwerk, dat TEMMINCK en LAUGIER van 1820
tot 1839 uitgaven, aan het licht gebracht. Vit de genoemde brieven bJijkt
nameIijk, dat het plan tot deze uitgave, die aIs een vervoIg op de "Planches Enluminees" moet worden beschouwd, oorspronkelijk van
MEIFFREN LAUGIER Baron DE CHARTROUSE afkomstig was. Aangezien
deze echter geen kans zag eeL wetenschappelijk verantwoorden tekst
bij de platen te schrijven, trachtte hij daarvoor een ornitholoog van pro...:
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fessie te vinden. Een toevallige omstandigheid, t.w. de publieke verkoop
van WILLIAM BULLOCK'S museum, bracht hem in het voorjaar van 1819
in contact met. TEMMINCK, die eveneens naar Londen was gekomen om
verschillende desiderata voor zijn collectie te verwerven 26. TEMMINCK
was terstond voor het plan gewonnenen reeds in September 1820 zag
de eersteaflevering van het prachtige folio-werk, dat in bijna 20 jaar
tijd tot een verzameling van 600 platen aangroeide, het licht.
Intusschen voltrok zich een groote verandering in TEMMINCK'S leven.
Al verscheidene jaren had hij de wensch gekoesterd, dat er in ons land
een groot museum der natuurlijke historie zou worden gesticht, naast de
bestaande universiteits-kabinetten. Ten einde dit denkbeeld te verwezenlijken zocht TEMMINCK in 1818/1819 contact met den toenmaligen
Minister voor het Publieke Onderwijs FALCK, die een vriend van hem
was. Toch zouden TEMMINCK'S plannen vermoedelijk nietzoo'n kans
van slagen hebben gehad, indien BRUGMANS niet onverwachts was
overleden. Want nu kreeg hij reeds in 1820 gedaan, dat het Rijk zijn
collectie overnam en dat hijzelf tot directeur van's Rijks Museum
van Natuurlijke Historie werd benoemd.
TEMMINCK had een vast ideaal voor oogen, toen hij zijn directoraat
aanvaardde, schrijft GIJZEN (1938, p. 46); dit ideaal komt tot uitdrukking
in enkeJe van zijn brieven en verslagen.Zoo schrijft hij in Dec. 1823:
"Mijn hooft doel bij het oprigten van dit Museum is, om
deeze
inrigting in de meest mogelijke korten djd en met de minst mogelijke geld-middelen op die hoogete (sic!) te brengen, waar op de
andere Museen van Europa welke sedert een reeks van jaren bestaan,
langzaam, en trapsewijze (sic I), egter met aanwending van veele
kosten, zijn gestegen".
De manier, waarop TEMMINCK zijn ideaal tracht te verwezenlijken,
past aanvankelijk gehee1 in zijn djd. Hij is tevreden met eenenkel
exemplaar van iedere soort en gebruikt aIle du- en triplicaten als
ruilmateriaal om er het aantal soorten mee uit te breiden. Vooral de
volwassen dieren trekken zijn aandacht. Later gaf deze opvatting dikwijls
aanleiding tot verschil van meening met zijn conservatoren, vooral
met SCHLEGEL.
Overigens kunnen wij niet nalaten eenige alinea's uit STRESEMANN'S
boek(1951 c) hier weer te geven, omdat zij zoofascineerend geschreven
zijn en TEMMINCK als directeur uitstekend typeeren:
"Wenn es darauf ankam, die Leitung dieser neuenAnstalt, .... , einem
Sammler von grossem Format zu iibertragen, so konnte keine gliick-
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lichere Wahl getroffen werden. Unermudlich im Organisieren von
Expeditionen, im Anfeuern der Reisenden, in der Korrespondenz mit
aller Welt, im Tauschen und Verkaufen von Objekten hat TEMMINCK
seinemMuseum, in welchem Ordnungsliebe und Schonheitssinn herrschten, jahrzehntelang die Fuhrung gesichert, und seine Weltgewandtheit,
sein Esprit, seine heitere ungezwungene Liebenswurdigkeit haben ihm
uberall, nicht zum wenigsten auch in der Umgebung des Monarchen,
Freunde gewonnen.
Dutch solche Eigenschaften ragte Temminck kunftig hervor, weit
mehr als durch seine wissenschaftlichen Leistungen. Fur seine Geistesbildung war wenig geschehen.... , er konnte (was man seinen Benennungen neuer Tiere anmerkt) weder Latein noch Griechisch, und die
Segnungen eines geregelten Universitatsstudiums waren ihm nie zuteil
geworden. So wuchs denn das Verstandnis dieses Autodidakten fur die
Aufgaben des Zoologen nicht viel uber das blosse Sammeln und Beschreiben der Arten nach ausserlichen Merkmalen hinaus - eine
Beschrankung, die freilich schon bald dazu fuhrte, dass er, ausgestattet
mit einem trefflichen Gedachtnis, als Kenner der Saugetiere und Vogel
allen Zeitgenossen uberlegen war und viele Jahre lang den Ruf behaupten konnte, die grosste Autoritat dieses Gebietes zu sein."
Maar gelukkig was TEMMINCK zich van zijn tekortkomingen wel bewust en daarom verbond hij enkele goede krachten aan zijn museum, t.W ..
in 1821 Dr. HEINRICH BOlE, in 1822 Dr. HEINRICH CHRISTIAN MACKLOT,
beide uit Heidelberg. In 1823 werd daar nog de praeparateur SALOMON
MULLER aan toegevoegd. Toen deze drie beproefde medewerkers eind
1825 naar Java vertrokken, liet TEMMINCK de jonge HERMANN SCHLEGEL
komen. Hoewel ook deze hoopte eens naar Oost-Indie te zullen worden
uitgezonden, is daarvan door den dood van BOlE (dien TEMMINCK als
zijn opvolger had uitverkoren) niets gekomen. Zoo is SCHLEGEL te
Leiden, "in het middenpunt der wetenschap", gebleven en ten slotte
TEMMINCK'S opvolger geworden.
Treffend zijn ook de passages, waarin STRESEMANN ons TEMMINCK
schildert op gevorderden leeftijd, wanneer zijn ster gaat dalen. Ik neem
er de volgende brokstukken uit over:
"Um 1850 war TEMMINCK schon Jangst nicht mehr, wofur er einst
nach allgemeinem Urteil gegolten hatte: der bedeutendste unter den
lebenden Ornithologen. In vielen Landern waren ihm auf seinem
eigensten Gebiet, dem des Zusammentragens neuer und seltener Arten,
Rivalen entstanden, die seinen Ruhm schmalerten." Vooral de collecties
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der Engelsche musea namen, dans zij de relaties met Britsch-lndie en
Australie, snel in omvangtoe.
En STRESEMANN schrijft verder: "Unmoglich war's geworden, mit der
raschen Zunahme der Artenkenntnis noch Schritt zu halten; immer deutlicher erwies sich's als Utopie, auch nur die auffallendsten unter den
neuentdeckten Spezies in den Planches coloriees abbilden zu wollen,
denn ihre Zahl stieg Jahr fur Jahr um Dutzende. Bis 1838 hielt
TEMMINCK am alten Vorhaben fest ~ .dann gab er's auf."
Maar ook de omstandigheden hadden zich gewijzigd. De tijden, dat
TEJvIMINCK "sich kaum einen Wunsch zu versagen brauche, wo die
Museen von Paris, Berlin, Wien, noch auf Neuigkeiten erpicht, grosszugig mit ihm tauschten", waren reeds lang voorbij. De Nederlandsche
regeering, die zich beriep op de groote uitgaven voor de "Natuurkundige
Commissie" 27, was minder toeschie1.elijk geworden om hem speciale
credieten te verleenen.
"Aber nicht al1ein diese Einengung seines Ein£lusses war es, was den
strahlenden Nimbus seines Namens mehr und mehr verblassen liess ~
die Ziele derOrnithologie waren im Laufe der Jahre immer mannigfaltiger, ihre Sprachewar immer gegliederter geworden, ohne dass er
diesen Wandlungen der Fragestellung und der Methodik samtlich hatte
folgen konnen. Den Zeitgenossen galt sein Lieblingswerk, die "Planches
coloriees" nun schon als altmodisch, hatten doch die Anforderungen der
Ornithologen, besonders in England, inzwischen sehr zugenommen."
Ten slotte citeert STRESEMANN een brief, dien LICHTENSTEIN op 27 Juli
1846 aan TEMMINCK schreef; daarin worden TEMMINCK'S eigen gevoelens
als het ware weerspiegeld. Enkele zinnen er uit laat ik hier volgen (l.c.,
ppo 152/153) "Mein lieber alter Freund ... Obgleich ich personlich
nichts zu klagen habe, vielmehr mich korperlich noch ganz gesund und
rustig befinde, ... so ist doch die rechte Lebensfreude und die Thatkraft
mit der Jugend dahin. Mit dem Arbeiten geht es nicht mehr so £link
wie sonst, und doch mehren sich die Geschafte ... Viele Entwurfe zu
schriftstellerischen Arbeiten liegen unvollendet da und werden ruhig
schlafen gehen. Die neue Zeit wachst einem uber den Kopf, und wie
viel man auch liest, so fuhlt man doch, dass man nicht mehr mit fortkommen kann o.
Daarbij laat STRESEMANN het volgende aansluiten: "Als noch "die
rechte Lebensfreude und die Thatkraft" in ihm (Temminck) wohnten,
harte er seine Helfer eifersuchtig von den Vogeln ferngehalten und einem
Boie, Kaup, Schlegel die Amphibien und Fische uberlassen, die ihm
gleichgultig waren, ja sogar aIle japanischen Tiere Siebolds sorgfaltig
0

"
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vor Schlegel verschlossen, so dass dieser den Stoff zur "Fauna J aponica"
nur unvollstandig und stiickweise aus seinen Handen empfangen
konnte."
"Doch die in standigem Fluss aus Java, Japan, Neuguinea, Timor,
Sumatra, Borneo, Celebes, Halmahera, Ceram, Guinea ins Museum
einstromenden neuen Arten hatten das Feuer seiner Leidenschaft
schliesslich erstickt, statt es anzufachen. Mochten nun Schlegel und
MUller sich mit der Ornithologie befassen - er zog sich immer entschiedener auf die Saugetiere zuriick und harte 1839 so gut wie ganz
auf, iiber Vogel zu arbeiten."
Dit drong nog niet direkt naar buiten door, want op het titelblad
van VON SIEBOLD'S "Fauna Japonica"28 - ook op hetdeelvande
vogels - worden TEMMINCK en SCHLEGEL beide als schrijvers vermeld,
niettegenstaande TEMMINCK slechts de landzoogdieren bewerkt had en
hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de "Verhandelingen over
de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche
bezi ttingen" 29.
OnwiUekeurig vraagt men zich af of TEMMINCK'S overgang naar de
200gdieren hier door STRESEMANN niet iets te dramatisch wordt voorgesteld. Immers, al van jongsaf had TEMMINCK voor deze diergroep
belangstelling getoond, getuige de collectie apen vermeld in zijn catalogus
van 1807. Maar ook later had hij regelmatigverhandelingen over zoogdieren gepubliceerd, welke onder dentitel"Monographies de Mammalogie" (1827-1841) verschenen zijn *). Bovendien werkte hij in de
jaren 1846-1849 aan een aardrijkskundige beschrijving van Nederlandsch
Oost-Indie, verschenen als "Coup-d'oeil general sur les Possessions Neerlandaises dans l'Inde ArchipeIagique", een werk,
dat uit 3 deelen bestaat en bijna 1300 bladzijden telt. Zijnlaatste publicatie,
"Esquisses zoologiques sur la Cote de Guine", droeg weer
een mammalogisch karakter en had op de zoogdieren van Guinea betrekking (1853); aan het tweede deel, waarin hij de vogels zou behandelen, is TEMMINCK niet meer toegekomen.
TEMMINCK was niet aIleen een hartstochtelijk jager, hij ornithologiseerde ook graag met het geweer. In verband daarmede was hem ten
behoeve van zijn onderzoek naar de "verschillende aarten der trekvogels"

*) Merkwaardig is daarbij zijn voorliefde voor de vleermuizen: 7 van de 15 monographieen zijn aan de orde der Chiroptera gewijd.
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bij K.B. van 4 Mei 1816, nr. 63, "permissie" verleend tot het "scliieten
van zeevogelslangs de zeestranden en meeren der noordelijke Provincien, doch, ten aanzien der meeren, aIleen gedurende den geopenden
Jagttijd op gevogelte, en mits, daarbij, zich gedragende overeenkomstigd
de bepalingen op de uitoefening der jagt geemaneerd" (GIJZEN 1938,
p. 82). Dat TEMMINCK daarvan een goed gebruik heeft gemaakt, weten
wij niet aIleen door zijn ontdekkingen van verschillende steltloopers,
meeuwen en sterns 30, maar ook uit zijn "Manuel d'Ornithologie", dat,
wat ons land betreft, grootendeels op eigen waarnemingen is gebaseerd.
Hierin vermeldt hij onder bijna aIle Nederlandsche vogels of de betreffende soort "tres abondant", "assez commun", "rare" of "accidenteIlement" in Holland wordt aangetroffen. Nog op gevorderden leeftijd
bleef TEMMINCK de veld,-ornithologie trouw, zooals ons wordt medegedeeld door SUSANNA (1858, p. 32), die hem in 1837 op den hoogen
dijk van het toen pas gegraven kanaal *) met jachtgeweer en weitasch ontmoette, "den weg nemende naar Cocksdorp, met de vlugheid eens
jongelings, niettegenstaande hij toen reeds een zestigjarige was."
TEMMINCK bleef aanvankelijk 's winters te Amsterdam wonen, maar
's zomers toefde hij (wanneer hij geen buitenlandsche reis maakte) op
zijn buiten "Wildlust" te Lisse. Dit nam echter niet weg, schrijft SUSANNA,
dat hij in het zomergetijde schier wekelijks enin den winter om de twee
of drie weken een dag naar Leiden kwam. Wanneer· men bedenkt, dat
aIle verkeer toen per rijtuig plaats vond, is het te begrijpen, hoe veel tijd
dit heen en weer reizen kostte. In 1834 verplaatste TEMMINCK zijn winterverblijf dan ook voor goed naar Leiden; hij betrok er het huis in de
Breestraat, waarin tegenwoordig het cafe-restaurant "In den Vergulden '
Turk" is gevestigd. 's Zomers .reed hij van Lisse veelal per tilbury naar
het Museum, waarbij hij tot op hoogen leeftijd zelf het paard mende en
niet door een koetsier vergezeld werd.
Temidden van de overvloed leefde TEMMINCK voor zich zelf sober en
matig. Zijn aesthetisch gevoel was Of niet zeer ontwikkeld, Of door
vroeger overgenot afgestompt. Schouwburg- of concertzalen behoefden
voor hem niet geopend te worden. Veeleer voelde hij zich thuis in het
midden zijner prachtige boekerij, vooral rijk aan kostbare reisbeschrijvingen en natuurhistorische werken 31; in zijn werkkamer in het
Museum, ingesloten als het ware tusschen opgezette vogels en klein
viervoetig gedierte; op zijn geliefkoosd "Wildlust" met zijn landerijen
*) De toevoeging "pas gegraven" is eenigszins misleidend, aangezien hier stellig
het Noordhollandsch kanaal bedoeld wordt, dat in de jaren 1819-1824 tot stand
kwam.
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en zanderijen, met zijn duinen en landontginningen, meL zijn faisanterie
en uitgestrekte jachtvelden; daar was hij landheer en landbouwer en
jager tegelijk (SUSANNA 1858).
Wij mogen onze beschouwing over TEMMINCK niet beeindigen alvorens met een enkel woord melding te hebben gemaakt van de "kleine
karakterstudie", die W. H. DE BEAUFORT op grond van nagelaten brieven
en andere geschriften samenstelde en in 1920 aan "Ardea" toevertrouwde.
Want in deze karakterstudie worden ons verschillende bijzonderheden
over den mensch TEMMINCK en zijn huiselijk kven medegedeeld; bij
het lezen van deze bladzijden voden wij ons een oogenblik opgenomen
in de sfeer van orde en hoffelijkheid, die TEMMINCK en zijn milieu kenmerkten.
Ten slotte zij hier gememoreerd, dat op 20 October 1905 in het
Rijksmuseum (Hof van Zessen) aan het Rapenburg een gedenkplaat
voor TEMMINCK is onthuld, waarbij Mr. R. C. Baron SNOUCKAERT VAN
SCHAUBURG de herdenkingsrede heeft uitgesproken (VersL & Meded.
N.O.V. nr 2, pp. 13-19). Deze gedenkpJaat is na de verhuizing van de
collecties naar het gebouw aan de Lange Raamsteeg (welke verhuizing
in 1914 beeindigd werd) op zolder beland, in afwachting van de definitieve voltooiing van het tegenwoordige museumgebouw, waaraan de
tentoonstellingszalen en de localiteiten voor de skeletten-verzameling
nog steeds ontbreken.
TEMMINCK en zijn Rijksmuseum hielden onze aandacht geruimen tijd
geboeid, zoodat het hoog tijd wordt eens na te gaan, wie er in deze
periode buiten Leiden op ornithologisch gebied werkzaam waren. Kijken
wij daartoe eerst naar Amsterdam, dan zien wij dat hier in het begin van
de 1ge eeuw, naast TEMMINCK, nog eenige particulieren woonden, die
zich op het verzamelen van vogels toelegden. Dit waren o.a.:
]. COCK BLOMHOF, die als "chef du commerce" geruimen tijd in Japan
verblijf hield en wiens verzameling later overging in het bezit van het
Zoologisch Museum te Amsterdam;
REINDERT DRAAK, een leerling van TEMMINCK, die vergunning had.
gekregen zijn verzameling te bewaren op de ruime zolders van het
Burgerweeshuis, aan welke inrichting hij de betrekking van suppoost
vervulde. Zijn collectie kwam later aan VAN LIDTH DE JEUDE;
C. W. HEERHOLTZ, wiens verzameling op een in 1834 te Amsterdam
gehouden tentoonsteIling te bezichtigen was;
JOAN RAYE VAN BREUKELERWAERT, die evenals TEMMINCK op de
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Heerengracht woonde en wiens collectle in Juli 1827 werd verkocht, en
de boekverkboper G. F. WESTERMAN (1807-1890), wiens belangstelling
voornamelijk naar exotische vogels uitging. Deze WESTERMAN is later
vooral bekend geworden als oprichter en directeur van "Natura Artis
Magistra", zoodat wij hem nog vaker zullen ontmoeten.
Voorts dient hier nog vermeld te worden, dat G. J. KLINKENBERG te
Utrecht een belangrijke naturalienverzameling bezat, waarvan de vogels
in 1841 overgingen in het bezit van DE KAT VAN BARENDRECHT te
Dordrecht.
Langer moeten wij stilstaan bij THEODORUS VAN SWINDEREN (17841851), die te Groningen woonde, waar hij behalve het ambt van schoolopziener, ook dat van hoogleeraar in de dierkunde en delfstofkunde
bekleedde. Hoewel VAN SWINDEREN moeilijk tot de ornithologen sensu
stricto gerekend kan worden, heeft hij door zijn initiatief het faunistisch
onderzoek van de provincie Groningen zoo zeer gestimuleerd, dat hij
hier met mag ontbreken.
Evenals TEMMINCK. had VAN SWINDEREN zich de inrichting van een
natuurhistorisch museum tot taak gesteld, omdat dit hem het demonstratie-materiaal moest leveren bij zijn colleges; zijn pogingen bleven
niet zonder succes, want reeds krachtens Kon. Besluit van 2 Aug. 1815
werden de grondslagen ervan gelegd, zoodat ook Groningen zich kort
daarna in het bezit van een universitair kabiriet kon verheugen.
Uit de volgende zinsnede, die ontleend is aan den Almanak der
Akademie van Groningen voor 1817, blijkt niet aIleen, dat dit museum
VAN SWINDEREN na aan het hart lag, maar ook, dat hij reeds van den
aanvang af er voor voelde daarin tevens een representatieve verzameling
van defauna uit de omgeving op te nemen. "Voor zoo veel mij aangaat,
en ik beschikking heb over eenige penningen, tot het aankoopen van
Naturalien voor het Akademisch Museum, zal ik geen geld liever besteden dan tot het aankoopen van Vaderlandsche, in het bijzonder van
Groninger producten."
En inderdaad, VAN SWINDEREN heeft zich, behalve voor de systematische collectie, die het geheele dierenrijk omvatte, ook voor het bijeenbrengen van een locale verzameling ernstig moeite gegeven. Daartoe
en ook om de lust tot het verzamelen van naturalia bij particulieren te
bevorderen, richtte hij in 1822 "in, bij en naast het Museum" het "Genootschap ter bevordering der N atuurlijke Historie" op,
welk genootschap zoowel aan leden als aan niet-Ieden de gelegenheid
bood door onderlinge ruil of koop hun collecties uit te breiden. Het
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schijnt, dat men later ook van het Genootschap ze1f opgezette dieren
kon betrekken. Van meer be1ang is evenwe1, dat het Genootschap de
naamlijsten van de dieren, die door haar leden en medewerkers in de
provincie Groningen gevonden werden, heeft laten drukken. Want deze
naamlijsten, 6 stuks in getal, t.W. de "Initia Faunae Groninganae"
en S vervolgen, die in de jaren 1825-1836 in duodecimo-formaat verschenen zijn, vormen de oudste provinciale fauna van ons land.
Tot de eigen geschriften van VAN SWINDEREN behooren, behalve twee
catalogi van zijn museum-collectie 32, de beide vogellijsten in de bovengenoemde "Initia" (1825/1826) en verder een artike1 met eenige faunistische aanvullingen in de Natuurk. Verhandelingen v. d. Holl. Maatschappij voor 1826 *). Onder de publicaties, die op zijn instigatie tot stand
zijn gekomen, moeten genoemd worden een geschrift van zijn leerling
J. BRAAK, getite1d: "Catalogus avium in Provincia Groningana
indigenarum" (1821), en een, in hoofdzaak anatomische "Verhandeling over de Bonte Kraai (Corvus cornix)" door den candidaatin
de medicijnen N. MEURSINGE (1851). Beide geschriften dankten hun ontstaan aan een prijsvraag, die door de wis- en natuurkundige faculteit,
waarvan VAN SWINDEREN dee1 uitmaakte, was uitgeschreven **). Trouwens, wanneer wij lezen, dat aan TEMMINCK in 1819 door de Akademie
van Groningen de tite1 van doctor honoris causa wordt verleend, komt ons
onwillekeurig weer de "ruste1oos werkzame, voortvarende VAN SWINDEREN" in de gedachten, diehierin stellig de hand heeft gehad. Uitvoerige
gegevens over zijn persoon enz. zijn onlangs in "Ardea" (36, pp. 121-142)
gepubliceerd; aldaar vindt men ook zijn portret.
Van gehee1 anderen aard is de nalatenschap van den medicus S. H. W.
VAN TRIGT (1790-1840), een zoo goed als onbekenden amateur - zijn
collecties worden zelfs door ENGEL (1939) niet verme1d! - die te
Dordrecht het beroep van chirurgijn uitoefende. V olgens VAN W ALSEM
(1930), waaraan ik de onderstaande bijzonderheden heb ontleend, had hij
*) Merkwaardig is, dat VAN SWINDEREN in 1820 tezamen met HEINRICH KUHL
een register op de "Planches enluminees" van D'AuBENTON samenstelde, blijkbaar
onkundig van het feit, dat BODDAERT hen daarmede reeds 37 jaar voor was geweest!
**) Een geschrift van J. A. BAMPS, getiteld "Dissertalio de migratione Avium", verscheen in 1824. Aangezien het in Jaarb. C. N. V. 17 (p. 109) in een adem genoemd
wordt met BRAAK'S catalogus (het ex. van BAMPS' werk, dat VAN DEN BRINK in de
provinciale bibliotheek te Leeuwarden aantrof, was zelfs bij BRAAK'S catalogus ingebondenl), wil ik er op wijzen, dat BAMPS' geschrift niet in ons land verschenen is;
het is een verhandeling "ptoposita in certamine literario universitatis Leodiensis",
d.w.z. een antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de universiteit van Leodum (= Luik) !
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PLAAT X

AaIscholver (Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder»
Aquarel uit de collectie van S. H. W. VAN TRIGT (1790-1840),
aanwezig in de bibliotheek van Teyler's Stichting te Haarlem.
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PLAAT XI

Groote Stern (Sterna sandvicenJ-is Lath.)
Aquarelluit de collectie van S. H. W. VAN TRIGT (1790-1840),
aanwezig in de bibliotheek van Teyler's Stichting te Haarlem.
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zijn naturalia en anatomische praeparaten, w.o. zich 799 opgezette vogels
en 102 vogelskeletten bevonden, ondergebracht in een afzonderlijk huis
naast zijn woonhuis. Na zijn dood werden deze collecties geveild ten behoeve van zijn minderjarige kinderen; de catalogus van de verkooping
was in het Fransch gesteld, maar het is niet bekend, waar de vogels, die
hij alle zelf had opgezet, naar toe zijn gegaan. Gelukkig echter had VAN
TRIGT, die een talentvol schilder was, van de bovengenoemde vogels een
serie fraaie aquarellen vervaardigd, waardoor men een goed denkbeeld
krijgt van de soorten, die in zijn verzameling vertegenwoordigd waren.
De meeste vogels heeft hij levensgroot weergegeven, terwijl de afbeeldingen gemonteerd zijn op cartons .van 75 X 55 cm. De serie bestaat
uit 256 platen plus nog eenige bladen met schetsen; van de platen hebben
er 199 op inlandsche vogelsoorten, 57 op exoten betrekking. Om een
denkbeeld te geven van hun kwaliteit moge hier de waardeering van
Czaar FERDINAND van Bulgarije in herinnering worden gebracht, toen
deze de platen in 1930 te Amsterdam (waar zij tijdens het VIle Internationale Ornithologische Congres tentoongesteld waren) bezichtigde.
Z;M. uitte zijn bewondering namelijk in woorden, die een variant vormden op het bekende gezegde: "Napels zien en dan sterven". En inderdaad, deze platen, die thans in TEYLER'S Museum bewaard worden,
bezitten voor ornithologen een bijzondere attractie, een bekoring, die
in de sterk-verkleinde reproducties op de Platen X en XI maar nauwelijks
tot uiting komt.
Voor wij ons gaan bezighouden met den persoon van SCHLEGEL, moeten wij nog kort melding maken van de zgn. "Fauna Belgica" door
J. A. BENNET en G. VAN OLIVIER. Deze fauna bestaat uit een aantal
"Naamlijsten" van Nederlandsche dieren, die hun ontstaan te danken
hebben aan een reeks prijsvragen, uitgeschreven door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Het overzicht van de
vogels verscheen in 1822 in de Natuurkundige Verhandelingen, dl. 11
(pp. 161-401); hierin worden 240 soorten als inlandsch opgesomd.
SCHLEGEL (1852 a) sprak een vernietigend oordeel uit over dit compilatiewerk, toen hij schreef: "Wat de bykende naamlijst der Nederlandsche
vogels van BENNET en OLIVIER betreft, zij is zoo geheel zonder kennis
van zaken zamengesteld, dat zij alleen geschikt is, dwaalbegrippen te
verspreiden, en het beter ware, dat dit boek in het geheel niet in handen
der Iiefhebbers kwam." Wij moeten SCHLEGEL in dezen helaas gelijk
geven, want de tekst van deze uitvoerige bewerking van de Nederlandsche fauna bevat werkelijk vele onjuistheden en zij is typisch een product,
dat aan de schrijftafel tot stand kwam 33.
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Hierboven hebben wij reeds gezien, dat TEMMINCK er op uit was
bekwame medewerkers aan zijn museum te verbinden en dat hij in 1825
den jongen SCHLEGEL, die toen een klein baantje bij het Keizerlijk
Naturalienkabinet te Weenen vervulde, naar Leiden had laten komen.
Te Leiden heeft SCHLEGEL de gelegenheid gekregen zijn groote gaven te
ontplooien; daarbij ontwikkelde hij zich niet alleen tot de centrale figuur
onder de Nederlandsche ornithologen, maar hij verwierf zich bovendien
een wereldnaam. De volgende gegevens zijn grootendeels aan zijn autobiographie en aan zijn andere geschriften ontleend.
HERMANN SCHLEGEL was op 10 Juni 1804 te Altenburg in Thiiringen
geboren, waar zijn vader een fabriek van messing-gietwaren had.
Al vroeg toonde HERMANN belangstelling voor dieren - speciaal voor
vlinders, later ook voor vogels -'- die hij op zijn omzwervingen verzamelde. Zijn vader had hem de 2e editie van BECHSTEIN'S "Naturgeschichte Deutschlands"geschonken en met behulp daarvan was
HERMANN van de vogels in zijn omgeving spoedig goed op de hoogte.
Zijn wensch om eens een groote vogelcollectie en een meester in het yak
te zien, deden hem besluiten (hoewel hij nog geen 13 jaar oud was) naar
Renthendor[ te reizen en daar den predikant CHRISTIAN LUDWIG BREHM
te bezoeken 34. Deze geestige en ook nog betrekkelijk jonge man hield
hem gedurende de schoolvacantie bij zich. Zij dwaalden tezamen door
bosch en veld, en het deed BREHM veel genoegen te bemerken, dat zijn
jeugdige vriend vlucht en stem der vogels zoo goed kende. HERMANN
van zijn kant, was er niet weinig trotsch op, dat hij den "Vogelpastor"
nog op enkele soorten attent kon maken, die deze tot dusverre over het
hoofd had gezien. Daartoe behoorde in de eerste plaats de Boschrietzanger (Acrocephalus palustris), welke tot de volgende aardige episode
aanleiding gaf. Toen HERMANN den domine op een, in de onmiddellijke
omgeving van diens woning zingenden Boschrietzanger opmerkzaam
maakte, hield BREHM dezen zanger voor een "knoeienden en nog niet
volleerden Spotvogel".
"Ik wenschtede zaak echter tot klaarheid te brengen, schrijft SCHLEGEL
(1884), en daar het reeds begon te schemeren; beloofde ik den zanger den
volgenden morgen te zullen schieten, terwijl de dominee kerk hield.
De preek was nog niet geheel ten einde, toen ik door de open kerk,deur, met mijn' vogel in de hand verborgen, binnentrad.
Een wenk gaf den meester het slagen mijner jacht te kennen. Hij
had zijne kleine gemeente de almacht Gods in de wonderen der natuur
geschetst; maar met eene behendige wending sloot hij zijne rede met
eene uitnoodiging om de bewijzen zijner preek in zijne verzameling
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te komen beschouwen, waarbij hij zijne toeschouwers op koffie en koek
trakteerde. Hij was, de kerk uitgaande, vooruitgegaan en ik liep naast
hem met het geweer over den schouder.
Inzijne studeerkamer binnengetreden, wierp hij zijne toga af,
bekeek den vogel nauwkeurig en riep uit: "Gij hebt geJijk, ik heb
die soort nooit ge5choten en bezit ze niet in mijne verzameling. Kom
in mijne armen; in U zit een echte naturalist." *)
Nadat HERMANN de middelbare school had afgeloopen, was er sprake
van, dat hij zou gaan studeeren. Maaraangezien zijn vader er op stond,
dat hij een studievak zou kiezen, dat hem in staat zou stellen later zelf
in zijn onderhoud te voorzien, was de studie van de natuurwetenschappen helaas uitgesloten. Daarom gaf HERMANN, die de oudste was van
11 kinderen, er de voorkeur aan bij zijn vader in de zaak te komen, want
op die manier hield hij ruimschoots tijd over voor zijn liefhebherijen.
Hij moest nu het bedrijf leeren en daarvan de boekhouding bijhouden.
Maar zijn zelfstandig karakter en de ontredderde tijdsomstandigheden,
die een gevolg waren van de Napoleontische oorlogen, maakten, dat de
jonge SCHLEGEL het in zijn vaderstad spoedig te benauwd kreeg en nog
voor hij ten volle 18 jaar oud was, pakte hij op een goeden dag, na een
woordenwisseling met zijn vader, zijn spulletjes bijeen en verliet de
ouderlijke woning. Na eenige omzwervingen kwam hij te Dresden,
waar hij onderdak vond bij een vriend en waar hij met allerlei werk, o.a.
met het geven van lessen, den kost verdiende. Zelfs gelukte het hem door
uiterst zuinig te leven een kleine som geld bijeen te sparen, zoodat hij
met Paschen 1824 een voetreis naar Weenen kon maken, aangelokt door
de reputatie van het K. K. Natuurhistorisch kabinet aldaar. Dank zij
eenige aanbevelingsbrieven van BREHM, o.a. voor Jos. NATTERER, verkreeg hij aan dit museum, zooals reeds gemeld, een kleine betrekking,
waar hij zeer mee ingenomen was. Een jaar later ontving de directeur
VON SCHREIBER een brief van zijn collega TEMMINCK, die hem vroeg of
er te Weenen ook een jonge zooloog beschikbaar was, die zijn naar
Java vertrekkende conservatoren zou kunnen vervangen. SCHLEGEL,
die er door VON SCHREIBER op attent was gemaakt, dat hij en als Noordduitscher en als protestant in het Zuidduitsche, katholieke Oostenrijk
weinig of geen kans had op promotie, liet zich overhalen deze werkkring
te aanvaarden en zoo kwam hij op 25 Mei 1825 te Leiden aan. Hier werd
hij met ingang van 1 Juni van hetzelfde jaar tot praeparateur ad interim
*) Elders geeft SCHLEGEL een iets and~re lezing van de wijze, waarop deze
Boschrietzanger verzameld werd (cf. STRESEMANN 1951c, p. 193).
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benoemd, waarna op 29 Nov. 1828 zijn aanstelling tot conservator
volgde.
Wanneer wij SCHLEGEL'S notities overzijn eerste Leidsche jaren doorlezen, vah ons op, dat hij naast zijn werk in het museum nog allerlei
andere zaken entameerde. Zoo had hij zich, ten einde zijn kennis van de
natuurwetenschappen te vergrooten, in Oct. 1830 als student laten inschrijven. Hij liep trouw college en voelde zich vooral aangetrokken tot
Prof. REINWARDT, die chemie en botanie doceerde en in denbeginne ook
mineralogie en geologie; later werden deze laatste colleges door V AN
BREDA gegeven *). Daarnaast werden de avonduren besteed aan privaatlessen in de Nederlandsche taal en in de hoogere wiskunde en verder
aan oude talen, Engelsche letterkunde enz.
Met echte branie ging SCHLEGEL in die jaren verschillende weddenschappen aan, waarmede hij doorgaans zijn voordeel wist te doen.
Zoo merkte hij tijdens een soiree eens op, dat hij er wel voor voelde
,eenprijsvraag van de Hollandsche Maatschappij te beantwoorden, maar
dathij met van plan was er meer dan 14 dagen aan te besteden. Op
dit vermetele gezegde volgde onmiddellijk het voorstel daarover een
weddenschap aan te gaan om oesters en een fijne Besch. SCHLEGEL aan'vaardde de uitdaging,.zijn vriend VAN LIMBURG STIRUM hield contr6le en
sloothem inzijn kamer op. Hetwerk was opden bepaalden tijd gereed
en werdzelfs met den dubbelen prijs bekroond. Bij het feestmaal merkte
een der gastenop, dat een bekroning wel eens van het toeval afhing,
waarop SCHLEGEL verklaarde een tweede prijsvraag op dezelfde voorwaarden te zullen beantwoorden. Op die wijze ontstonden eerst zijn
"Verhandeling over het trekken der V 0 gels" (1828), daarna
,'die "Over het broeden van de Koekoek" (1830).
Wanneer wij overzien, wat SCHLEGEL allemaal geschreven en geteekend heeft, dan zouden wij haast gelooven, dat hij in hetzelfde tempo
, is voortgegaan . .. en in feite was dit ook zoo. Want SCHLEGEL was een
onvermoeibare werker; hij had een ijzeren gestel en kon met een korte
nachtrustvolstaan. Vandaar, dat hij meestal al om 5 uur 's morgens aan
zijn schrijftafel zat en om 8 uur, gelijk hij het zelf uitdrukte, reeds
zooveel gewerkt had, als een ander in een geheelen dag afdeed. Vandaar
ook, dat hij naast zijn museumarbeid den tijd yond om elken Zaterdag
op de jacht te gaan, de opvoeding en het onderwijs van zijn kinderen
grootendeels op zich te nemen en de avonden aan het gezellig verkC'er
*) Van door SCHLEGEL afgelegde examens is niets bekend; hij werd echter op
2 Maart 1832 door de Universiteit van Jena tot doctor honoris causa benoemd.
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PLAAT XII

HERMANN SCHLEGEL
10 Juni 1804-17 Januari 1884
Naar een in 1887, na zijn dood, door J. H. NEUMANN naar een fotografie
geschilderd portret, aanwezig in het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie.

PLAAT XIII

ARDEA 41, 1953

Dc Groenlandschc Giervalk (Falco rusticoJus candicans Gm.), geteekend
door JOSEPH WOLF en verschenen in de "Traite de Fauconnerie",
1844-1853.
Foto gereproduceerd op 1/4 van de plaat.
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of aan de muziek te wijden. Hij werkte nooit 's avonds laat ; om 10 uur
werden de boeken gesloten.
De redactie van zijn geschriften had altijd mentaliter plaats. Hij
schreef nooit een klad, maar volstond met eenige losse. aanteekeningen
en eerst als hij het geheele werk kant en klaar in zijn hoofd had, schreef
hij het currente calamo neer. Zoo had hij voor zijn "Handleiding tot
de beoefelling der Dierkunde", een werk van ruim 1000 bladzijden, slechts 8 weken noodig. am zich de redactie van zijn geschriften
zoo helder mogelijk voor de geest te kunnen stellen, had hij de gewoonte
zijn werk bij stukken aan anderen te vertellen, wat vaak den schijn
wekte of hij wilde doceeren en bij verscheidene van zijn toehoorders
den geeuwlust opwekte.
Ten einde ons over SCHLEGEL (Plaat XII) als zooloog een meening te
kunnen vormen, willen wij hier eerst een korte opsomming geven van
zijn geschriften en daarna kennis ne~en van zijn opvattingen inzake het
beheer van's Rijks Museum van Natuurlijke Historie. Overzien wij
SCHLEGEL'S oeuvre, dat een 163-tal groote en kleinere publicaties omvat,
dan valt ons op, dat hij in hoofdzaak systematische artikelen heeft
geschreven, welke vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de gewervelde dieren. Daaronder nemen de vogels de eerste plaats in: circa 63 %
van zijn geschriften zijn aan vogeJs, circa 17 % aan zoogdieren gewijd.
Slechts cen enkele maal, by. bij zijn onderzoekingen over de speekselklieren van de slangen, begeeft hij zich op anatomisch gebied, terwijl hij
soms ook zijn aa.ndacht schenkt aan problemen van physiologischen
aard, i.e. aan den groei en de kleurveranderingen van de veeren der
vogels. Kenmerkend voor SCHLEGEL is verder, dat hij de platen en
afbceldingen bij zijn publicaties meestal zelf vervaardigde, want hij teekende graag en met veel talent. In 1847 schreef hij zelfs een verhandeling
over de vraag:" Welke vereischten eene natuurkundige teekening moet hebben, om zoowel den natuurkundige als den
kunstkenner te voldoen".
Daar SCHLEGEL zich te Leiden aanvankelijk met de studie van de
reptielen en de amphibieen bezig hield, waren zijn eerste omvangrijke
werken van herpetologischen aard. Zoo verscheen in 1837 zijn "Essai
sur la physionomie des Serpens", dat een monographische
bewerking van de groep der slangen vormt. Het is een werk van ruim
600 bladzijden (8°-formaat), dat vergezeld gaat van een platenatlas in
groot 4 0 ; voor deze platen, die elk een groot aantal afbeeldingen bevatten, moet de auteur heel wat teekenwerk hebben verricht. Bijna
tegelijkertijd zag zijn deel over de "Reptilia" van VON SIEBOLD'S
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"Fauna Japonica" het licht, waarvan hij later ook de visschen,
vogels en zoogdieren bewerkte, met uitzondering van de landzoogdieren: die TEMMINCK voor zich gereserveerd had. Verder schreef
SCHLEGEL in die jaren, in samenwerking met SALOMON MULLER, verscheidene monographieen over vogels en zoogdieren voor de "VerhandeJingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen", waarbij hij een aantal
groote gekleurde platen vervaardigde van het grof wild als Neushoorn,
Banteng enz. In 1844liet hij zijn "Kritische Obersicht der Europaischen Vogel" (met Franschen en Duitschen tekst) verschijnen,
dat min of meer bedoeld was als een "prodromus" voor den tekst, dien
hij bij SUSEMIHL'S platen zou schrijven 35.
De herleving van de valkerij op "Het 1.00" in de jaren 1839-1852
en het contact met zijn ouderen jachtvriend A. H. VERSTER VAN WULVERHORST waren oorzaak, dat SCHLEGEL zich in het vluchtbedrijf ging verdiepen en dat de "Traite de Fauconnerie" tot stand kwam, "het
mooiste werk, dat ooit over de valkerij verschenen is". Hoewel op het
titelblad de namen van SCHLEGEL en VERSTER beide vermeld worden
en er ook in het voorbericht over gesproken wordt, dat: "Les auteurs,
amis, compagnons d'etudes et tous deux grands amateurs de la chasse,
se rencontrerent, comme d'un commun accord, sur un terrain qui ne
leur etait connu que par la lecture d'ecrits ... ", blijkteven verderop,
dat SCHLEGEL zich het volledigst in de materie inwerkte: "durant les
sejours reiteres et assez prolonges que l'un de nous a faits au 1.00 et a
Valkenswaard," en dat hij dus als de eigenlijke schrijver van het werk
moet worden beschouwd; VERSTER was vermoedelijk meer tusschenpersoon *). Intusschen dankt dit boek, dat in atlas-folio formaat (70 X
53 cm) werd uitgegeven, zijn groote vermaardheid voornamelijk aan
de prachtige platen, speciaal aan de levensgroote afbeeldingen van de
jachtvogels, die door JOSEPH WOLF geteekend werden. Een der bekendste, t.W. die van den Witten Giervalk, vindt men hier op Plaat XIII
ongekleurd en tot op 1/4 verkleind weergegeven.
Vervolgens moeten wij melding maken van een tweetal monographieen, waaraan SCHLEGEL'S naam verbonden is, t.W. de "Monographie
des Loxiens" en het folio-werk over "De Toerako's". De eerste
monographie, die met ruim 50 fraai gekleurde platen van BADEKER e.a.
versierd is, schreef hij tezamen met Prins CHARLES LUCIEN BONAPARTE;
*) Op een der beide platen, die J. B. SONDERLAND van de jachten der "Royal Loo
Hawking Club" ontwierp, zien wij SCHLEGEL en VERSTER tezamen met den schilder
P. L. DUBOURCQ onder de toeschouwers afgebeeld (cf. Traite, tegenover p. 90).
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behalve het geslacht Loxia zijn nog verschillende andere vinkachtigen
in dit werk opgenomen, o.a. de genera Pinicola, Carpodacus, Montifringilla,
Carduelis (partim) enz. De monographie over "De Toerako's", die in
nauwe samenwerking met G. F. WESTERMAN tot stand kwam, werd uitgegeven door "Natura Artis Magistra". Dit werk is van hetzelfde formaat als de vorengenoemde "Traite"; het kwam niet in den handel, maar
was bedoeld om "als blijk van hulde te worden aangeboden aan hen,
die zich jegens het Genootschap en de wetenschap in bijzondere mate
verdienstelijk hadden gemaakt". Prac"tisch was het geheel het werk van
SCHLEGEL, want ook de 17 gekleurde platen, waarop alle destijds
bekende Toerako's levensgroot zijn afgebeeld, werden door hem op
steen geteekend.
In aansluiting hierop moeten wij nog SCHLEGEL'S aandeel noemen in
de "Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses
dependances", gebaseerd op het materiaal, dat FRANyOIS P. L. POLLEN
en D. C. VAN DAM tijdens hun expeditie verzamelden.
Wanneer men afgaat op de literatuurlijst heeft SCHLEGEL ook twee
werken over de diergaarde en het museum van "Natura Artis Magistra"
geschreven. Maar de titels hiervan dekken den inhoud niet: de uitgave
van 1842 geeft slechts een 25-tallosse beschrijvingen van dieren, terwijl
het grootere werk uit 1872 een 800rt "kleine Brehm" vormt, waarin de
mededeelingen over den tuin en het museum te vinden zijn in het door
WITKAMPgeschreven aanhangsel! Toch heeft SCHLEGEL wel gedurig
·contact met "Artis" gehad, getuige het mengelwerk in de "Jaarboekjes",
waaraan hij 20 jaar lang geregeld zijn medewerking heeft verleend.
Veel arbeid heeft hem· ongetwijfeld de beschrijving van de in het
Museum aanwezige vogelsoorten gekost. Van dit werk, dat onder den
titel "Museum d'histoire naturelle des Pays-Bas" verscheen,
zagen in de jaren 1862-1876 8 deelen het licht, bevattende 23 monographieen over vogels (Non-Passeres) en een over zoogdieren (de apen).
Maar aan de bewerking van de zangvogels is hij niet toegekomen. Ook
2ijn werk over "De vogels van Nederlandsch-Indie" bleef
helaas onvoltooid; deze uitgave, waarin de Pitta's, IJsvogels en Valkvogels verschenen zijn, moest bij gebrek aan belangstelling na 3 jaar
worden gestaakt.
Bet spreekt van zelf, dat onder SCHLEGEL'S publicaties beschrijvingen
van nieuwe soorten en revisies van bepaalde systematische groepen
den hoofdschotel vormen; hij publiceerde deze voornamelijk in de
."Bijdragen tot de Dierkunde" (1848-1854), in het "Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde" (1863-1866) en in de "Notes from the Ley-
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den Museum" (1879-1881), maar in den beginne ook wel in de "Versl.
en Meded. v. d. Kon. Akademie", in "Naumannia" enz. Een volledige
lijst van zijn geschriften vindt men aan het slot van zijn (door zijn zoon
GUSTAV verzorgde) autobiographie (Jaarboek Kon. Akad. Wetensch.
1884).
Ondertusschen kent de tegenwoordige generatie SCHLEGEL vrijwel
uitsluitend als de schrijver van twee boeken over de vogels van Nederland, waarvan het eene, dat deel uitmaakt van de "Natuurlijke Historie
van Nederland" en dat bekend staat als "Schlegel met de koppen",
zich in veler handen bevindt. Het is dus zaak eens na te gaan, wat
SCHLEGEL voor de studie van onze avifauna beteekend heeft. Daarbij
moeten wij er in de eerste plaats aan herinneren, dat SCHLEGEL eens per
week een geheelen dag er op uit trok om de inheemsche fauna en flora
te bestudeeren. Hij noemde dat zijn "jachtdagen", omdat hij zijn geweer
steeds bij zich had, wat niet wegnam, dat hij onderweg ook schetsen
maakte van de dieren, die hij zag of schoot. In de omgeving van Leiden
waren het de duinen bij Noordwijk, waartoe hij zich vooral aangetrokken
voelde, ook al omdat zijn oudere vriend A. H. VERSTER VAN WULVERHORST daar een uitgestrekt domein had gepacht, dat zij tezamen' exploreerden. Later namen ook jeugdige liefhebbers, zooals A. A. VAN BEMMELEN en H. W. DE GRAAF, wel aan SCHLEGEL'S ornithologische jachtuitstapjes deel. In ieder geval verwierf SCHLEGEL zich een belangrijke
kennis van onze avifauna, zoowel door eigen waarnemingen in de vrije
natuur als door zijn werkkring bij het Museum, waardoor hij geregeld
op de hoogte bleef van hetgeen daar uit de verschillende streken van ons
land binnenkwam. Toen dan ook omstreeks het midden van de vorige
eeuw het faunistisch ortderzoek hier te lande een nieuwe stimulans kreeg
door de uitgave van de "Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland",
welk seriewerk geredigeerd werd door J. A. HERKLOTS (sinds 1846
conservator aan het Leidsche museum voor de Evertebrata non-Arthropoda), duurde het niet lang of SCHLEGEL kwam met een "N aamlij st
der tot heden in de Nederlanden in den wilden staat waargenomen Vogels" voor den dag (April 1852). Eenige jaren later
wist HERKLOTS de moeilijkheden, die de uitgave van een uitvoeriger
werk van zijn collega over hetzeltde onderwerp in den weg stonden,
te overwinnen, en zoo kwam in de jaren 1854-1858 SCHLEGEL'S "De
Voge1s van Nederland beschreven en afgebeeld" van de pers.
Dit werk, dat ook wel "de groote Schlegel" genoemd wordt, niettegenstaande het formaat iets kleiner is dan van "Schlegel met de koppen",
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, is met 362 door den schriJver gemaakte afbeeldingen ge1llustreerd.
SCHLEGEL vermeldt in het voorwoord, dat G. M. DE GRAAF en J. P. VAN
WrCKEVOORT CROMMELIN hem van dienst zijn geweest met exemplaren
uit hun belangrijke verzamelingen en dat A. A. VAN BEMMELEN hem
bij de uitgave trouw ter zijde heeft gestaan. Overigens ondervond dit
werk een onverwachten aftrek en binnen weinige jaren was de geheele
oplage uitverkocht. Zonder medeweten van SCHLEGEL is toen een tweede
("helaas veelvuldig ontsierde") uitgaaf gevolgd.
Omstreeks 1860 werd de wensch om een volledige natuurlijke historie
van Nederland te bezitten steeds levendiger en toen de uitgever KRUSEMAN te Haarlem de zaak aanpakte, zag de bekende "Natuurlijke Historie van Nederland" het licht, waarin SCHLEGEL alle gewervelde
dieren voor zijn rekening nam. Van de vogels leverde hij nu een nieuwe
bewerking, waaraan hij een belangrijke inleiding van ruim 70 bladzijden
liet voorafgaan. Daarin wijsthij er op, dat de aanwezigheid van bepaalde
vogels afhankelijk is van het omringende landschap, waarbij hij dus min
of meer vooruitloopt op het begrip "biotoop". Een toepasselijke reeks
van 18landschappen, welke met de voornaamste vogelsoorten, die daarin
gewoonlijk voorkomen, gestoffeerd zijn, vormen de toelichting op het
geschrevene. Deze landschapstafereelen hebben o.a. betrekking op de
vogels "in de stad" (2 stuks), "in de bosschen", "op de heide", "in het
moeras", "in de duinen", "aan den mond der rivieren", "aan het zeestrand" (resp. 's zomers en's winters), "aan de steenen hoofden", "op
Schollevaarseiland" (resp. buiten- en binnenwateren) en "op de kusteilanden". Zij zijn wel in staat om de phantasie van den lezer te prikkelen.
Verder zijn in deze inleiding een drietal Iijsten opgenomen, o.a. van de
broedvogels (164 soorten), van de trekvogels (71 soorten) en van de
toevallige gasten (43 soorten), die ons met een oogopslag de samenstelling van de Nederlandsche avifauna leeren kennen. Daarna voIgt het
systematisch gedeelte, waarin alle bekende "inlandsche" vogels stuk voor
stuk besproken worden, terwijl de meeste op de 35 platen met koppen
(en soms ook pooten) zijn afgebeeld. Deze afbeeldingen, die alle zorgvuldig geteekend en gekleurd zijn, hebben dit boek niet aIleen zijn populairen naam bezorgd, maar het tevens tot een zeer bruikbare en aantrekkelijke uitgave gemaakt.
Wanneer wij ten slotte nog de korte bijdrage: "Over eenige in
Nederland waargenomen vreemde vogelsoorten" noemen,
die opgenomen is in het"Jaarboekje" van Natura Artis Magistra voor
1860, dan hebben wij van SCHLEGEL'S geschriften, voor zoover die betrekking hebben op de Nederlandsche vogels, volledig melding gemaakt.
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Reeds v66r 1850 had. SCHLEGEL zich tot de centrale figuur van het
Leidsche museum ontwikkeld, zoodat het voor clehand lag, dat hij TEMMINCK'S opvolger zou worden. Aangezien echter Prof. JAN VAN DER
BOEVEN van meening was, dat het directoraat van het Museum aan den
hoogleeraar in de zoologie toekwam, yond men in 1858, na TEMMINCK'S
overlijden, de volgende oplossing. JAN VAN DER BOEVEN wed tot opperdirecteur benoemd, terwijl men SCHLEGEL directeur maakte; deze miskenning zijner verdiensten trachtte men goed te maken door hem tevens
den titel van hoogleeraar te verleenen. Dit beteekende, dat twee persoonlijkheden met geheel verschillende inzichten aan het hoofd geplaatst
werden van een en dezelfde instelling. VAN DER BOEVEN, die zich voor
de systematische zoologie niet interesseerde, huldigde het principe, dat
van elke soort slechts een of twee exemplaren aanwezig behoefden te
zijn en verder was hij van oordeel, dat het museummateriaal voor het
onderwijs gebruikt diende te worden. SCHLEGEL'S denkbeeJden waren
hieraan volkomen tegengesteld: die wilde juist - ten einde meer inzicht
te verkrijgen in het soortbegrip -- van aIle diersoorten complete series
verzamelen, opdat aIle verschillen van leeftijd, geslacht, jaargetijde,
variatie, woonplaats enz. daarin volledig tot uiting zouden komen.
Bovendien vreesde SCHLEvEL terecht, dat bij onbeperkt gebruik van het
museummateriaal vom onderwijsdoeleinden, verscheidene belangrijke
voorwerpen spoedig te gronde zouden gaan (GIJZEN 1938, pp. 211/212).
Twee jaren duurde deze ongelukkige toestand, toen kreeg VAN DER
BOEVEN zijn ontslag en daarmede was het gevaar, dat de "nationale en
zuiver wetenschappelijke centraalverzameling" als onderwijs-collectie
"verbruikt" zou worden, bezworen.
Nu had SCHLEGEL de handen vrij en kon hij zijn inzichten verwezenlijken; dat het Museum daarbij niet slecht gevaren is, moge blijken uit
den inventaris, dien hij op 15 Januari 1882 aan B.B. Curatoren op hun
verzoek deed toekomen. Zij bevat de volgende gegevens: zoogdieren
7500, vogels 51000, kruipende dieren 10000, visschen 34000, insekten
80000, kreeftachtigen 4655, weekdieren (hoorns, schelpen) 25000, wormen 550, straaldieren 1850, nesten 930, eieren 6000; geraamten en schedels van zoogdieren 4600, van vogels 1730, van kruipende dieren 400 en
van visschen 600, alles inclusief een gering aantal duplicaten.
Voor nadere gegevens over zijn beheer van de museumcollecties en
over de contacten, die hij onderhield met mannen als BERNSTEIN, BOEDT,
POLLEN en VON ROSENBERG, die in Nederlandsch Oost-Indie en elders
voor het Museum verzamelden, raadplege men GIJZEN 1938 en STRESEMANN 1951 c. Voor het aandeel, dat SCHLEGEL in de bewerking van het
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toegezonden materiaal uit onze voormalige kolonien heeft gehad, zie
men het artikel van JUNGE, dat in het jubileumnummervan "Ardea"
(jrg. 41) zal verschijnen.
V oor wij onze uiteenzetting over SCHLEGEL beeindigen, willen wij
nog enkele opmerkingen maken over zijn persoon. Wie zijn autobiographie leest en tevens zijn werken kent, zal ongetwijfeld moeten beamen"
dat SCHLEGEL een veelzijdig begaafd man was, die buitengewoon vlot
werkte - ook in het maken van vogelhuiden was hij zeer bedreven en die zijn gaven volledig in dienst heeft gesteld van de zoologische
wetenschap. Ben twijfelende natuur had hij allerminst: hij wist altijd
precies hoe iets was. Daarbij had hij helaas de neiging, werk van anderen
af te keuren. Verder krijgt men niet den indruk, dat hij zich graag
bescheiden op den achtergrond hield, terwijl men sommige van zijn
uitlatingen met een korreltje zout dient de nemen, by. als hij schrijft,
dat hij tijdens den Belgischen opstand van 1830 "weder in het soldatenhandwerk van 1813 en 1815 terugleefde": dit "soldaten-handwerk"
had voor den toen 9 a 11 jaar ouden HERMANN o.a. bestaan in het kijken
naar de vreemde troepen, waarbij de Kozakken, die er niet aan dachten
den knaap kwaad te doen, hem op hunne paarden lieten rossen!
Dat de ambitieuze SCHLEGEL met een grand-seigneur als TEMMINCK
was, nu en dan in botsing moest komen, laat zich begrijpen, daarvoor
was het verschil in levensstijl te groot.
SCHLEGEl; is op 21 J anuari 1884 te Leiden op het kerkhof bij de Groenesteeg begraven; zijn bibliotheek werd in hetzelfde jaar bij BRILL te
Leiden verkocht. In Altenburg (Thiiringen) heeft men voor hem en voor
de beide BREHM'S, vader en zoon, een gedenknaald opgericht, waarvan de
sokkel de koppen in bas-relief vertoont, uitgevoerd in brons (cf. foto in
"Naturschutz" 11, '1930, p. 110).
Onder SCHLEGEL'S medewerkers wil ik in de eerste plaats A. H. VERSTER
(1796-1882) memoreeren, die in 1828, na aankoop van de heerlijkheid
Wulverhorst (tusschen Woerden en Linschoten), zich VERSTER VAN
WULVERHORST noemde. Deze VERSTER woonde aanvankelijk te Boxtel,
maar omstreeks 1833 verplaatste hij zijn domicilie naar Noordwijk, waar
hij de functie van "houtvester en inspecteur van de jacht en visscherij
in Zuid-Holland" bekleedde. Hij was een jager in hart en meren, hetgeen
men niet alleen kan opmaken uit zijn geschriften 36, maar ook uit de
karakterschets, die SCHLEGEL van hem heeft gegeven in "De wolf onder
de schapen" (Jaarboekje N.A.M. 1854). Bij Noordwijk, schrijft SCHLE-
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GEL, had VERSTER in eene eenzame duinstreek eene kraaienhut (Afb. 4)
laten bouwen en hij gevoelde zich daar, evenals ik, zoo gelukkig, dat
hij eens-met het oog op SCHILLER'S gezegde "die Welt ist vollkommen
uberall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual" - in een
zekere richting, waar geen dier, maar slechts een enkel man te zien was,
zijn geweer op dezen aanlegde, omdat deze hem te midden van het
grootsche schouwspel van een nog ongerepte natuur, storend in den weg
stond. De man verdween onmiddellijk, en mijn vriend reciteerde mij
toen alle op de omstandigheden toepasselijke passages uit den "Faust"
van GOETHE, dien hij op zijn duimpje kende.
Behalve over verschillende jachtdieren, o.a. Houtsnip, Korhoen enz.,
schreef VERSTER een aardig opstel over de Griel, waarin hij er melding
van maakt, dat deze 800rt in ODS land broedde, hetgeen voordien onbekend was*): van ± 1849 af had hij een broedpaar in zijn jachtveld bij
Noordwijk. Verder is van VERSTER bekend, dat hij gedurende een reeks
van jaren (1829-1859) vele belangrijke vogels en andere dieren, die hem
voor het geweer kwamen, aan het Rijksmuseum ten geschenke gaf; zijn
naam wordt dan ook in SCHLEGEL'S "Museum d'histoire naturelle des
Pays-Bas", voor zoover het inlandsche soorten betreft, herhaaldelijk
genoemd.
Zijn zoon FRITS (1826-1923), officieel FLORENTIUS ABRAHAM geheeten,
die ook een groat liefhebber van de jacht was en een meester in het Yak,
heeft de banden met's Rijks Museum nog nauwer aangehaald. Nadat hij
aanvankelijk, evenals zijnvader, Inspecteur van de Jacht en Visscherij in
Zuid-Holland was geweest, koos hij, toen deze betrekking in 1857 werd
opgeheven, een administratieve loopbaan. Hij werd bekleed met het rentmeesterschap van het Hoogheemraadschap Rijnland, maar aangezlen dit
slechts een gedeelte van zijn tijd in beslag nam, is hij in 1860 SUSANNA
als administrateur van het Rijksmuseum opgevolgd. Deze betrekking
heeft hij 60 jaar lang vervuld, want VERSTER junior is heel oud geworden
en in 1923 op den dag, dat hij zijn 97sten verjaardag had zullen vieren,
begraven. SNOUCKAERT (1929), die hem dikwijls ontmoet had, heeft
eenige persoonlijke herinneringen aan hem gewijd.
Wij moeten ons relaas nu even onderbreken Olp enkele regels te
wijden aan CHARLES LUCIEN BONAPARTE (1803-1857), een ruste100ze
*) In de eiercollectie van het Rijksmuseum bevindt zich een ei uit Nederland,
gedateerd 1820, dat kennelijk aan TEMMINCK heeft toebehoord; desniettemin karakteriseert deze in zijn "Manuel d'Ornithologie" (2e edit., p. 522) de Griel als een
toevallige gast: "tres accidentellement en Hollande".
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te komen beschouwen, waarbij hij zijne toeschouwers op koffie en koek
trakteerde. Hij was, de kerk uitgaande, vooruitgegaan en ik liep naast
hem met het geweer over den schouder.
Inzijne studeerkamer binnengetreden, wierp hij zijne toga af,
bekeek den vogel nauwkeurig en riep uit: "Gij hebt gelijk, ik heb
die soort nooit geS"choten en bezit ze met in mijne verzameling. Kom
in mijne armen; in U zit een echte naturalist." *)
Nadat HERMANN de middelbare school had afgeloopen, was er sprake
van, dat hij zou gaan studeeren. Maar aangezien zijn vader er op stond,
dat hij een studievak zou kiezen, dat hem in staat zou steJlen later zelf
in zijn onderhoud te voorzien, was de studie van de natuurwetenschappen helaas uitgesloten. Daarom gaf HERMANN, die de oudste was van
11 kinderen, er de voorkeur aan bij zijn vader in de zaak te komen, want
op die mamer hield hij ruimschoots tijd over voor zijn liefhebberijen.
Hij moest nu het bedrijf leeren en daarvan de boekhouding bijhouden.
Maar zijn ze1fstandig karakter en de ontredderde tijdsomstandigheden,
die een gevolg waren van de Napoleontische oorlogen, maakten, dat de
jonge SCHLEGEL het in zijn vaderstad spoedig te benauwd kreeg en nog
voor hij ten volle 18 jaar oud was, pakte hij op een goeden dag, na een
woordenwisseling met zijn vader, zijn spulletjes bijeen en verlietde
ouderlijke woning. Na eemge omzwervingen kwam hij te Dresden,
waar hij onderdak yond bij een vriend en waar hij met allerlei werk, o.a.
met het geven van lessen, den kost verdiende. Ze1fs ge1ukte het hem door
uiterst zuinig te leven een kleine som geld bijeen te sparen, zoodat hij
met Paschen 1824 een voetreis naar Weenen kon maken, aange10kt door
de reputatie van het K. K. Natuurhistorisch kabinet aldaar. Dank zij
eenige aanbevelingsbrieven van BREHM, o.a. voor Jos. NATTERER, verkreeg hij aan dit museum, zooals reeds gemeld, een kleine betrekking,
waar hij zeer mee ingenomen was. Ben jaar later ontving de directeur
VON SCHREIBER een brief van zijn collega TEMMINCK, die hem vroeg of
er te Weenen ook een jonge zooloog beschikbaar was, die zijn naar
Java vertrekkende conservatoren zou kunnen vervangen. SCHLEGEL,
die er door VON SCHREIBER op attent was gemaakt, dat hij en als Noordduitscher en als protestant in het Zuidduitsche, katholieke Oostenrijk
weimg of geen kans had op promotie, liet zich overhalen deze werkkring
te aanvaarden en zoo kwam hij op 25 Mei 1825 te Leiden aan. Hier werd
hij met ingang van 1 Juni van hetzelfde jaar tot praeparateur ad interim
*) Elders geeft SCHLEGEL een iets and~re lezing van de wijze, waarop deze
Boschrietzanger verz:3.meld werd (cf. STRESEMANN 1951c, p. 193).
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benoemd, waarna op 29 Nov. 1828 zijn aansteIling tot conservator
volgde.
Wanneer wij SCHLEGEL'S notities over zijn eerste Leidsche jaren doorlezen, valt ons op, dat hij naast zijn werk in het museum nog allerlei
andere zaken entameerde. Zoo had hij zich, ten einde zijn kennis van de
natuurwetenschappen te vergrooten, in Oct. 1830 als student laten inschrijven. Hij liep trouw college en voelde zich vooral aangetrokken tot
Prof. REINWARDT, die chemie en botanie doceerde en in denbeginne ook
mineralogie en geologie; later werden deze laatste colleges door VAN
BREDA gegeven *). Daarnaast werden de avonduren besteed aan privaatlessen in de Nederlandsche taal en in de hoogere wiskunde en verder
aan oude talen, Engelsche letterkunde enz.
Met echte branie ging SCHLEGEL in die jaren verschillende weddenschappen aan, waarmede hij doorgaans zijn voordeel wist te doen.
Zoo merkte hij tijdens een soiree eens op, dat hij er weI voor voelde
·eenprijsvraag van de Hollandsche Maatschappij te beantwoorden, maar
·dathij niet van plan was er meer dan 14 dagen aan te besteden. Op
dit vermetele gezegde volgde onmiddeIlijk het voorstel daarover een
weddenschap aan te gaan om oesters en een fijne flesch. SCHLEGEL aan·vaardde de uitdaging,.zijn vriend VAN LJ:MBURG STJ:RUM hield corrtrole en
sloothem inzijn kamer op. Hetwerkwas op den bepaalden tijd gereed
en werd zelfs met den dubbelen prijs bekroond. Bij het feestmaal merkte
een der gastenop, dat een bekroning wel eens van het toeval afhing,
waarop SCHLEGEL verklaarde een tweede prijsvraag op dezelfde voor· waarden te zullen beantwoorden. Op die wijze ontstonden eerst zijn
"Verhandeling over het trekken der Vogels" (1828), daarna
die "Over het broeden van de Koekoek" (1830).
Wanneer wij overzien, wat SCHLEGEL allemaal geschreven en getee· kendheeft, dan zouden wij haast gelooven, dat hij in hetzelfde tempo
is voortgegaan ... en in feite was dit ook zoo. Want SCHLEGEL was een
onvermoeibare werker; hij had een ijzeren gestel en kon met een katte
nachtrustvolstaan. Vandaar, dat hij meestal al om 5 uur 's morgens aan
zijn schrijftafel zat en om 8 uur, gelijk hij het zelf uitdrukte, reeds
zooveel gewerkt had, als een ander in een geheelen dag afdeed. Vandaar
ook, dat hij naast zijn museumarbeid den djd yond om elken Zaterdag
op de jacht te gaan, de opvoeding en het onderwijs van zijn kinderen
grootendeels op zich te nemen en de avonden aan het gezeIlig verkeer
. *) Van door SCHLEGEL afgelegde examens is niets bekend; hij werd cchter op
2 Maart 1832 door de Universiteit van lena tot doctor honoris causa benoemd.
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geest, die bezield was door een sterken drang om groote ,vogelwerken
te schrijven. ,Op zijn reizen langs ,de E ll ropeesche musea is hij eenige
malen te Leid~n neergestreken. In 1850, toen hij wegens politieke, actie
uit Italie en Frankrijk verbann~n was, heeft hij zelfs een jaar in ons land
gewoond en \Yerkte hij in SCHLEGEL'S kamer aan zijn "Conspectus
Avium". Bij de studie der vinken kwam de gedachte op om aan de
mode diksnavels een boek te wijden en zoo ontstond de reeds genoemde

Afb. 4. Een voorstelling van de "hutjacht" met een levenden Oehoe op roofvogels
en kraaiachtigen
(Uit: SCHLEGEL, De dierentuin van het Kon. Z061. Genootschap "Natura Artis
Magistra" te' Amsterdam, 1872)
~,Monographie

des Loxiens", die BONAPARTE en SCHLEGEL te-

zamen uitgaven.
BONAPARTE, die na den dood van zijn vader (in 1840) den titel van
"Prins van CANINO" er bij had gekregen, paarde een bijzondere scherpzinnigheid aan "een tot overdrijving Clpgevoerde werkzaamheid" en al
heeft hij zijn lust tot het opstellen van nieuwe namen wel eens te veel
,den vrijen teugel gelaten, zoo heeft hij toch als systematicus een belangrijke plaats ingenomen.' STRESEMANN (1951 c) heeft het bewogen leven
ARDEA XLI
5
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van dezen BONAPARTE voortreffelijk geschilderd; zijn portret, dat in
1849 door MAGUIRE in Engeland geteekend werd, doet ons zien, dat hij
in uiterlijk en in postuur sterk aan zijn oom NAPOLE5:>N:lherinnerde.
De volgende medewerkers van SCHLEGEL: A. A. VAN BEMMELEN, de
gebroeders G. M. en H. W. DE GRAAF en J. P. VAN WICKEVOORT
CROMMELIN, verschilden allen ongeveer een kwarteeuw met hem in
leeftijd; het waren jongelui met een algemeene belangstelling voor onze
fauna, de een meer voor de vogels, de ander voor de insekten. Zij woonden te Leiden bij hun ouders of studeerden er aan de universiteit en waren
onderlingbevriend; o.a. ontmoetten zij elkaar op de vergaderingen van
de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, die in 1845 werd opgericht. Omdat hun levensbijzonderheden al eerder te boek gesteld zijn,
wil ik hen hier slechts kort karakteriseeren.
Waarschijnlijk was ADRIAAN ANTHONI VAN BEMMELEN (3 Nov. 18308 Januari 1897) degeen, die het meest van allen opging in het waarnemen en verzamelen van dieren. Op zeer jeugdigen leeftijd had hij
zijn vader verloren, waarna zijn moeder, die gelukkig vrij welgesteld
was, met haar vier kinderen naar Leiden verhuisde, vermoedelijk
omdat zij daar familie had. Over de schooljaren van den jongen
VAN BEMMELEN is weinig bekend; in 1848-1850 loopt hij eenige
colleges, o.a. bijProf. J. VAN DER HOEVEN en van 1852 af staat hij in
contact met het Rijksmuseum, dat vootnamelijk insecten en vogels
van hem ten geschenke ontvangt. Maar dan komen zijn "Wanderjahre",
de studie wordt niet voltooid en eerst op 1 Juli 1859 wordt hij als 2e
assistent bij het museum aangesteld. Hier blijft hij een achttal
jaren, tot in 1867 zijn benoeming tot directeur van de Rotterdamsche
Diergaarde voIgt, welk ambt hij 30 jaar lang met toewijding heeft
bekleed.
VAN BEMMELEN heeft verscheidene faunistische artikelen gepubliceerd,
waaronder zijn lijsten over de visschen, kruipende dieren en zoogdieren,
die stammen uit de jaren dat hij aan het Rijksmuseum verbondenwas, de
bekendste zijn. Ook voor het opsporen van de volksnamen van onze
inlandsche dieren heeft hij zich veel moeite gegeven. Verder treft het ons,
dat hij dikwijls anderen bij hun publicaties behulpzaam is; zoo hielp hij
in de eerste plaats SCHLEGEL, later ook FINSCH, terwijl hijH. W. DE
GRAAF vele gegevens kon verschaffen voor diens lijsten van de Macroen Micro-Lepidoptera en de Hemiptera.
VAN BEMMELEN heeft heel wat rondgezworven in ons land en een zeer
groot aantalgegevens omtrent de verspreiding van de gewervelde dieren
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geest, die bezield was door een sterken drang om groote ,vogelwerken
te schrijven. ,Op zijn reizen langs ,de E ll ropeesche musea is hij eenige
malen te Leid~n neergestreken. In 1850, toen hij wegens politieke, actie
uit Italie en Frankrijk verbann~n was, heeft hij zelfs een jaar in ons land
gewoond en \Yerkte hij in SCHLEGEL'S kamer aan zijn "Conspectus
Avium". Bij de studie der vinken kwam de gedachte op om aan de
mode diksnavels een boek te wijden en zoo ontstond de reeds genoemde

Afb. 4. Een voorstelling van de "hutjacht" met een levenden Oehoe op roofvogels
en kraaiachtigen
(Uit: SCHLEGEL, De dierentuin van het Kon. Z061. Genootschap "Natura Artis
Magistra" te' Amsterdam, 1872)
~,Monographie

des Loxiens", die BONAPARTE en SCHLEGEL te-

zamen uitgaven.
BONAPARTE, die na den dood van zijn vader (in 1840) den titel van
"Prins van CANINO" er bij had gekregen, paarde een bijzondere scherpzinnigheid aan "een tot overdrijving Clpgevoerde werkzaamheid" en al
heeft hij zijn lust tot het opstellen van nieuwe namen wel eens te veel
,den vrijen teugel gelaten, zoo heeft hij toch als systematicus een belangrijke plaats ingenomen.' STRESEMANN (1951 c) heeft het bewogen leven
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van dezen BONAPARTE voortreffelijk geschilderd; zijn portret, dat in
1849 door MAGUIRE in Engeland geteekend werd, doet ons zien, dat hij
in uiterlijk en in postuur sterk aan zijn oom NAPOLE5:>N:lherinnerde.
De volgende medewerkers van SCHLEGEL: A. A. VAN BEMMELEN, de
gebroeders G. M. en H. W. DE GRAAF en J. P. VAN WICKEVOORT
CROMMELIN, verschilden allen ongeveer een kwarteeuw met hem in
leeftijd; het waren jongelui met een algemeene belangstelling voor onze
fauna, de een meer voor de vogels, de ander voor de insekten. Zij woonden te Leiden bij hun ouders of studeerden er aan de universiteit en waren
onderlingbevriend; o.a. ontmoetten zij elkaar op de vergaderingen van
de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, die in 1845 werd opgericht. Omdat hun levensbijzonderheden al eerder te boek gesteld zijn,
wil ik hen hier slechts kort karakteriseeren.
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bekendste zijn. Ook voor het opsporen van de volksnamen van onze
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dat hij dikwijls anderen bij hun publicaties behulpzaam is; zoo hielp hij
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,verzameld. In zijn jonge jaren waren zijn mededeelingen niet altijd
betrauwbaar (cf. de vogellijst, die hij tezamen met C. DE GAVERE
voor de pravincie Graningen opstelde), maar later werd hij voorzichtiger, al kan hij zich in 1878 dez'omerwaarnemingen van verschillende
steltloopers nog niet anders verklaren dan door aan te nemen, dat zij
in ons land broeden. In het laatst van zijn !even zond hij zijn vogelwaarnemingen aan ALBARDA. Wij danken aan VAN BEMMELEN ook een
aantal berichten over voormalige en nog bestaande vogelterreinen, by.
over het ~ch~lJeva~!~~Lan4,!J.~rs!~~:t;m~fren de groote strandvlakte
aan den Hoek van Holland, die tegenwoordig "de Beer" genoemd wordt,
maar diedestijds nog niet van het vaste land gescheiden was. Helaas
is hetgeen hij hieraver mededeelt in de meeste gevallen vrij summier;
eenige Engelschen, die deze terreinen in de jaren 1867-1880 bezochten,
vermeldden veel meer bijzonderheden (zie Aant. 42).
Uitvoeriger gegevens over zijn persoon en zijn geschriften vindt men
in Ardea 34, 1946, pp. 299-314; zijn portret is hier op Plaat XIV weergegeven.
Van de drie gebraeders DE GRAAF hadden er twee interesse voor de
natuurlijke historie. HENDRIK WILLEM, die een rechterlijke loopbaan
volgde en ten slotte vice-president bij het Gerechtshof in Den Haag
werd, was in de eerste plaats entomoloog en een goed kenner van de
vlinders (ook van de microlepidoptera) en de wantsen; "G.M.", die ook
in de aanteekeningen van zijn braer met deze initialen wordt aangeduid,
werd later fabrikant te Leidenen voelde zich in hoofdzaak tot de vogels
aangetrokken. Tezamen maakten zij van ± 1840 af hun aanteekeningen
en legden zij verzamelingen aan van vlinders en vogels; welke laatste
door G. M. keurig werden opgezet. Deze vogelcollectie, die voornamelijk in de jaren 1843 tim 1852 bijeengebracht werd (later werden slechts
enkele zeldzame voorwerpen er aan toegevoegd), telde ten slotte 471
stuks, welke bijna, alle in de wijdere omgeving van Leiden verzameld
waren. In 1898, na het overlijden van G. M. DE GRAAF, werd zij aan
"Natura Artis Magistra" geschonken, waar zij deel uitmaakt van het
museum "Fauna Neerlandica".
Over het algemeen hebbende beide heeren DE GRAAF weinig op ornithologisch gebied gepubliceerd; meestal zonden zij hun waarnemingen
aan anderen, in latere jaren aan ALBARDA en SNOUCKAERT. Eenmaal
heeft G. M. zelf in de "Bouwstoffen" (dl. 1) eenige aanvullingen gegeven.
Daarin waagt hij zich aan critiekop SCHLEGEL'S vogellijst van 1852,
waarin bij de synonymie alleen naar "Nozeman en Sepp" wordt verwezen
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en niet tevens naar TEMMINCK'S "Manuel d'Ornithologie" (2e editie),
dat veel meer algemeen verbreid was. Aangezien TEMMINCK in dit handboek vom enkele soorten afwijkende Latijnsche namen bezigt, vreesde
G. M. terecht, dat ditbij de lezers verwarring zou kunnen stichten.
Verder kent men van G. M. een beschrijving van Turdus sibiricus, gemaakt
naar het jonge 6', dat op 1 October 1856 bij Noordwijk-Binnen in een
lijsterstrik gevangen werd. HoeH. W. DE GRAAF, die van 1854tot1858
kantonrechter te Noordwijk was. dit voorwerp toevallig in handen
kreeg, heeft hij in zijn aanteekeningen vastgelegd; men vindt het weergegeven in Jaarbericht Club Ned. Vogelk., nr. 5, pp. 84/85.
H. W. DE GRAAF (Plaat XV) heeft meer gepubliceerd dan zijn jongere
broer, maar zijn voornaamste geschriften zijn van entomologischen aard;
dat wij van zijn avifaunistische studies toch zoo goed op de hoogte zijn,
danken wij aan SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, die de uitvoerige notities,
welke DE GRAAF voor zichzelf maakte, bewerkt heeft voor de in 1915
'verschenen "Aanvullingen en verbeteringen" op de "Avifauna Neerlandica" (cf. Jaarbericht Club Ned. Vogelk., nr. 5, pp. 63-127)..
Van H. W. DE GRAAF'S aanteekeningen heb ik slechts enkele kunnen
inzien; deze hadden betrekking op de vogelbevolking van het Zwanenwater bij Callantsoog en op een 70-tal wandelingen naar het strand in de
jaren 1886-1899 (meest bij Scheveningen, enkele bij Katwijk en verscheidene van's Gravezande naar Hoek van Holland of omgekeerd).
Op die wandelingen was DE GRAAF altijd met een binocle gewapend,
hij lette op vederkleed en gedrag der vogels, zoodat wij in hem een der
eersten mogen zien, die mer te lande de veldornithologie heeft beoefend.
Dat hij zoo weinig van zijn waarnemingen openbaarmaakte, wijt
SNOUCKAERT, die hem persoonlijk gekend heeft, voornamelijk aan een
zekere traagheid: slechts twee korte bijdragen, resp. over Muscicapa parva
(1889) *) en het broeden van Acrocephalus aquaticus (1898), komt men van
hem tegen.
Ben neef van H. W., genaamd G. S. DE GRAAF (± 1843-1914), die
later als houtvester 1e klasse op Java en Madoera werkzaam was, heeft
in ornithologisch opzicht ook van zich doen spreken. Tijdens zijn leerjaren aan de Landbouwschool te Haren (Gron.) heeft hij namelijk tot
tweemaal toe (in 1860 en 1861) een Sylvia nisoria wetente bemachtigen,
de eenige exemplaren, die ooit in ons land zijn aangetroffen. Geen
wonder, dat SCHLEGEL opgetogen was, toen hij de eerste dezer Gestreep*) Hierin wordt aan het slot ook een nieuwe waarneming van Phylloscopus inornatui
vermeld.
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te Grasmusschen voor 's Rijks Museum ontving (Tijdschr. Ned. Dierk.
Ver. 8, 1904, pp. 96-98).
De Iaatste vande bovengenoemde medewerkers was.JAN PIETERVAN
WICKEVOORT CROMMELIN (9 Januari 1830 - 19 October 1891), een telg
uiteen noordfransch geslacht,dat tijdens de vervolgingen van de Hugenoten onder LODE\VIJK XIV naar ons land was uitgeweken en zich,te
Haarlem gevestigd had. De grootvader van ,onzen JAN PIETER,die dezelfde voornamen droeg, had verschillende hooge ambten bekleed en
was daarnaast ook directeur en later president van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen geweest. Hetis dus begrijpelijk, dat de
jonge CROMMELIN voor zijn algemeene vorming te Leiden rechtenging
studeeren. In verband met een uitgesproken belangstelling voor de
ornithologie, bleef hij na zijn promotie in 1852 nog een jaar in de
Sleutelstad om de colleges in de zoblogie van JAN VAN DER HOEVEN te
volgen. Verder werd hij door TEMMINCK, die met zijn vader bevriend
was, in menig opzicht geholpen, want reeds als twintigjarige had
CROMMELIN zich tot taak gesteld een collectie inlandsche vogels bijeen te
brengen. Dezewerden voor hem opgezet door J. TH. en H. H. TER
MEER,die als praeparateurs aan het Rijksmuseum verbonden waren 37,
Na zijn huwelijk in 1854 ging CROMMELIN (Plaat XVI) te Santpoort
wonen en van hier verhuisde hij in 1860 naar Haarlem, waar hij een fraai
huis aan de Groote Markt betrok.
Wanneer wij CROMMELIN'S vogekollectie bezichtigen -- zij werd aan
het Rijksmuseum gelegateerd en is aldaar afzonderlijk opgesteld - en
wanneer wij kennis nemen van zijn geschriften, dan kunnen wij ons bijna
niet voorstellen, dat deze verzamelaar-auteur reeds voor zijn dertigste
het licht van beide oogen heeft moeten missen. Maar al in 1852, tOen H.
W. DE GRAAF hem leerde kennen, leed hij aan zwakte.van zijn gezichtsvermogen endeze kwaal ging weinige jaren later helaas in volkomen
blindheid over. Dientengevolge was CROMMELIN voor zijn ornitholo~
gische studies geheel op zijn kamerdienaar, Luc. VAN DERHoRST, aangewezen, die in ornithologische zaken zijn "generaal factotum" was..
Niet alleen zijn brieven, ook zijn bijdragen, die hij meestal in de Fransche
taal publiceerde, moesten onderzijn dictee geschreven worden.
CROMMELIN'S geschriften zijn in hoofdzaak van faunistischen aard; zij
hebben betrekking opmin of meerzeldzame vogels, die zich in Kennemerland e.o. vertoonden, of die hij voor zijn collectie had weten te verwerven. Zoo publiceerde hij o.a. over de invasie van het Steppenhoen
(Syrrhaptes paradoxus), over de kuikendief-soorten (indusiefCircus
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macrourus), over het voorkomen van de Engelsche Gele- en de Rouw-

kwikstaart (de laatste broedde met een ~ Witte K wik), over de ralachtigen
enz. Speciale belangstelling toonde hij voor eenden-hybriden, waarvan
hij er verscheidene beschreef; ook bezat hij in zijn verzameling donsjongen van Anser cinereus X cygnus alar, die in gevangenschap geboren
waren. Daar CROMMELIN'S publicaties over verschillende periodieken
verspreid zijn en ons geen lijst van zijn geschriften bekend is, hebben wij
ze in de literatuurlijst in extenso opgenomen.
De "Collectie Van Wickevoort Crommelin" telt 1966 inlandsche
vogels, alle keurig op witte plankjes of stokjes opgezet en voorzien van
opgaven over geslacht, datum en vindplaats. Bovendien zijn deze vogels
aIle ingeschreven in een "Sijstematische Lijst", die in Juni 1885 werd opgemaakt. Negen jaar later (1894), toen de verzameling in het bezit van
het Rijksmuseum was overgegaan,heeft JENTINK dezen catalogus van
een voorwoord voorzien en in de Fransche taallaten drukken; zij is toen
als deel 14 van het sedewerk "Museum d'histoire naturelle des PaysBas" verschenen. Gaan wij de herkomst van de verschillende vogels na,
dan blijkt het, dat ruim 90 % uit de provincies Noord- en Zuid-Holland
afkomst~g is; alleen de soorten, die karakteristiekzijn voor onze diluviale
gronden, by. Korhoen, Roodkopklauwier, Kuifmees enz., en ook de
meeste ganzen stammen uit de andere provincies. De meening van
DRosTE-HuLsHoFF (1867), dat deze verzameling "ein vollstandiges Bild
der Vogelwelt der Niederlande" zou geven, is dus niet geheel juist;
daarvoor is haar samenstelling iets te eenzijdig. Overigens telt decollectie
verscheidenerariora en verder een tweetal'unica, t.w. Emberiza caesia *)
en Turdus obscurus.
Wanneer wij op de etiketten bij herhaling de namen: "Neethof",
"Boschbeek", "Wildhoef", "Saxenburg", "Wijkermeer", "Heemskerksche duinen", "Heerenduinen", "Zandvoortsche duinen", "Schapenduin", "zeestrand bij Zandvoort"enz. aflezell, gaan onze gedachten
onwillekeurig terug naar de tijden van weleer, toen deduinvalleien daar
nog vochtig waren, de buitenplaatsen langs den binnenduinrand een
ononderbroken loofhoutgordel vormden en de waterspiegels van het J
en het Wijkermeer opblonken in het groene polderlandschap: kortom,
toen Kennemerland op het epitheton "zegepralend" nog aanspraak kon
maken. Men zie het schetsje van Noord-Kennemerland omstreeks

r

*) Cf.

VAN OORT,

Zoologische Mededeelingen 10, 1927, p. 71.
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PLAAT XVI

JAN PIETER VAN WICKEVOORT CROMMELIN
9 Januari 1830-19 October 1891
"Crommelin had het ongeluk blind te zijn, maar in zijn
museum wist hij den weg als de scherpst ziende, .... "
SNOUCKAERT 1913a, p. 27;
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Een gedeelte van Kennemerland in het begin van de 1ge eeuw. De Egging
van de buitenplaatsen "Waterland" en "Beekenstein" nabij den oever van
het Wijkermeer is hierop goed te zien. "Boschbeek" en "Spaarnberg",
Zuidwest van "Zandpoort", zijn oak nag juist zichtbaar. Ten Oosten van
Beverwijk is een eendenkooi geteekend.
Fragment van de kaart van KRAYENHOFF uit 1807.
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1730, dat BI]HOUWER (1942, p. 50) ontwierp en de kaart van KRAYENHOFF
uit 1807 (Plaat XVII) *).
In deze omgeving heeft CROMMELIN bijkans ideale mogelijkheden tot
verzamelen gehad. Weliswaar kon hij er zelfniet met het geweer op uit
gaan, maar aangezien zijn familie in de omstreken van Haarlem verschillende eigendommen bezat, o.a. de buitenplaatsen "Neethof" en "Bosch~
beek" hij Santpoort, had hij met verscheidene boschwachters en jachtopzichters contact. In de jaren, dat hij te· Haarlem woonde, was hij
penningmeester van een "Vereeniging tot Bescherming van den Wildstand" aldaar en betaalde hij de premien uit voor het roofgedierte, dat
in het belang van de jacht kort gehouden moest worden. Dit "kort-houden" vatte men voor onze huidige begrippen weI wat te royaal op,
getuige de vele roofvoge1s, die in CROMMELIN'S verzameling vertegenwoordigd zijn. Ook het feit, dat hij omstreeks 1869 kon schrijven, dat
hij in 7 jaar tijd 450 Sperwers had ontvangen en in 8 jaartijd meer dan
360 exemplaren van den Bruinen Kuikendief (waaronder zich sIechts een
adult 6' bevond!), geeft te denken. De Raaf broedde toen nog in deze
contreien en in Mei 1870 werd te Velsen een ~ Wespendief op het nest
gedood. Naast zijn vogelcollectie bezat CROMMELIN een kostbare
bibliotheek; verscheidene werken daaruit werden in 1936 door zijn
eenige dochter aan het Rijksmuseum van NatuurIijke Historie gelega'
teerd.
SNOUCKAERT (1929), die van 1887 tot 1896 te Lisse woonde en CROMMELIN herhaaldelijk heeftbezocht, deelt ons over die ontmoetingen de
volgende bijzonderheden mee:
"Mijn bezoeken bij den grijzen ornitholoog vielen.gewoonIijk, in.
April, samen met de jaarvergadering van de bovengenoemde Vereeniging tot bescherming van den wildstand, waarvan iknatuurlijk lid was.
Na afloop der vergadering nam de gastheer mij dan medenaatzijn
museum entoonde daar van alles en nu was hetopmerkelijk hoebuitengewoon goed hij in zijn collectie thuis was. Hij wist letterlijk elken
vogel staan. Wilde ik, om een voorbeeld te noemen, een miIaan zien,
*) Sedert het midden van de 1ge eeuw hebben zich hier groote verahderingen
voltrokken. Het Haarlemmermeer (18520 ha), dat een bedreiging gt;vormd had
voor de verbinding tusschen Haarlem en Amsterdam, werd in de jaren 1848-1852
drooggemalen. Kart erop, van 1865 tot 1872, kwam het Noordzeekanaal tot stand,
gevolgd door bedijking en leegmalen van de I]polders (ruim5 500ha). De duinen
werden tot wingebied van de waterleiding, terwijl de meeste buitenplaatsen tot villaparken verkaveld zijn. In deze eeuw wordt de genadeslag aan Kennemerland toegebracht, nu random de hoogovens, van I]muiden tot Heemskerk het industriegebied "I]mond Noord" bezig is te ontstaan. Dit conglomeraat van fabrieken en
woonkernen heeft niet aIleen behoefte aan veel zoet water, maar tevens aan recreatieruimte voor de menschenmassa's, die hier werkzaam zuIlen zijn.
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dan bracht hij mij naar de kast van de roofvogels en zeide dan: plank no.
zooveel van boven, de zooveelste vogel rechts. En 't kwam altijd precies
uit.
Hij is zelfs eens bij mij te Liss'e op bezoek geweest! Bij die gelegenheid
kwam hij per eigen rijtuig met zijn vriend de Graaf aan en schuwde
niet in het hem geheel vreemde huis den tamelijk hoogen trap ,te
beklimmen om naar mijn bescheiden collectie te gaan zien, waarin
menig stuk stond, dat ik van hem ten geschenke had ontvangen. Haalde
ik nu een vogel ter inspectie te voorschijn, dan betastte hij dezen en
was spoedig, aIleen door het gevoelszintuig, met de juiste determineering
gereed. Men zegt, dat bij menschen, die een zintuig missen, de andete
scherper worden. Zoo ooit, dan is deze stelling in Crommelin's persoon
bewezen.
Na "bezichtiging" mijner vogels, moesten de heeren weer weg, want
men wilde langs den straatweg tot Bennebroek kunnen rijden zonder
een stoomtram te ontmoeten uit vrees voor het schrikken der paarden.
Daarom moest nauwkeurig het moment van vertrek gekozen worden.
De groote wegen waren destijds nog bruikbaar voor een equipage; thans,
met het gruwelijke motorverkeer, zijn ze als de poorten des doods."
Wij moeten andermaal nagaan, wat er buiten den kring van het
Leidsch museum en haar adepten is voorgevallen en dan mag hier wel in
de eerste plaats gememoreerd worden, dat in 1838 te Amsterdam het
Koninklijk Zoologisch Genootschap "Natura Artis Magistra"
werd gesticht, welk genootschap zich de inrichting van een zoologischen
tuin en museum ten doe! stelde. Klein begonnen, had men in 1869
eindelijk een oppervlakte van 8 ha in de Plantaadje kunnen verwerven.
De ziel van deze onderneming was de boekhandelaar GERARDUS FREDERIK WESTERMAN (8 Dec: 1807 - 9 Mei 1890), dien wij hierboven reeds
noemden als verzamelaar van exotische vogels. Hoewel zijn aandacht
nu dooralleriei vraagstukken van practischen aard in beslag werd
genomen, zorgde hijer toch voor, dat het wetenschappelijk karakter
van deze instelling niet verIoren ging en zoo besloot men om in 1848 een
begin te maken met de uitgave van de "Bijdragen tot de Dierkunde", onregelmatig verschijnende afleveringen van groot-kwarto formaat,
die aanvankelijk aIleen beschrijvingen van onbekende of zeldzame dieren
bevattep. WES'TERMAN. droeg daar in den beginne ook het zijne toe bij:
in deel 1(1848-1854) vindt ll1ennaast artikelen van TEMMINCK, SCHLEGEL
en PEL, ook een 9-tal beschrijvingen van zijn hand. Een daarvan is
gewijd aan een zoogdiet (Mustela henrici), de 8 andere hebben betrekking
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op vogels *); doorgaans had TEMMINCK hem die ter beschrijving af
gestaan en WESTERMAN leverde geen half werk; hijstak zelfs TEMMINCK
en SCHLEGEL in een enkel opzicht de loef af, want hij liet zijn beschrijvingen van een Latijnsche diagnose vergezeld gaanJOok aan het fraaie
werk over "De Toerako's" (1860) heeft WESTERMAN zijn medewerking verleend, terwijl hij in 1872 door den Duitscher HEINRICH
LEUTEMANN een serie platen liet maken van de in "Artis" aanwezige
kraaf1vogels, tot welke groep hij zich speciaal aangetrokken voelde en
waarover hij eens een monographic hoopte te kunnen schrijven. Daaryan
is helaas mets gekomen en pas jaren later, in 1897, heeft BLAAUW dit
plan van WESTERMAN ten uitvoer gebracht. In later jaren liet WESTERMAN op ornithologisch gebied weinig meer van zich hooren. Intusschen
bood "Artis" met aIleen in de "Bijdragen" gelegenheid tot publiceeren,
ook in haar ,,] aar boekj es"treft men verscheidene stukjes over vogels
aan, merkwaardigerwijze zijn deze echter in hoofdzaak door SCHLEGEL,
VAN BEMMELEN en VERSTER geschreven! Pas bij het 50-jarig jubileum,
in 1888, komen de Amsterdamsche vogelkundigenaan het woord.
Dan geeft MAX FURBRINGER (1846-1920) zijn" Untersuchungen ZUf
Morphologie und Systematik der Vogel" in het licht, terwijl
daarnaast ill het eigenlijke gedenkboek de "N aamlij st van in N ederland in den vrijen natuurstaat waargenomen Vogels" van
H. KOLLER verschijnt. Het doet wat eigenaardig aan deze beide publicaties in een adem te noemen, want FURBRINGER heeft ons hier in twee
dikke deelen een klassiek werk gegeven, waarin zeer belangrijke nieuwe
inzichten over de verwantschap en afstamming van de verschillende
vogelvormen (o.a. van de Ratitae) ontwikkeld worden. KOLLER'S lijst
daarentegen geeft een opsomming van de vogels, die in de bijzondere
coIlectie "Nederlandsche Dieren" (Fauna Neerlandica) aanwezig waren.
Helaas heeft KOLLER, die als adjunct-conservator en praeparateur aan
"Artis" verbonden was, deze lijst met zeer nauwkeurig samengesteld
of gecorrigeerd, want afgezien van een enkele drukfout is in bijna
150 gevaIlen de datum, de vindplaats of het geslacht onjuist weergegeven.
Om nog kort op FURBRINGER terug te komen - in de inleiding is
reeds gezegd, waaromhier niet uitvoerig op zijn werk zal worden ingegaan - deze jonge medicus werd in 1879 naar ons land geroepen ten
einde aan deuniversiteit van Amsterdam den leerstoel in de anatomie
*)' Hieronder bevindtzich ook een beschrijving met plaat van Carrutus Lidthi,
de mooi-gekleurde gaai, die BONAPARTE op 1 Mei 1850 te Utrecht in het kabinet van
VAN LWTH DE ]EUDE ontdekte.
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te bezetten. FURBRINGER had in zijn gymnasiumtijd te Gera een uitgesproken belangstelling voor vogels getoond en hij zou te Jena zeker
wiskunde en natuurwetenschappen zijn gaan studeeren, als CARL GEGENBAUR hem niet had overgehaald de medische studie te kiezen en zich in
de vergelijkende anatomie te bekwamen. Negen jaren is FURBRINGER te
Amsterdam gebleven, toen keerde hij(in 1888) naar Jena terug, waar hij
de opvolger werd van OSKARHERTWIGen ten slotte ishij in 1901 te
Heidelberg zijn beroemden leermeester GEGENBAUR opgevolgd.
Te Amsterdam werkte FURBRINGER onder zeer gunstige omstandigheden; hij was in contact gekomen met G. F. WESTERMAN en deze had
hem in zoodanige mate zoologisch materiaal uit "Artis" ter beschikking
kunnen steIIen, dat het voor een groot deel daaraan te danken is,dat
FURBRINGER'S "opus magnum" zulk een omvang heeft aangenomell.
In navolging van Amsterdam hebben ook Rotterdam en DenHaag
resp. in 1857 en 1863 een dierentuin gekregen, terwijl te Utrecht een
dergelijke tuin gedurende een aantal jaren in "Tivoli" was ondergebracht. Voor enkele particuliere menagerieen in deze eeuw zie men
Aant. 38.
Aan de musea, die bij de meeste van deze dierentuinen werden ingericht, zijn in den loop der jaren doorschenking of erfstelling belangrijke vogeIcoIIecties van particulieren vermaakt. Zoo kwam de Rotterdamsche Diergaarde in 1882 in het bezit vande frame verzameling van
J. E. CRIELLAERT 39, terwijl de collectie in Den Haag uit verschillende
verzamelingen was samengesteld, o.a. uit die van den majoor b. d. cavalerie E. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.
Nu wij toch over verzamelingen schrijven, willen wij er nog enkele
noemen, die zich elders in het land bevonden, t.W.:
de collectie van Prof. Dr. THEODOOR GERARD VAN LIDTH.DE JEUDE
(8 J uli 1788-23 Dec. 1863) te Utrecht, waarin o.a. de collecties van DRAAK
en KLINKENBERG opgenomen waren; later is deze verzameling grootendeels door het Britsch Museum aangekocht;
de collectie van de Gebr. A. en F. VAN DIJCK te St. Michielsgestel
(N.-Br.), welke in de jaren 1850-1880 bijeengebracht werd en ten slotte
uit ± 2000 exemplaren bestond. Zij is later beland in hetklein-seminarie
"Beekvlied" ter plaatse, waa.rzij in den Tweeden Wereldoorlogernstig
gehavend werd. Na den oorlog is het restanr opnieuw opgesteld; schrijver dezes heeft de verzameling op 8 Dec. '48 bezichtigd en kunnen
constateeren, dat nog een belangrijk gedeelte gespaard is gebleven,
w.o.het exemplaar van Cursorius cursor, da.t in 1876 op de Oirschotsche
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heide werd buitgemaakt. De mededeelingen omtrent de oorspronkelijke
grootte van de coIlectie (± 4000 stuks 1) en haar verspreiding na den
dood van de eigenaars (BENTHEM 1941), achtte de tegenwoordige
beheerder van de verzameJing, de Eerwaarde heer H. W. TH.
KNIPPENBERG, onjuist;
de coIlectie van LAMBERT C. H. VAN DEN BOGAERT (± 1835 - 3 Mei
1911) te 's Hertogenbosch,die vooral veel vogels uit de moerassige
streek bij Vlijmen bevatte. Helaas waren deze vogels, die de eigenaar
aIle zelf had opgezet, niet voorzien van etiketten met opgaven over hun
herkomst. De verzameling is later overgegaan in het bezit van het
Instituut St. Louis te Oudenbosch; zij bevatte o.a. de. eenige exemplaren van Himantopus himantopus en Glareola pratincola, die destijds uit
ons land bekend waren.
Van minder belang zijn:
de coIlectie van N. GROENEWEGEN te Haarlem (o.a. vermeld in de
"Bouwstoffen", dl. 2, p. 288), die na het overlijden van den eigenaar in
1860 werd verkocht en verspreid is geraakt;
een tweetal verzamelingen in .de provincie Utrecht, t.W. een van
Jhr. J. C. MARTENS (1817-1872) te De Meern en een van de Dames
WILLINK VAN COLLEN, die op het huis "Gunterstein" te Breukelen
bewaard werd; beide coIlecties zijn later aan hetZoologisch Museum te
Amsterdam ten geschenke gegeven;
de coIlectie vanhet "Genootschap ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen" ("hetPhysika") te Zutphen, bijeengebracht door den
instrumentarius en bibliothecaris GRONEMAN in de jaren 1817-1882
(d. Lev. Natuur 7, 1902, p. 20).
Het aanleggen van een coIlectie opgezette vogels vergde altijd wel vrij
wat ruimte, maar veel ge~d behoefde men er destijds nog niet aan te
spendeeren. Zoo maakt by. het "Genootschap ter bevordering der
Natuurlijke Hist,orie" te Groningen in 1825 bekend, dat het de inheemsche vogels opgezet kan leveren: de groote voorfO.75, de kleine voor
f 0.50. Een kwarteeuw later zijn de prijzen al iets gestegen; dan adverteert G. H. W. VAN DEN BERGH te Rotterdam in "Naumannia" (Bd.2,
Heft 3, 1852), dat hij de huiden van ruim 70 vogelsoorten in voorraad
heeft; de prijzenvarieeren vanfO.75 totf 4.-; aIleen voor de C)gnussoorten moet men f 7.-, voor een Krooneend f 8.- betalen. VAN DEN
BERGH'S prijzen worden dus niet slechts door de grootte van den
vogelbepaaId~ ook zeldzaamheid en handelswaarde zijn daarin verdisconteerd. Zoo staat by. de Snor voorf1.80 in de lijst genoteerd, terwijl
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de Groote Karekiet f 1.- kost. Dat men voor een Fuut f 4.- moest
betalen, tegen slechts f 1.- voor een Meerkoet, zal wel aan de marktwaarde van futenbont te wijten zijn. Meer bijzonderheden zijn vermeld
in Aant. 40.
Al ging de beoefening van de ornithologie in de 1ge eeuw bijna altijd
gepaard met het aanleggen van een collectie opgezette vogels, toch
hebben wij ook aan niet-verzamelaars belangrijke gegevens te danken.
Van hen moeten wij er hier twee noemen, t.W. Dr. G. A. VENEMA en
Mr. ]. HERMAN ALBARDA.
GERARD AZINGS VENEMA (26 Maart 1808 - 30 Nov. 1873) was niet
direkt een ornitholoog van professie, maar wij willen hem niet voorbijgaan, omdat hij eenige publicaties over vogels van Iocaal belang heeft
nagelaten. VENEMA was op zijn 18e jaar turfmeter en had zich door zelfstudie opgewerkt tot lid der Provindale Staten en burgemeester van
Winschoten. Daar hij een werkzaam aanded had in de kanalisatie van de
provinde Groningen en bij de verdeeling van de markegronden van
Westerwolde, kende hij deze landstreek door en door. Hij had daarbij een
open oog voor de natuur, wat blijkt uit de verhandelingen, die hij schreef,
o.a. over den Dollard (samen met ACKER STRATINGR) en over het eiland
Rottum en de daar voorkomende vogels. Van zijn bekende opstellen over
de eenden, de ganz~n en de zwanen in het "Album der Natuur" zijn de
beide laatste na zijn dood verschenen. In 1864 werd hem door de Groninger universiteit de doctorstitel in de wis- en mituurkunde honoris causa
verleend.
De andere, eenigszins geIsoIeerd wonende natuurliefhebber was
JORAN HERMAN ALBARDA (24 Juni 1826 - 7 Juli 1898), een Fries, die zijn
geheele leven te Leeuwarden heeft doorgebracht en die in verschillende
ambten zijn geboortestad en gewest gediend heeft. Zijn vader was jurist
en zoo kwam het, dat ook HERMAN in Sept. 1842 naar Groningen trok om
er rechten te gaan studeeren. Nadat hij in Juni '47 op stellingen was gepromoveerd, keerde hij naar de Friesche hoofdstad terug. Hier oefende
hij eerst de advocatuur uit, maar al spoedig kwam hij als substituutoffider bij de rechtbank. In 1854 trouwde hij met een dochter van den
president van het Gerechtshof en twee jaar later, toen hij nog maar 30
jaren oud was, werd hij gekozen tot lid van de Provindale Staten en nog
eenige jaren later werd hij Gedeputeerde, welke functie hij tot 1886 heeft
bekleed.
Op ornithologisch gebied liet ALBARDA aanvankelijk weinig van zich
hooren, maar in 1866 schreef hij voor de "Bouwstoffen" (dL 3, pp. 298-
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Het Horstermeer, vroeger ook wel Overmeersche meer genoemd, met de
verveningen ten Oosten van de Vecht. Fragment van het kaartblad Utrecht
(nr. 31) uit den Atlas v. d. Topographische en Militaire kaart v. h. Koningrijk
der Nederlanden, 1 : 50000. (Verkend 1850, gegraveerd 1854).
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333) een "N aamlijst der in de prqvincie Friesland in wilden
staat waargenomen vogels", waaruit blijkt, dat deze diergrqep al
lang zijn belangstelling had en dat hij de avifauna van "it Heitelan" goed
kende. In 1884 wordt deze naamlijst onder denzelfden titel en met
slechts geringe wijzigingen, nogmaals door hem uitgegeven; In 1885
begint hij met het publiceeren van zijn jaarverslagen over de "Orni thologie van Nederland", waaraan verscheidene waarnemers medewerkten, o.a. A. A. VAN BEMMELEN, M. A. BRANTS, ED. BLAAUW,
F. E. BLAAUW, J. BUTTIKOFER, P. C. C. DUYZEND, H. W. DE GRAAF,
TH. NIEUWENHUYSEN, K. N. SWIERSTRA, K. BISSCHOP VAN TUINEN
en later ook R. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, C. KERBERT,
L. C. H. VAN DEN BOGAERT en A. E. H. SWAEN.
De publicatie van deze overzichten heeft hij tot zijn dood in 1898
voortgezet, waama SNOUCKAERT zijn opvolger werd. Ten slotte verscheen in 1897 zijn bekendste werk, getiteld "Aves Neerlandicae",
dat in beknopten vorm een overzicht geeft van de avifaun,avan ons
geheele land.
ALBARDA had niet aIleen belangstelling voor vogels, hij was ook een
kenner van planten en insecten. Zoo droeg hij by. talrijke gegevens bij
voor de entomologische overzichten van DE GRAAF e.a. in de "Bouwsto±fen". Verder was ALBARDA een ijverig lid van het groene gilde;
speciaal ging hij graag ter jacht op watersnippen, waartoe destijds in
de omgeving van Leeuwarden volop gelegenheid bestond. Hij maakte
de jacht tevensdienstbaar aan de omithologie door zijn collega-jagers
voor te lichten of hun aandacht te vragen voor bepaalde vogels. Daartoe
schreef hij herhaaldelijk korte opstellen in de eerste jaargangen van
"De Nederlandsche Jager".
Ten aanzien van zijn jaarverslagen doet SNOUCKAERT opmerken, dat
ALBARDA als chroniqueur van de voomaamste avifaunistische bijzonderheden soms te goed van vertrouwen was en te weinig critisch, waardoor
hij de wetenschap helaas met een aantal onjuiste gegevens heeft, belast.
ALBARDA had "het uiterlijk van eenEngelschen squire" (Plaat XVIII); hij
was gul van aard; zijn "Naamlijst" van 1884, die hij prive had uitgegeven, deed hij aan zijn vrienden cadeau, die ook menige zeldzame vogel
van hem mochten ontvangen, want ALBARDA had er een gewoonte van
gemaakt om het bij de poeliers te Lee~uwarden aangevoerde wild door te
zien. Zoodoende wist hij enkele eenden-hybriden, de zeldzame Aziatische Goudpluvier(Pluvialis dOlJJinica fulva) en ook de Dunbekwulp
{NulJJenius tenuirostris) in handen te krijgen. Een vogelcollectie heeft
hij derhalve niet nagelaten; zijnbibliotheek is in Febr. 1899 te Amhem
<bij de .firma GOUDA QUINT) verkocht.
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Als laatste vogelkundige uit de 1ge eeuw willen wij hier FRIEDRICH
HERMANN OTTO FINseR (8 Aug. 1839 -31 Jan. 1917) opnemen, die
tweemaal in zijn veelbewogen leven (van 1861-1864 en van 1898-1904)
aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden verbonden
is geweest. OTTO FINSCH, die te Warmbrunn in Silezie werd geboren,
was op ± 22-jarigen leeftijd door SCHLEGEL'S toedoen naar Leiden
gekomen en er als assistent bij het museum te werk gesteld. In het eerst
ging zijn belangstelling vooral uit naar de papegaaien, over welke groep
hij een uitvoerige monographie: "Die Papageien" (2 dln., bijna
1600 pp.!)schreef, die in 1867/1868 verscheen. FINSCH had Leiden toen
reeds verlaten,want in 1864 was hij benoemdtot conservatoraan het
natuurhistorisch-ethnologisch museum te Bremen, waar hij zich vooral
op de ethnologie (die in hooge mate zijn belangstelling had) toelegde.
Hij maakte verscheidene groote reizen, o.a. naar Amerika, West-Siberie, •
de Stille Zuidzee en heeft in 1884 voor Duitschland een deel van NieuwGuinea, het latere Kaiser Wilhelmsland, in bezit genomen. Deze omzwervingen brachten hem, zooals SNOUCKAERT (1929) doet opmerken, wel
veel roem, maar weinig geld, zoodat FINSCH in 1898 gaarne in aanmerking k'wam voor de conservatorsplaats aan het Rijksmuseum, die door
de benoeming van BUTTIKOFER tot direeteurvan de Rotterdamsche
Diergaarde was open gekomen. Hij heeft toen opnieuw een aantal jaren
te Leiden vertoefd, maar het catalogiseeren begon hem na eenige jaren
te verdrieten en toen hij in 1904 de kans kreeg zich opnieuw aan zijn
geliefde ethnologie te wijden, vertrok hij naar Brunswijk, waar hem het
directeurschap van de volkenkundige afdeeling van het Stedelijk
Museum was aangeboden. Toen de oorlog van 1914-19J8 uitbrak, was
hij een der velen, die geen oogenblik twijfelden aan een gunstigen uitslag
voor de Centrale Mogendheden. Hij stierf in 1917 en hem is dus de teleur.stelling in zijn verwachtingen en de wetenschap van het verlies der
Duitsche kolonien bespaard gebleven. Zijn ornithologische verhandelingen, die hij gedeeltelijk in samenwerking met GUSTAV HARTLAUB
schreef, hebben betrekking op de vogels van Afrika, Ned.-Indie,
Polynesie, Siberie, enz. FINSCH heeft degenen, die na hem kwamen, niet
in het onzekere gelaten ten aanzien van zijn prestaties; hij heeft tweemaal
(in 1876 en 1899) een overzicht van zijn geschriften en de resultaten van
zijn reizen laten drukken.
Er moeten nu nog enkele illustrators van vogelboeken genoemd worden, die in de 1ge eeuw van zich deden spreken.
Wij hebben gezien, dat TEMMINCK voor het illustreeren van zijn orni-
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thologische plaatwerken zich van de medewerking had verzekerd van
eenige Fransche vogelschilders, t.w. van J. G. PRETRE en PAULINE DE
COURCELLES (later Madame KNIP geheeten) ; de platen, diems supplement op het "Manuel d'Ornithologie" verschenen, waren van de hand
van JOHANN CARL WERNER, die eveneens te Parijs werkte. SCHLEGEL
illustreerde zijn geschriften meestal zelf, maar voor de platen van de
"Traite de Fauconnerie" had hij den jortgen Duitschen dierenschilder
JOSEPH WOLF (1820-1899) uitgekozen, wiens bijzondere talent hem was
opgevallen. WOLF heeft in verband met deze opdracht korten tijd in
Nederland verblijf gehouden; in 1848 vertrok hij naar Engeland, waar
hij te Londen als illustrator van de publicaties van de Zoological Society,
de British Ornithologists' Union enz. volop emplooi yond en zich tot
'. de bekendste' dierenschilder van zijn eeuw heeft ontwikkeld 41.
WOLF'S voorbeeld heeft navolging gevonden bij een tweetal Nederlandsche dierenteekenaars. In de eerste plaats bij JOSEPHSMIT, die in 1837
. te Lisse geboren was en die in 1866 het vaderland verliet om in dienst
te treden van de zoo juist genoemde Zoological Society. SMIT werkte
daar ook voor particulieren, zooals den Duke of BEDFORD, Lord ROTHSCBILD en E. SELOUS. Verder leverde hij o.a. de platen voorScLATER-&
SALVIN'S "Exotic Ornithology" (1866/1869), dat als eeo voortzetting op de werken van D' AUBENTON, TEMMINCK/LAUGIER en DES
MURS kan worden beschouwd en dat de afbeeldingen van ruim 100 neotropische vogelsoorten bevat.
1vGsschien me~r nog dan op vogels, legde SMIT zich toe op het teekenen
van zoogdieren. Hij werkte daarbij nauw samen met WOLF, zooals by.
blijkt uit de platen, waarmede "The Book of Antelopes" (1894-1900) is
geillustreerd; deze platen zijn in vele gevallendoor WOLF ontworpen
en door SMIT op steen geteekend, gelijk uit de aanduiding "Wolf del.,
Smit lith." blijkt. SMIT, die na WOLF'S dood de belangrijkste zoogdierschilder was, is zeer oud geworden en pas in 1930 op 93-jarigen leeftijd
te Cobden Hill, Radlett (Hertfordshire) overleden.
Meer bekendheid geniet ongetwijfeld JOHANNUS GERARDUS KEULEMANS (8 J uni 1842 - 29 Maart 1912), een Rotterdammer van geboorte, die
circa 40 jaar lang vrijwel uitsluitend vogels heeft geteekend. KEULEMANS
ging op jeugdigen leeftijd naar Leiden, waar hij gedurende eenige jaren
(1864-1868) de betrekking van assistent aan het Rijksmuseum van
. Natuurlijke Historie vervulde. In die jaren maakte hij vermoedelijk ook
de korte verzamelreis naar de Kaap-Verdische eilanden en West-Afrika,
waarover hij in het Nederl. Tijdschr. voor de Dierkunde (dl. 3, pp. 363401) heeft bericht. Zooals reeds gezegd, is ook KEULEMANS naar Engeland
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getrokken, omdat hijdaar me,eropdrachtentegemget k01).ziep. Toeyal~ig
beg~:>n in het jaar van zijn vertrek (1869) zijn eerstegroo,te werk, "Onze
vogels in huis en tuin", hier te lande te verschijnen. Deze uitgave
groeide uit tot 3 deelen met tezamen 200 platen, waarvan er ruim 120 betrekking hebben op onze inlandsche vogels, speciaal op de zangvogels;
op de overige platen zijn exotische vinkjes, wevervogels, kakatoes, parkieten, duiven- en hoenderrassen afgebeeld, die tot de meest yoorkomende soorten behooren, welke destijds in de kooi of in den hoenderhof
werden aangetroffen. KEULEMANS schreef ook den tekst vandit werk,
waaruit blijkt, dat hij met verschillende van de afgebeelde zangvogels
dagelijks omgang had; sommige hield hij in de kooi, andere, zooals
Grauwe Vliegenvanger en Zwarte Mees vlogen vrij in zijn kamer rond
·en zuiverden die van vliegen enz.; een zeer mak exemplaar vanParus ater
sliep 's nachts zelfs in een rol teekenpapierI Met de Nederlandsche vogelllamen kon hij in sommige gevallen niet accoord gaan; hij bedacht zelf
.andere, met hetgevolg, dat de. betreffende .soorten onder hoogst ongebruikelijke namenin zijn werk gei:ntroduceerd worden, cf. Winterkoning
voor Regulus regulus, Sluiper voor Troglo4Jtes troglo4Jtes, Slagtervoge1 voor
Lanius collurio, Heidezanger voor Locustella naevia enz. In Engeland viel
.zijn werk zoo in den smaak, dat hem al spoedig het illustreeren van
.allerlei groote werken werd opgedragen; bovendien was hij als vaste
teekenaar verbonden aan verschillende periodieken, i,c. aan "The Ibis",
aan de "Novitates Zoologicae" van het Tring-Museum en aande "Pro.ceedings" en "TransacLlons" van de Zoological Society of London.
Van de werken, die door hem gei:llustreerd werden,zouden wij kunnen
noemen: BULLER'S History of the birds of New Zealand (1872/1873), de
Catalogue of the birds in the British Museum, vols. 1-13, 1874-1890,
DRESSER'S Historyofthe birds of Europe (9 vols., 1871/1881), GODMAN'S
Monograph of the Petrels (1907/1910), LEGGE'S History of the birds of
Ceylon (1878/1880), MARSHALL'S Monograph of the Capitonidae (1870/
1871), MIVART'S Monograph of the Lodes (1896), ROTHSCHILD'S
Avifauna of Laysan (1893/1900), ROWLEY'S Ornithological Miscellany
(1876/1878), SALVIN & Du CANE GODMAN: Biologia Centrali-Americana,
Aves (1879/1904), SCLATER'S Monograph of the jacamars and puffbirds
(1879/1882), SEEBOHM'S Geographical distribution of the Charadriidae
(1887) en Monograph of the Turdidae(1898/1902) en SHARPE'S Monograph of the Alcedinidae (1868/1871). Voor andere werken, i.c.
HENNICKE'.S jubileum-uitgave van NAUMANN'S Naturgeschichte der
Vogel Mitteleuropas (1896/1905), Lord LILFORD'S Coloured figures of
the birds of the British Islands (1891/1897), KOENIG'S Avifaillla Spitz-
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PLAAT XX

Groote Trap (Otis tarda L.)
Foto naar de gekleurde plaat van ]. G. KEULEMANS, geteekend voor
DRESSER'S "History of the birds of Europe". Vol. VII, pI. 508.
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PLAAT XXI

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus (Temm.» en Goudhaantje (Regulus
regulus (L.»
Foto naar de gekleurde plaat van]. G. KEULEMANS, geteekend voor DRESSER'S
"History of the birds of Europe". VoL II, pI. 72.
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bergensis (1911), ROTHSCHILD'S Extinct Birds (1907) enz. droeg hij slechts
een gedeelte van de platen bij. MATHEWS (1912) kon dan ook terecht
getuigen, dat gedurende de jaren 1870-1900: "scarcely any ornithological
work of importance was complete without ,illustrations by Keulemans' ... "
Ongetwijfeld verstond KEULEMANS de kunst om de vogels natuurgetrouw weer te geven, al mag hier wel worden vermeld, dat hij in het
afbeelden van de Passeres een grootere volmaaktheid bereikte dan in zijn
teekeningen van de Non-Passeres. Twee specimina van zijn kunnen
vindt men hier op de Platen XX en XXI gereproduceerd.
Behalve begaafdheid als teekenaar had KEULEMANS een uitgesproken
aanleg voor talen, waarvan hij er vijf vloeiend sprak. Dit kwam hem bij
zijn lust tot reizen - hij bereisde bijna geheel Europa ~ goed van pas.
Zijn voornaamste ontspanning yond hij evenwel in de muziek; daarbij.
luisterde hij niet alleen graag naar het spel van anderen, maar hij was ook
zelf een goed cellist. Wanneer wij zijn levendige vogelfiguren bekijken,
is het voor ons moeilijk te rijmen, dat deze zijn voortgebracht door een
geheel in zichzelf gekeerd man, iemand die zich in latere jaren met passie
aan het spiritisme wijdde en over dit onderwerp ettelijke bijdragen
publiceerde. Toch was KEULEMANS geen menschenschuw vrijgezel; hij
trouwde tweemaal en liet negen kinderen na!
Door het droogmaken van plassen en het inpolderen van buitendijksche gronden zijn in de 1ge eeuw verscheidene bekende broedplaatsen
verdwenen. De glorie van het Schollevaarseiland was in 1864,
toen HARTING er een bezoek bracht, al zoo goed als verdwenen en tien
jaar later was van deze broedplaats niets meer terug te vinden: na het
tot stand komen in 1842 van den Zuidplaspolder (4572 ha), heeft men in
1874 de Nieuwerkerksche plassen c.a. drooggemalen en is de Prins
Alexanderpolder (2875 ha) ontstaan. Een overzicht van den ouden
toestand, zooals die omstreeks 1820 bestond, vindt men op de gekleurde
kaart van SCHOLTEN (Plaat IX) weergegeven. Intusschen wordt in de
jaren 1850-1880 melding gemaakt van een broedkolonie vanAalsc~()l~
vers, Lepelai"rs--eu"Purperrdgers in het Horstermeer bij Vreelanda. d~
\teclit" (PIaar'XIXrTIe"scruTcIer"WILLEM ROELOFS (1822-1897), die deze
broedplaats in 1879 herhaaldelijk heeft bezocht, geeft er een goede beschrijving van; hij verbaast zich er over, dat Aalscholvers en Lepelaars
"twee zulke uiteenloopende dieren, zoo dicht in elkanders nabijheid,
dezelfde plaats tot woning hebben uitverkoren en de weinig weerbare
lepelaars de nabijheid der gulzige aalscholvers niet schijnen te vreezen."
ARDEA
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VAN BEMMELEN (1866) deelt onsin de "Bouwstoffen" (dl. 3, pp. 414
(5141)-532) eenige bijzonderheden mede over de exploitatie vandeze
broedkolonies, waaruit men kan opmaken, dat daar degrootste roofbouw
gepleegd werd, die zich denken laat. Vijftien jaar geleden, schrijft hij
(d.i. dus omstreeks 1851), broedden er ruim 1000 paar Aalscholvers,
circa 70~Ea:!:!~!~!g}l:lJ:L(d,:tle{!~~!~~~e,q,e::1}~,{i,;".P/:f!Pf!!!!',c::2en circa 1000 paar
Lepelaars. Het grootste aantal eieren, dat men toen in een week tijd vergaarde, bedroeg 800 reigereieren (beide soorten), 1100 aalscholvereieren
en (midden in den broedtijd) zelfs 1600 lepelaareieren. Het rapen van
deze eieren geschiedde steeds tweemaal per week, op W oensdag en
Zaterdag, waarmede men tot laat in het seizoen voortging. Vandaar dan
ook, dat omstreeks 1865 het aantal vogels aanmerkelijk verminderdwas:
Aalscholver en Lepelaar waren beide tot eenige honderden paren
teruggeloopen en de vermindering der beide reigersoorten was overeenkomstig. Onder die omstandigheden was het voor de vogels dan ook
bijna als een geluk te beschouwen, dat de vernieuwde plannen tot droogmaking van het 620 ha groote Horstermeer (die cultuurtechnisch tot
een volslagen mislukking hebben geleid) in 1883 werden uitgevoerd.
Wij willen hier nog in herinnering brengen de aquarel van ROELOFS,
waarop een gemengde broedkolonie van Aalscholvers en Lepelaars is afgebeeld; deze is een aantal jaren geleden gereproduceerd in "De Levende
Natuur" (jrg.43, 1939, p. 343) en in VAN ZINDEREN BAKKER'S boek
over het Naardermeer (1942). Hoewel ik de veronderstelling, dat deze
,/,/77 aquarel de broedkolonie in het Naardermeer weergeeft, niet beslist kan
tegenspreken, lijkt het mij toch, gezien ROELOFS' hierboven geciteerde
. opmerkingen, meer waarschijnlijk, dat zij op de kolonie in het Horstermeer betrekking heeft'.
Belangrijke aanvullende bijzonderhedenover onze lepelaarkolonies:
danken wij verder aan enkele Engelschen, nl. aan P. L. SCLATER en H.
SEEBOHM. SCLATER bezocht in 1867 het Schollevaarseiland, ~_~~7~
(met W. A. FORBES) het Horstermeeren in 1898 een niet nader genoemde
brbedplaatS:'~-~;'-;'~;:~~h~nf~k"hetiwanenwater
l; §EEBOHM ~~l~} 8~Q:..
de kolonievan het !1c>:sterllleer. Eenige aanhalingen uit beider reis-'
ve~slag~;;~zir~1~lGnt:"42'opge'nomen.
/
Een knap overzicht van de voormaHge broedplaatsen van den
Lepelaar treft men aan in THIJSSE'S boek "Het intieme leven der vogels'"
(1906), terwijl de reeds genoemde aanteekeningen over het Zwanenwater, die H. W. DE GRAAF naliet, betrekking hebben op een tweetal
excursies, die hij resp. op 10 Mei 1893 en 4 Juni 1897 naar Callantsoog
maakte en op gegevens van den jachtopziener H. BLEYENDAAL.
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Wanneer er sprake was van de broedkolomes der groote moerasvogels,
werd in de literatuur tot dusverre aIleen van de veenplassen in Schieland
en de Vechtstreek meldinggemaakt. ALBARDA (1866) is de eerste, die
onze aandacht vestigt op de overeenkomstige terreinen in CentraalFriesland, nl. de veenderijen tusschen Oldeboorn-Eernewoude-Oudega
(Small.) - Boornbergum en Beets. Weliswaar werden daar geen broedkolonies van Aalscholvers, Lepelaars en Purperreigers gevonden, maar
de zgn. Kraanlanden en de Boornbergumer petten, die middemn het
genoemde complex gelegen zijn, herbergden omstreeks 1850 toch ettelijke "Hoanskrobbers" (Circus aeruginosus en C. pygargus) *), terwijl er
zich sedert 1819 een klein aantal Grauwe Ganzen (Anser anser) gevestigd
had, totaal ± 30 stuks. Over de moerassige terreinen in het Zuidoosten
van de provincie, in de omgeving van Heerenveen en W olvega, vernemen wij evenwel niemendal en hetzelfde geldt voor de plassen en veenderijen van Noordwest-Overijssel.
Trouwensook over de kolomes van meeuwen en sterns op de eilanden
zijn in de 1ge eeuw slechts luttele gegevens beschikbaar; aIleen over
Rottum worden wij in de jaren1840 tim 1870 door verschillende bezoekers uitvoerig ingelicht **). Deze bezoekers, t.W. COHEN 1840, MEURSINGE 1853, ALTUM 1862, VENEMA 1869 en DROSTE-HuLSHOFF 1869,
ontleenden hun gegevens over den vogelrijkdom echter allen aan de
schattingen van den strandvoogd. Deze was van meening, dat er op zijn
eiland (dat omstreeks 1867 "binnen den buitenteen der duinen" een
oppervlakte van 140 ha bezat) de volgende aantallen vogels broedden:
Larus argentatus 7000 paren, Tadorna tadorna 400 paren (in kunstholen),
Sterna sandvicensis 3000 paren, Sterna hirundo 2000 paren en Haematopus
ostralegus 200 paren. Verder een klein aantal Sterna albifrons en Anas
pJaryrrynchos, een 10-tal Philomachus pugnax en ten slotte Motacilla flava
en alba, Emberiza schoeniclus en Corvus corax ***).
Wat de andere Waddeneilanden betreft, op Texel werden de buitendijksche gronden tusschen het Eyerland en den polder Waal-en-Burg in
1835 ingedijkt; de polder "Het Noorden" volgde in 1875. Over de bedijkingen op de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden is met betrekking
*) Aangezien ALBARDA (1866) Grauwe en Blauwe Kuikendief verwisselde,
hetgeen hij in 1885 (Tijdschr. Ned. Dierk. Ver., serie 2, dl. 1, p. 58) rectificeerde,
heeft het onder Circus cyaneus medegedeelde (cf. 1866, p. 203 (303!) ) dus op Circus
pygargus betrekking.
**) De aanteekeningen betreffende de avifauna van Terschelling, die VAN MusSCHENBROEK in 1879 publiceerde (Tijdschr. Ned. Dierk. Ver., dl. 4, pp. 168c173),
verraden zulk een gebrek aan kennis, dat zij practisch onbruikbaar zijn..
***) Een ravenpaar broedde er op de kaap; dit paar was in 1867 vermoedelijk al
verdwenen (d. DROSTE-HuLSHOFF 1869, p. 116).
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tot de vogels weinig bekend; door het graven van den Nieuwen Waterwegging in 1870 een duinplas verloren, maar het groene. strand en de
uiterste duinen van den Hoek van Holland werden, ten voordeele van de
vogels, van het vasteland gelsoleerd.
Onze directe voorgangers
uit het laatst van de 1ge en de eerste drie decennia van de 20e eeuw
(± 1880-± 1930).
]. BUTTIKOFER - R. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG - JAC. P.
THI]SSE - schisma in de N.O.V. - J. RrTZEMA Bos - A. A. VAN PELT
LECHNER - F. E. BLAAUW - E. D. VAN OORT - G. WOLDA - A. E. H.
SWAEN - ]. L.F. DE MEYERE - vogelteekenaars: TH. VAN HOYTEMA, JAN
VAN OORT en M. A. KOEKKOEK - praeparateurs en vogelfotografen: P. L.
STEENHUIZEN, R. TEPE en A. BURDET - vogel-poezie - OUDEMANS' Dodostudien - KRUIMEL'S proefschrift - polder "Het Noorden" op Texel Naardermeer aangekocht als natuurreservaat.

Tegen het einde van de 1ge eeuw openden zich voor de vogelkundigen
nieuwe perspectieven. De geschriften van HEIMANS en THI]SSE hadden
een plotselingen opbloei van natuurliefde doen ontstaan, waarvan ook de
ornithologie haar deel kreeg. Een meer gedifferentieerde vraagstelling
ontwikkelde zich: naast de museum-ornithologie, die zich o.a. op het
onderzoek van de geographische vormen ging toeleggen, ontstond een
streven, dat men later met den naam "veld-ornithologie" zou aanduiden
en dat de aandacht vroeg voor den levenden vogel in de vrije natuur.
In aansluiting hierop heeft ook de avifaunistiek, waarbij men tot inventarisaties en tellingen overging, een groote vlucht genomen.
Vooral de ontwikkeling van de optische instrumenten (waardoor de
prismakijker de plaats ging innemen van het geweer) heeft de beoefening
van de veld-ornithologie in hooge mate bevorderd en een zeer groot
aantal amateurs aangetrokken. Dientengevolge werd "het waarnemen
van vogels" niet aIleen populair, maar bestond er ook gevaar voor een
zekere inflatie, waarbij de wetenschap tot natuursport dreigde te degradeeren.
Het spreekt haast van zelf, dat de toename van het aantal natuurliefhebbers de oprichting van enkele nieuwe vereenigingen met zich mede
bracbt: verscheidene plaatselijke natuurhistorische organisaties zagen het
licht, waaruit op 27 Dec. 1901 door fusie de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging ontstond. Ook de liefhebbers van vogels sloten
zich aaneen en op 30 Maart 1901 kwam de "Nederlandsche Ornithologische Vereeniging" tot stand.
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Als reactie op den "vogelmoord" ten behoeve van keuken en veerenmode werd het ~treven tot vogelbescherminggeboren, dat op 12 Dec.
1898 het aanzien gaf aan de "Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van Vogels". Deze orgamsatie, die haar bestaansrecht in den beginne ietwat eenzijdig met nut- en schade-argumenten
trachtte te moti-veeren, heeft zich vrij spoedig, meer zelfbewust, op het
standpunt gesteld, dat het behoud van een goeden vogelstapel tevens
beschouwd moet worden als een cultureele opgave van groote importantie.
De volgende omithologen, waarvan ik de meeste hebontmoet of
persoonlijk gekend *), zijn met aIleen getuige geweest van de bovengenoemde veranderingen; de meeste van h~n hebben daarin actief een
rol gespeeld.
Houden wij een chronologische volgorde aan, dan moeten wij eerst
onze aandacht schenken aan den persoon van JOHANN BUTTIKOFER
(9 Aug. 1850-24 Juni 1927), een Zwitser van geboorte, die hier te lande
in verschillende functies en in het vereenigingsleven een belangrijke
plaats heeft ingenomen. Aangezien BUTTIKOFER ook lange jaren voorzitter van de Nederlandsche Ornithologische Vereemging is geweest en
tevens het eerste eerelid,. willen wij zijn levensbeschrijving hier met
achterwege laten.
BUTTIKOFER stamde uit een onderwijzersgezin, dat te Ranfliih in het
Emmenthal (kanton Bern) woonde; hij was de oudste van talrijke broertjes en zusjes. Tot zijn 16e jaar bezocht hij de dorpsschool, vervolgens
ging hij een jaar naar de Berner Jura om de Fransche taal te leeren en
daarna bezocht hij van 1867 tot 1870 de kweekschool voor onderwijzers
te Hofwil. Zes jaar lang heeft de jonge BUTTIKOFER te Graswil voor de
klas gestaan, toen werd de drang om te reizen en de flora en fauna
van vreemde landen met eigen oogen te aanschouwen hem te sterk.
Hij nam ontslag als onderwijzer en reisde naar Bern, waar hij als praeparateur bij het natuurhistorisch museum werd aangesteld. Tegelijkertijd volgde hij enkele colleges bij Prof. THEOPHIL STUDER; in 1878
werd hij (op aanbeveling van Prof. RUTIMEYER) benoemd tot amanuensis bij het Rijksmuseum te Leiden. SCHLEGEL, die zich de energie en
reislust van den jongen Zwitser ten nutte trachtte te maken, stelde hem
voor zich toe te leggeD op de exploratie van West-Afrika, i.e. de Negerrepubliek Liberia, en zoo geschiedde. Van Nov. 1879 tot April 1882
*) Met SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG ben ik slechts eenmaal in correspondentie
geweest, met OUDEMANS, KRUIMEL en SIEBERS heb ik nimmer ccnig contact gehad.
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maakte BUTTIKOFER zijn eerste reis naar dit nog vrijwel onbekende land;
volkomen uitgeput door klimaat en ontberingen keerde hij na 3 jaren
terug, nadat zijn reisgenoot C. F. SALA hem reeds een jaar tevoren ontvallen was. Een verblijf in zijn geboorteland bracht hem er weer boven
op en in 1884, na SCHLEGEL'S dood, werd hij tot conservator voor de
vogels aan het Museum benoemd en kreeg hij gelegenheid om zijn gegevens uit te werken. In de jaren 1886-1887 volgde een tweede expeditie
naar Liberia, waarbij ditmaal F. X. STAMPFLI, die reeds eerder daarheen
was gegaan, hem ter zijde stond.
Zijn publicaties over de verzamelde vogels verschenen in de "Notes
from the Leyden Museum" (vols. 7-12), maar beter bekend is zijn reisverhaal "Reisebilder aus Liberia" (1890, 2 dIn.), waarin hij zijn
belevenissen schildert en uitvoerige bijzonderheden vermeldt over de
bevolking en de fauna. Ook aan de flora wijdt hij nu een hoofdstuk, hoewel SCHLEGEL, BUTTIKOFER's botanische belangstelling kennende, in
1879 contractueel met hem was overeengekomen, dat hij zijn aandacht
niet aan de planten zou schenken! In de jaren 1893-1894nam BUTTIKOFER
als zooloog deel aan de eerste Borneo-expeditie, tezamen met den geoloog
MOLENGRAAFF, den botanicus HALLIER en den officier van gezondheid
A. W. NIEUWENHUIS, een onderneming, die - gezien de uitstekende
voorbereiding en de medewerking van de autoriteiten - vergeleken met
de reizen naar West-Afrika, voor BUTTIKOFER als het ware een "Vergnugungsfahrt" vormde. Na zijn terugkeer van deze expeditie heeft de
universiteit van Bern hem tot doctor honoris causa benoemd. Zijn "Wanderjahre" waren nu ten dnde; nog tot 1897 wijdde hij zich aan de bewerking
van het op Borneo verzamelde materiaal en van vogelcollecties van elders,
die bij het Rijksmuseum binnenkwamen (d. Notes Leyden Museum,
vols. 13-21). Toen volgde zijn benoeming tot directeur van de Rotterdamsche Diergaarde, welke post door den dood van A. A. VAN BEMMELEN was opengevallen. Met groote toewijding en energie heeft BUTTIKOFER deze diergaarde gedurende 27 jaren beheerd en haar tot een der
belangrijkste zoologische tuinen van Europa gemaakt. In later jaren
interesseerde hij zich sterk voor de apen, zooals velen van ons' zich nog
wel zullen herinneren: de Rotterdamsche Diergaarde bezat een kwart
eeuw geleden een modern apenhuis en een uitzonderlijk fraaie collectie
van deze dieren, terwijl. van BUTTIKOFER'S hand ook enkele publicaties
over apen verschenen zijn 43.
Wij moeten BUTTIKOFER'S belangstelling voor de Nederlandsche avifauna niet afmeten naar het geringe aantal artikelen, dat hij daarover
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ARDEA 41, 1953

PLAAT XXIII

RENE CHARLES EDOUARD GEORGES JEAN
Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG
10 Mei 1857-20 Augustus 1936
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heeft geschreven, want wat hem aan merkwaardigs onder oogen kwam,
rapporteerde hij aan ALBARDA en later aan SNOUCKAERT, opdat die het
in hun jaaroverzichten konden verwerken. Daaraan is het te wijten, dat
wij hier slechts een enkelartike1 van hem kunnen memoreeren, t.w. zijn
verslag over de reigerkolonie in de voormalige Rotterdamsche Diergaarde (Ardea 3, 1914, pp. 9-13); over bijzondere exemplaren in de
diergaarde berichtte hij elders.
Talrijker zijnintusschen de rapporten en verslagen, die hijop het gebied van de vogelbescherming heeft uitgebracht. Want BUTTIKOFER
heeft practisch van de oprichting der "Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van V ogels" af voor betere toestanden op dit gebied geijverd en de genoemde vereeniging door de sentimenteele kinderjaren
heen geloodst. Zijn reislust, die hemo.a. in 1907 het Yellowstone Park
deed bezoeken, is hem zijn geheele leven oijgebleven; zij was mede
oorzaak, dat hij aan ettelijke intetnationale congtessen heeft dee1genomen
als vertegenwoordiger, betzijvan "Vogelbescherming", hetzij van de
N.O.V.
BUTTIKOFER (Plaat XXII) was niet alleen een vriend van dieren, hij had
ook voor zijn medemenschen vee1 over, een eigenschap, die hem in
Liberia reeds goed te pas was gekomen. Verder was hij een gezellig
causeur en tevenseen man van gezag, die in verschillende vereenigingen
een leidenderol heeft gespeeld. Vele jaren was hij zelfs voorzitter zoowel
van de N.O.V. (1911-1924) als van "Vogelbescherming" (1909-1924),
in welke functies hij geruggesteund werd door de beide DE BEAUFORT'S,
L. F. en W. H., die de respectievelijke secretariaten voerden.
In 1924, toen hij 74 jaar was, heeft BUTTIKOFER zich uit zijn vele
functies teruggetrokken, teneinde zijn laatste levensjaren in Bern te
kunnen doorbrengen. Maar gelijk hij v66rdien in de vacantie naar Zwitserland reisde, zoo kwam hij nu ieder jaar naar Nederland. Tijdens een
dier bezoeken, in Mei '26, kon hij op Texe1 het "Buttikofer's Mieland" in oogenschouwnemen, een vogelterrein van 6 ha,dat "Vogelbescherming" te zijner eere had aangekocht en daarna aan de "Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten" had overgedragen. In 1926/
1927 maakte hij nog een reis naar Ned.-Indie en ruim een maand v66r
zijn dood woonde hij te Lemmer de jaarvergadering van "Vogelbescherming" bij, ten bewijze van zijn trouw aan de idealen dier vereeniging.
Meer invloed op de ontwikkeling van de ornithologie inons land
hebben ongetwijfeld R. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG en
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JAC. P. THI]SSE gehad, dank zij hun talrijke geschriften, die van ± 1895
af verschenen zijn. Hoewel zij geen van beiden een officieele studie van
de zoologie hadden gemaakt - SNOUCKAERT was jurist, THI]SSE had
de kweekschool voor onderwijzers afgeloopen ~hebben zij zich tot
voortreffelijke kenners van de vogels ontwikkeld. SNOUCKAERT, die als
opvolger van ALBARDA jaarlijks zijn goed-verzorgde ornithologische
overzichten publiceerde, was jager- en museum-ornitholoog tegelijk.
Hij had een vogelverzameling en voelde zich vooral aangetrokken tot
subspecifiek onderzoek. Daartoe moest hij de vogels niet aIleen in de

Afb. 5. Vlaamsche Gaai, die bezig was een eikel te schillen, heeft dien onder zijn
scherpgeklauwde teenen uit laten glippen en kijkt hem nu met verbaasde blikken na.
(Dit: De Levende Natuur 9, 1905, pp. 244/245).

hand kunnennemen, maar er tevens voldoende van kunnen verzamelen.
THI]SSE daarentegen bestudeerde liever de gedragingen ("het intieme
leven") van de vogels in de vrije natuur en schonk bovendien graag zijn
aandacht aan hun verbreiding in verband met het landschap. SNOUCKAERT
ornithologiseerde dus in hoofdzaak met het geweer, THI]SSE gebruikte
bij zijn waarnemingen prismakijker en schetsboek en werd zoodoende
de baanbreker voor een nieuwe richting in de vogelkunde: de veldornithologie. Niettegenstaande zij de ornithologischewetenschap elus
op verschillende wijzen beoefenden, hebben S~OUCKAERT en THI]SSE
aanvankelijk goed kunnen samenwerken, zooals uit SNOUCKAERT'S
bijdragen in "De Levende Natuur", jrg. 2-10 moge blijken. Op 23 Mei
1899 (Hemelvaartsdag) maakten zij tezamen een excursie naar het LeersUlIlsche veld, waarover SNOUCKAERT in zijn dagboek het een en ander
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opteekende, terwijl THIJSSE er drie jaar later in hetgenoemde tijdschrift (jrg. 7, Pl'. 45-48) over heeft bericht. Natuurlijk wareh er wei
eens meeningsverschillen, bv. in 1905 in verband met TiHJSSE'S vriendschap voor de Vlaamsche Gaai (Lev" Natum 10, Pl'. 61-63), maar ernstige
moeilijkheden ontstonden pas bij de voorbereiding van de zgn. Vogelwet
1912, waarvan het ontwerp verschillende beperkingen voorstelde ten
aanzien van het vangen van vogels; deze beperkingen achtte SNOUCKAERT
in strijd met de belangen van de wetenschap. Wij zullen straks nog 01'
deze kwestie terug moeten komen, maar thans willen wij eerst een kort
overzicht geven van beider levensloop en van hun werkzaamheid 01'
ornithologisch gebied.
RENE. CHARLES Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG was bij het begin
van de 20e eeuw ongetwijfeld de belangrijkste vogelkundige van ons
land (Plaat XXIII). Hij stamde uit een oud protestant geslacht, dat
oorspronkelijk uit West-Vlaanderen afkomstig was en werd 01' 10 Mei
1857 te 's Gravenhage geboren. Hij was de oudste van 3 zoons van W. C.
Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG en Jonkvr. H. A. S. L. C. SCHULTZ.
De vader, dieeen inilitaire Joopl3a~ngevolgdhad, bekleedde lateraan
het hof van Koning WILLEM IH verschiHende hooge waardigheden.
De jonge SNOUCKAERT ontving zijn eerste onderricht van een huisonderwijzer, van 1866-1869 bezocht hij een bijzondere school te 's-Gravenhage
en van Dec. 1869-1874 de destijds bekende kostschoolInstituut Schreuders te Noordwijk-Binnen. In laatstgenoemd jaar liet hij zich te Leiden
bij de juridische faculteit inschrijven; in 1880 verwierf hij den titel van
Meester in de Rechten en twee jaar later dien van Doctor in de Staatswetenschappen. In hetzelfde jaar (1882) werd hij benoemd tot adjunctcommies bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken en trouwde hij
met Jonkvr. C. VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. Zijn groote belangstelling voor de natum en voor de jacht maakte, dat hij in Augustus 1887
uit zijn ambtelijke functie - waarin hij inmiddels tot commies was
bevorderd - ontslag nam, teneinde de stad te ontvluchten en buiten te
kunnen gaan wonen. Hij vestigde zich eerst te Lisse, waar hij van een van
TEMMINCK'S zonen de fraaie buitenplaats "WiIdlust" huurde. Bier kon
hij zich geheel aan zijn liefhebberijen wijden; toch trok hij zich nog niet
geheel uit hetopenbare leven terug, maar bekleedde hijindeze jaren het
ambt van rechter-plaatsvervanger in het kanton Haarlemmermeer *) en
was hij tevens lid van den gemeenteraad. Tot begin ApriI1896 bleef hij
*) Tegenwoordig spreekt men gewoonlijk van kantonrechter-plaatsvervanger.
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te Lisse wonen, toen verhuisde hij naar Doorn in de Stichtschelustwarande. In 1903 betrok hij de ridderhofstad "Lunenburg" in het nabije
Neerlangbroek, vanwaar hij in 1912, na het overlijden van zijh vrouw,
opnieuw naar Doorn terugkeerde. Tien jaren bleef hij hier nog wonen;
toen volgde, na zijnctweede huwelijk, een periode van reizen en trekken,
die haar dnde yond te Territet aan het Meer van Geneve (nabij Montreux), waar hij zich in 1925 om gezondheidsredenen voorgoed vestigde
en waar hij op 20 Aug. 1936 overleden is.
Wanneer wij SNOUCKAERT'S ontwikkeling als ornitholoog hier kort
pogen te schetsen, moeten wij er van uitgaan, dat hij al van jongsaf door
een vurige passie voor de jacht was bezield; zijn belangstelling voor de
niet-jachtvogels, die gewekt werd door het lezen van SCHLEGEL'S werk
(met s.le koppen), dateert pas vaA na zijn promotie. SNOUCKAERT pakte
de zaak.goed aan; hij began zooals toen min of meer gebruikelijk was,
met het aanleggen van een verzameling vim de in Nederland voorkomende vogels, waarvan hij er vele zelf schoot of ving en die bijna alle
door den praeparateur H. H. TER MEER voor hem werden opgezet.
Deze collectie, begonnen in 1886, groeide inruim 15 jaar tijds aan tot
circa. 1160 stuks (in 260 soorten en geographische vormen) en ging
natuurlijk steeds meer plaatsruimte vergen; bovendien waren die opgezette exemplaren als vergelijkingsmateriaal slecht te hanteeren. Een
bezoek van OTTO FINSCH in 1901 of 1902 werd aanleiding, dat SNOUCKAERT de onpractische methode om alles te laten "monteeren" prijsgaf.
Want FINscHhad bij het bezichtigen van de verzameling op het ondoeJmatige daarvan gewezen en hij had SNOUCKAERT ten slotte den raad
gegeven de collectie te verkoopen en een huidencollectie aan te leggen.
Met behulp van FINSCH was er spoedig een kooper gevonden en de verzameling is toen voor het grootste deel (750 stuks) verhuisd naar het
Carnegie Museum te Pittsburgh (Pennsylvanie); de overige ± 400 stuks,
waaronder de rariora inclusief unica, zijn in 1910 grootendeels overgegaan in het bezit van het Museum. van "Artis" te Amsterdam. Een
door SNOUCKAERT geschreven catalogus van de complete collectie
bevindt zichin het bezit van den Heer P. A. HENS te Valkenburg (L.).
Ook het tweede gedeelte van FINSCH' advies heeft SNOUCKAERT ter harte
genomen: hij ging huiden verzamelen *). Daarbij beperkte hij iich niet
*) SNOUCKAERT maakte zijn huiden niet zelf. Beden ten dage beschouwt men dit
als een ernstige tekortkoming, want door hem te praepareeren leert men een vogel
pas goed kennen (ontwikkeling van testes, ovarium, oviduct, rui-toestand enz.).
Wij mogen echter het verleden niet beoordeelen naar onze tegenwoordige maatstaven.
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tot het eigen land, maar, onder invloed van het subspecifiek onderzoek,
breidde hij zijn werkzaamheid uit tot het geheele palaearctische faunagebied. Later verzamelde hij ook nog afrikaansche, indische en een klein
aantal noordamerikaansche vogels.. Zijn eierverzameling, die uit zijn
eerste periode stamt, is in 1909 overgegaan in het bezit van VAN PELT
LECHNER en met diens collectie vereenigd; vanzijn verzameling vogelhuiden, die ten slotte meer dan 5000 stuks telde, is het grootste deel
(± 3500 stuks) bij zijn vertrek uit ons land door SILLEM en V AN MARLE
verworven, terwijl deethiopische en indische exemplaren aan het
Museum van "Artis" kwamen 44, Zijn prachtige ornithologische boekerij
is gedurende zijnJaatste levensjaren bij gedeelten en naar verschillende
landen verkocht.
SNOUCKAERT had de gave van onderhoudend en zeer gemakkelijk te
schrijven, zoodatzijn pennevruchten te talrijk zijn om ze hier te kunnen
opsommen 45. Het meerendeel van zijn publicaties is van faunistischen
of systematischen aard, maar ook over minder belangrijke onderwerpen,
bv.. over zijn ornithologische belevenissen op reis, over zijn relaties
met een aantal vogelkundigen van de vorige generatie en over diverse
andere zaken, kon hij heel prettig en leerzaam vertellen. Belangrijke
waarnemingen rapporteerde hij herhaaldelijk in de "Ornithologische
Monatsberichte". Een groot teekenaar was hij niet, al heeft hij enkele
van zijn bijdragen in "De Levende Natuur" zelf gei1lustreerd.
Veel tijd hebben hem stellig de uitvoerige literatuur-overzichten
gekost, die hij ruim 20 jaar lang in het Jaarbericht (1t/m 17) en het
Orgaan CN.V. (l tim 4) deed verschijnen.
Wat zijn arbeid met betrekkingtot de avifauna van ons land betreft,
willen wij er nogmaals melding van maken,dat SNOUCKAERT in 1898
ALBARDA is opgevolgd als kroniekschrijver van de voornaamste ornithologische bijzonderheden en dat hij als zoodanig gedurende 31 jaren zijn
overzichten heeft samengesteld. Aan speciale bijzonderheden, by. aan
zijn ontdekking van Sterna macrura als broedvogel op Texel in de jaren
1897 en 1898 of aan het voorkomen van unica als Anas discors, Turdus
naumanni eunomus, Ce':.yle aleyon enz. wijdde hij daarenboven afzonderlijke
opstellen. Voorts stelde hij een locale avifauna samen: "De Grnis van
Doorn"..
SNOUCKAERT is de eerstegeweest, die een onderzoek heeftingesteld
naar de hier te lande voorkomende vormen van Zwartkopmees, Staartmees, Boomkruiper, Klapekster enz. en dientengevolge danken wij
(sinds 1906) aan hem de wetenschap, dat er twee soorten Zwartkop-
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meezen, een Glanskop (Parus palustris longirostris Kleinschm.) en een
Matkop (Parus atricapillus rhenanus Kleinschm.), in ons land worden
.aangetroffen.
In 1908, nadat hij tien van zijn jaaroverzichten had samengesteld, gaf
SNOUCKAERT zijn "A vifa una N eerlandica" in het licht, teneinde de
vele nieuwe waarnemingen, die sedert ALBARDA'S "Aves Neerlandicae"
(1897) gedaan waren, in een nieuw, tot op den datum van verschijnen
bijgewerkt overzicht tot hun recht te doen komen. SNOUCKAERT heeft
zich voortreffelijk van die taak gekweten: hij heeft niet aIleen een
menigte fouten in ALBARDA'S werk verheterd en leemten aangevuld,
maar hij wist ook critisch te schiften en den aard van het voorkomenvan
de meeste vogels bondig te formuleeren. Ten aanzien van de unica en de .
zeer zeldzame soorten heeft hij getracht zooveel mogelijk de plaats te
weten te komen, waar die gevangen exemplaren bewaard werden. Zoo
is een uitmuntend overzicht ontstaan, dat men ook nu nog met voorded
kan raadplegen. Bovendien heeft SNOUCKAERT van djd tot djd aanvullingen op zijn "Avifauna" laten verschijnen, waarvan de voornaamste
te vinden zijn in Vers!. & Meded. N.O.V. nr. 6 en in de Jaarberichten
C.N.V. nrs. 5, 7 en 13.
Zooals reeds gemeld ging SNOUCKAERT fill 1902 huiden verzamelen;
daarbij beperkte hij zich niet tot Nederland, maar hij trachtte zich ook
een'denkbeeld te vormen over de avifauna van andere gewesten. Zoo
verwierf hij o.a. kleine huidencollecties van IJsland, van de Canarische
eilanden en Madeira, uit Palestina, uit het Tian-Shan gebied (CentraalAzie) en uit de provincie Harar (Zuidoost-Abyssinie), waarover hij in de
jaren 1909-1916 verslag heeft: uitgebracht. Daarna richtte hij zijn belangstelling op de ornis van Java en Sumatra, vanwaar hij in den loop
der jaren verscheidene huiden ten geschenke had ontvangen, o.a. van
M. BARTELS, F. K. Baron VAN DEDEM, A. F. C. A. VAN HEIJST, Jhr.
W. C. VAN HEURN, H; J. V. SODY en H. C. SIEBERS. Ook over dit materiaal heeft hij zorgvuldig gerapporteerd, voornamelijk in de periode
van 1919 tim 1927. Ten slotte stammen uit zijn Ia.atste jaren eenige systematische overzichten, t.W. "Synopsis Kakatoeidarum" (1929),
"De duiven van het geslacht Columba L." (1930/1931) en
"De geographische verbreiding der Pycnonotidae van
Azie en den Indischen ArthipeI, I-VI" (1934-1937). Deze overzichten zijn pure compilaties uit de literatuur, die hem te Territet
(inderdaad zeer ruim l) ter beschikking stond. Zij bevatten aIIerIei
wetenswaardigheden en demonstreeren de groote belezenheid van den
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schrijver, maar zij missen destrenge·hehandeling, die een systematisch
onderwerp vereischt en men betreurt bovendien, dat hier een auteur
aan het woord is zonder materiaal.
.
Wanneer wij SNOUCKAERT'S oeuvre over de niet-nederlandsche vogels
nader beschouwen, dan komt onwillekeurig de gedachte bij ons op,
dat SNOUCKAERT als ornitholoog waarschijnlijk veel meer zou hebben
bereikt, wanneer hij aan een groot museum had kunnen werken, waar
hem te allen tijde materiaal, literatuur en praeparateurs ter beschikking
zouden hebben gestaan. Misschien had Vrouwe Fortuna hem dan ook
eens "een nieuwe soort" laten ontdekken 1
Ornithologische verzamelreizen heeft SNOUCKAERT nooit gemaakt; het
"adire Corinthum" is niet voor iedereen weggelegd, merkte hij dienaangaande eens fijntjes op. Ondertusschen toefde hij herhaalde malen buiten
anze grenzen, in Duitschland, Frankrijk, Engeland, ItaW~ enz., soms in
familieverband, doch ook wel alleen. Op dergelijke reizen vormden de .
vogelcollecties in natuurhistorische musea voor hem de voornaamste
aantrekkingspunten en over ettelijke van deze verzamelingen, o.a. die te
Londen, Tring, Brussel, Tervueren (Congo-museum), Brunswijk
(hertogelijk museum), Helgoland (collectie van GATKE), Monaco
(oceanographisch museum) enz., heeft hij zijn indrukken weergegeven.
Bovendien heeft hij verscheidene buitenlandsche ornithologen opgezocht, o.a. Ridder G. VAN HAvRE, M. DE CONTRERAS, CH. DUPOND,
E. HARTERT, O. FINSCH, R. en W. BLASIUS, A. NEHRKORN (eiercollectie),
O. KLEINSCHMIDT (Volkmaritz), de naturalienhandelaar SCHLUTER
te Halle a. S., enz. Hoewel SNOUCKAERT in den vreemde ook voortdurend
naar vogels uitkeek, was hij als veldornitholoog (dikwijls zonder kijker 1)
onvoldoende toegerust. Kenmerkend is in dit verband zijn bekentenis (in
Maart 1903), dat hij nooit in de gelegenheid was geweest een blatende
Watersnip waar te nemen.
Wij willen nog kort melding maken van SNOUCKAERT'S vogeldagboek:
"Waarnemingen omtrent de vogels" (1889 - eind Sept. 1918) *),
waarin hij naast talrijke faunistische gegevens (o.a. van excursies naar
Callantsoog en Texel), ook korte bijzonderheden opteekende over zijn
werkzaamheden als vogelaar. Vooral tijdens de jaren, die hij te Lisse
*) Ik heb dit dagboek kunnen raadplegen tijdens de oorlogsjaren, toen het in het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in veiligheid was gebracht; het bevindt zich
thans weer in bezit van den heer P. A. HENS te Valkenburg (L.).
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doorbracht, was SNOUCKAERT met "vinck-getouw", flouw, klepkooi,
strikken, slagnetjes en zijn trouwe "spuit" druk in de weer. Later heeft
hij daarvan verteld in zijn opstellen over "Bet vinken" en over
"De Keep",verschenen resp. in de Jaarberichten CN.V. nrs.6 en 8.
Ook te Doorn heeft hij een vinkenbaan aangelegd en o.a. in den herfst
van 1897 zijn geluk beproefd, maar er viel niets te vangen,zoodat
SNOUCKAERT tijdens zijn Utrechtsche jaren voornamelijk met het geweer
ornithologiseerde.
Daarnaast ging hij ook geregeld ter jacht; van Febr. 1905 af was hij
voorzitter van de Afd. Utrecht der Nederlandsche Jagersvereeniging. Van een voorliefde voor bepaalde wildsoorten is mij niet gebleken;
het was de jacht op klein wild (patrijzen, fazanten, houtsnippen, hazen)
en ook op waterwild (eenden, watersnippen), die door hem gewoonlijk
beoefend werd. Verder hield hij zich graag onledig met fretteeren.
(d. Ned. Jager 20, nr.37). Van grof wild rept hij slechts eensen ook
heeft hij eenmaal in Zeeland een gans (Anser fabalis) geschoten. Wel
beproefde hij een enkele maal zijn geluk op steltloopers, die destijds
nog tot het waterwild gerekend werden; zoo maakt hij by. melding van
een jachtje tusschen Scheveningen en Terheyde op 17 Februari 1899
(met een partner), waarbij 11 Paarse Strandloopers en 3 Drieteentjesop
hettableau kwamen.
Wanneer wij SNOUCKAERT'S veldwaarnemingen overzien - hij noteerde in zijn dagboeken en geschriften enkele malen het aantal vogelsoorten, dat hij tijdens bepaalde excursies had waargenomen - dan komt
de vooruitgang van onze technische hulpmiddelen sindsdien duidelijk
aan het licht, want SNOUCKAERT zagaanmerkelijk minder dan heden
ten dage een veldornitholoog, gewapend met een 10 X -prismakijker
en in het bezit van een bromfiets of auto, onder oogen krijgt. Bet
sterkst komt dit uit in een van SNOUCKAERT'S Iaatste bijdragen (d.
Orgaan CN.V. 6), waar hij zijn weinige ontmoetingen met Putter en
Draaihals in herinnering brengt; wat de laatstgenoemde soort betreft
heeft zijn memorie hem evenwel parten gespeeld, want volgens zijn
dagboek zag hij dezen vogel bij Doorn in 1899 en 1900 ongeveer een
half dozijn malen.
Alvorens SNOUCKAERT'S relaties met de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging te bespreken, willen wij eerst onze aandacht schenken
aan den persoon van Dr. JAC. P. THIJSSE en aan diens activiteit op ornithologisch .gebied.
THIJSSE'S levensloop is weI reeds algemeen bekend, zoodat de volgende
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mededeelingen welO1g nieuws zullen bevatten. Toch wi! ik ze hier/
volledigheidshalve opnemen *).
JACOBUS PIETER THIJSSE(25 J uli 1865 ~8 J anuari 1945) is te Maastricht
geboren als derde zoon van JAC. THIJSSE en CATR. JOR. PRIESTER. Zijn
vader, die beroepsmilitair was, werd in 1868 overgeplaatst naar Grave,
waar het gezin een woning buiten de vestingwallen betrok. Hier is
THIJSSE'S liefde voorde bloemen, die waarschijnlijk als moederlijk erfdeel was aangeboren, gewekt (cf. Verkade-album "De bloemen in onzen
tuin", 1926). De vreugde over den mooien ouderlijken tuinwas slechts.
van korten duur, want bij de mobilisatie van 1870 moest het vestingwachthtJis ontruimd worden en kwamen de THIJSSE'S in de stad Grave
te wotten. Na nog een kart verblijf te Woerden, kwam het gezin in 187&
te Amsterdam, waar "Ko" van 1879-1883 de kweekschool voor onderwijzers afliep. Op 30 October 1883 verwierfhij de acte van bekwaamheid
als onderwijzer bij het Lager Onderwijs, in 1886 de hoofdacte en in 1885,
1887 en 1888 achtereenvolgens de taalacten voor Fransch, Engelsch en
Duitsch. Op 1 Dec. 1883 werd hij aangesteld als derde onderwijzer aan
een Lagere School te .Amsterdam, in 1887 volgde zijn bevordering tot
tweeden onderwijzer en met ingang van 1 Febr. 1889 kwam hij aan de
leerschool bij de kweekschooJ.Reeds in December van hetzelfde jaar
werd hij benoemd tot hoofd van de zgn. "Fransche school"
(= M.D.L.O.) te Den Burg op Texel, waar hij ruim 2t jaar is gebleven..
Van dien tijd dateert zijn groote liefde voor dit eiland. Op 30 Juli 1891
is THIJSSE getrouwd met HELENA C. P. BascR, die hij reeds op de kweekschool in Amsterdam had leeren kennen. Lang heeft het jange paar niet
op Texel gewoond, want met ingang van 1 Sept. 1892 had THIJSSE een
benoeming aangenamen teAmsterdam, waar hij hoofd werd van de
Lagere School aan de Passeerdergracht. Dit is hij bijnalO jaar gebleven,
tot hij begin Januari 1902 overging naar de Gemeentelijke Kweekschool
vaor Onderwijzers en Onderwijzeressen, de school waar hij zelf was opgeleid en waaraan hij nu werd benoemd tot leeraar in de kennis der
natuur, als opvolger van H. HEUKELS. Hij kon thans te Bloemendaal
gaan wonen en als farens zijn functie te Amsterdam waarnemen. In het
najaar van 1921 veranderde hij nogmaals van werkkring en werd hij
leeraar in de biologie aan het Kennemer Lyceum; eerst als tijdelijk, met
1 Jan. 1923 voor vast, terwijl hij sedert 1922 ook les gaf aan de Middelbare Meisjesschool "Het Kopje". Op grond van het eeredoctoraat hem
*) De gegevens over THI]SSE'S levensloop zijn ontleend aaneenige auto-biographische notities: "lets cit mijn leven", vaarkamend in "De roep der velden" (1927,
pp. 179-181) en aan twee door ]. ~EIMANS (1946,1949) geschreven bijdragen.
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door de Amsterdamsche universiteit verleend, kreeg THI]sSE namelijk in
1922 onderwijsbevoegdheid voor Middelbare Scholen en Gymnasia.
Toen hij in 1930 gepensionneerd werd hebben dankbare leerlingen en
goede vrienden hem en zijn vrouw een reis naar Java aangeboden, waar
zij het gezin van hun jongsten zoon bezochten en erg genoten van natuur
en landschap.

Afb. 6. lange Zanglijster.
eDit: De Levende Natuur 15, 1910, p. 160).

Direkt na zijn terugkeer van Texel was THI]SSE in contact gekomen
met E. HEIMANS, die eveneens een uitgesproken belangstelling bezat
vpor planten en dieren en die ongeveer gelijktijdig te Amsterdam hoofd
eener school was geworden. Dit contact is in hooge mate vruchtdragend
geweest. Reeds in 1893 verscheen hun eerste gezamenlijke boekje
"Langs Dijken en Wegen" uit de serie "Van Vlinders, Vogels en
Bloemen", in Februari 1895 gevolgd door "In Sloot en Plas". In
Maart 1896 zag de eerste aflevering van het maandblad "De Levende
N atuur" het licht, met J. JASPERS Jr. als derden redacteur. Men weet, dat
zoowel de boekjes als het tijdschrift een verrassend succes hebben gehad
en vraagt zich met verwondering af, hoe het mogelijkis geweest, dat
"een paar mannen een reveil hebben kunnen wekken, dat zoo snel en
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zoo algemeen is doorgedrongen en dat uitgegroeid is tot een belangrijk
cultuurbezit van het geheele Nederlandsche volk."
THIJSSE was als natuurhistoricus merkwaardig veelzijdig. Maar veel. zijdigheid, zegt J. HErMANS, is eigenlijk niet het goede woord, aIleen als
tegenstelling van eenzijdigheid, want THIJSSE was niet in bepaalde richtingen gespecialiseerd. Zijn werk valt niet in te deelen in bepaalde biologische rubrieken. Het spot met aIle gebruikelijke rubrificeering. Was
hij beter ornitholoog dan entomoloog, meer botanicus of meer zooloog
of heelemaal geen van beide? Als voorvechter voor natuurbescherming
is de figuur van THIJSSE niet te scheiden van die als popularisator.

Afb. 7. Koetenvrijage.
eDit: De Levende Natuur 13, 1908, p. 6).

Maar wij mogen hier niet te veel uitweiden over den persoon van
THIJSSE; wij willen ons beperken tot de vraag, welke beteekenis hij gehad
heeft voor de ornithologie van ons land. Daartoe willen wij hieronder in
·eerste instantie een opsomming geven van het voornaamste, dat hij over
vogels geschreven heeft en vervolgens eenige feiten releveeren betreffende zijn overige activiteit op het gebied van vogelstudie en -beschermingo

Tot zijn eerste werk behooren de bladzijden over vogels in de deeltjes
" Van Vlinders, V ogels en Bloemen" en een aantal artikelen in de eerste
jaargangen van "De Levende Natuur". Daarna komen betrekkelijk kort
na elkaar "Het Vogeljaar" (1904) en "Het intieme leven der
vogels" '(1906), in 1912 gevolgd door "Het Vogelboekje"; ook
stamt nit die jaren nog de brochure" Vogelbescherming, een eisch
van den tij d" (1907). Intusschen bEjft hij zijn vogel-bijdragen aan
A=uXU
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"De Levende Natuur" toezenden, al ondergaat hun aantal na 1920 een
kleine vermindering. Verder heeft THIJSSE in de periode 1901 tim 1911
eenige artikelen bijgedragen voor de "Verslagen & Mededeelingen"
en de "Jaarboekjes" van de N.O.V., maar in "Ardea" heeft hij, merkwaardig genoeg, nooit iets geschreven (cf. Ardea 9, p. 16). Ten slotte
zouden wij hier nog kunnen herinneren aan zijn wekelijksche opstellen

Afb. 8. De groote spreeuwenwolk.
eDit: De Levende Natuur 15, 1910, p. 3).

in "De Groene Amsterdammer" (1914-1934), waaronder ook een groot
aantal voorkomen, die op ornithologische onderwerpen betrekking
hebben.
THIJSSE heeft dus slechts drie boeken over vogels geschreven, maar
hun invloed was omgekeerd evenredig aan het geringe aantal, want
twee ervan zijn eenige malen herdrukt en worden nag geregeld gevraagd.
Zijn bekendste werk is ongetwijfeld "Ret Vogelj aar", dat bedoeld
was als handleiding tot het leeren kennen van de algemeen voorkomende
Nederlandsche vogels. Vandaar, dat er oorspronkelijk (in den eersten
druk) slechts een goede 100 soorten in beschreven werden. In latere
drukken - de Se verscheen in 1942 - heeft men naar volledigheid
gestreefd:, nieuwe hoofdstukken zijn toen toegevoegd, andere uitge-
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breid, zoodat van 1913 af practisch alle in Nederland voorkomende
vogels er in besproken worden. Oak de wijze van illustreeren is in den

Afb. 9. Slapende Spreeuwtjes in het Naardermeer.
(Uit: De Levende Natuur 15, 1910, p. 5).

loop der jaren sterk gewijzigd: allengs zijn de aquarellen en teekeningen
door fotografieen verdrongen.
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In tegenstelling tot "Bet Vogeljaar'; draagt "Bet intieme leven
de r v 0 gels" veeleer het karakter van een bloemlezing; slechts een
beperkt aantal vogelsoorten, die op Texel (in den polder "Bet Noorden"),
in het Naardermeer, in de duinen en in bosschen en tuinen voorkomen
(of ruim 45 jaar geleden voorkwamen!) worden er in besproken. Dit
boek is gei:Ilustreerd door 50 fraaie foto's van nesten met eieren en
broedende vogels, welke alle door TEPE zijn opgenomen. Vermoedelijk
omdat het minder universeel is dan "Bet Vogeljaar" werd het nimmer
herdrukt.
Ten slotte is "Bet Vogelboekj e" een werkje van veel eenvoudiger
uitvoering; het is bedoeld als determineerboekje en werd als eersteling in
de bibliotheek van "De Levende Natuur" uitgegeven. Bet bevat eenige
inleidende hoofdstukken, een paar tabellen met kenmerken, een beschrijving van alle in Nederland waargenomen vogels toegelicht met verscheidene afbeeldingen en schetsfiguurtjes en een tabellarisch overzicht
van de verbreiding van onze broedvogels, en dat alles(186 bIz.) voor den
prijs van slechts een gulden. Tijdens den oorlog zag de 4e druk van dit
boekje het licht; deze is weliswaar met 8 gekleurde platen en vele penteekeningen (van REIN SrUURMAN) versierd, maar de prijs is in 30 jaar
bijna verzesvoudigd!
Omvangrijker dan zijn boeken is het aantal losse ornithologische
artikelen, dat THI]SSE geschreven heeft; alleen al in de 49 jaargangen
van "De Levende Natuur" zijn er circa 140 opgenomen en het aantal
stukjes in "De Groene Amsterdammer" is nog grooter. In deze artikelen
worden niet alleen vele vogelsoorten afzonderlijk geschetst, ook aan
bepaalde levensuitingen en verschijnselen, bv.het zingen, de vogel trek,
de vliegmanoeuvres van de Spreeuwen enz. worden beschouwingen
gewijd en ten slotte brengt THI]SSE allerlei ornithologische onderwerpen
ter sprake, van de wetenschappelijke vogelnamen af tot de beteekenis
van telegraafdraden voor de vogels toe. Een belangrijke plaats is daarbij
steeds ingeruimd aan het onderwerp: vogelbescherming.
Al deze opstellen zijn vlot en luchtig geschreven en zijn gekenmerkt
door origineele opmerkingen. VERWEY (1946) heeft in een voortreffelijke
necrologie gezegd, dat bij THI]SSE'S romantische instelling een zekere
nonchalance behoorde, die maakte, dat v66r alles de geest van het verhaal hem interesseerde, niet allereerst de deugdelijkheid van de feiten.
"Bet Vogeljaar" en "Bet intieme leven", hoe boeiend ook, zijn anthropomorph van instelling en zij bevatten daarnaast ook verschillende kleine
onjuistheden.
En VERWEY vervolgt: THI]SSE ... "streefde er niet naar resultaten te
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boeken. Hij wilde niet bewijzen. Hij had zelfs een zekere tegenzin in alles
wat leek op het verzamelen van gegevens, die bewijsmateriaal moesten
vormen. Zoodra het onderzoek dit stadium bereikte, liet hij het schieten.
Hij wilde v66r allesgenieten. Deze instelling bracht het enorme voordeel met zichmede, dat hij ontvankelijk bleef voor phaenologische
gegevens en aardige waarnemingen: de eerste zangdatum van vogels,
de ontluikingsdatum van planten, voor kalenderfeiten in het algemeen,
voor bloembiologie, gedragingen van vogels, hommels, zweefvliegen,
graafwespen. Deze instelling bracht ook metzich mede, dat hij waardeering behield voor de waarnemingen van beginnelingen; dat hun
enthousiasme hem meer boeide dan de vraag of alles wat zij vertelden
wel precies juist was. . .. "
Wij zouden er nog aan toe willen voegen, dat THIJSSE ook voortdurend zijn aandacht schonk aan hetgeen meer gevorderden over de
vogels te vertellen hadden en dat er bijna geen publicatie verscheen of
gebeurtenis op vogelgebied plaats had of hij maakte er in een van zijn
wekelijksche bijdragen in "De Groene Amsterdammer" melding van.
Daarbij prees hij graag wat waardeering verdiende en stimuleerde hij
meestal tot verder werken ... een groot verschil met SCHLEGEL!
Verder heeft VERWEY geen melding gemaakt van het feit, dat THIJSSE
zijn opstellen zelf zeer verdienstelijk illustreerde (cf. Afb. 5 tim 9). Onder
deze illustraties, die iedere pretentie missen, zijn de teekeningen van
planten over het algemeen het best geslaagd. Maar ook van vogels
maakte hij talrijke afbeeldingen, liefst van vogels in actie; daarbij wist
hij dingen uit te beelden - men zie de spreeuwenwolk - waarin de
camera-man van heden hem niet kan evenaren. Soms kwam een
zweempje van zijn humor in de schetsen tot uiting; slechts een enkele
maalliet hij zijn phantasie wat te veel den vrijen teugel. Verder teekende
hij allerlei insecten en ook graag kaarten. Hoewel BURDET later met zijn
foto's het illustreeren van de vogelstukjes grootendeels heeft overgenomen, is THIJSSE'S teekenstift toch nooit geheel op non-actief gesteld.
THIJSSE'S activiteit op het gebied van vogelstudie en beschermingwas niet aIleen van publicistischen aard. Hij heeft voor deze belangen
ook in andere opzichten op de bres gestaan. Zoo heeft hij talrijke voordrachten gehouden, verschillende bestuursfuncties vervuld en bovendien
deel uitgemaakt van enkele commissies,o.a. van de "Commissie: Reigers
en Aalscholvers" (die zich een oordeel trachtte te vormen over nut en
schade dezer vogels) en van de Commissie ter voorbereiding van een
nieuwe Vogelwet (1912). Dit brengt ons vanzelf op de vogelbescherming,
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waarvan THlJSSE gedurende zijn geheele leven zoo vervuldis geweest,
dat wij er hier niet aan voorbij kunnen gaan.
Lezen wij het citaat "Beter tien vogels in de lucht dan een in de hand",
dat hij op het kaft van zijn brochure over vogelbescherming (1907)
plaatste, dan zijn wij geneigd te vragen: stond THlJSSE wel met beide
beenen op den grond wat zijn opvattingen inzake vogelbescherming
betreft? Had hij wel een open oog voor de belangen van de ornithologische wetenschap? Het zou geen moeilijke opgave zijn om aan te
toonen, dat THIJSSE'S standpunt inzake protectie op redelijke overwegingen gebaseerd was en dat het niet door misplaatste gevoelsargumenten overheerscht werd. Wij willen ons evenwel beperken tot de
volgende feiten en uitlatingen.
In 1894 ging THIJSSE tezamen met STEENHUIZEN naar Texel om materiaal te verzamelen voor het museum van "Artis"; bij die gelegenheid
schoot hij eigenhandig een Kluut (cf. Lev. Natuur 1, p. 44).
Tijdens de eerste vergadering van de N.O.V. op 18 Mei 1901 hield
THlJSSE te Rotterdam een voordracht "Over Vogelbescherming en
Vogelstudie", waarin hij zeide: "In ons land zijn misschien geen vijfen-twintig particuliere verzamelingen, en. de meesten ervan betrekken
hun objecten van poeliers of van toevallige vondsten. Dat er in ons land
voor collecties gejaagd wordt, komt maar zelden, m.i. zelfs veel te weinig
voor."
In de reeds genoemde brochure van 1907 wijst hij er op, dat het niet
noodig is, dat een ieder die zich op de vogelstudie toelegt, een verzameling van huiden gaat aanleggen. "Voor een land als het onze is het
voldoende, wanneer eenige groote openbare instellingen zooals de
Universiteiten en de Diergaarden benevens enkele echte ornithologen
deze taak op zich nemen. Aan een dozijn goede verzamelingen heeft ons
land genoeg, vooral wanneer aan hen, die ze beheeren, geenhinderpalen
in den weg worden gelegd."
Men ziet, dit zijn geen uitlatingen van iemand, die de bescherming van
vogels a outrance propageert. Wel was THIJSSE gekant tegen de massavangst, i.e. het strikken van lijsters en het vangen met nettenvan vinken,
pluvieren enz. en tegen het afschieten van roofvogels door de jachtgerechtigden. Maar als de grootste vijanden van onze vogels zag hij de
kwajongens, de katten en de kultuur; de eerste categorie hoopte hij door
opvoeding onschadelijk te kunnen maken 1
Het heeft THlJSSE tijdens zijn leven niet aan waardeering ontbroken.
Het eeredoctoraat (in 1922) noemden wij reeds. Ter gelegenheid van zijn
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zestigsten verjaardag gaf men hem de gelegenheid in het Bloemendaalsche bosch een bloemen- en vogeltuin: "Thij sse's Hof", te stichten.
In 1935 kreeg de 70-jarige (Plaat XXIV) van zijn vrienden en vereerders een vogelbroedplaats op Texel cadeau, genaamd "Thij sse's
Fienweid", terwijl ook een fraai gedenkboek het licht zag als speciaal
nummer van "De Levende Natuur". Aan zijn nagedachtenis is in 1946
hulde gebracht door de stichting van het "Dr. Jac. P. Thijsse-fonds",
dat reeds in enkele gevallen op bescheiden schaal veldbiologisch werk
stcunde, maar waaraan nog geen uiteindelijke bestemming gegeven is.
Wij komen nu tot een noodlottige episode in de ornitholop;ische geschiedenis van ons vaderland. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, die 10 jaar
lang het voorzitterschap van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging had waargenomen, kreeg in 1911 een diepgaand meeningsverschil met de overige leden van het bestuur en bedankte als voorzitter
en als lid van de vereeniging. \Vij durven in deze kwestie niet direkt een
oordeel uit te spreken, maar kunnen ons er moeilijk aan onttrekken een
korte "beschouwing-achteraf" te laten volgen.
Wanneer bij een tak van wetenschap een nieuwe richting zich baan
breekt, ziet men dikwijls botsirtgen met de bestaande richtingen optreden. Een bekend voorbeeld daarvan is aan te wijzen in de geschiedenis
van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Deze organisatietelde
oorspronkelijk louter floristen onder haar leden, wier grootste ambitie
het was "veel planten te kennen". Toen er in het laatst van de 1ge eeuw
meer belangstelling ontstond voor de levensverrichtingen van de plant,
eischten ook· de physiologen (die het kennen van veel planten als bijzaak
beschouwen) hun plaats in de vereeniging en hun aandeel van de fondsen
op. Hevige spanningen zijn daarvan het gevolg geweest, maar dank zij
het beleid vanenkele leden van het bestuur - o.a. werden door E. HErMANS en ]. W. MOLL nieuwe statuten ontworpen - is het gelukt een
breuk in de vereeniging te voorkomen.
In de wereld der ornithologen zien wij omstreeks de eeuwwisseling een
min of meer overeenkomstige situatie ontstaan. Hier zijn het de toenemende belangstelling voar de levensuitingen van den vogel en het
streven tot vogelbescherming, die een controverse met de verzamelaars
(die destijds door het subspecifiek onderzoek juist opnieuw gei:nspireerd
waren!) deden ontstaan. \Vij onderschatten de moeilijke positie, waarin
de verzamelaars kwamen te verkeeren geenszins, want onder de volgelingen van THI]SSE waren er ongetwijfeld vele, die bezie1d door louter
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gevoe1sargumenten voor de bescherming van de voge1s ijverden *).
HENS (1926) typeert de situatie als voIgt: "Had men vroeger misschien
teveel offers van de voge1were1d gevraagd in het belang van jacht, economie en wetenschap, thans ging het omgekeerde plaats vinden en was het
vooral de wetenschap, welke in het gedrang kwam, doordat men vrijwel
alle verzamelen als een niet goed te praten inbreuk op de natuur ging
beschouwen. En het was dan ook vooral hiertegen, dat Baron SNOUCKAERT met kracht front maakte."
Deze voorstelling van zaken moge in principe juist zijn, er spraken
ongetwijfeld ook andere factoren een woordje mee. Zoo wekt het by.
eenige verwondering, dat de overige Ieden van het bestuur der N.O.V.,
o.a. Dr. BUTTIKOFER, Prof. RITZEMA Bos, Dr. KERBERT, VAN PELT
LECHNER en Dr. L. F. DE BEAUFORT (THI]SSE maakte in 1910 geen dee1
van het N.O.V.-bestuur uit) de bedreiging van de ornithologische wetenschap blijkbaar minder ernstig achtten en het standpunt van hun voorzitter niet konden dee1en. Verder vraagt men zich af, waarom SNOUCKAERT het nieuwe ontwerp Vogelwet (1912), dat toch ruimte Iiet aan
het verzame1en voor wetenschappe1ijk doe1 (art. 16), zoo heftig meende
te moeten bestrijden.
Wanneer men kennis neemt van SNOUCKAERT'S dagboeken en van
zijn publicaties, met name die in "De Ned. Jager" 46, dan moet men wel
tot de conclusie komen, dat het vee1eer zijn mentaliteit en zijn enge
jagersopvattingen **) waren, die hem als voorzitter van de N.O.V. in
den weg hebben gestaan, toen het er om ging onder moeilijke omstandigheden Ieiding te geven. Want SNOUCKAERT was een zeer nuchter man,
die het niet kon accepteeren, dat voge1s in zijn moestuin of jachtveld ook
maar de geringste schade veroorzaakten. Zelfs voge1s, die voortdurend
op denze1fden toon een "aartsvervelend" geluid uitstootten, waren
voor hem nauwelijks veilig: "dan grijpt men onwillekeurig naar het geweer om aan die kwelling een eind te maken" (Jaarb. C.N.V. 13, p. 24) !.
Het ontwerp V ogelwet 1912 dreigde allerlei vogelvangerspraktijken,
i.e. het strikken van Jijsters, het gebruik van staltnetten, het vangen van
*) Zelfs in ambtelijke kringen is toen wel eens een beslissing genomen - men zie
de weigering tot het schieten van beschermde vogels aan Dr. VAN DORT voorjaar
1907 (GIJZEN 1938, p. 172) - die ons nu eenigszins raadselachtig voorkomt.
Later is echter aan Dr. VAN DORT weer vergunning verleend.
**) Bij de meeningsverschillen tusschen SNOUCKAERT en THIJSSE lag de waarheid
soms, by. ten aanzien van de Vlaamsche Gaai, in het midden. Want sommige eierroovende en nesten-plunderende vogelsoorten moet men wel in een cultuurland als
het onze plaatselijk (t.w. in jachtvelden en natuurmonumenten) binnen de perken
houden. THIJSSE vergoelijkte de Gaai te veel, SNOUCKAERT verviel met zijn grooten
haat tegen dezen vogel in het andere uiterste.
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vinken, leeuweriken en spreeuwen voor de consumptie enz., onmoge1ijk
te maken, vangmethoden, die jarenlang tot SNOUCKAERT'S ornithologische ontspanningen hadden behoord; immers de vinkenbaan, de lijsterstrikken en de staltnetten moesten hem de voge1s verschaffen voor zijn
verza1I1e1ing. Verder dreigde de nieuwe Voge1wet verschillende roofvoge1s, die SNOUCKAERT altijd had vervolgd, in bescherming te zullen
nemen. Redenen te over, dat hij zich duchtig tegen het aannemen van
dit wetsontwerp verzette en tegen dezen achtergrond moet ook zijn breuk
met de N.O.V. worden gezien. Met dit alligt er een groote tragiek in
dezen gang van zaken, omdat hier een man, die en door zijn positie en
door zijn kennis en door zijn hoffe1ijke omgangsvormen jaren lang
de vertegenwoordiger was geweest van alle Nederlandsche ornithologen,
van dezen post terugtrad, daar hij het "tempora mutantur" niet kon aanvaarden en inzake het verzamelen van voge1s iedere beperking afwees.
Na zijn uittreden uit de N.O.V. heeft SNOUCKAERT met twee anderen
dd. 22 Mei 1911 de "Club van Nederlandsche Voge1kundigen" opgericht teneinde de studie van de ornithologie op de oude wijze voort te
kunnen zetten en tevens de "furor protectivus" beter te kunnen bestrijden.
He1aas is de breuk, die toen ontstond, na ruim 40 jaar nog niet volkomen
gehee1d, tot schade van alle ornithologen in den lande. *)
Hoewel hij eigenlijk niet tot de ornithologen gerekend kan worden,
willen wij hier memoreeren, dat het Dr. COENRAAD KERBERT (24 Jan.
1849 - 8 Sept. 1927) is geweest, die in 1901 het initiatief heeft genomen
tot de oprichting van een Nederlandsche Ornithologische Vereeniging.
KERBERT was toen directeur van "Artis", als hoedanig hij WESTERMAN
in 1890 was opgevolgd. Ongeveer 15 jaar lang heeft hij het penningmeesterschap van de N.O.V. waargenomen; toen hij in 1924 als bestuurslid aftrad, is hij tot eerelid benoemd. KERBERT'S portret is ter ge1egenheid
van zijn 70sten verjaardag in Ardea (jrg. 8) opgenomen.
Ook het 5e lid van het eerste N.O.V.-bestuur mogen wij hier niet
voorbijgaan, want Prof. Dr. JAN RrTZEMA Bos (27 Juli 1850 -7 April
1928), die meer daneen halve eeuw als docent bij het landbouwonderwijs werkzaam is geweest, heeft in zijn geschriften, o.a. in zijn groote
werk "Landbouwdierkunde" (2 dIn., 1877), uitvoerig de economische beteekenis van de vogels behande1d. Mgezien van hetgeen hi;
*) Bij het overlijden van Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG heeft SCHEYGROND
aan het "AIgemeen Handelsblad" een necrologie doen toekomen, waarin hij het doet
voorkomen of de ontwikkeling van den toestand SNOUCKAERT uiteindelijk toch in
het gelijk zou hebben gesteld. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, waarop
L. F. DE BEAUFORT (Ardea 25, p. 228) terecht reeds heeft gewezen.

'
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'Over plantenziekten gepubliceerd heeft - hij organiseerde in 1 906het
Instituut voor Phytopathologie te Wageningen - schreef hij nog
"De Vogels" (leerboek voor school en huis, 1883) en "Schetsen uit
het leven der vogels" (1897).
RITZEMA Bos, die tot 1921 lid van het bestuur was, heeft een belangrijk aandeel gehad bij het tot stand komen van de Vogelwet 1912, waarvoor hij in opdracht van Minister TALMA een voorontwerp had gemaakt.
Zijn portret vindt men in "Ardea" (jrg. 9) afgedrukt.
Langer moeten wij stilstaan bij ARNOLD ANTHON VAN PELT LECHNER
(29 Dec. 1864 - 25 Maart 1950), die evenals SNOUCKAERT en THIJSSE
een amateur was, maar een, die een eigen richting is gegaan en als ooloog
algemeen bekend is geworden.
LECHNER werd te Schiedam geboren, waar zijn vader notaris was. Na
zijn schooljaren ging hij zich voor het ambt van burgemeester bekwamen.
Eerst was hij eenigen tijd werkzaam op de secretarie te Alphen a. d. Rijn;
in 1893 werd hij als burgemeester van Zevenhuizen (Z.-H.) geInstalleerd,
welke plaats hij 6 jaar lang heeft bezet. In 1899 verhuisde hij naar
Wageningen, waar hij van 1900 tot 1911 de functie van bibliothecaris aan
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool heeft vervuld. Vanwege zijn zwakke gezondheid heeft hij deze betrekking in 1911 er aan
gegeven en is hij te Arnhem gaan wonen. In 1944 heeft hij voor het
oo"rlogsgeweld van daar moeten vluchten, waarna hij zijn laatste levensjaren te Haarlem heeft doorgebracht. Hier is hij pas enkele jaren terug
op 86-jarigen leeftijd overleden.
LECHNER'S natuurhistorisch interesse was aanvankelijk in hoofdzaak
op de entomologie (Lepidoptera) gericht; toen hij evenwel tijdens een
bezoek aan Zierikzee de fraai geteekende sterneieren in handen kreeg,
die op Schouwen voor de consumptie geraapt worden, werd hij daardoor
zoo geboeid, dat hij zich sindsdien serieus op de studie der oologie heeft
toegelegd. Hij ging eieren verzamelen, waarbij hij door verscheidene
correspondenten werd geholpen. Een tweetal verhandelingen over de
eieren van de inlandsche Falconidae, Striges, Corvidae, Fringillidae enz.
(cf. Versl. & Meded. N.O.V. DrS. 3 en 4) werd zoo goed beoordeeld, dat
hij al spoedig de reputatie had, de voornaamste eierkundige van ons land
te zijn. Want LECHNER, die zijn studie-cbjecten aan een grondig onderzoek onderwierp en die tevens van de betreffende literatuur goed op de
hoogte was, legde in zijn geschriften het zwaartepunt op vergelijkende
oologische bescbouwingen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen,
dat hij van verschillende zijden werd aangespoord om een groot werk
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over "De eieren der in Nederland broedende vogels" samen te stellen.
Dit boek, getiteld "Oologia Neerlandica", is in de jaren 1910-1913
bij MARTINUS NIJHOFF verschenen; het bestaat uit twee kloeke deelen
(4°-formaat), waarin de eieren van 159 soorten van inlandsche broedvogels (inclusief 2 subspecies) afgebeeld en beschreven worden *). Op
191 platen zijn 617 eieren in kleurendruk en 50 witte eieren in heliotypie
weergegeven, waardoor de variatie ruimschoots in beeld kon worden
gebracht. Wellicht moet zelfs als het meest waardevolle element van het
werk worden beschouwd, dat daarin slechts die voorwerpen zijn afgebeeld, welke vom de kennis van het ei van een bepaalde vogelsoort
werkelijk van belang zijn (cf. Plaat XXVI).
Vooral de afbeeldingen in kleurendruk, waarvoor de firma L. VAN
LEER & Co. de cliches vervaardigde, overtreffen alles wat er destijds in
buitenlandsche eierwerken (o.a. DRESSER, KRAUSE, REY) geboden werd.
SNOucKAERr's judicium, dat hier door schrijver, uitvoerder der platen
en uitgever "een werk tot stand is.gebracht, dat niet meer overtroffen kan
worden" (d. Jaarbericht CN.V., nr. 3, pp. 113/114), is dan oak nauwelijks overdreven. Gaan wij desondanks den tekst op de keper beschouwen, dan blijkt, dat sommige hoofdstukken, i.e. de overzichten van
enkele families, wat erg kart gehouden zijn en dat een enkele maal aan
een weinig belangrijke literatuurbron (cf. VENEMA'S hypothese over de
schaalkleur van de eieren van Larus argentatus) te veel aandacht geschonken is.
Maar liever zou ik een algemeene opmerking willen maken, en wel
deze, dat wij ons, wegens onvoldoende kennis van de techniek van het
oologisch onderzoek, zoo slecht kunnen voorstellen hoe LECHNER tot
zijn bevindingen gekomen is. Slechts terloops beveelt hij vom het
bekijken van de schaaloppervlakte een 16-malige vergrooting aan, maar
op welke wijze hij, am een voorbeeld te noemen, bepaalde lagen van de
eischaal verwijdert (cf. Vers!. & Meded. N.O.V., nr. 3, plaat bij p. 12),
kunnen wij alleen maar gissen.
Ni het verschijnen van de "Oologia" heeft LECHNER een aantal belangrijke eieren uit zijn verzameling aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ten geschenke gegeven, de rest ging grootendeels naar de
collectie van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Zij~

belangstelling in eieren bleef echter onverflauwd en nag jarenlang heeft hij in Ardea (jrg. 1 t/m 16) in de rubriek "Varia oologi*) In de 40 jaren, die sindsdien verliepen, konden nog 29 soorten als broedvogel
geconstateerd worden.
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ca" allerlei oologische problemen en wetenswaardigheden, die hem in de
literatuur onder oogen waren gekomen, besproken.
LECHNER heeft practisch uitsluitend over eierkundige onderwerpen
geschreven; zag hij minder algemeene vogels, dan stelde hij SNOUCKAERT
daarvan op de hoogte. Een uitzondering vormt de belangrijke studie over
"Het voormalige Zevenhuizensche Bosch, een vogeloord
uit vroeger eeuwen", die hij in 1918 heeft gepubliceerd.
Voor de N.O.V. heeft LECHNER veel gedaan; hij was een vlot correspondent en dus geknipt voor eersten secretaris, welke functie hij van
1904 tot 1910 vervulde *). Daarnaast heeft hij als redacteur gedurende ruim
20 jaren de uitgaven vande vereeniging verzorgd: eerst de "Verslagen &
Mededeelingen" en de ,,]aarboekjes", daarna het tijdschrift "Ardea";
om gezondheidsredenen meende hij in 1925 het redacteurschap te moeten
neerleggen. Kort daarop heeft hij zich ook uit het bestuur teruggetrokken, een groot verlies, want LECHNER was een man van bijzondere
capaciteiten; zoo kon hij bv. uitstekend de rol van ceremoniemeester
vervullen. In 1928 is hij tot eerelid benoemd. Een jeugdportret is reeds
tweemaal in "Ardea" afgedrukt (jrgn. 14 en 38), daarom vindt men hier
een foto van later datum (Plaat XXV). Zijn waardevolle bibliotheek is
tijdens de evacuatie van Arnhem helaas verIoren gegaan.
Naast de "diergaarden", die omstreeks het midden van de 1ge eeuw in
de groote steden ten tooneele waren verschenen, bleven er ook nog altijd
particulieren, die voor hun persoonlijk genoegen in volieres of op waterpartijen een kleiner of grooter aantal vogels hielden. Onder deze laatsten
heeft FRANS ERNST BLAAUW (27 Oct. 1860 -18 ] anuari 1936), als eigenaar
van de fraaie verzameling dieren en planten op de buitenplaats "Gooilust", ongetwijfeld een afzonderlijke positie ingenomen. BLAAUW'S
ouders woonden destijds te Amsterdam op de Keizersgracht (hoek
Vijzelstraat, waar thans het gebouw van Hollenkamp staat), maar de
zomermaanden brachten zij door te 's Graveland op de buitenplaats
"Westerveld" **). Op deze ouderlijke bezitting is de jonge BLAAUW,
die zich in zijn jeugd vanwege een zwakke gezondheid erg moest ontzien, .
in 1886 op bescheiden schaal met het houden van dieren begonnen. Maar
pas in 1895, toen hij, na zijn huwelijk met ]onkvr. L. D. C. SIX naar
"Gooilust" verhuisde, kreeg hij volop gelegenheid om zijn collecties
*) Een proeve van zijn handschrift is onlangs in "Limosa" (di. 25, pI. 2) afgedrukt.
**) Dit buiten was genoemd naar het "Westerveld" bij Santpoort (de tegenwoordige begraafplaats), dat vroeger familiebezit was geweest.
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zestigsten verjaardag gaf men hem de gelegenheid in het Bloemendaalsche bosch een bloemen- en vogeltuin: "Thij sse's Hof", te stichten.
In 1935 kreeg de 70-jarige (Plaat XXIV) van zijn vrienden en vereerders een vogelbroedplaats op Texel cadeau, genaamd "Thij sse's
Fienweid", terwijl ook een fraai gedenkboek het licht zag als speciaal
nummer van "De Levende Natuur". Aan zijn nagedachtenis is in 1946
hulde gebracht door de stichting van het "Dr. Jac. P. Thijsse-fonds",
dat reeds in enkele gevallen op bescheiden schaal veldbiologisch werk
stcunde, maar waaraan nog geen uiteindelijke bestemming gegeven is.
Wij komen nu tot een noodlottige episode in de ornitholop;ische geschiedenis van ons vaderland. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, die 10 jaar
lang het voorzitterschap van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging had waargenomen, kreeg in 1911 een diepgaand meeningsverschil met de overige leden van het bestuur en bedankte als voorzitter
en als lid van de vereeniging. \Vij durven in deze kwestie niet direkt een
oordeel uit te spreken, maar kunnen ons er moeilijk aan onttrekken een
korte "beschouwing-achteraf" te laten volgen.
Wanneer bij een tak van wetenschap een nieuwe richting zich baan
breekt, ziet men dikwijls botsirtgen met de bestaande richtingen optreden. Een bekend voorbeeld daarvan is aan te wijzen in de geschiedenis
van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Deze organisatietelde
oorspronkelijk louter floristen onder haar leden, wier grootste ambitie
het was "veel planten te kennen". Toen er in het laatst van de 1ge eeuw
meer belangstelling ontstond voor de levensverrichtingen van de plant,
eischten ook· de physiologen (die het kennen van veel planten als bijzaak
beschouwen) hun plaats in de vereeniging en hun aandeel van de fondsen
op. Hevige spanningen zijn daarvan het gevolg geweest, maar dank zij
het beleid vanenkele leden van het bestuur - o.a. werden door E. HErMANS en ]. W. MOLL nieuwe statuten ontworpen - is het gelukt een
breuk in de vereeniging te voorkomen.
In de wereld der ornithologen zien wij omstreeks de eeuwwisseling een
min of meer overeenkomstige situatie ontstaan. Hier zijn het de toenemende belangstelling voar de levensuitingen van den vogel en het
streven tot vogelbescherming, die een controverse met de verzamelaars
(die destijds door het subspecifiek onderzoek juist opnieuw gei:nspireerd
waren!) deden ontstaan. \Vij onderschatten de moeilijke positie, waarin
de verzamelaars kwamen te verkeeren geenszins, want onder de volgelingen van THI]SSE waren er ongetwijfeld vele, die bezie1d door louter
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gevoe1sargumenten voor de bescherming van de voge1s ijverden *).
HENS (1926) typeert de situatie als voIgt: "Had men vroeger misschien
teveel offers van de voge1were1d gevraagd in het belang van jacht, economie en wetenschap, thans ging het omgekeerde plaats vinden en was het
vooral de wetenschap, welke in het gedrang kwam, doordat men vrijwel
alle verzamelen als een niet goed te praten inbreuk op de natuur ging
beschouwen. En het was dan ook vooral hiertegen, dat Baron SNOUCKAERT met kracht front maakte."
Deze voorstelling van zaken moge in principe juist zijn, er spraken
ongetwijfeld ook andere factoren een woordje mee. Zoo wekt het by.
eenige verwondering, dat de overige Ieden van het bestuur der N.O.V.,
o.a. Dr. BUTTIKOFER, Prof. RITZEMA Bos, Dr. KERBERT, VAN PELT
LECHNER en Dr. L. F. DE BEAUFORT (THI]SSE maakte in 1910 geen dee1
van het N.O.V.-bestuur uit) de bedreiging van de ornithologische wetenschap blijkbaar minder ernstig achtten en het standpunt van hun voorzitter niet konden dee1en. Verder vraagt men zich af, waarom SNOUCKAERT het nieuwe ontwerp Vogelwet (1912), dat toch ruimte Iiet aan
het verzame1en voor wetenschappe1ijk doe1 (art. 16), zoo heftig meende
te moeten bestrijden.
Wanneer men kennis neemt van SNOUCKAERT'S dagboeken en van
zijn publicaties, met name die in "De Ned. Jager" 46, dan moet men wel
tot de conclusie komen, dat het vee1eer zijn mentaliteit en zijn enge
jagersopvattingen **) waren, die hem als voorzitter van de N.O.V. in
den weg hebben gestaan, toen het er om ging onder moeilijke omstandigheden Ieiding te geven. Want SNOUCKAERT was een zeer nuchter man,
die het niet kon accepteeren, dat voge1s in zijn moestuin of jachtveld ook
maar de geringste schade veroorzaakten. Zelfs voge1s, die voortdurend
op denze1fden toon een "aartsvervelend" geluid uitstootten, waren
voor hem nauwelijks veilig: "dan grijpt men onwillekeurig naar het geweer om aan die kwelling een eind te maken" (Jaarb. C.N.V. 13, p. 24) !.
Het ontwerp V ogelwet 1912 dreigde allerlei vogelvangerspraktijken,
i.e. het strikken van Jijsters, het gebruik van staltnetten, het vangen van
*) Zelfs in ambtelijke kringen is toen wel eens een beslissing genomen - men zie
de weigering tot het schieten van beschermde vogels aan Dr. VAN DORT voorjaar
1907 (GIJZEN 1938, p. 172) - die ons nu eenigszins raadselachtig voorkomt.
Later is echter aan Dr. VAN DORT weer vergunning verleend.
**) Bij de meeningsverschillen tusschen SNOUCKAERT en THIJSSE lag de waarheid
soms, by. ten aanzien van de Vlaamsche Gaai, in het midden. Want sommige eierroovende en nesten-plunderende vogelsoorten moet men wel in een cultuurland als
het onze plaatselijk (t.w. in jachtvelden en natuurmonumenten) binnen de perken
houden. THIJSSE vergoelijkte de Gaai te veel, SNOUCKAERT verviel met zijn grooten
haat tegen dezen vogel in het andere uiterste.
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vinken, leeuweriken en spreeuwen voor de consumptie enz., onmoge1ijk
te maken, vangmethoden, die jarenlang tot SNOUCKAERT'S ornithologische ontspanningen hadden behoord; immers de vinkenbaan, de lijsterstrikken en de staltnetten moesten hem de voge1s verschaffen voor zijn
verza1I1e1ing. Verder dreigde de nieuwe Voge1wet verschillende roofvoge1s, die SNOUCKAERT altijd had vervolgd, in bescherming te zullen
nemen. Redenen te over, dat hij zich duchtig tegen het aannemen van
dit wetsontwerp verzette en tegen dezen achtergrond moet ook zijn breuk
met de N.O.V. worden gezien. Met dit alligt er een groote tragiek in
dezen gang van zaken, omdat hier een man, die en door zijn positie en
door zijn kennis en door zijn hoffe1ijke omgangsvormen jaren lang
de vertegenwoordiger was geweest van alle Nederlandsche ornithologen,
van dezen post terugtrad, daar hij het "tempora mutantur" niet kon aanvaarden en inzake het verzamelen van voge1s iedere beperking afwees.
Na zijn uittreden uit de N.O.V. heeft SNOUCKAERT met twee anderen
dd. 22 Mei 1911 de "Club van Nederlandsche Voge1kundigen" opgericht teneinde de studie van de ornithologie op de oude wijze voort te
kunnen zetten en tevens de "furor protectivus" beter te kunnen bestrijden.
He1aas is de breuk, die toen ontstond, na ruim 40 jaar nog niet volkomen
gehee1d, tot schade van alle ornithologen in den lande. *)
Hoewel hij eigenlijk niet tot de ornithologen gerekend kan worden,
willen wij hier memoreeren, dat het Dr. COENRAAD KERBERT (24 Jan.
1849 - 8 Sept. 1927) is geweest, die in 1901 het initiatief heeft genomen
tot de oprichting van een Nederlandsche Ornithologische Vereeniging.
KERBERT was toen directeur van "Artis", als hoedanig hij WESTERMAN
in 1890 was opgevolgd. Ongeveer 15 jaar lang heeft hij het penningmeesterschap van de N.O.V. waargenomen; toen hij in 1924 als bestuurslid aftrad, is hij tot eerelid benoemd. KERBERT'S portret is ter ge1egenheid
van zijn 70sten verjaardag in Ardea (jrg. 8) opgenomen.
Ook het 5e lid van het eerste N.O.V.-bestuur mogen wij hier niet
voorbijgaan, want Prof. Dr. JAN RrTZEMA Bos (27 Juli 1850 -7 April
1928), die meer daneen halve eeuw als docent bij het landbouwonderwijs werkzaam is geweest, heeft in zijn geschriften, o.a. in zijn groote
werk "Landbouwdierkunde" (2 dIn., 1877), uitvoerig de economische beteekenis van de vogels behande1d. Mgezien van hetgeen hi;
*) Bij het overlijden van Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG heeft SCHEYGROND
aan het "AIgemeen Handelsblad" een necrologie doen toekomen, waarin hij het doet
voorkomen of de ontwikkeling van den toestand SNOUCKAERT uiteindelijk toch in
het gelijk zou hebben gesteld. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, waarop
L. F. DE BEAUFORT (Ardea 25, p. 228) terecht reeds heeft gewezen.

'
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'Over plantenziekten gepubliceerd heeft - hij organiseerde in 1 906het
Instituut voor Phytopathologie te Wageningen - schreef hij nog
"De Vogels" (leerboek voor school en huis, 1883) en "Schetsen uit
het leven der vogels" (1897).
RITZEMA Bos, die tot 1921 lid van het bestuur was, heeft een belangrijk aandeel gehad bij het tot stand komen van de Vogelwet 1912, waarvoor hij in opdracht van Minister TALMA een voorontwerp had gemaakt.
Zijn portret vindt men in "Ardea" (jrg. 9) afgedrukt.
Langer moeten wij stilstaan bij ARNOLD ANTHON VAN PELT LECHNER
(29 Dec. 1864 - 25 Maart 1950), die evenals SNOUCKAERT en THIJSSE
een amateur was, maar een, die een eigen richting is gegaan en als ooloog
algemeen bekend is geworden.
LECHNER werd te Schiedam geboren, waar zijn vader notaris was. Na
zijn schooljaren ging hij zich voor het ambt van burgemeester bekwamen.
Eerst was hij eenigen tijd werkzaam op de secretarie te Alphen a. d. Rijn;
in 1893 werd hij als burgemeester van Zevenhuizen (Z.-H.) geInstalleerd,
welke plaats hij 6 jaar lang heeft bezet. In 1899 verhuisde hij naar
Wageningen, waar hij van 1900 tot 1911 de functie van bibliothecaris aan
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool heeft vervuld. Vanwege zijn zwakke gezondheid heeft hij deze betrekking in 1911 er aan
gegeven en is hij te Arnhem gaan wonen. In 1944 heeft hij voor het
oo"rlogsgeweld van daar moeten vluchten, waarna hij zijn laatste levensjaren te Haarlem heeft doorgebracht. Hier is hij pas enkele jaren terug
op 86-jarigen leeftijd overleden.
LECHNER'S natuurhistorisch interesse was aanvankelijk in hoofdzaak
op de entomologie (Lepidoptera) gericht; toen hij evenwel tijdens een
bezoek aan Zierikzee de fraai geteekende sterneieren in handen kreeg,
die op Schouwen voor de consumptie geraapt worden, werd hij daardoor
zoo geboeid, dat hij zich sindsdien serieus op de studie der oologie heeft
toegelegd. Hij ging eieren verzamelen, waarbij hij door verscheidene
correspondenten werd geholpen. Een tweetal verhandelingen over de
eieren van de inlandsche Falconidae, Striges, Corvidae, Fringillidae enz.
(cf. Versl. & Meded. N.O.V. DrS. 3 en 4) werd zoo goed beoordeeld, dat
hij al spoedig de reputatie had, de voornaamste eierkundige van ons land
te zijn. Want LECHNER, die zijn studie-cbjecten aan een grondig onderzoek onderwierp en die tevens van de betreffende literatuur goed op de
hoogte was, legde in zijn geschriften het zwaartepunt op vergelijkende
oologische bescbouwingen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen,
dat hij van verschillende zijden werd aangespoord om een groot werk
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over "De eieren der in Nederland broedende vogels" samen te stellen.
Dit boek, getiteld "Oologia Neerlandica", is in de jaren 1910-1913
bij MARTINUS NIJHOFF verschenen; het bestaat uit twee kloeke deelen
(4°-formaat), waarin de eieren van 159 soorten van inlandsche broedvogels (inclusief 2 subspecies) afgebeeld en beschreven worden *). Op
191 platen zijn 617 eieren in kleurendruk en 50 witte eieren in heliotypie
weergegeven, waardoor de variatie ruimschoots in beeld kon worden
gebracht. Wellicht moet zelfs als het meest waardevolle element van het
werk worden beschouwd, dat daarin slechts die voorwerpen zijn afgebeeld, welke vom de kennis van het ei van een bepaalde vogelsoort
werkelijk van belang zijn (cf. Plaat XXVI).
Vooral de afbeeldingen in kleurendruk, waarvoor de firma L. VAN
LEER & Co. de cliches vervaardigde, overtreffen alles wat er destijds in
buitenlandsche eierwerken (o.a. DRESSER, KRAUSE, REY) geboden werd.
SNOucKAERr's judicium, dat hier door schrijver, uitvoerder der platen
en uitgever "een werk tot stand is.gebracht, dat niet meer overtroffen kan
worden" (d. Jaarbericht CN.V., nr. 3, pp. 113/114), is dan oak nauwelijks overdreven. Gaan wij desondanks den tekst op de keper beschouwen, dan blijkt, dat sommige hoofdstukken, i.e. de overzichten van
enkele families, wat erg kart gehouden zijn en dat een enkele maal aan
een weinig belangrijke literatuurbron (cf. VENEMA'S hypothese over de
schaalkleur van de eieren van Larus argentatus) te veel aandacht geschonken is.
Maar liever zou ik een algemeene opmerking willen maken, en wel
deze, dat wij ons, wegens onvoldoende kennis van de techniek van het
oologisch onderzoek, zoo slecht kunnen voorstellen hoe LECHNER tot
zijn bevindingen gekomen is. Slechts terloops beveelt hij vom het
bekijken van de schaaloppervlakte een 16-malige vergrooting aan, maar
op welke wijze hij, am een voorbeeld te noemen, bepaalde lagen van de
eischaal verwijdert (cf. Vers!. & Meded. N.O.V., nr. 3, plaat bij p. 12),
kunnen wij alleen maar gissen.
Ni het verschijnen van de "Oologia" heeft LECHNER een aantal belangrijke eieren uit zijn verzameling aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ten geschenke gegeven, de rest ging grootendeels naar de
collectie van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Zij~

belangstelling in eieren bleef echter onverflauwd en nag jarenlang heeft hij in Ardea (jrg. 1 t/m 16) in de rubriek "Varia oologi*) In de 40 jaren, die sindsdien verliepen, konden nog 29 soorten als broedvogel
geconstateerd worden.
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ca" allerlei oologische problemen en wetenswaardigheden, die hem in de
literatuur onder oogen waren gekomen, besproken.
LECHNER heeft practisch uitsluitend over eierkundige onderwerpen
geschreven; zag hij minder algemeene vogels, dan stelde hij SNOUCKAERT
daarvan op de hoogte. Een uitzondering vormt de belangrijke studie over
"Het voormalige Zevenhuizensche Bosch, een vogeloord
uit vroeger eeuwen", die hij in 1918 heeft gepubliceerd.
Voor de N.O.V. heeft LECHNER veel gedaan; hij was een vlot correspondent en dus geknipt voor eersten secretaris, welke functie hij van
1904 tot 1910 vervulde *). Daarnaast heeft hij als redacteur gedurende ruim
20 jaren de uitgaven vande vereeniging verzorgd: eerst de "Verslagen &
Mededeelingen" en de "Jaarboekjes", daarna het tijdschrift "Ardea";
om gezondheidsredenen meende hij in 1925 het redacteurschap te moeten
neerleggen. Kort daarop heeft hij zich ook uit het bestuur teruggetrokken, een groot verlies, want LECHNER was een man van bijzondere
capaciteiten; zoo kon hij bv. uitstekend de rol van ceremoniemeester
vervullen. In 1928 is hij tot eerelid benoemd. Een jeugdportret is reeds
tweemaal in "Ardea" afgedrukt (jrgn. 14 en 38), daarom vindt men hier
een foto van later datum (Plaat XXV). Zijn waardevolle bibliotheek is
tijdens de evacuatie van Arnhem helaas verIoren gegaan.
Naast de "diergaarden", die omstreeks het midden van de 1ge eeuw in
de groote steden ten tooneele waren verschenen, bleven er ook nog altijd
particulieren, die voor hun persoonlijk genoegen in volieres of op waterpartijen een kleiner of grooter aantal vogels hielden. Onder deze laatsten
heeft FRANS ERNST BLAAUW (27 Oct. 1860 -18 J anuari 1936), als eigenaar
van de fraaie verzameling dieren en planten op de buitenplaats "Gooilust", ongetwijfeld een afzonderlijke positie ingenomen. BLAAUW'S
ouders woonden destijds te Amsterdam op de Keizersgracht (hoek
Vijzelstraat, waar thans het gebouw van Hollenkamp staat), maar de
zomermaanden brachten zij door te 's Graveland op de buitenplaats
"Westerveld" **). Op deze ouderlijke bezitting is de jonge BLAAUW,
die zich in zijn jeugd vanwege een zwakke gezondheid erg moest ontzien, .
in 1886 op bescheiden schaal met het houden van dieren begonnen. Maar
pas in 1895, toen hij, na zijn huwelijk met Jonkvr. L. D. C. SIX naar
"Gooilust" verhuisde, kreeg hij volop gelegenheid om zijn collecties
*) Een proeve van zijn handschrift is onlangs in "Limosa" (di. 25, pI. 2) afgedrukt.
**) Dit buiten was genoemd naar het "Westerveld" bij Santpoort (de tegenwoordige begraafplaats), dat vroeger familiebezit was geweest.

PLAAT XXIV

ARDEA 41, 1953

JACOBUS PIETER THIJSSE
25 Juli 1865-8 Januari 1945

ARDEA 41, 1953

ARNOLD ANTHON VAN PELT LECHNER
29 December 1864-25 Maart 1950

PLAAT XXV

1953]

103

zestigsten verjaardag gaf men hem de gelegenheid in het Bloemendaalsche bosch een bloemen- en vogeltuin: "Thij sse's Hof", te stichten.
In 1935 kreeg de 70-jarige (Plaat XXIV) van zijn vrienden en vereerders een vogelbroedplaats op Texel cadeau, genaamd "Thij sse's
Fienweid", terwijl ook een fraai gedenkboek het licht zag als speciaal
nummer van "De Levende Natuur". Aan zijn nagedachtenis is in 1946
hulde gebracht door de stichting van het "Dr. Jac. P. Thijsse-fonds",
dat reeds in enkele gevallen op bescheiden schaal veldbiologisch werk
stcunde, maar waaraan nog geen uiteindelijke bestemming gegeven is.
Wij komen nu tot een noodlottige episode in de ornitholop;ische geschiedenis van ons vaderland. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, die 10 jaar
lang het voorzitterschap van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging had waargenomen, kreeg in 1911 een diepgaand meeningsverschil met de overige leden van het bestuur en bedankte als voorzitter
en als lid van de vereeniging. \Vij durven in deze kwestie niet direkt een
oordeel uit te spreken, maar kunnen ons er moeilijk aan onttrekken een
korte "beschouwing-achteraf" te laten volgen.
Wanneer bij een tak van wetenschap een nieuwe richting zich baan
breekt, ziet men dikwijls botsirtgen met de bestaande richtingen optreden. Een bekend voorbeeld daarvan is aan te wijzen in de geschiedenis
van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Deze organisatietelde
oorspronkelijk louter floristen onder haar leden, wier grootste ambitie
het was "veel planten te kennen". Toen er in het laatst van de 1ge eeuw
meer belangstelling ontstond voor de levensverrichtingen van de plant,
eischten ook· de physiologen (die het kennen van veel planten als bijzaak
beschouwen) hun plaats in de vereeniging en hun aandeel van de fondsen
op. Hevige spanningen zijn daarvan het gevolg geweest, maar dank zij
het beleid vanenkele leden van het bestuur - o.a. werden door E. HErMANS en ]. W. MOLL nieuwe statuten ontworpen - is het gelukt een
breuk in de vereeniging te voorkomen.
In de wereld der ornithologen zien wij omstreeks de eeuwwisseling een
min of meer overeenkomstige situatie ontstaan. Hier zijn het de toenemende belangstelling voar de levensuitingen van den vogel en het
streven tot vogelbescherming, die een controverse met de verzamelaars
(die destijds door het subspecifiek onderzoek juist opnieuw gei:nspireerd
waren!) deden ontstaan. \Vij onderschatten de moeilijke positie, waarin
de verzamelaars kwamen te verkeeren geenszins, want onder de volgelingen van THI]SSE waren er ongetwijfeld vele, die bezie1d door louter
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gevoe1sargumenten voor de bescherming van de voge1s ijverden *).
HENS (1926) typeert de situatie als voIgt: "Had men vroeger misschien
teveel offers van de voge1were1d gevraagd in het belang van jacht, economie en wetenschap, thans ging het omgekeerde plaats vinden en was het
vooral de wetenschap, welke in het gedrang kwam, doordat men vrijwel
alle verzamelen als een niet goed te praten inbreuk op de natuur ging
beschouwen. En het was dan ook vooral hiertegen, dat Baron SNOUCKAERT met kracht front maakte."
Deze voorstelling van zaken moge in principe juist zijn, er spraken
ongetwijfeld ook andere factoren een woordje mee. Zoo wekt het by.
eenige verwondering, dat de overige Ieden van het bestuur der N.O.V.,
o.a. Dr. BUTTIKOFER, Prof. RITZEMA Bos, Dr. KERBERT, VAN PELT
LECHNER en Dr. L. F. DE BEAUFORT (THI]SSE maakte in 1910 geen dee1
van het N.O.V.-bestuur uit) de bedreiging van de ornithologische wetenschap blijkbaar minder ernstig achtten en het standpunt van hun voorzitter niet konden dee1en. Verder vraagt men zich af, waarom SNOUCKAERT het nieuwe ontwerp Vogelwet (1912), dat toch ruimte Iiet aan
het verzame1en voor wetenschappe1ijk doe1 (art. 16), zoo heftig meende
te moeten bestrijden.
Wanneer men kennis neemt van SNOUCKAERT'S dagboeken en van
zijn publicaties, met name die in "De Ned. Jager" 46, dan moet men wel
tot de conclusie komen, dat het vee1eer zijn mentaliteit en zijn enge
jagersopvattingen **) waren, die hem als voorzitter van de N.O.V. in
den weg hebben gestaan, toen het er om ging onder moeilijke omstandigheden Ieiding te geven. Want SNOUCKAERT was een zeer nuchter man,
die het niet kon accepteeren, dat voge1s in zijn moestuin of jachtveld ook
maar de geringste schade veroorzaakten. Zelfs voge1s, die voortdurend
op denze1fden toon een "aartsvervelend" geluid uitstootten, waren
voor hem nauwelijks veilig: "dan grijpt men onwillekeurig naar het geweer om aan die kwelling een eind te maken" (Jaarb. C.N.V. 13, p. 24) !.
Het ontwerp V ogelwet 1912 dreigde allerlei vogelvangerspraktijken,
i.e. het strikken van Jijsters, het gebruik van staltnetten, het vangen van
*) Zelfs in ambtelijke kringen is toen wel eens een beslissing genomen - men zie
de weigering tot het schieten van beschermde vogels aan Dr. VAN DORT voorjaar
1907 (GIJZEN 1938, p. 172) - die ons nu eenigszins raadselachtig voorkomt.
Later is echter aan Dr. VAN DORT weer vergunning verleend.
**) Bij de meeningsverschillen tusschen SNOUCKAERT en THIJSSE lag de waarheid
soms, by. ten aanzien van de Vlaamsche Gaai, in het midden. Want sommige eierroovende en nesten-plunderende vogelsoorten moet men wel in een cultuurland als
het onze plaatselijk (t.w. in jachtvelden en natuurmonumenten) binnen de perken
houden. THIJSSE vergoelijkte de Gaai te veel, SNOUCKAERT verviel met zijn grooten
haat tegen dezen vogel in het andere uiterste.
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vinken, leeuweriken en spreeuwen voor de consumptie enz., onmoge1ijk
te maken, vangmethoden, die jarenlang tot SNOUCKAERT'S ornithologische ontspanningen hadden behoord; immers de vinkenbaan, de lijsterstrikken en de staltnetten moesten hem de voge1s verschaffen voor zijn
verza1I1e1ing. Verder dreigde de nieuwe Voge1wet verschillende roofvoge1s, die SNOUCKAERT altijd had vervolgd, in bescherming te zullen
nemen. Redenen te over, dat hij zich duchtig tegen het aannemen van
dit wetsontwerp verzette en tegen dezen achtergrond moet ook zijn breuk
met de N.O.V. worden gezien. Met dit alligt er een groote tragiek in
dezen gang van zaken, omdat hier een man, die en door zijn positie en
door zijn kennis en door zijn hoffe1ijke omgangsvormen jaren lang
de vertegenwoordiger was geweest van alle Nederlandsche ornithologen,
van dezen post terugtrad, daar hij het "tempora mutantur" niet kon aanvaarden en inzake het verzamelen van voge1s iedere beperking afwees.
Na zijn uittreden uit de N.O.V. heeft SNOUCKAERT met twee anderen
dd. 22 Mei 1911 de "Club van Nederlandsche Voge1kundigen" opgericht teneinde de studie van de ornithologie op de oude wijze voort te
kunnen zetten en tevens de "furor protectivus" beter te kunnen bestrijden.
He1aas is de breuk, die toen ontstond, na ruim 40 jaar nog niet volkomen
gehee1d, tot schade van alle ornithologen in den lande. *)
Hoewel hij eigenlijk niet tot de ornithologen gerekend kan worden,
willen wij hier memoreeren, dat het Dr. COENRAAD KERBERT (24 Jan.
1849 - 8 Sept. 1927) is geweest, die in 1901 het initiatief heeft genomen
tot de oprichting van een Nederlandsche Ornithologische Vereeniging.
KERBERT was toen directeur van "Artis", als hoedanig hij WESTERMAN
in 1890 was opgevolgd. Ongeveer 15 jaar lang heeft hij het penningmeesterschap van de N.O.V. waargenomen; toen hij in 1924 als bestuurslid aftrad, is hij tot eerelid benoemd. KERBERT'S portret is ter ge1egenheid
van zijn 70sten verjaardag in Ardea (jrg. 8) opgenomen.
Ook het 5e lid van het eerste N.O.V.-bestuur mogen wij hier niet
voorbijgaan, want Prof. Dr. JAN RrTZEMA Bos (27 Juli 1850 -7 April
1928), die meer daneen halve eeuw als docent bij het landbouwonderwijs werkzaam is geweest, heeft in zijn geschriften, o.a. in zijn groote
werk "Landbouwdierkunde" (2 dIn., 1877), uitvoerig de economische beteekenis van de vogels behande1d. Mgezien van hetgeen hi;
*) Bij het overlijden van Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG heeft SCHEYGROND
aan het "AIgemeen Handelsblad" een necrologie doen toekomen, waarin hij het doet
voorkomen of de ontwikkeling van den toestand SNOUCKAERT uiteindelijk toch in
het gelijk zou hebben gesteld. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, waarop
L. F. DE BEAUFORT (Ardea 25, p. 228) terecht reeds heeft gewezen.

'
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'Over plantenziekten gepubliceerd heeft - hij organiseerde in 1 906het
Instituut voor Phytopathologie te Wageningen - schreef hij nog
"De Vogels" (leerboek voor school en huis, 1883) en "Schetsen uit
het leven der vogels" (1897).
RITZEMA Bos, die tot 1921 lid van het bestuur was, heeft een belangrijk aandeel gehad bij het tot stand komen van de Vogelwet 1912, waarvoor hij in opdracht van Minister TALMA een voorontwerp had gemaakt.
Zijn portret vindt men in "Ardea" (jrg. 9) afgedrukt.
Langer moeten wij stilstaan bij ARNOLD ANTHON VAN PELT LECHNER
(29 Dec. 1864 - 25 Maart 1950), die evenals SNOUCKAERT en THIJSSE
een amateur was, maar een, die een eigen richting is gegaan en als ooloog
algemeen bekend is geworden.
LECHNER werd te Schiedam geboren, waar zijn vader notaris was. Na
zijn schooljaren ging hij zich voor het ambt van burgemeester bekwamen.
Eerst was hij eenigen tijd werkzaam op de secretarie te Alphen a. d. Rijn;
in 1893 werd hij als burgemeester van Zevenhuizen (Z.-H.) geInstalleerd,
welke plaats hij 6 jaar lang heeft bezet. In 1899 verhuisde hij naar
Wageningen, waar hij van 1900 tot 1911 de functie van bibliothecaris aan
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool heeft vervuld. Vanwege zijn zwakke gezondheid heeft hij deze betrekking in 1911 er aan
gegeven en is hij te Arnhem gaan wonen. In 1944 heeft hij voor het
oo"rlogsgeweld van daar moeten vluchten, waarna hij zijn laatste levensjaren te Haarlem heeft doorgebracht. Hier is hij pas enkele jaren terug
op 86-jarigen leeftijd overleden.
LECHNER'S natuurhistorisch interesse was aanvankelijk in hoofdzaak
op de entomologie (Lepidoptera) gericht; toen hij evenwel tijdens een
bezoek aan Zierikzee de fraai geteekende sterneieren in handen kreeg,
die op Schouwen voor de consumptie geraapt worden, werd hij daardoor
zoo geboeid, dat hij zich sindsdien serieus op de studie der oologie heeft
toegelegd. Hij ging eieren verzamelen, waarbij hij door verscheidene
correspondenten werd geholpen. Een tweetal verhandelingen over de
eieren van de inlandsche Falconidae, Striges, Corvidae, Fringillidae enz.
(cf. Versl. & Meded. N.O.V. DrS. 3 en 4) werd zoo goed beoordeeld, dat
hij al spoedig de reputatie had, de voornaamste eierkundige van ons land
te zijn. Want LECHNER, die zijn studie-cbjecten aan een grondig onderzoek onderwierp en die tevens van de betreffende literatuur goed op de
hoogte was, legde in zijn geschriften het zwaartepunt op vergelijkende
oologische bescbouwingen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen,
dat hij van verschillende zijden werd aangespoord om een groot werk
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over "De eieren der in Nederland broedende vogels" samen te stellen.
Dit boek, getiteld "Oologia Neerlandica", is in de jaren 1910-1913
bij MARTINUS NIJHOFF verschenen; het bestaat uit twee kloeke deelen
(4°-formaat), waarin de eieren van 159 soorten van inlandsche broedvogels (inclusief 2 subspecies) afgebeeld en beschreven worden *). Op
191 platen zijn 617 eieren in kleurendruk en 50 witte eieren in heliotypie
weergegeven, waardoor de variatie ruimschoots in beeld kon worden
gebracht. Wellicht moet zelfs als het meest waardevolle element van het
werk worden beschouwd, dat daarin slechts die voorwerpen zijn afgebeeld, welke vom de kennis van het ei van een bepaalde vogelsoort
werkelijk van belang zijn (cf. Plaat XXVI).
Vooral de afbeeldingen in kleurendruk, waarvoor de firma L. VAN
LEER & Co. de cliches vervaardigde, overtreffen alles wat er destijds in
buitenlandsche eierwerken (o.a. DRESSER, KRAUSE, REY) geboden werd.
SNOucKAERr's judicium, dat hier door schrijver, uitvoerder der platen
en uitgever "een werk tot stand is.gebracht, dat niet meer overtroffen kan
worden" (d. Jaarbericht CN.V., nr. 3, pp. 113/114), is dan oak nauwelijks overdreven. Gaan wij desondanks den tekst op de keper beschouwen, dan blijkt, dat sommige hoofdstukken, i.e. de overzichten van
enkele families, wat erg kart gehouden zijn en dat een enkele maal aan
een weinig belangrijke literatuurbron (cf. VENEMA'S hypothese over de
schaalkleur van de eieren van Larus argentatus) te veel aandacht geschonken is.
Maar liever zou ik een algemeene opmerking willen maken, en wel
deze, dat wij ons, wegens onvoldoende kennis van de techniek van het
oologisch onderzoek, zoo slecht kunnen voorstellen hoe LECHNER tot
zijn bevindingen gekomen is. Slechts terloops beveelt hij vom het
bekijken van de schaaloppervlakte een 16-malige vergrooting aan, maar
op welke wijze hij, am een voorbeeld te noemen, bepaalde lagen van de
eischaal verwijdert (cf. Versl. & Meded. N.O.V., nr. 3, plaat bij p. 12),
kunnen wij alleen maar gissen.
Ni het verschijnen van de "Oologia" heeft LECHNER een aantal belangrijke eieren uit zijn verzameling aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ten geschenke gegeven, de rest ging grootendeels naar de
collectie van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Zij~

belangstelling in eieren bleef echter onverflauwd en nag jarenlang heeft hij in Ardea (jrg. 1 t/m 16) in de rubriek "Varia oologi*) In de 40 jaren, die sindsdien verliepen, konden nog 29 soorten als broedvogel
geconstateerd worden.
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ca" allerlei oologische problemen en wetenswaardigheden, die hem in de
literatuur onder oogen waren gekomen, besproken.
LECHNER heeft practisch uitsluitend over eierkundige onderwerpen
geschreven; zag hij minder algemeene vogels, dan stelde hij SNOUCKAERT
daarvan op de hoogte. Een uitzondering vormt de belangrijke studie over
"Het voormalige Zevenhuizensche Bosch, een vogeloord
uit vroeger eeuwen", die hij in 1918 heeft gepubliceerd.
Voor de N.O.V. heeft LECHNER veel gedaan; hij was een vlot correspondent en dus geknipt voor eersten secretaris, welke functie hij van
1904 tot 1910 vervulde *). Daarnaast heeft hij als redacteur gedurende ruim
20 jaren de uitgaven vande vereeniging verzorgd: eerst de "Verslagen &
Mededeelingen" en de ,,]aarboekjes", daarna het tijdschrift "Ardea";
om gezondheidsredenen meende hij in 1925 het redacteurschap te moeten
neerleggen. Kort daarop heeft hij zich ook uit het bestuur teruggetrokken, een groot verlies, want LECHNER was een man van bijzondere
capaciteiten; zoo kon hij bv. uitstekend de rol van ceremoniemeester
vervullen. In 1928 is hij tot eerelid benoemd. Een jeugdportret is reeds
tweemaal in "Ardea" afgedrukt (jrgn. 14 en 38), daarom vindt men hier
een foto van later datum (Plaat XXV). Zijn waardevolle bibliotheek is
tijdens de evacuatie van Arnhem helaas verIoren gegaan.
Naast de "diergaarden", die omstreeks het midden van de 1ge eeuw in
de groote steden ten tooneele waren verschenen, bleven er ook nog altijd
particulieren, die voor hun persoonlijk genoegen in volieres of op waterpartijen een kleiner of grooter aantal vogels hielden. Onder deze laatsten
heeft FRANS ERNST BLAAUW (27 Oct. 1860 -18 ] anuari 1936), als eigenaar
van de fraaie verzameling dieren en planten op de buitenplaats "Gooilust", ongetwijfeld een afzonderlijke positie ingenomen. BLAAUW'S
ouders woonden destijds te Amsterdam op de Keizersgracht (hoek
Vijzelstraat, waar thans het gebouw van Hollenkamp staat), maar de
zomermaanden brachten zij door te 's Graveland op de buitenplaats
"Westerveld" **). Op deze ouderlijke bezitting is de jonge BLAAUW,
die zich in zijn jeugd vanwege een zwakke gezondheid erg moest ontzien, .
in 1886 op bescheiden schaal met het houden van dieren begonnen. Maar
pas in 1895, toen hij, na zijn huwelijk met ]onkvr. L. D. C. SIX naar
"Gooilust" verhuisde, kreeg hij volop gelegenheid om zijn collecties
*) Een proeve van zijn handschrift is onlangs in "Limosa" (di. 25, pI. 2) afgedrukt.
**) Dit buiten was genoemd naar het "Westerveld" bij Santpoort (de tegenwoordige begraafplaats), dat vroeger familiebezit was geweest.
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PLAAT XXVI
Fam. OEDICNEMIDAE.

b

c

d
Oedicnemus oedienemus (L.)

Proeve van illustratie uit VAN PELT LECHNER'S "Oologia Neerlandiea",

dI. 2, pI. 134.

PLAAT XXVII
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FRANS ERNST BLAAUW
27 October 1860-18 Januari 1936
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uit te breiden. Want het park van "Gooilust" met zijn groote grasvelden,
waterpartijen en hoog opgaand geboomte, was er als het ware voor
geschapen om een dierenpark te huisvesten. In het tijdschrift "Buiten"
(jrg. 3, 190~L.eEJP.~191~~!eJyg!~J~""1?J2,Jn~"2Q)yindt men verschTIIende
bijzond~~h~den over dit park en de planten en dieren, die er voorkwamen, verlucht door een aantal foto-illustraties. Ik ontleen aan het
laatstgenoemde werk, dat de collectie op 1 Augustus 1909 in totaal 394
dieren telde, namelijk 56 zoogdieren, 322 vogels en 16 kruipendedieren,
behoorende tot 102 soorten.
Wat de vogels betreft, ging BLAAUW'S belangstelling wel in de eerste
plaats uit naar de kraanvogels en de eendachtigen, al hield hij ook nandoe's, ibissen, parelhoenders, fazanten, parkieten, suikervogeltjes enz.
Beroemd waren zijn Trompetterzwanen (Cygnus buccinator), waarmede
hij herhaaldelijk met succes gefokt heeft, zoodat hij enkele jongennaar
het Yellowstone Park in de Vereenigde Staten kon terugzenden, want
in hun vaderland waren deze zwanen inmiddels practisch uitgeroeid! Ook
zijn Sandwichganzen (Branta sandvicensis), eveneens een ten naastebij verdwenen soort, brachten op "Gooilust" enkele malen hun jongen groot.
Over de gedragingen van de in zijn park levende vogels en over de bij
het fokken opgedane ervaringen schreef BLAAUW regelmatig in het
"Bulletin British Ornithologists Club", in de "Ibis" en in het "Avicul~
tural Magazine" korte artikelen. De vederkleeden van de Chioephagasoorten kende hij zoo goed, dat hij in Sept. 1919 tijdens een bezoek aan
het British Museum of Natural Bistoryontdekte, dat het type-exemplaar
van Chioephaga inornata van KING in feite een jong 6' van Chi. magel/anica
(Gm.) was (d. Ibis 1920, p. 497). Over de planten en boomen, die hij op
"Gooilust" had aangeplant, verschenen zijn rapporten in "Onze Tuinen"
enz.
Bet eenige groote en zuiver-ornithologische werk, dat wij aan BLAAUW
te danken hebben, is."A Monograph of the Cranes" (1897), een
boek van royale afmetingen (48 X 38 cm) met 22 gekleurdeplaten,
dat hij min of meer uit pieteit voor zijn ouden vriend WESTERMAN, die
hem een 15-talaquarellen van kraanvogels had nagelaten, in het licht gaf.
Ook aan onze in het wild levende vogels schonk BLAAUW zijn aandacht,
zooals blijkt uit zijn vergelijkende lijst van de Britsche en Nederlandsche
avifauna (1893), uit zijn medewerking aan de ornithologische overzichten
van ALBARDA en SNOUCKAERT en uit verscheidene korte medededingen,
die hij aan "Ardea" toestuurde.
Tot het aanvullen van zijn collecties, maar meer nog om de fauna van
andere werelddeelen met eigen oogen te aanschouwen, maakte. BLAAUW
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in de jaren 1911 en 1914 en ook nog na den Eersten Wereldoorlog, in
1924, verre reizen, o.a. naar Zuid-Amerika, Zuid- en Oost-Afrika enz.,
waarover hij in verschillende tijdschriften, t.W. in "Notes from the Leyden Museum" (jrg. 35), "Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap"
(serie 2, dl. 33, 1916) en "Ardea" (jrgn. 1 en 4) verslag uitbracht. Verder
verschenen van hem "Op zoek naar Dieren en Planten in
Britsch Oost-Afrika" (1927) en "Rijherinneringen uit vele
landen" (1928). In dit laatste boek, dat betrekking heeft op de jaren,
dat de belangstelling voor het paardnog niet door de auto verdrongen
was, komt BLAAUW'S groote liefde voor de ruitersport tot uiting, eeo
sport, diehij zelf tot kort voor zijn dood beoefend heeft. Dat hij inderdaad een groot ruiter was, moge blijken uit zijn eerelidmaatschap van het
voormalig Kon. Militair Rij-Instituut te Hannover en uit het feit, dat hij
in Duitschland, Frankrijk, Engeland en Ierland herhaaldelijk aan jachtritten deelnam; te Hilversum fungeerde hij menigmaal als "jagermeester"
bij de Noordhollandsche Jachtvereeniging.
Nooit was het BLAAUW te veel om zijn dieren en de andere attracties
van "Gooilust", w.o. de reusachtige reigerkolonie, aan anderen te toonen
en de excursies van de N.O.V. op 28 Mei 1922 en van het VIle Int. Ornith. Congres op 4 Juni 1930 hebben ongetwijfeld bij allen, die er aan
deelnamen een onvergetelijken indruk achtergelaten. Voor uitvoeriger
gegevens over de diersoorten, die op "Gooilust" gehouden werden, zie
men Aant. 47.
Niet minder bezienswaardig was het interieur van de 18e-eeuwsche
patricierswoning, speciaal de breede gang met de prachtige doeken van
den dierenschilder WILHELM KUHNERT, de horens van verschillende
antilopen, het snoer van nandoe-eieren en het groote schilderij van den
springenden ruiter, dat den bewoner van "Gooilust" zelf afbeeldde. Or
BLAAUW'S werkkamer hingen ook een of meer van KUHNERT'S werken
en verder bonte aquarellen van militairen in groot-tenue en teekeningen
van hoogeschool-dressuur en daartusschen het bekende portret van
LINNAEUS (in Laplandsch costuum) met Linnaea borealis in de hand. Verder lagen er waardevolle boeken over dieren en ten slotte herinner ik
mij een pretentieloos plaatje, dat 2 Okapi's weergaf.
BLAAUW had vele Duitsche relaties en deed in zijn verschijningsvorm
en met zijn harde stem ook zelf aan een Duitscher denken; wanneer men
hem in het "feldgrau" en gekaplaarsd te paard door de lanen van "Gooilust" zag draven, was de gelijkenis met een Duitschen cavalerie-officier
volkomen (Plaat XXVII).
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De glorietijd van "Gooilust" behoort thans tot het verleden. Weliswaar is het landgoed zelf, tezamen met het CORVER'S bosch (219 ha) in
1934 door Mevrouw BLAAUW bij testamentaire beschikking aan de
"Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten" geschonken, maar
toen de dieren in 1936 werden weggevoerd - BLAAUW had ze aan den
Duke of BEDFORD vermaakt - verdween de luister, die de plaats 40 jaar
lang had onderscheiden. Aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,
waarmede BLAAUW steeds nauwe relaties had onderhouden, liet hij een
belangrijke som geld na en verder zijn natuurhistorische bibliotheek en
de schilderijen van KUHNERT, 6 stuks in getal. Gebleven is de schoone
herlnnering aaneen seleete verzameling dieren .en aan een"grand
seigneur", die op natuurbeschermingsgebied een voorbeeld heeft
gegeven, door naar verre landen te reizen, niet om daar roem en jachtbuit te behalen, maar om er te genieten van den aanblik van de "ongeschonden schepping".
Ongetwijfeld waren er in deze periode in ons land nog meer particulieren, die zich uit liefhebberij op de avicultuur toelegden, anders zou
men by. de uitgave van een werk als NUYENS' Handboek voor liefhebbers van kamer- en parkvogels (1886, met 48 gekl. platen)
niet aangedurfd hebben. Maar deze liefhebbers traden, gelijk onze leden
G. S. VAN DER SPRUIJT (t 1918) en W. J. M. DE BAS, weinig naar buiteri.
op en van den omvang en den inventaris van hun volieres is mij niets
bekend. AIleen weet ik, dat VAN DER SPRUIJT te Voorschoten voornamelijk watervogels hield, notaris DE BAS te Den Haag volierevogels; de
waardevoIle ornithologische bibliotheek van laatstgenoemde is omstreeks
.
1923 naar het buitenland verkocht.
Met EDUARD DANIEL VAN OORT keeren wij andermaal terug naar
's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, want V AN OORT, die 'aanmerkelijk jonger was dan de hier genoemde voorgangers, was als ornitholoog van professie aan deze instelling verbonden.
Van zijn curriculum vitae willen wij hier het volgende in herinnering brengen. VAN OORT'S vader was bij de koopvaardij, maar na zijn
huwelijk vestigde hij zich te Sluis (2.- Vl.), waar hij wethouder werd en
waar de oudste kinderen geboren zijn. Later woonde de familie achtereenvolgens te Barneveld, Utrecht, Hilversum en Den Haag. E. D. VAN
OORT is op 31 October 1876 te Barneveld geboren.
Al van jongs afhad hij een uitgesproken belangstelling voor de natuur,
speciaal voor de vogels, welke belangstelling tijdens de jaren dat hij in
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Den Haag de H.B.S. bezocht, doorzijn leeraar in de natuurlijke historie,
den bekenden coleopteroloog Jhr. Dr. E. J. G. EVERTS, in goede banen
is geleid.
Daar hij begaafd was met een uitstekend verstand, lag het voor de
hand, dat "EEP" na zijn eindexamen, in 1895, naar Leiden zou gaan om
biologie te studeeren. Hij legde er het middelbare examen in de aard-,
delfstof-, dier- en plantkunde af (tegenwoordig als de acte K 4 aangeduid), aangezien hij vanwege zijn H.B.S.-opleiding,niet tot het candidaats- resp. doctorale examen in de philosophische faculteit werd toe~
gelaten. Ruim2 jaar (van 1 Jan. 1901 tot 1 April 1903) was bij vervolgens
assistent van Prof. K. MARTIN, waar hij, dank zij den dagelijkschen
omgang met dezen grooten palaeontoloog, een goede scholing ontving
in het beheeren van een museum. Van het "Rijks Geologisch-Mineralogisch Museum" ging hij in 1903 over naar de zoologie, om assistent
te worden van Prof. HOFFMANN. Hier werkte hij tegelijkertijd aan zijn
proefschrift: "Beitrag zur Osteologie des Vogelschwanzes",
waarop hij - het "jus promovendi" hier te lande eveneens missende in Maart 1904 bij Prof. TH. STUDER te Bern "magna cum laude" gepromoveerd is. Twee maanden later (Mei 1904) volgde zijn aanstelling tot conservator van de afdeeling vogels bij het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie en in 1915, na den dood van den directeur F. A. JENTINK, werd
hij tot diens opvolger benoemd en kwam ook de afdeeling zoogdieren
onderzijn beheer. In 1920 aanvaardde hij het buitengewoon hoogleeraarschap in de dierkunde, waarbij hij in zijn inaugureele rede "De
vogeltrek en zijn tegenwoordig experimenteel onderzoek"
behandelde. Bijna 20 jaar lang heeft VAN OORT (Plaat XXVIII) aan het
hoofd van het genoemde museum gestaan; wegens een minder goede
gezondheid kreeg hij in het voorjaar van 1933 vier maanden ziekteverlof.
Oogenschijnlijk hersteld heeft hij nog korten tijd zijn werkzaamheden
in bet museum kunnen hervatten, waarna hij op 21 September 1933
plotseling is overleden.
VAN OORT heeft een vrij omvangrijk oeuvre nage1aten, vooral uit de
jaren van v66r zijn directeurschap. Hij bewerkte toen voornamelijk
buitenlandsche collecties, maar schonk daarnaast, in tegenstelling tot zijn
voorgangers BUTTIKOFER en FINSCH, ook aandacht aan de Nederlandsche
vogels, want deze studie was, sinds SCHLEGEL zich daarmede bezig
gehouden had ~ dat is v66r 1865 - , min of meer blijven rusten 48.
Wel had JENTINK nog een specialen catalogus laten drukken van de "Collectie Van Wickevoort Crommelin", die in 1893 door het Museum ten
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uit te breiden. Want het park van "Gooilust" met zijn groote grasvelden,
waterpartijen en hoog opgaand geboomte, was er als het ware voor
geschapen om een dierenpark te huisvesten. In het tijdschrift "Buiten"
(jrg. 3, 190~L.eEJP.~191~~!eJyg!~J~""1?J2,Jn~"2Q)yindt men verschTIIende
bijzond~~h~den over dit park en de planten en dieren, die er voorkwamen, verlucht door een aantal foto-illustraties. Ik ontleen aan het
laatstgenoemde werk, dat de collectie op 1 Augustus 1909 in totaal 394
dieren telde, namelijk 56 zoogdieren, 322 vogels en 16 kruipendedieren,
behoorende tot 102 soorten.
Wat de vogels betreft, ging BLAAUW'S belangstelling wel in de eerste
plaats uit naar de kraanvogels en de eendachtigen, al hield hij ook nandoe's, ibissen, parelhoenders, fazanten, parkieten, suikervogeltjes enz.
Beroemd waren zijn Trompetterzwanen (Cygnus buccinator), waarmede
hij herhaaldelijk met succes gefokt heeft, zoodat hij enkele jongennaar
het Yellowstone Park in de Vereenigde Staten kon terugzenden, want
in hun vaderland waren deze zwanen inmiddels practisch uitgeroeid! Ook
zijn Sandwichganzen (Branta sandvicensis), eveneens een ten naastebij verdwenen soort, brachten op "Gooilust" enkele malen hun jongen groot.
Over de gedragingen van de in zijn park levende vogels en over de bij
het fokken opgedane ervaringen schreef BLAAUW regelmatig in het
"Bulletin British Ornithologists Club", in de "Ibis" en in het "Avicul~
tural Magazine" korte artikelen. De vederkleeden van de Chioephagasoorten kende hij zoo goed, dat hij in Sept. 1919 tijdens een bezoek aan
het British Museum of Natural Bistoryontdekte, dat het type-exemplaar
van Chioephaga inornata van KING in feite een jong 6' van Chi. magel/anica
(Gm.) was (d. Ibis 1920, p. 497). Over de planten en boomen, die hij op
"Gooilust" had aangeplant, verschenen zijn rapporten in "Onze Tuinen"
enz.
Bet eenige groote en zuiver-ornithologische werk, dat wij aan BLAAUW
te danken hebben, is."A Monograph of the Cranes" (1897), een
boek van royale afmetingen (48 X 38 cm) met 22 gekleurdeplaten,
dat hij min of meer uit pieteit voor zijn ouden vriend WESTERMAN, die
hem een 15-talaquarellen van kraanvogels had nagelaten, in het licht gaf.
Ook aan onze in het wild levende vogels schonk BLAAUW zijn aandacht,
zooals blijkt uit zijn vergelijkende lijst van de Britsche en Nederlandsche
avifauna (1893), uit zijn medewerking aan de ornithologische overzichten
van ALBARDA en SNOUCKAERT en uit verscheidene korte medededingen,
die hij aan "Ardea" toestuurde.
Tot het aanvullen van zijn collecties, maar meer nog om de fauna van
andere werelddeelen met eigen oogen te aanschouwen, maakte. BLAAUW
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in de jaren 1911 en 1914 en ook nog na den Eersten Wereldoorlog, in
1924, verre reizen, o.a. naar Zuid-Amerika, Zuid- en Oost-Afrika enz.,
waarover hij in verschillende tijdschriften, t.W. in "Notes from the Leyden Museum" (jrg. 35), "Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap"
(serie 2, dl. 33, 1916) en "Ardea" (jrgn. 1 en 4) verslag uitbracht. Verder
verschenen van hem "Op zoek naar Dieren en Planten in
Britsch Oost-Afrika" (1927) en "Rijherinneringen uit vele
landen" (1928). In dit laatste boek, dat betrekking heeft op de jaren,
dat de belangstelling voor het paardnog niet door de auto verdrongen
was, komt BLAAUW'S groote liefde voor de ruitersport tot uiting, eeo
sport, diehij zelf tot kort voor zijn dood beoefend heeft. Dat hij inderdaad een groot ruiter was, moge blijken uit zijn eerelidmaatschap van het
voormalig Kon. Militair Rij-Instituut te Hannover en uit het feit, dat hij
in Duitschland, Frankrijk, Engeland en Ierland herhaaldelijk aan jachtritten deelnam; te Hilversum fungeerde hij menigmaal als "jagermeester"
bij de Noordhollandsche Jachtvereeniging.
Nooit was het BLAAUW te veel om zijn dieren en de andere attracties
van "Gooilust", w.o. de reusachtige reigerkolonie, aan anderen te toonen
en de excursies van de N.O.V. op 28 Mei 1922 en van het VIle Int. Ornith. Congres op 4 Juni 1930 hebben ongetwijfeld bij allen, die er aan
deelnamen een onvergetelijken indruk achtergelaten. Voor uitvoeriger
gegevens over de diersoorten, die op "Gooilust" gehouden werden, zie
men Aant. 47.
Niet minder bezienswaardig was het interieur van de 18e-eeuwsche
patricierswoning, speciaal de breede gang met de prachtige doeken van
den dierenschilder WILHELM KUHNERT, de horens van verschillende
antilopen, het snoer van nandoe-eieren en het groote schilderij van den
springenden ruiter, dat den bewoner van "Gooilust" zelf afbeeldde. Or
BLAAUW'S werkkamer hingen ook een of meer van KUHNERT'S werken
en verder bonte aquarellen van militairen in groot-tenue en teekeningen
van hoogeschool-dressuur en daartusschen het bekende portret van
LINNAEUS (in Laplandsch costuum) met Linnaea borealis in de hand. Verder lagen er waardevolle boeken over dieren en ten slotte herinner ik
mij een pretentieloos plaatje, dat 2 Okapi's weergaf.
BLAAUW had vele Duitsche relaties en deed in zijn verschijningsvorm
en met zijn harde stem ook zelf aan een Duitscher denken; wanneer men
hem in het "feldgrau" en gekaplaarsd te paard door de lanen van "Gooilust" zag draven, was de gelijkenis met een Duitschen cavalerie-ofllcier
volkomen (Plaat XXVII).
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De glorietijd van "Gooilust" behoort thans tot het verleden. Weliswaar is het landgoed zelf, tezamen met het CORVER'S bosch (219 ha) in
1934 door Mevrouw BLAAUW bij testamentaire beschikking aan de
"Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten" geschonken, maar
toen de dieren in 1936 werden weggevoerd - BLAAUW had ze aan den
Duke of BEDFORD vermaakt - verdween de luister, die de plaats 40 jaar
lang had onderscheiden. Aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,
waarmede BLAAUW steeds nauwe relaties had onderhouden, liet hij een
belangrijke som geld na en verder zijn natuurhistorische bibliotheek en
de schilderijen van KUHNERT, 6 stuks in getal. Gebleven is de schoone
herlnnering aaneen seleete verzameling dieren .en aan een"grand
seigneur", die op natuurbeschermingsgebied een voorbeeld heeft
gegeven, door naar verre landen te reizen, niet om daar roem en jachtbuit te behalen, maar om er te genieten van den aanblik van de "ongeschonden schepping".
Ongetwijfeld waren er in deze periode in ons land nog meer particulieren, die zich uit liefhebberij op de avicultuur toelegden, anders zou
men by. de uitgave van een werk als NUYENS' Handboek voor liefhebbers van kamer- en parkvogels (1886, met 48 gekl. platen)
niet aangedurfd hebben. Maar deze liefhebbers traden, gelijk onze leden
G. S. VAN DER SPRUIJT (t 1918) en W. J. M. DE BAS, weinig naar buiteri.
op en van den omvang en den inventaris van hun volieres is mij niets
bekend. AIleen weet ik, dat VAN DER SPRUIJT te Voorschoten voornamelijk watervogels hield, notaris DE BAS te Den Haag volierevogels; de
waardevoIle ornithologische bibliotheek van laatstgenoemde is omstreeks
.
1923 naar het buitenland verkocht.
Met EDUARD DANIEL VAN OORT keeren wij andermaal terug naar
's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, want V AN OORT, die 'aanmerkelijk jonger was dan de hier genoemde voorgangers, was als ornitholoog van professie aan deze instelling verbonden.
Van zijn curriculum vitae willen wij hier het volgende in herinnering brengen. VAN OORT'S vader was bij de koopvaardij, maar na zijn
huwelijk vestigde hij zich te Sluis (2.- Vl.), waar hij wethouder werd en
waar de oudste kinderen geboren zijn. Later woonde de familie achtereenvolgens te Barneveld, Utrecht, Hilversum en Den Haag. E. D. VAN
OORT is op 31 October 1876 te Barneveld geboren.
Al van jongs afhad hij een uitgesproken belangstelling voor de natuur,
speciaal voor de vogels, welke belangstelling tijdens de jaren dat hij in
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Den Haag de H.B.S. bezocht, doorzijn leeraar in de natuurlijke historie,
den bekenden coleopteroloog Jhr. Dr. E. J. G. EVERTS, in goede banen
is geleid.
Daar hij begaafd was met een uitstekend verstand, lag het voor de
hand, dat "EEP" na zijn eindexamen, in 1895, naar Leiden zou gaan om
biologie te studeeren. Hij legde er het middelbare examen in de aard-,
delfstof-, dier- en plantkunde af (tegenwoordig als de acte K 4 aangeduid), aangezien hij vanwege zijn H.B.S.-opleiding,niet tot het candidaats- resp. doctorale examen in de philosophische faculteit werd toe~
gelaten. Ruim2 jaar (van 1 Jan. 1901 tot 1 April 1903) was bij vervolgens
assistent van Prof. K. MARTIN, waar hij, dank zij den dagelijkschen
omgang met dezen grooten palaeontoloog, een goede scholing ontving
in het beheeren van een museum. Van het "Rijks Geologisch-Mineralogisch Museum" ging hij in 1903 over naar de zoologie, om assistent
te worden van Prof. HOFFMANN. Hier werkte hij tegelijkertijd aan zijn
proefschrift: "Beitrag zur Osteologie des Vogelschwanzes",
waarop hij - het "jus promovendi" hier te lande eveneens missende in Maart 1904 bij Prof. TH. STUDER te Bern "magna cum laude" gepromoveerd is. Twee maanden later (Mei 1904) volgde zijn aanstelling tot conservator van de afdeeling vogels bij het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie en in 1915, na den dood van den directeur F. A. JENTINK, werd
hij tot diens opvolger benoemd en kwam ook de afdeeling zoogdieren
onderzijn beheer. In 1920 aanvaardde hij het buitengewoon hoogleeraarschap in de dierkunde, waarbij hij in zijn inaugureele rede "De
vogeltrek en zijn tegenwoordig experimenteel onderzoek"
behandelde. Bijna 20 jaar lang heeft VAN OORT (Plaat XXVIII) aan het
hoofd van het genoemde museum gestaan; wegens een minder goede
gezondheid kreeg hij in het voorjaar van 1933 vier maanden ziekteverlof.
Oogenschijnlijk hersteld heeft hij nog korten tijd zijn werkzaamheden
in bet museum kunnen hervatten, waarna hij op 21 September 1933
plotseling is overleden.
VAN OORT heeft een vrij omvangrijk oeuvre nage1aten, vooral uit de
jaren van v66r zijn directeurschap. Hij bewerkte toen voornamelijk
buitenlandsche collecties, maar schonk daarnaast, in tegenstelling tot zijn
voorgangers BUTTIKOFER en FINSCH, ook aandacht aan de Nederlandsche
vogels, want deze studie was, sinds SCHLEGEL zich daarmede bezig
gehouden had ~ dat is v66r 1865 - , min of meer blijven rusten 48.
Wel had JENTINK nog een specialen catalogus laten drukken van de "Collectie Van Wickevoort Crommelin", die in 1893 door het Museum ten
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geschenke was ontvangen, maar overigens had men zich er toe bepaald,
am de vogels, die bij het Museum werden aangebracht, zonder meer te
1aten opzetten. Een studie-collectie van "balgen" of "huid en" ontbrak
derhalve. Bet was dan ook een heele opgave voor den nieuwen conservator om deze afdeeling weer op peil te brengen. VAN OORT heeft zich
daarvan voortreffelijk gekweten; hij too11de begrip voor de eischen
van de vogelbesche.rming en heeft bij het verzamelen steeds maat weten
te houden. Aan het catalogiseeren moest hij in den beginne oak nogal
wat tijd besteden, zooals blijkt uit de "Catalogue osteologiq ue des
Oiseaux", die hij in 1907 samenstelde van de 3300 in het museum aanwezige vogelskeletten.
Zijn geschriften, die van systematischen en faunistischen aard zijn,
verschenen voornamelijk in de "Notes [rom the Leyden Museum"
(vols. 26-35), in "Ardea" (jrgn. 1-12) en in de "Zoologische Mededeelingen" (dIn. 1-16). Een ervan willen wij hier met name noemen, nl.
zijn "V 0 gelJij s t van 1908", officieel getiteld: "Contribution to our
knowledge of the Avifauna of the Netherlands". Deze lijst geeft een
Dverzicht van aIle soorten, die men met zekerheid in ons land had aangetroffen, onder speciale verme1ding vande minder algemeene exemplaren, welke in de museum-collectie aanwezig waren. Zij verscheen - was
dit bij toeval of met opzet? - in hetzelfde jaar als de bekende "Avifauna
Neerlandica" van SNOUCKAERT. Maar aangezien de auteurs betreffende
hun uitgaven klaarblijkelijk geen contact met elkaar hadden gehouden,
zijn twee lijsten ontstaan, die en wat de systematische volgorde, en wat
de nomenclatuur (zoowel de Latijnsche als de Nederlandsche 1) betreft,
sterk uiteenloopen; zelfs wat de opgenomen soorten aangaat zijn nog
verschillen aan te wijzen. Wie kennis wil nemen van de verwarring, welke
de heeren daarmede hebben gesticht, zij de bespreking van hun beider
publicaties door BUTTIKOFER (Versl. & Meded. N.O.V., nr. 6) ter Jezing
aanbevolen *). Wij zullen daarop thans niet verder ingaan, maar willen
liever overgaan tot een korte bespreking van het groote standaardwerk
"Ornithologia Neerlandica", datVANOoRT ons heeft nagelaten.
Ook daarin is dezelfde systematische volgorde, ontleendaan REICHENOW,
gebruikt; jammer is echter, dat de auteur bij de Nederlandsche vogelnamen nogal eensvan de spraakmakende gemeente afwijkt, zoodat men

*) Het voorwoord in SNOUCKAERT'S "Avifauna Neerlandica" is gedateerd:
Mei 1908. V AN OORT's "Contribution etc." is gedateerd: Sept. 1908; zij is opgenomen
in de "Notes Leyden Museum" vol. 30, afL 2/3, welke eerst op 15 Dec. werd uitgegeven.
ARDEA XLI
8
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nu eens ouderwetsche namen aantreft, dan weer nieuwe bedenksels,
die later niet zijn ingeburgerd. In ieder geval heeft de "Commissie
Naamlijst Nederlandsche Vogels 1946" ze geen van aIle overgenomen 49.
De groote waarde van de "Ornithologia" is gelegen in het feit, dat dit
werk geschreven werd door een ornitholoog van beroep, die goed op de
hoogte was van de betreffende literatuur en die de onder zijn beheer
staande collecties van's Rijks Museum van Natuurlijke Historie speciaal
voor dit werk nog eens aan een critisch onderzoek heeft: onderworpen.
Van belang is ook, dat op de platen zooveel verschillende vederkleeden
zijn weergegeven, terwijl men in de meeste gevallen de lengte van
snavel, vleugel, staart en loopbeenop deafbeelding fan nameten!
Dit laatste heeft de vrijheid van den teekenaar KOEKKoEKernstig beknot
en een levendige weergave van de vogels ongetwijfeld in den weg
gestaan. Anderzijds schoot KOEKKOEK'S talent te kort, gelijk dat ook
met KEULEMANS het geval was, om aIle vogelvorme0 even goed te typeeren: de Non-Passeres by. doen vedal wat houterig aan, bovendien zijn
deze vogels dikwijls te groot afgebeeld (cf. verscheidene roofvogels en
pluvieren). Daar staat tegenover, dat' een aantal zangvogels wat kleur en
uitdrukking betreft zeer goed zijn weergegeven; enkele, by. Kool- en
Pimpelmees, acht ik zelfs onovertroffen. Een paar fouten van biologischen aard, o.a. een die bij de stormvogels (Puflinus, Oceanodroma, Fulmarus) was gemaakt - deze waren afgebeeld in een "rechtopstaande"
houding, die hun geheel vreemd is - heeft KOEKKOEK nog kunnen
herstellen v66r de bewuste platen in het Engelsche "Handbook"(vol. 4)
werden opgenomen.
Wanneer wij trachten aan te geven, waarom de "Ornithologia" niet
dezelfde waardeering te beurt is gevallen als de "Oologia" van VAN PELT
LECHNER, dan geloof ik, dat aan die geringere waardeering in de eerste
plaats debet was de grootere concurrentie van buitenlandsche werken,
waaraan het "vogelboek", in tegenstelling tot het "eierboek", het hoofd
had te bieden. Bovendien was de belangstelling voor den "vogel-in-dehand" eenigszins verflauwd, om plaats te maken voor de studie van de
"vogels-in-de-vrije-natuur" en op het punt van veldkenmerken, broedbiologie en gedrag stelde de "Ornithologia" te leur. Over die laatste
onderwerpen waren uitvoeriger gegevens te vinden in het "Practical
Handbook of British Birds" (dat in Maart '19 begon te verschijnen)
en in HEINROTH'S "Die Vogel Mitteleuropas" (dat van 1924 af dateert);
wat de platen betreft werd KOEKKOEK overvleugeld door den genialen
THORBURN, wiens "British Birds" (1915-1918: 4 drukken!) hier door
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velen gekocht werd. Misschien heeft ook de hooge prijs de appreciatie
voor de "Ornithologia" nadeelig beInvloed. *)
Een verschijnsel, dat VAN OORT'S speciale belangstelling had- getuige
zijn inaugureele rede - was de vogeltrek. In verband daarmede heeft
hij het ringen van in het wild levende vogels, waartoe enkele naburige
landen reeds waren overgegaan, in 1911 ook in ons land georganiseerd.
Over de resultaten van dit onderzoek bracht hij geregeld verslag uit,
terwijl de geheele ringen-administratie sindsdien in het Rijksmuseum werd
gevoerd.
Hoewel ook de zoogdieren aan zijn zorgen waren toevertrouwd, heeft
VAN OORT weinig op mammalogisch gebied gepubliceerd; hij liep echter
met plannen rond om als pendant van de "Ornithologia" een boek over
de zoogdieren van Nederland te schrijven en had reeds een aantal platen
voor dat werk door KOEKKOEK laten vervaardigen. Overigens ben ik
slechts twee artikelen over gestrande walvisschen van hem tegengekomen (cf. Zoo1. Meded., dIn. 4 en 9). Ten einde zich voor eenzijdigheid
te hoeden schonk VAN OORT bovendien zijn aandacht aan eenige groepen
van insecten, nl. aan de dagvlinders, de hommels en de roofkevers
(genus Carabus), waarvan hij kleine collecties had aangelegd. Verder
hield hij graag vogels in de kooi, meest inlandsche vinkachtigen, maar
v66r 1912 o.a. ook weI Kwartels.
Als directeur heeft hij streng over de verzamelingen en de bibliotheek
gewaakt - men mocht by. boeken in het middaguur niet opengeslagen
laten liggen - waardoor er een sfeer van ontzagin het museumgebouw
heerschte. Hij was ook streng voor zichzelf en gesloten van karakter,
in den omgang eenigszins stroef, maar wanneer hij de gelegenheid kreeg
de vogels en zoogdieren in zijn museum aan belangstellenden te toonen,
kon hij in vuur geraken en wist hij van geen ophouden.
Van de N. O.V. was VAN OORT van het begin af aan lid; hij woonde de
oprichtingsvergadering bij en was sinds 1911 lid van het bestuur en van
de redactie van "Ardea"; in 1924 heeft hij gemeend als lid te moeten
bedanken (het vergaderingsverslag van 1 Maart '24 houdt de reden daarvan in, cf. Ardea 13, pp. 24 en 117); dit had tengevolge, dat zijn ringverslagen en andere publicaties van toen af in de "Zoo1. Mededeelingen"
verschenen zijn.
Beschouwen wij SNOUCKAERTVAN SCHAUBURG, THIJSSE en VAN OORT,
*) De omvang van de "Ornithologia Neerlandica" was geprojecteerd op 40 afleveringen, elk bevattende 10 platen met den bijbehoorenden tekst, a f 12.50 per
stuk. Bet werk zou in 8 a 10 jaren verschijnen. Na de voltooiing (in 1935) is de
prijs van de gebonden exemplaren op f 650.- gesteld.'
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op grond van hun geschriften en uit den aard van hun werkkring, als
vertegenwoordigers van de "algemeene ornithologie", d~n zouden wij
RITZEMA Bas en VAN PELT LECHNER tot de specialisten kunnen rekenen.
Wij willen hier nog twee van dergelijke specialisten noemen, t.W.
G. WaLDA en A. E. H. SWAEN, wier vogelkundige geschriften tot zekere
hoogte het stempel dragen van hun beroep.
Onder invloed van Freiherr vaN BERLEPSCH' "Gesamte Vogelschutz",
dat ook in Nederlandsche vertaling verscheen, ging men omstreeks 1900
hier te lande overal nestkastjes ophangen. Men hoopte, dat de holenbroeders zich zoodoende zouden kunnen handhaven of vermeerderen,
wat vooral aan de insectenbestrijding in onze cultuurbosschen ten goede
beloofde te komen.
De wiskunde-leeraar GERRIT WaLDA (3 Febr. 1869 -16 Aug. 1949) te
Wageningen heeft deze "kultuur van in het wild levende vogels" sinds
19100p groote schaal en zeer stelselmatig bedrevenen over de aangetroffen broedsels een nauwkeurige boekhouding gevoerd. Aanvankelijk
dienden aIleen de 150 ha bosch van het sanatorium "Oranje-Nassau's
Oord" als proefterrein, maar later kwamen van verscheidene landgoederen in Gelderland (o.a. Hooge Veluwe) en van enkele terreinen in
Utrecht, Brabant en Noord-Holland opgaven binnen, zoodat men jaarlijks overhet verloop van rond 3000 legsels de gegevens ontving. Op die
wijze is WaLDA alleriei bijzonderheden betreffende de holenbroeders
te weten gekomen, o.a. hun trouw aan het domicilie, den invloed van
de weersgesteldheid op het legproces, het verband tusschen degrootte
van de legsels en den duur van de legperiode enz. Ook aan geheel
andere zaken, by. aan de evalutie in den nestbouw bij niet-holenbroeders
(cf. Ornithologische Studies, sub B, 1918), aan het onderscheid tusschen
"Huis-" en "Buitenmerel" enz., schonk WaLDA zijn aandacht. Zijn werkzaamheden, als liefhebberij begonnen, breidden zich gestadig uit en
trokken zoo zeer de aandacht, dat hem op 1 April 1920, toen de Plantenziektenkundige Dienst zich ook met de vogels bezig ging houden, de
betrekking van ornitholoog bij dezen dienst werd aangeboden.
Over zijn onderzoekingen heeft WaLDA herhaaldelijk rapport uitgebracht. Zijn eerste drie geschriften, getiteld: "Kultuur van in ,het
wild levende vogels" 1911, 1912 en 1913-1914, waarin vele opgedane
ervaringen duidelijk beschreven worden, vormen een uitstekende propaganda voor het nestkastonderzoek. Na 1920 werden de resultaten van
dit onderzoek in het "Verslag over de werkzaamheden van den PIantenziektenkundigen Dienst" opgenomen (1920-1933). In enkele van zijn
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verhandelingen, o.a. "Ornithologische Studies, sub A" en "Studies over vogels en hun omgeving", die ten deele door tabellen
en grafieken worden toegelicht, is WOLDA'S betoog niet altijd gemakkelijk te volgen en voelt men het soms als een bezwaar, dat bepaalde
veronderstellingen, die men by. door het ringexperiment (waar WOLDA
blijkbaar weinig mee op had) zou hebben kunnen oplossen, zonder
meer als feiten of axioma's worden aanvaard. Ten slotte geraakten de
vogels een beetje op den achtergrond en ging WOLDA zijn aandacht
schenken aan de vraag, of de voortplantingswetten, die hij bij zijn holenbroeders had gevonden, ookbij de geboorte-periodiciteit van den
mensch een rol speelden. Hiervoor heeft hij veel materiaal statistisch
bewerkt; men zie zijn "Akklimatisierung und Deklimatisierung I & II",
"Periodiciteit, rhythme en symmetrie bij de geboorten in 1698 Amsterdamsche gezinnen met zes of meer kinderen" (1931) enz.
Verder heeft W OLbA zich nog bezig gehouden met het bijeenbrengen
van data van eersten voorjaarszang en van gegevens over den invloed van
strenge winters op den vogelstand. Daartoe had hij in de "Phaenologische Vereeniging" een aantal waarnemers om zich vereenigd. Ook
schreef hij een aantal korte artikelen in "De Levende Natuur", terwijl
in 1924 op zijn instigatie de eerste telling van het aantal roekennesten
in ons land gehouden is.
In Mei 1916, toen het nestkastonderzoek een 7-tal jaren aan den
gang was, heeft WOLDA eens een groep N.O.V.-leden op "OranjeNassau's Oord" rondgeleid; uit die jaren stamt ook zijn artikel over
"De Staartmees, Aegithalus caudatus (1..)".
WOLDA was een vertegenwoordiger van de nieuwe richting: de gedragingen van de levende vogels hadden zijn belangstelling en deze bestudeerde hij met veel intuitie -- "hij heeft de gave van zich iets te kunnen
laten invallen" zeiden zijn medewerkers; soms deed hij zich bij zijn
ornithologische onderzoekingen wat te sterk als mathematicus gelden.
Overigens was hij een artistiek en muzikaal man en een pur-sang vogelbeschermer (Plaat XXIX).
Op geheel ander gebied heeft zich de taalkundige ADRIAAN ERNST
HUGO SWAEN (9 Febr. 1863 - 28 Oct. 1947) bewogen, die de liefhebberij
in vogels zooveel mogelijk met zijn eigenlijke yak, de studie derEngelsche taal, combineerde. SWAEN bracht zijn jeugd- en jongelingsjaren te
Haarlem door en kon daar genieten van de mooie omstreken: vele
buitenplaatsen langs den binnenduinrand stonden toen nog voor iedereen
open, de Hout herbergde een reigerkolonie, het zgn. "Bosch van Bar-
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naart" (= Huis te Vogelenzang) een der laatste ravenparen en in het
najaar wandelde de tengere SwAEN naar Leiduin am naar het vinken te
kijken op de baan bij het Oranjewater ofwel stapte hij van Kraantjelek
achter Elswout langs naar den Aerdenhout am te zien of er soms Houtsnippen in de flouwen zaten, die daar uitgespannen standen (Jaarboek
"Haerlem", 1940).
Bij zijn opleiding werd SwAEN gehandicapt door een sterk gemis aan
belangstelling vaor de exacte vakken, wat tengevolge had, dat hij het
gymnasium niet heeft afgeloopen. Na het verlaten van deze school kreeg
hij echter nag geruimen tijd privelessen in Grieksch en Latijn, terwijl
hij zich verder oak in taalkunde, literatuur, geschiedenis, schilderkunst
enz. verdiepte, want het liet zich toen aanzien, dat hij Nederlandsch zou
gaan studeeren. Gaandeweg, o.a. dank zij een tweetal Engelsche relaties,
is zijn voorkeur meer naar· de studie van het Engelsch uitgegaan en op
19-jarigen leeftijd vertrok hij naar Engeland am de betrekking van
"tutor" bi] een farnilie ("landed gentry") in het dorp Sawbridgeworth
in Hertfordshire te aanvaarden. In 1884 keerde hij naar ons land terug
am examen te doen voor de middelbare acte A, eenige jaren later slaagde
hij oak voor het B-examen. Aangezien zijn aanstaande schoonvader
een zakenman was, die niet veel verwachting had van een onderwijscarriere voor zijn schoonzoon, gaf laatstgenoemde ten slotte toe aan den
sterken aandrang, die op hem werd uitgeoefend am een lucratiever
beroep te kiezen en zoo richtte hij, tezamen met J. G. DE MUINCK, te
Amsterdam een boekhandel op. "De goede wil was er, maar niet de
aanleg"; het was dan ook een opluchting voor SwAEN, toen zijn broer
bereid bleek zijn plaats in te nemen. Aanvankelijk heeft SwAEN toen
les gegeven aan enkele particuliere instituten, waarna hij in 1894 benoemd werd tot leeraar aan de H.B.S. te Almelo~ Nadat hij nog twee
jaren in gelijke functie te Nijmegen had gewerkt, werd hij begin 1900
benoemd tot leeraar aan het gymnasium te Amsterdam. In 1904 werd hij
uitgenoodigd am lector te worden aan de universiteit te Groningen,
welke hem in 1913 het eeredoctoraat verleende. In hetzelfde jaar is hij
naar Amsterdam geroepen, waar hij tot hoogleeraar in de Engelsche taalen letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteitwas benoemd. In 1933,
bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, trad hij af als hoogleeraar.
Zijn portret vindt men op Plaat XXX.
SwAEN heeft een zeer groat aantal publicaties het licht doen zien, de
meeste op taalkundig gebied, maar oak zijn er verschcidene onder, die op
ornithologische onderwerpen betrekking hebben. Zijn belangstelling
gaat daarbij vooral uit naar hetgeen in aude handschriften of incunabelen
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dit omvangrijke werk eerst geheel in ons hedendaagsche schrift worden
overgebracht, waarna de bewerker het van een groat aantal (546) aanteekeningen voorzag ten· einde den inhoud vom de tegenwoordige
generatie begrijpelijk te maken. Tevoren had SWAEN reeds af en toe
brokstukken van het ,,]acht-Bedryff" in "Ardea" laten verschijnen,
maar eerst de volledige uitgave, die in 1948 bi] de firma BRILL gereed
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over de vogels wordt medegedeeld, waarbij zijn kennis van het Midde1nederlandsch en Angelsaksisch hem natuurlijk goed te pas kwam. Een
speciale studie heeft SWAEN gemaaktvan de valkerij, een onderwerp,
waarover hij een uitgebreide verzameling boeken,prenten en knipse1s
bijeengebracht heeft. Zij vormden de basis voor zijn in 1937 verschenen
boek "De valkerij in de Nederlanden", dat een ware schatkamer
is van gegevens over dezen aristocratischen vorm van jagen. Want dit
werk, dat met ,.een 20-tal platen is verlucht, geeft meer dan de titel doet
vermoeden; niet aIleen worden de valkeniersuitrusting, de jachtvoge1s,
het africhten en de valkenierstaal er uitvoerig in behandeld, ook aan de
geschiedenis der valkerij, aan de literatuur en aan de valkerij in kunst
en letteren zijn afzonderlijke hoofdstukken gewijd. Eenigekleinere
publicaties over hetzelfde onderwerp, i.e. "Enkele Mededee1ingen
omtrent de Valkenjacht" (Jaarverslag Kon. Oudheidk. Genootschap, 1925), "De Valk in de Iconographie" (1926) en "De Cura
Accipitrum" (1937), heeft hij aan zijn boek vooraf laten gaan.
In de tweede plaats wiI ik hier memoreeren, dat SwAEN in 1923 de
ornithologische wereld geattendeerd heeft op de ontdekking van
ATKINSON, die aantoonde, dat de "Voyage et Avantures de Fran<;:ois
Leguat & de ses Compagnons" (1708) - een werk waarop SCHLEGEL
zijn Leguatia gigantea in hoofdzaak gebaseerd had - geen oorspronkelijke
reisbeschrijving is, maar ... "evidently a voyage made in an armchair,
within reach of many books of other men's voyages ... "1 SWAEN heeft
het daarbij niet gelaten; vele jarenlater heeft hij ook zelf een onderzoek
naar de geloofwaardigheid van "Leguat" ingesteld en daarbij de juistheid
van ATKINSON'S meening kunnen bevestigen. Van minder beteekenis,
al getuigen zij van SWAEN'S belangstelling voor het vogelleven, zijneenige artikelen over soorten, die hij van uit zijn studeerkamer - hij woonde
vele jaren in de Vossiusstraat aan den rand van het Vondelparkkon observeeren, zooals Gierzwaluw, Houtduif, Merel, Roek enz.
Een speciaal cachet droegen zijn boekbesprekingen, cf. Versl. & Meded.
N.O.V. nr. 1 en Ardea, dl. 2.
Na zijn emeritaat is SWAEN'swerkzaamheid niet verflauwd; hij bleef
een trouw bezoeker van de Amsterdamsche universiteitsbibliotheek,
gelijk uit zijn bijdragen voor "Ardea" over "Aloude Vogelkunde",
nrs. I tim IV, "De Flamingo's van Bonaire" enz. moge blijken. In
zijn laatste levensjaren heeft hij nog een groot werk ondernomen, t.W.
de bewerking van het ,,] acht-Bedryff", het hier op pp. 12-16 reeds
vermelde handschrift uit het begin van de 17e eeuw, dat in de Koninklijke
Bibliotheek wordt bewaard. Dit was geen sinecure, want daartoe moest

120

[Ardea 41

dit omvangrijke werk eerst geheel in ons hedendaagsche schrift worden
overgebracht, waarna de bewerker het van een groot aantal (546) aanteekeningen voorzag ten einde den inhoud voor de tegenwoordige
generatie begrijpelijk te maken. Tevoren had SWAEN reeds af en toe
brokstukken van het ,,]acht-Bedryff" in "Ardea" laten verschijnen,
maar eerst de volledige uitgave, die in 1948 bij de firma BRILL gereed
kwam, doet dit belangrijke document recht wedervaren.
SWAEN'S belangstelling voor de vogels uitte zich ook op het gebied
van de vogelbescherming. In 1914 nam hij het secretariaat van de "Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels" op zich en in 1924
is hij Dr. BUTTIKOFER als voorzitter opgevolgd. In verband met zijn verdiensten voor de valkerij werden hem het eerelidmaatschap van de "British Falconers Club" en het eere-voorzitterschap van het Nederlandsch
Valkeniersverbond "Adriaan Mollen" aangeboden.
SWAEN was in alJes nauwgezet; tot op het laatst bleven zijnbrieven
geestig, hoffelijk en bondig, en zijn handschrift vast: op hem heeft "de
eeuw der haastige slordigheid" geen vat gekregen. Hij heeft gewerkt zoo
lang het dag was en zat vrijwel elken morgen reeds om halfzes achter
zijn schrijftafel; dat was het geheim, dat hij zooveel kon afdoen en daar
heeft ook de dood hem op 28 October 1947 verrast.
Een merkwaardig boek, waarvan zich een exemplaar in SWAEN'S
bibliotheek beyond, wil ik hier nog noemen, t.W. het werk van Lt.Kolonel N. J. A. P. R VAN NES: "De Hippische Sport en het
Korps Rijdende Artillerie, 1793-1905". Van dit boek, dat niet in
den handel was en dat slechts in 15 a 20 exemplaren werd gedrukt, is
een deel aan de valkerij gewijd. Het is een luxe-uitgave, die naast de
verldeinde reproducties van WOLF'S roofvogelplaten uit de "Traite de
Fauconnerie" ook verschillende gegevens en afbee1dingen bevat betreffende de "Loo Hawking Club", afkomstig uit het archief van het
Koninklijk Huis.
Met enke1e woorden moeten wij hier nog J. L. F. DE MEYERE (18791920) gedenken, die eenigen tijd penningmeester van de N.O.V. is
geweest en die he1aas in de volle kracht van zijn leven bij het zwemmen
in den Rijn onder Heteren is verdronken. DE MEYERE woonde in de
jaren 1904-1920 aan den rand van de Neder-Ve1uwe, in de streek EdeBennekom. Hij was, wat de Duitschers noemen "ein Privatgelehrter",
een, die zich met groote nauwgezetheid en critiekop de studie van de
ornithologie toe1egde. Speciaal het observeeren van levende voge1s,
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zoowel in het veld als in huis, had zijn belangstelling. Daarbij trachtte
hij hun driften en handelingen langs psychologischen weg te verklaren;
als zoodanig kan hij beschouwd worden als een voorlooper van de
ornitho-psychologen. Slechts weinige geschriften van dezen aard heeft
hijnagelaten (d. zijn opstellen over Nachtegaal en Roek). Verder heeft
hij gerapporteerd over de vogels (w.o. de Draaihals), die zijn nestkastjes
bewoonden en ook heeft hij de karakteristieke kenmerken van eenige
nesten beschreven. Al doen zijn publicaties over het algemeen eenigszins
week aan, toch hebben zij een zekere bekoring door de eruditie van den
auteur, die er uit spreekt. Slechts als er critiek uitgeoefend moet worden,
laat hij niet af en gaat hij de pen wat manlijker hanteeren. Hoewe1
DE MEYERE allereerst veldornitholoog was, zag hij ook het nut van
verzamelen in. Zelf bezat hijgeen collectie, maar voor de eierverzameling
van het Rijksmuseum heeft hij VAN OORT verschillende desiderata
kunnen bezorgen. Zijn portret vindt men in Ardea 9, pI. III.
V ogelteekenaars van het formaat van KEULEMANS komen niet in elke
periode voor; toch kunnen wij onder onze directe voorgangers nog drie
dierenschilders van reputatie aanwijzen, t.w. TH. VAN HOYTEMA, J. VAN
OORT en M. A. KOEKKOEK, die ten deele opvallend knap werk geleverd
hebben en die alle drie als illustrator van vogelboeken bekend zijn
geworden.
THEODOOR VAN HOYTEMA (18 Dec. 1863-28 Aug. 1917) vertegenwoordigt een geheel eigen genre. Hij heeft in zijn jeugd in het Rijksmuseum
vogels geteekend en o.a. enkele platen voor publicaties van BUTTIKOFER
en WEBER vervaardigd (cf. Notes Leyden Museum 11, 1889 en WEBER
1890/1891). Maar vooral bekend zijn de aquarellen en lithographieen, die
hij gemaakt heeft; de laatste teekende hij alle zelf op den steen. Verder
heeft hij eenige fraaie prentenboeken voor volwassenen het licht doen
zien, o.a. "Hoe de Vogels aan een koning kwamen" (1892), "Het leelijke
jonge eendje" (1893), "Uilengeluk" (1895) en "Vogelvreugd". Ook verschenen van hem "Dierstudies" (6 litho's, 1898) en "Bloemenstudies"
(4 litho's, 1905), terwijl vooral de kalenders, die hij van 1902 af 17 jaren
lang heeft verzorgd, bekendheid genieten. De uitgave van deze maandkalenders had de firma FERWERDA & TIEMAN op zich genomen; de
laatste verscheen in 1918 na zijn dood. Hoewel HOYTEMA'S vogels niet
altijd volkomen natuurgetrouw zijn afgebeeld, weet hij ze toch in hun
bewegingen voortreffelijk weer te geven. In "Elsevier's Maandschrift"
(Dec. 1939) heeftIr. G. KNUTTEL Jr. een beschrijving gegeven van HOYTEMA'S leven en van zijn gaven als kunstenaar. Na zijn dood heeft men in
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Den Haag in het villapark Zorgvliet te zijner eere een aardige vogeldrinkbak geplaatst, welke helaas in de oorlogsjaren onherstelbaar vernield werd.
Minder artistiek, maar dikwijls meer natuurgetrouw, waren de vogelteekeningen van JAN VAN OORT (1867-1938), die bij de huidige generatie
van vogelliefhebbers een groote bekendheid genieten (cf. Afb. 10 en 11).

(Dit:

Afb. 10. Ransuil.
Bet Vogeljaar, 1904, p. 223).

THIJSSE,

Want JAN VAN OORT, die een oudere broer was van E. D., heeft vele
illustraties bijgedragen voor den eersten druk van THIJSSE'S "V ogelj aar"; deze teekeningen zijn ook opgenomen in "Het Vogelboekje"
(le druk, 1912). Verder vindt men zijn teekeningen in de eerste jaargangen van "De Levende Natuur", terwijl de vogelplaatjes in de acht
gedurende de jaren 1906 tim 1913 verschenen VERKADE'S albums
eveneens van zijn hand zijn. Hij maakte voornamelijk aquarellen en is tot
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in het laatst van zijn leven werkzaam gebleven; hij woonde toen te
Geldrop, waar hij op 12 October 1938 is overleden.
De jongste van de drie, MARINUS ADRIANUS KOEKKOEK (29 Jan.
1873-30 Mei 1944) stamde uit een schildersfamilie; hij voelde zich al
vroeg tot het teekenen van dieren aangetrokken en hield veel van
wandelen in de vrije natuur. Aanvankelijk maakte hij teekeningen van
landschappen, vlinders en kevers (cf. Lev. Natuur, jrg. 3 t!m 6 en 9), ook
schilderstukjes van pluimvee enz.; omstreeks 1903 heeft hij een tijd in
Engeland gewerkt, waar hij dieren teekende voor den Duke of BEDFORD,

Afb. 11. Gekraagde Roodstaartjes, wijfje en mannetje.
eDit: THIJSSE, Bet Vogeljaar, 1904, p. 125).

eigenaar van de beroemde menagerie in Woburn Park. Teruggekeerd
in ons land, illustreerde hij verschillende uitgaven en publicaties, o.a.
van DELSMAN, RrrZEMA Bos (Leerboek der Dierkunde), BUTTIKOFER'S
artikel over de Celebes-makaken enz. (cf. Afb. 12). Ook vervaardigde
hij (vom de firma WOLTERS) een aantal schoolplaten, waarop niet alleen
Nederlandsche, maar ook Afrikaansche, Indische en Australische
dieren afgebeeld zijn (Plaat XXXI). In 1916 of 1917 maakte hij in
opdracht van de firma NIJHOFF eenige proefplaten voor het groote werk
over de Nederlandsche vogels, dat deze firma van plan was uit te geven.
Zijn aquarellen werden goedgekeurd, wat tengevolge had, dat KOEKKOEK van 1 Jan. 1918 af als "assistent" aan het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie verbonden werd, ten einde onder toezicht van den
directeurJ tevens auteur van het vogelboek, de ruim 400 platen (waarop
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circa 1180 vogelfiguren zijrt afgebeeld) te vervaardigen. Zooals reeds
gezegd, werd KOEKKOEK geenerlei artistieke vrijheid gelaten, zoodat het
geen wonder is, dat verscheidene afbeeldingen in dit opzicht teleursteIlen;
ove~igens zij hier verwezen naar hetgeen op p. 114 over de kwaliteit
van zijn vogelteekeningen werd gezegd. Daar kwam ook reeds ter sprake,
dat KOEKKOEK aan een overeenkomstige serie platen van de Nederland-

Afb. 12. Paartje Gewone Wevervogels of Manjars (Ploceus philippinu.r infortunatuJ'
Han.) bi; het nest.
(Dit: COOMANS DE RUITER, De wonderen der tropische natuur, 1953).

sche zoogdieren begonnen was. Helaas heeft hij deze serie, waarvoor
hij eenige bijzonder geslaagde platen van muizen maakte, niet kunnen
voltooien; de Chiroptera ontbreken ten deele. Tot dusverre werden
aIleen de Cetacea (ongekleurd en sterk verkleind) gepubliceerd in I JSSELING & SCHEYGROND'S boek.
Zooals men weet heeft de firma WITHERBY te Londen omstreeks 1936
het reproductie-recht van de platen der "Ornithologia Neerlandica"
verworven, ten einde ze (lineair tot op 1/3 a 1/4 verkleind) voor haar
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"Handbook of British Birds" te gebruiken. Daartoe was het met aIleen
noodig, dat verscheidene platen veranderd werden, ook werd KOEKKOEK
verzocht enkele nieuwe aan de serie toe te voegen. Deze onderscheiding
heeft hem veel voldoening gegeven; met "eindeloos geduld en groote
vaardigheid" heeft hij de gewenschte wijzigingen aangebracht, waarbij
hij sams tot 2 a 3 maal toe een achtergrond totaal kon wijzigen en met
tevreden was, voor de geringste details correct waren weergegeven.
Een kiekje, dat omstreeks Mei '29 in hetRijksmuseum van hem werd .
genomen, vindt men bij zijn necrologie in "Ardea" (jrg. 33, pI. X) afgedrukt.
Opgezette vogels waren, zooals wij gezien hebben, als studiemateriaal
min of meer in discrediet geraakt, omdat zij moeilijk te hanteeren zijn
en te veeJ plaatsruimte vergen. Maar voor de show-collecties van onze
musea kan men er natuurlijk niet buiten. Bij het museum van "Artis"
had men nog grootscher plannen; daar wilde men naast de systematische
verzameling, ook "biologische groepen" van enkele inlandsche vogels
opstellen. Voor het uitvoeren van deze moeilijke opdracht had men
het oog laten vallen op PAUL LOUIS STEENHUIZEN (18 Sept. 1870-21 Oct.
1940), die op 1 Sept. 1891, na den dood van H. KOLLERals praeparateur
aan het "Artis"-museum verbonden werd. STEENHUIZEN toog aan het
werk; hij ging het benoodigde materiaal zelf verzamelen en langzamerhand kwamen de bekende groepen van de "Fauna Neerlandica" tot
stand: een paar Eksters bij hun nest met bijna vlugge jongen, een brokje
van de lepelaarkolonie in het Naardermeer, een paar Bergeenden voor
een konijnenhol enz. Deze groepen, groot en klein 18 in getal, leggen nog
heden getuigenis af van STEENHUIZEN'S bijzondere capaciteiten. Hij was
een uitstekend veldornitholoog, die de vogels en hun nesten snel in de
gaten had; daarnaast was hij een vaardig taxidermist en een kunstenaar,
wiens handen konden herscheppen, wat zijn oogen gezien hadden. Van
een gezamenlijke expeditie naar Texel in 1894 heeft THIJSSE uitvoerig
verslag uitgebracht (cf. Lev. Natuur, jrg. 1).
Eemge jaren lang heeft STEENHUIZEN zich, als een der eersten, ook intensief op het fotografeeren van vogels toegelegd en daarbij fraaie resul~
taten geboekt. Hij dong mee in een foto-wedstrijd, die in 1902 door het
"AlgemeenHandelsblad" was uitgeschreven en won den eersten prijs;
48 van zijn stereo-opnamen zijn in .1903 hier te lande uitgegeven.
Later heeft ook de "Neue Photographische Gesellschaft A.G." (SteglitzBerlin) er verscheidene in haar series opgenomen, terwijl men tevens
een kleine 70 foto's aantreft in MEERwARTH & SOFFEL'S "Lebensbilder
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aus del' Tierwelt" (Vogel, Bd. I-III). Zijn in 1902 genomen foto van het
ooievaarsnest te Oud-Loosdrecht is inmiddels tot een historisch document geworden, nu deze vogelsoort uit de Vechtstreek practisch verdwenen is (Plaat XXXIII). STEENHUIZEN is met de vogelfotografie later
niet voortgegaan; hij kreeg een waardig opvolger in A. BURDET, wiens
leermeester hij in den beginne is geweest.
In het jaar 1923 kreeg STEENHUIZEN de vereerende opdracht om een
groot diorama te vervaardigen tel' herinnering aan E. BEIMANS. Dit
diorama, dat ons een ideaal beeld geeft van een meer in de duinendicht
bij de zee, is zijn meesterwerk gewmden. Bet landschap op den achtergrond vertoont ons de Muy 6p Texel, terwijl de vogelbevolking de
broedvogels van het Zwanenwater in beeld brengt. Bet geheel is opgesteld in de oostelijke koepelzaal (de vroegere collegezaal) in het aquariumgebouw van "Artis" en kwam in 1926 gereed; helaas komt de
indmk van het geheel op de bijgaande foto's niet behoorlijk tot zijn
recht (Plaat XXXII).
Enkele malen heeft STEENHUIZEN ook de pen tel' hand genomen om
een bijdrage te leveren vom "Ardea" of voor een jubileumnummer van
de "Bijdragen tot de Dierkunde". Daarbij bleek, dat hij o.a. regelmatig
aanteekening hield van de wilde voge1s, die den tuin van "Artis" bezochten.
STEENHUIZEN drong zich weinig op den voorgrond; hij was veeleer een
werker achter de schermen. Van de vergaderingen en excursies del'
N.O.V. was hij evenwel een geregeld bezoeker en ik herinner mij nog
precies hoe snel hij tijdens de excursie in Waalenburg dd. 4 Juni 1921 den
Ralreiger ontdekt had.
Een tijdgenoot van STEENHUIZEN, die te Bloemendaal woonde en die
vermoedelijk nog iets eerder met foto's van vogelnesten voor den dag
kwam, was RICHARD TEPE (1865-1952). Bij fotografeerde in de jaren
1902-1905 o.a. herhaalde malen op het Naardermeer *) en verschafte
aan THI]SSE de illustraties voor hetgroote artikel, dat deze in 1905
schreef, toen de toekomst van dit meer nog niet verzekerd was (d. Lev.
Natuur 9, aB. 10). Tot TEPE'S bekendste wel'k behooren stellig de 50
voortreffelijke opnamen, die hij in 1906 heeft bijgedragen voor THI]SSE'S
"Bet intieme leven del' vogels". Enkele jaren later gaf hij onder
den titel "De Jacht met de camera" een boekje met 20 fota's uit,
*) Reeds in 1898 kiekte TEPE daar een kapmeeuwennest (cf. Lev. Nat. 9, Jan.
1905, p. 203); wie de foto's maakte, die bij het artikel van C. STaLK (Lev. Nat. 4,
Juni 1899, pp. 93-96) zijn afgedrukt, is mij onbekend.
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PLAAT XXXII

Twee fragmenten van het zgn. Heimans-diorama, dat zich bevindt in het
aquariumgebouw van "Artis" en dat door STEENHUIZEN werd vervaardigd,
met uitzondering van den geschilderden achtergrond.
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PLAAT XXXIII

Ooievaar (Ciconia ciconia (L.)) bij zijn groote jongen te Oud-Loosdrecht,
Juni 1902.
(Dit: P. L. STEENHUIZEN, Stereoscoop-opnamen van Nederlandsche
Vogels, hun nesten, eieren en jongen. 1903).
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dat voorbestemd was een seriewerk te worden in de geest van SCHULZ>
"Natur-Urkunden". Helaas bezat het daartoe bEjkbaar met genoeg
levenskracht; verdere deeltjes zijn tenminste met verschenen. Wel heeft
TEPE in de jaren na 1910, toen hij te Apeldoorn was gaan wonen, nog
herhaaldelijk foto's e:q. ook korte opstellen gepubEceerd in verschillende
gei:llustreerde bladen,· o.a. in "De Ned. Jager", in het "Jaarbericht der
Club van Ned. Vogelkundigen" (Nrs. 2 tim 8) enz. Ook op vogelkalenders en prentbriefkaarten heeft men zijn foto's kunnen bewonderen>
maar zijn werk is verspreid gebleven en tot een samenvattjng of het
illustreeren van een groot werk is het later met meer gekomen.
Als fotograaf was tr'EPE eemgszins conservatief; hij bleef trouw zijn
groote kiektoestel (formaat 13 X 18 cm) gebruiken en heeft de overgang
naar de kleinbeeld-canp.era niet kunnen aanvaarden. Kort v66r den Tweeden Wereldoorlog heq ik TEPE eens opgezocht in zijn zomerwoning in de
zgn. Zandbelt, temidden van de moerassige oeverlanden van het Belterwijde. Hier bespieddy en fotografeerde hij toen nog wel vogels, maar
overigens leidde hij d, geholpendoor een dooven rietsnijder, een soort
kluizenaarsleven. Eenportret van TEPE uit het jaar 1916 vindt men op de
foto, die genomen werd tijdens het eerste lustrum van de Club van Ned.
Vogelkundigen te Doorn (Orgaan CN.V. 9, pI. 1). Waar zijn vele glasnegatieven gebleven zijn - naar ik meen bezat TEPE slechts verre verwanten in Belgie - is mij niet bekend.
Ten slotte moeten wij nog onze aandacht schenken aan ADOLPHE
BURDET (19 Sept. 1860-1 Aug. 1940), die een bijzondere plaats heeftingenomen onder de vogelfotografen (Plaat XXXIV). Deze Zwitser, die te
Croix in de Jura geboren was en die o.a. docent was geweest aan een
Amerikaansche zendingsschool in Egypte, kwam in het laatst van de
vorigeeeuw naar ons land. Hier trouwde hij met een dochter van den
heer en mevrouw VAN DER VLIET-BORSKI, die te Overveen op het landgoed "Elswout" woonden en die uitgestrekte eigendommen bezaten
in de duinen onder BloemendaaI. Voor het doen van vogelwaarnemingen
woonde hij - of Eever het echtpaar BURDET, want ook Mevrouw BURDET
deelde in deze liefhebberij - dus wel in een bij uitstek gunstige omgeving. Nadat BURDET, op aansporing van THIJSSE, met het fotografeeren van vogels was begonnen - zijn eerste werk vindt men afgedrukt
in 1907 bij THIJSSE'S artikel "Uit ons vogeldagboek" - heeft hij
zich tot de belangrijkste vogelfotograaf van ons land ontwikkeld.
AanvankeEjk maakte hij aIleen stereo-foto's, die in 3 etappes (1910:
serie 1 & 2; 1915: series 3 tim 8 en 1922: series A tim E) voor het
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publiek verkrijgbaar werden gesteld; later ging hij tot fiJmen over.
BURDET specialiseerde zich op onze broedvogels en stelde zich ten
doel daarvan een zoo volledig mogelijk archief aan te leggen. Dit doel
heeft hij voor een groot deel bereikt, want van de circa 170 broedvogelsoorten heeft hij er meer dan 125 voor de lens gehad. Werd er
ergens een bijzonder broedgeval bekend, dan snelde hij er heen; een
der laatste aanwinsten betrof de Witwangstern (Chlidonias ~ybrida) in
Midden-Limburg in den zomer van 1938.
Ais fotograaf was BURDET uiterst voorzichtig; dreigde zijn aanwezigheid nadeelige gevolgen te zullen hebben voor het broedsel, by. doordat
de jongen te lang onbedekt bleven, dan brak hij snel zijn schuilhut op
en verdween. Zoo geschieddebv. in 1931 bij de Lachstern op "de Beer",
waarvan de donsjongen bij het toenemen van den wind last kregen van
stuivend zand.
Van groot belang was de wijze, waarop BURDET zijn foto's en films
ten dienstestelde van het ideeele streven der natuurbescherming.. De
stereoscoopplaten werden gedeeltelijk ten bate van"Vogelbescherming"
verkocht; vanzijn films kregen de leden van "Natuurmonumenten" bij
de algemeene vergadering telken jare de primeur. Van de jaarboekjes en
propaganda'-circulaires van deze beide vereenigingen vormden zijn
illustraties jaren lang een attractie en wie in het beJang van de goede zaak
een lezing hield, kon daarbij over zijn diapositieven beschikken.
Voor het tijdschrift "Ardea" heeft BURDET eenige korte, meestal met
fota's ge:illustreerde bijdragen geschreven, o.a. over Roerdomp, Woud~apje, Ooievaar en Middelste Zager. Verder zij hier zijn bijdrage over de
Griel voor het "Thijsse-Gedenkboek" gememoreerd, met foto's van het
eigenaardige gedrag van een grielenpaar tegenover een derde soortgenoot. In zijn geschriften bediende hij zich, evenals in zijn correspondentie, bij voorkeur vande Fransche taal, hoewel hij in den omgang heel
behoorlijk Nederlandsch sprak. In 1930 is BURDET tot eerelid van de
N.O.V. benoemd.
De BURDET'S en THIJSSE waren van ± 1907 af zeer bevriend; laatstgenoemde was op "Lindenheuvel", het buiten van de BURDET'S te
Bloemendaal, een geregelde gast en talrijk waren de ornithologische
excursies naar de Waddeneilanden, speciaal naar Texel, die zij tezamen
hebben ondernomen. Dat dergeJijke uitstapjes soms blijvende resuJtaten
opleverden, kan men opmaken uit de jaarverslagen van de "Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten" over 1909 en 1912, waarin tweemaal sprake is van een broedterrein op Texel, dat door schenking
ontvangen werd.

PLAAT XXXIV
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ADOLPHE BURDET
19 September 1860-1 Augustus 1940
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PLAAT XXXV

Foto van de lepelaarkolonie in het Naardermeer, genomen door BURDET in
een jaar, dat eenige nesten aan den rand van het rietveld goed zichtbaar waren.
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Kort voor den Tweeden Wereldoorlog, toen BURDET en THI]SSE
beiden reeds hoogbejaa~d war2n, maakten zij tezamen nog geregeld
korte autoritjes door het Bloemendaalsche duin. Zulk een ritje heb ik
op 22 Sept. 1937 eens meegemaakt; Mevrouw BURDET was toen ook van
de partij. Bet was een allergezelligst tochtje; onderweg werd op alles en
nog wat gelet: opeen adventief plantje, dat op de fazantenvoederplaats
was opgeslagen, op afwijkende duindooms (Hippophae' Rhamnoides),
o.a. een, die een groote zijtak zonder dooms had, terwijl BURDET, die
ook jager was, haarfijn op de hoogte bleek van het gedrag der konijnen
in verband met de weersgesteldheid.
In 1939 hebben enkele vrienden van "de BURDET'S" op Texel een zilt
terrein van ruim 11 ha aangekocht, dat de naam van" Burdet' s Bop"
heeft ontvangen en dat te hunner eere aan "Natuurmonumenten" is
overgedragen. Dit terrein grenst aan "Thijsse's Fienweid" en verleent
in den broedtijd huisvesting aan talrijke stems en kapmeeuwen, terwijl
het in October een aasplaats vormt voor allerlei steltloopers, vooral
Watersnippen.
Voor BURDET'S foto's (negatieven, diapositieven en films) is na zijn
overlijden de "Adolphe Burdet-stichting" in het leven geroepen, die ten
doel heeft dit omvangrijke materiaal aan het belang van de vogelbescherming dienstbaar te maken.
Wanneer wij zien, dat er in bijna aIle tijden vogelteekenaars werkzaam waren, dan vraagt men zich onwillekeurig af of er in ons land ook
geen dichters zijn geweest, wier proza of poezie in hoofdzaak op voge1~
betrekkIng1'lad. Dit schijnt nauwelijks het geval te zijn geweest. BEERKENS, de auteur van "Aves Frisicae" (1788), kunnen wij moeilijk
een vogeldichter noemen; hij was veeleer een rijmelaar. Dergelijk berijmd proza vindt men in vroeger eeuwen volop; doorgaans waren het
toen de jacht en de vogelvangst, die tot dichterlijke ontboezemingen
aanleiding"gaven, in mI~dere·m;(te de vogelszelf. Zoo heeft JACOB CATS
(1577-1660) by. menigen kemachtigen regel gewijdaan de vinkenv;(ng~~,
(cE. Jaarb. C.N.V. 6, pp. 56-59), terwijl het kooib~drijf R;:J~i~~S~A'S
dichtader deed vloeien (1622); van den kroni~k;chriJv~rri~. NICOLAAS
ZAS kennen wij een dichterlijke beschrijving van het Zevenhuizensche
bosch (1658). Van later datum isde meesterlijke voorstelling, die JACOB
VAN LENNEP (1802-1868) geeft van JACOBA VAN BEIEREN's jachtstoet
en vandeietwat onwaarschijnlijke prestaties van den valk bij het opsporen van een Wild Zwijn (Nederlandsche Legenden, dl. 4).
Maar wanneer wij ons beperken tot de poezie, die duidelijk door
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bepaalde vogelsoorten is gelnspireerd, dan kunnen wij uit de laatste
decennia slechts enkele op zichzelf staande verZen noemen van dichters
met een veel ruimer repertoire. Zoo denkt men in de eerste plaats aan het
gedicht ,,!:L~j.::Jt;>,~\1 w e ri k" van FIt~I)J!;]lIIfy~EEI)~Nj1901)of aan
"H e t Me e zen n est j e" van den Vlaming GUIDO GEZELLE. Verder
zou hier herinnerd kunnen worden aan werk van FRANS BASTIAANSE,
ALBERT VERWEY, aan "De Wulpenroep" van J. J. TESCH (1927) en
aan een gedichtje van JOSEF COHEN, dat op het lied van de karekiet betrekking heeft. Van dit genre zijn er trouwensnog wel meer te noemen;
maar ten opzichte van de talrijke beeldende kunstenaars valt het aantal
woordkunstenaars toch in het niet 50.
Wij willen hier nog melding maken van een tweetal verhandelingen
over uitgestorven vogelsoorten, die geschreven werden door Dr. A. C.
OUDEMANS, den bekenden acaroloog. Zij zijn getiteld: "Dodo-studien" en "Leguatia gigantea Schleg." Het eerstgenoemde werk
dankt zijn ontstaan aan de vondst van een gevelsteen met Dodo-beeltenis van 1561 te Veere. Het geeft een overzicht van OUDEMANS' nasporingen naar de geschriften en afbeeldingen, die in de 16e en 17e eeuw
over den Dodo verschenen zijn. In de zomervergadering van de N.O.V.
te Winterswijk op 9 Juni 1917 heeft de auteur eenige mededeelingen
over de uitkomsten van dit onderzoek gedaan (Ardea 6, pp. 74-79).
Het andere artikel, dat de veelomstreden Leguatia gigantea Schleg. behandelt, gaat vergezeldvan een plaat van ADR. COLLAERT, waarop de
"Avisindica", waarin men den vogel van LEGUAT'S phantasie (?) meende
te herkennen, duide1ijk is afgebeeld 51 •. Eenige aanvuIlende gegevens
over levensloop en publicaties van A. C. OUDEMANS vindt men in
Aant. 52.
In het vorige hoofdstuk werd MEURSINGE'S verhandeling over de anatomie van de Bonte Kraai genoemd. Het spreekt we1 van zelf, dat er in
de jaren ± 1880 - ± 1930, waarin de vergelijkende anatomie zoo'n
voorname plaats in de zoologische wetenschap innam, verscheidene
publicaties op dit gebied verschenen zijn, waarin de vogels betrokken
werden. Daar deze geschriften een overwegend anatomisch karakter
dragen en de auteurs niet in de eerste plaats door interesse voor de
vogels gei:nspireerd werden, wil ik daarvan aIleen HOFFMANN'S "Etude
sur Ie developpement de l'appareil uro-genital des oiseaux"
verme1den, omdat dit in STRESEMANN'S "Aves" (1927/1934, p. 232)
wordt aangehaald. De tite1s van een aantal andere vindt men in Aant. 53.
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Wel willen wij nog graag de aandacht vragen voor het"proefschrift
van ons vroeg overleden lid JAN HERMAN KRUIMEL (1886-20 Nov. 1916),
dat getiteld is"Onderzoekingen over de veeren bij hoenderachtige vogels." KRUIMEL, die gedurende eenige jaren als conservator
verbonden was aan het Zoologisch Museum van de Amsterdamsche
universiteit, stelde een onderzoek in naar de (vaak ingewikkelde) veerpatronen van ruim100 soorten hoenderachtigen, inclusief Pavo, Po!y~
plectron, Argusianus enz. Hij gaf een analyse van deze veerpatronen en
trachtte bovendien na te .gaan in hoeverre de veerpapillen te be1nvloeden
waren (o.a. door transplantatie van stukjes huid enz.). Een aantal, in
heJiotypie uitgevoerde foto's van veeren verduidelijken niet aIleen het
betoog, maar vormen ook een spectaculaire attractie.
Tot dusverre hebben wij melding gemaakt van een aantal vogelkundigen, die door hun publicaties, illustraties of anderszins sterk naar buiten
zijn opgetreden. Wij willen ook nog drie mannen herdenken, die mirtder
van zich hebben doen spreken, t.W. Dr. J. C. KOCH, G. J. TIJMSTRA en
H. C. SIEBERS.
JOHN CORNELIUS KOCH (30 April 1886-30 Nov. 1940), die te Den
Haag het beroep van kinderarts uitoefende, had een algemeen interesse
voor vogels, wat vooral tot uiting komt in de "korte mededeelingen",
die hij aan het tijdschrift van de Club van Ned. Vogelkundigen toezond.
Pas vrij laat was hij zich meer serieus op het waarnemen van vogels ethet
verzamelen van eieren gaan toeleggen; zijn eerste gegevens dateeren van
1921. Later is KOCH vooral bekend geworden als leider van het "Ringstation Wassenaar", dat op de bekende vinkenbaan ten Noordoosten
van het Koningsbosch bij den Haagschen watertoren opereerde. Gedurende dertien seizoenen (1927-1940) hebben hij en zijn medewerkers daar
geregeld den trek geobserveerd en vele duizenden vogels (vooral
Vinken, Kneuen, Groenlingen, Sijsjes en Spreeuwen, maar ook alleriei
andere s09rten) geringd. Van deze geringden kwamen allengs honderden
terugmeldingenbinnen, die hem in staat stelden verscheidene rapporten
over de herkomst en de winterkwartieren van de genoemde vogels samen
te steIlen, welke onze desbetreffende kennis aanmerkelijk hebben vermeerderd. Ik behoef maar te herinneren aan de late voorjaarswaarne~
mingen van den Kleinen Barmsijs en aan het constateeren" van den
Britschen Putter en den Oost-Groenlandschen Tapuit. Zijn be1angstelling
in oologische vraagstukken komt tot uiting in het interessante en fraaige1llustreerde artikel, dat hij over het broedparasitisme van den Koekoek
8chreef. Overigens was KOCH ook een echte liefhebber van kooivogels,
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waarvan hij er enkele thuis hield. Hij was in dit opzicht deskundig en
wist gewoonlijk precies hoe hij met de verschillende soorten moest
omgaan. Tegenover vogels had hij eenigermate de instelling van den
medicus, getuige zijn mededeelingen over het uitgeputte Vale Stormvogeltje, dat met levertraan weer opgemonterd werd (cf. Limosa 10,
p. 72). Teekenend is ook, dat hij zich in de oorlogsdagen van Mei'40
naar het levensgevaarlijke duinterrein begaf om er de kooien open te
kunnen zetten en de lokvogels de vrijheid tegeven.
Een geheel andere persoonlijkheid was G. J. TIJMSTRA (1887-1945),
die zich omstreeks 1925 met aanstekelijk enthousiasme en energieop
de veldornithologie toelegde. Hij was in die jaren de ziel en de mentor
van een groepje jongeren ("De Haagsche Trekwaarnemers"), met wie
hij de werkelijke problemen in de vogelkunde besprak en die hij zoodoende "over rariteitenjagerij wist heen te leiden". Voorts hamerde hij
op volkomen betrouwbaarheid der waarnemingen en op absolute
eerlijkheid als het fundament vanalle wetenschappelijk onderzoek en
van de veldornithologie in het bijzonder. Toen hij omstreeks 1930 vrij
onverwachts geroepen werd de leiding op zich te nemen van eenmiddelbare jongensschool, ging het hem aan vrijen tijd ontbreken. Bovendien
werd zijn belangstelling gedeeltelijk weer door nieuwe liefhebberijen
in beslag genomen en legde hij zich o.a. toe op het slijpen en polijsten
van gesteenten.
TIJMSTRA heeft eenige goed-gedocumenteerde artikelen, die voornamelijk over meeuwen handelen, in "De Levende Natuur" gepubliceerd.
Een actie-foto van hem, genomen in zijn geliefd excursieterrein "de
Beer", vindt men afgedrukt in het door VAN BEUSEKoM C.S. geschreven
boek "Het Vogeleiland", tegenover p. 196.
In deze bijdrage hebben wij ons beperkt tot hen, die zich hoofdzakelijk of althans gedurende een bepaalde periode van hun leven hebben
gelnteresseerd voor de Nederlandsche avifauna en die in ons land
hebben gewerkt. Hadden wijer tevens degenen in betrokken, die in Oosten West-Indie werkzaam zijn geweest, dan zouden wij zeker ook A. G.
VORDERMAN (1844-1902), MAX E. G. BARTELS Sr. (1871-1936), de gebroeders F. P. en A. P. PENARD e.e.a. hebben moeten opnemen. Een
uitzondering willen wij hier maken voor HENDRIK CORNELIS SIEBERS
(6 Jan. 1890-8 Oct. 1949), omdat die in zijn studententijd zich sterk
tot de Nederlandsche vogels aangetrokken voelde. Zijn belangstelling
ging toen al voornamelijk in systematische richting, waarbij hij een
groote bewondering koesterde voor het werk van OTTO KLEINSCHMIDT.
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Vandaar dan ook, dat SIEBERS, die van STEENHUIZEN het praepareeren
van vogels had geleerd, zieh tot een museum-ornitholoog heehontwikkeld. Hij maakte keurige h~iden, was zorgvuldig bij het etiketteeren en
trok er vaakop uit om zijn materiaal zelf te verzamelen *). Daarbij beoefende hij ook de veldornithologie, zooals uit zijn publieatie over de
avifauna van Anholt e.o. moge blijken. Zijn bekendste bijdrage betreft
de oologie en nidologie van de beide Zwartkopmeezen. Overigens kwam
SIEBERS moeilijk tot publieeeren. Behalve de beide genoemde sehreef hij
nog drie korte artikelen, t.W. een over de relatie tussehen Bonte en Zwarte Kraai en twee over geographisehe vormen van speehten.Begin 1920,
na zijn doetorale examen biologie, trok SIEBERS naar Nederlandsch
Oost-Indie, waar hij tot conservator was benoemd van de afdeeling
ornithologie aan het Zoologisch Museum te Buitenzorg. Hier heeft hij
zich gespecialiseerd op de vogels van Java, maar daarnaast bewerkte hij
ook materiaal uit de buitenbezittingen, o.a. van Boeroe en verder van
Midden-Oost-Borneo, waarheen hij een verzamelreis maakte. Ook
Krakatau, de Riouw-archipel en de Kei-eilanden werden door hem
bezocht, maar zijn meest geliefde studieterrein vormden de eilandjes
Edam en Hoorn in de Baai van Batavia. Na zijn verIof in 1927 is hij overgegaan naar het Middelbaar Onderwijs. Hij is de Japansche bezetting
goed doorgekomen, zij het met verlies van zijn bibliotheek, inclusief
het door hem hooggeschatte werk "Falco & Berajah". In October 1947
is hij met pensioen gerepatrieerd en twee jaar later te Bussum overleden
(cf. Limosa 25, pp. 87-89).
Tot besluit willen wij hier OTTO LEEGE (1862-1951) noemen, den op
Juist woonaehtigen natuurhistoricus-ornitholoog, die vooral bekendis
als de stichter en beheerder van het naburige Memmert, de "Seevogelfreistatte" die in 1924 tot "staatliches Naturschutzgebiet" werd verklaard. LEEGE was niet alleeneen goed kenner van de flora en fauna van
zijn omgeving; hij was ook de kroniekschrijver van haar ontwikkeling.
In 1906 heeft LEEGE een bezoek gebracht aan onze Waddeneilanden;
tijdens deze reis, waarover hij een uitvoerig verslag publiceerde, constateerde hij de aanwezigheid van Somateria mollissima als broedvogel op
*) Helaas heeft SIEBERS bij het verzamelen van eieren, naar mijn meening, niet
altijd maat gehouden. Men zie by. zijn legsels van Pbylloscopus sibilatrix (9 stuks),
Sylvia atricapilla (7 stuks), Acrocepbalus arundinaceus(6 stuks) enz. Van Cblidonias niger
bezat hij een uitzonde;rlijk groot aantal; waren er misschien bepaalde overwegingen
of omstandigheden, die hem er toe brachten te Ankeveen in de jaren 1913, 1916 en
1917 60 legsels vandeze soort bijeen te garen? (Cf. de van SIEBERS afkomstige
legsels in de Coli. Rijksmuseum).
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Vlie. Deze ontdekking kon nog eens worden gememoreerd in Mei '33,
toen Dr. h. c. LEEGE en zijn vrouw als gasten van de N.O.V. aan de
excursies naar de Terschellinger Boschplaat en het eilandje Griend
deelnamen (cf. Ardea 22,pp. 192-195).
Een tweetal vogelterreinen hebben in het laatstbesproken tijdvak in
het centrum van de belangstelling gestaan, t.W. de polder "Het Nootden"
op Texel en het Naardermeer bij Amsterdam.
De polder "Het Noorden" ontstond in 1875, toen het bestuur van
de Negenentwintig Gemeenschappelijke ,Polders den smallen inham'in'
het oostelijk deel van het eiland door middel van een 3 km langen dijk liet
afsluiten. Vruchtbare grond werd hierdoor niet gewonnen; ruim de
helft van' de ingedijkte oppervlakte ter grootte van 800 ha bestond uit
zandgronden van slechte kwaliteit. Er was dan ook niet veel belang~
stelling voor het nieuwe cultuurland en bepaalde gedeelten, by. de zgn.
Bol met z'n breede kreken, bleven jaren lang in verwaarloosden toestand
liggen. Intusschen hadden zich op deze terreinen taJrijke zeevogels en
steltloopers gevestigd: Dwergsterns, Vischdiefjes, Groote Sterns,
Kapmeeuwen, Kluten, Tureluurs, Scholeksters, Strandpluvieren enz.,
die er een ideale broedgelegenheid vonden. In 1898 stelde SNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG vast, dat de Noordsche Stern (Sterna macrura) er broedde, nadat J. DAALDER Dzn. dit reeds een jaar tevoren vermoed had.
Dientengevolge werd de polder "Het Noorden" allengs een bedevaartsoord voor vogelliefhebbers, die er kwamen om materiaal te verzamelen
of om fota's te maken (cf. TEPE'S fota's in "Het intieme leven der
vogels"). Ook buiten onze grenzen was de vogelrijkdom van Texel
bekend geworden en gelijk de jonge PALLAS in de 17e eeuw naar Den
Haag gereisd was om kennis te vergaren in de beroemde kabinetten van
den Stadhouder en van anderen, zoo reisde nu een Engelschman van
rijper jaren, EDMUND SELOUS genaamd, naar Texel omuit een schuilhut
van plaggen het gedrag der weidevogels, speciaal dat der Kemphaantjes,
te bestudeeren. Een uitvoerig opstel in "The Zoologist" (1906/1907),
waaruit hij later het voornaamste in boekvorm: "Realities of Birdlife" (1927) samenvatte, vormde de oogst van zijn uitstapje naarTexel;
met zijn overige publicaties stempelen zij SELOUS tevens tot een der
grondleggers van de veldornithologie (ethologie) 54.
THI]SSE heeft het "fort van Selous" in den polder "Het Noorden" ook
benut, zooals men in "Het intieme leven" (p. 15) kan nalezen, maar tot
gedegen studie is hij daar niet geinspireerdenzoo komt aan SELOUS de eer
toe de waarde van den genoemden polder voor de ornithologische weten-
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schap te hebben uitgebuit. Het heeftweinig gescheeld of "De Bol" wa.s
behoudengebleven, maar nad~t dit complex in boerenhand was geko~
men, werd het in 1907 in cultuurgebracht (Lev. Natuur 12, pp. 193/194).
Een ander broedterrein van groote bekendheid, t.w. het 1'J ~~"!"~~~!
meer, waar uiteindelijk de nakomelingen van de Aalscholvers, Purper7eig~s, Lepelaars enz. uit "de veenen in 't laege landt" van Holland een
toevluchtgevonden hadden, werd bij het begin van de 20e eeuw eveneens
ernstig bedreigd. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hadden
namelijk in Nov. 1904 aan den raad voorgesteld, als oplossing voor het
vuilverwijderingsvraagstuk, het genoemde meer aan te koopen en met
afval en vuilnis uit de hoofdstad te dempen. Ikbehoef hier niet in
finesses te vermelden hoe het met deze zaak geloopen is. Het is algemeen
bekend, dat het genoemde voorstel ten slotte met slechts een stem
meerderheid is afgestemd en dat dit plan in den lande zoo zeer de algemeene verontwaardiging heeft opgewekt, dat de Nederlandsche Natuur~
historische Vereeniging er toe overgegaan is een aparte organisatie in het
leven te roepen, die zich het behoud van natuurmonumenten tot taak
zou stellen. Op 22 April 1905 werd deze organisatie, "Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland" geheeten, opgericht.
Haar eerste werk is geweest hetNaardermeer (± 700 ha) aan te koopen,
waarmede een belangrijke broedplaats voor onze groote moerasvogels
veilig werd gesteld (Plaat XXXV).
Terugblik
Thans willen wij nog eens in vogelvlucht nagaan, welke veranderingen de beoefening der ornithologie in Nederland in de laatste eeuwen
heeft ondergaan en in welkeopzkhten de avifauna gewijzigd is.
Daartoe zullen wij eenerzijds onze aandacht schenken aan de opvattingen
en doelstellingen van enkele ornithologen, die in hun tijd den toon
aangaven, anderzijds gewag maken van de gevolgen, die de wijzigingen
van het landschap en de evolueerende inzichten inzake de waardeering
van de verschillende vogelsoorten op de samenstelling van de avifauna
hebben gehad.
Bepalen wij ons tot NOZEMAN, TEMMINCK, SCHLEGEL, BUTTIKOFER,
FINSCH, FURBRINGER, SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, THI]SSE en VAN
OORT, dan zien wij de volgende verschillen.
De predikant-ornitholoog NOZEMAN concentreerde zichop de inheemsche vogelsoorten; hij gaf daarvan niet aIleen een heschrijving van
vederkleed en voorkomen, maar' beijverde zich vooral hun identiteit
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vast te steIlen met behulp van de werken van LINNAEUS, KLEIN, BRISSON,
GESNER;WILLUGHBY enz. en dit geschiedde aIles in breedsprakige com~
mentarep.. Voor zijn natuurhisto1;isch kabinet trachtte hij vermoedelijk
een representatieve coIlectie van de Nederlandsche vogels bijeen te
brengen; hij was althans gerechtigd gedurendehet geheele jaar vogels te
verzamelen.
Van weidscher aspiraties· was TEMMINCK bezield. Als zoon van den
thesaurier der toenmalige Oost-Indische Compagnie hadden hem contacten met andere werelddeelen en relaties met reizigers als LEvAILLANT
e.a. reeds in het ouderlijk huis te Amsterdam,ter beschikking gestaan,
zoodat het ons niet behoeft te verwonderen, dat TEMMINCK zich aangetrokken gevoelde tot de vogels van de geheele aarde. Zijn handboek
over de vogels van Europa, maar meer nog zijn monographie over de
duiven en de hoenderachtigen en de "Planches coloriees" leggen daarvan
ruimschoots getuigenis af. Bet spreekt haast van zelf, dat hij deze werken,
die gekenmerkt zijn door een helder gestelden en overzichtelijk gedrukten tekst - speciaal zijn "Manuel d'Ornithologie" munt in rut opzicht
uit - in de Fransche taal deed verschijnen. Wat zijn verzamelingen betreft,streefde TEMMINCK er naar een zoo groot mogelijk aantal soorten
te verkrijgen. Bij was tevreden met een enkel exemplaar van iedere soort.
Deze doelstelling moge men tegenwoordig van wetenschappelijk standpunt bezien niet hoogaanslaan, zij heeft bew:erkt, dat het.Rijksmuseum
thans materiaal bezit van zeer zeldzame vogelsoorten, w.o. van enkele,
die sindsruen zijn uitgestorven. Om zijn doel te bereiken gebruikte
TEMMINCK aIle duplicaten en triplicaten als ruilmateriaal. Verder trokken
vooral de volwassen dieren zijn aandacht, hoewel hij aan den anderen
ka.nt aIle dieren, mooi of niet, groot of klein, even belangrijk achtte.
De inwendige bouw interesseerde hem eigenlijk niet, maar rut ligt voor
de hand als men weet, dater volgens het Ministerieel Besluit van 31 December 1820 in hetMuseum geen verzamelingen mochten worden opgenomen,die op de physiologie (= anatomie 1) betrekking hadden
(GIJZEN 1938, p. 49). TEMMINCK heeft geen autobiographie nagelaten,
zoodat wij omtrent zijn opvattingen en de richtlijnen, die hij bij het
verzamelen deed gelden, slechts broksgewijze en meestal indirekt het
een en ander te weten kunnen komen.
Aanmerkelijk beter zijn wij ingelicht over zijn opvolger SCHLEGEL,
want van hem bezitten wij naast .een autobiographie ook vele concepten
van brieven, hoofdzakelijk uit het begin van zijn directoraat. Dientengevolge wetenwij, dat SCHLEGEL vooral waarcle hechtte aan een grondige kennis·. van de verschillende diersoorten, niet aIleen van hun geo-
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graphische verbreiding, maar ook van hun variabiliteit; van "de grondvormen .;., welkewij species en conspecies noemen, met inbegripder
constanteen individueele varieteiten",· wilde hij op de hoogte zijn.
Dit bracht hem er toe van iedere soort een complete serie van goed
onderhouden exemplaren te verzamelen, opdat daarin zoo veel mogelijk
aIle verschillen van leeftijd, geslacht, jaargetijde, variatie enz. vertegenwoordigd zouden zijn. Vandaar dat tijdens SCHLEGEL'S bewind zelden
een voorwerp als duplicaat kon worden beschouwd.
SCHLEGEL was goed bekend met het bestaan van geographische vormen: "les modifications innombrables que presentent les animaux de la
meme souche, dans les diverses contrees qu'ils habitent." Hij wilde dergelijke geographische vormen (tegenwoordig subspecies genoemd)
echter niet tot sootten promoveeren en ieder met een eigen naam aanduiden, uit vrees de wetenschap dan te zeer met namen te belasten. In zijn
"Essai sur la physionomie des serpens" (pp. 226/227) vindt
men daarover de volgende bekende passage:
"Il arrive souvent que la meme espece d'animaux a ete decouverte a
la fois a Sumatra, a Java, a Borneo, a Timor, a Celebes et meme au;x:
iles Philippines, ou sur Ie continent de l'Asie, et qu'elle offre dans
chacun de ces lieux, des dispar;tes, a la verite quelquefois tres subtiles, mais ordinairementconstantes. Nousdemandons ce qu'il reste a
fairede ces varietes locales :s'il faut les considerer comme telles ou
comme des. races de la meme espece, ou si elles meritent· d' etre elevees
au rang d'espece meme. Les tentatives que j'ai faites ann de m'arranger
pour ainsi dire avec la nature, m'ont conduit au resultat, que ce serait
embrouiller la science, que de designer chacune de ces petites varietes
sous un nom propre et specifique, et qu'il vaut mieux de connaitre une
seule des conditions qui modifient la nature des etres, que d'avoir augmente de plusieurs noms nouveaux Ie catalogue de ceux-ci".
SCHLEGEL'S belangstelling was veelzijdiger dan die van TEMMINCK,
want ook aan vraagstukken en verschijnselen, die niet direkt met de
systematiek te maken hadden (cf. groei en kleurverandering bij veeren,
verband tusschen vogelbevolking en milieu enz.) schonk hij zijn aandacht. Wat de invloed van het biotoop betreft, daarQver zegt hij in
zijn autobiographie (p. 55) het volgende: "Men vat gewoonlijk, en het
kan wel niet anders, de grenzen van. eene. Fauna in politieken zin op.
Ik trachtte echter aan te toonen, dat juist ons klein landje een groat
getal,; onderIing zeer verschillende fauna's bezit,zooals ookdoor-de
verschillende localiteitengevorderd wordt. Om dit,duidelijk te maken;
schetste ik. eene toepasselijke reeks van landschappen, gestoffeerd
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met de meest opvallende vertegenwoordigers der vogelwereld, van
iedere bijzondere localiteit. Op deze wijze ontstonden plaatjes, ontleend
aan stad endorp, weiland en heide, veld en bosch, riviermondingen en.
binnenwateren, aan de onderling zeer verschillende duinstreken, aan
het zeestrand in den zomer en den winter en aan de eenzame zeeeilanden".
SCHLEGEL is niet spoedig door een ormtholoog van hetzelfde formaat
opgevolgd, althans niet in ons land, waar FINSCH en BUTTIKOFER in de
laatste decennia van de 1ge eeuw aan het Rijksmuseum verbonden waren.
BUTTIKOFER, die in hoofdzaak door hemzelf verzameld materiaal uit
Liberia en Borneo bewerkt heeft, is in 1897 een andere richting uitgegaan.
FINSCH is de ornithologie watlanger trouw gebleven; zijn belangrijkste
publicaties zijn echter te Bremen tot stand gekomen, waar hij van 1864
tot 1878 de voornaamste medewerker van HARTLAUB was. Nadien heeft
hij verscheidene reizen naar Nieuw-Guinea en andere eilanden in de
Stille Zuidzee gemaakt, waarbij hij zich vooral aan ethnologische problemen wijdde en de ornithologie op den achtergrond geraakte.
FINSCH had ook in de ornithologie een zeer veelzijdige belangstelling.
Dit was reeds tot uiting gekomen in de voortreffelijke hoofdstukken,.
die hij in zijn papegaaien-monographie aan het systematisch gedeelte
vooraf had laten gaan (voor welke prestatie hem in 1868 door de
universiteit te Bonn de doktorstitel honoris causa was verleend); het blijkt
eveneens uit de lijst van zijn geschriften. Toen FINSCH van 1897-1904
andermaal te Leiden aan het Rijksmuseum verbonden was, heeft hij
voornamelijk oudere collecties gecatalogiseerd; hij was nu allengs een
vertegenwoordiger van de oude school geworden, een, die zich heftig
tegen de nieuwere inzichten op systematisch gebied, speciaal tegen
de ternaire nomenclatuur, verzette.
Al traden et dan in dien tijd hier te lande geen ornithologen sensu
J·tricto op den voorgrond, de onderzoekingen naar de morphologie en de
systematiek van de vogels, die de anatoom FURBRINGER te Amsterdam
verrichtte, maakten, dat ons land - dank zij de steun, die "Artis" aan
deze uitgave heeft verleend - toch bij een ornithologisch werk van internationale faam betrokken was.
Het verzet tegen het splitsen van soorten in een groot aantal geographische vormen en tegen het gebruik van de ternaire nomenclatuur mocht
op den duur weinig baten; naarmate de afleveringen van HARTERT'S
groote werk "Die Vogel de! p alaarktischen Fauna" het licht
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zagen -deel1, waarin de Passeres behandeld zijn, verscheen in de jaren
1903 tim 1910 - werd deze tegenstand in Europa gebroken: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, die aanvankelijk ook wat sceptisch tegenover
de lawine van nieuwe subspecies had gestaan *), heeft de studie daarvan
later met energie ter hand genomen. Hij deed zelfs zijn verzameling opgezette vogels (1158 inlandsche exemplaren) van de hand en ging een
moderne huidencollectie aanleggen van soorten uit het geheele palaearctische gebied. Over verschillende vogelzendingen, die hij van elders
ontving, heeft SNOUCKAERT verslag uitgebracht, waarbij hij sams van
de gelegenheid gebruik maakte om allerlei bijzonderheden over hetonder~
zoek naar de avifauna van het betrokken land (cf. SNOUCKAERT 1912)
mede te deelen. Toch geloof ik, dat zijn geschriften over "exotische"
vogels, speciaal de uitvoerige compilaties uit zijn laatste jaren (Kakatoes,
Pycnonotidae) in hun soort van aanmerkelijk minder belang zijn daD de
jaarverslagen betreffende de "Ornithologie van Nederland", die
hij van 1898 tot 1929 samenstelde.Want wie over geographische vormen
van vogels uit verre landen wil schrijven, dient museum-collecties te
raadplegen en critisch te schiften; hij kan zijn taakniet in de huiskamer
verrichten, hoe goed zijn boekerij ook voorzien moge zijn. Men krijgt
den indruk, dat SNOUCKAERT dit laatste toch heeft beproefd en dat hij
zich verder te veel heeft laten beInvloeden door den lezerskring, waarvoor zijn geschriften bestemd waren. Dit geldt niet voor zijn faunistische
verslagen, die culmineeren in zijn zorgvuldig bewerkte "Avifauna
Neerlandica" van 1908.
THI]SSE'S verdiensten waren van geheelanderen aard. Hij voelde
zich, zooals wij reeds zagen, vooral aangetrokken tot de studie van de
levende vogels in de vrije natuur; hij bespiedde die, teekende ze en
heeft zijn bevindingen in enkeleboekwerken en in een Zeer groot aantal
korte bijdragen gepubliceerd. Zijn geschriften droegen niet het karakter
van wetenschappelijke studies, maar veeleer van vlot geschreven schetsen,
waarin hij de vogels en hun gedragingen en levensuitingen uitstekend
wist te typeeren. Vooral in later jaren verleenden THI]sSE'S groote feitenkennis en geheel eigen stijl aan "zijn geschriften een aantrekkelijkheid
en originaliteit zonder weerga" (VERWEY 1946). Door zijn sprankelenden
*) "One feels almost dizzy in contemplating the excessive increase of 'subspecies', of which many are by no means sharply defined and perhaps such as
had better not have been characterised at all'. For even a ,subspecies' ought to
be recognisable without having to look at the locality noted on the label." (cf.
Ibis 1904, p. 660).
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geest heeft THIJSSE een grooten invloed gehad op ons geheele yolk
(VERKAOE'S albums!) en zonder hem zou er op hetgebied van veldornithologie en vogelbescherming zeker lang niet 400veel bereikt zijn,
als nu het geval is. Ja, men kan wel zeggen, dat' de tegenwoordige
generatie van vogelkundigen en vogelliefhebbers allen uit de "school
van Thijsse" afkomstig zijn.
Als laatste vogelkundige moeten wij hier VAN OORT noemen, die in
1904 tot conservator van de afdeeling vogels bij het Rijksmuseumwerd
aangesteld. In navolging van FINSCH deed ook hij afstand van het "monteeren" van het binnenkomende materiaal *) en verder beijverde hij zich
vooral om jeugdstadia, i.e. donsjongen, te verkrijgen en de eierverzameling met voltallige legsels aan te vullen. Hoewel VAN OORT ambtshalve
een groot deel vanzijn tijd besteedde aan het bewerken van vogelzendingen uit NederlandschOost-Indie, meest uit Nieuw-Guinea, heeft
hij ook verscheidene, meest korte bijdragen aan de inlandsche vogelsoorten gewijd. Daarmede heeft hij de basis gelegd voor zijn monumentale werk over "De V ogels van Nederland", waarvan de eerste aflevering
reeds v66r het einde van Wereldoorlog I het licht zag. Na 1915, toen hem
naast zijn conservatorschap (vogels en zoogdieren)· het directeurschap
werd toevertrouwd, waarbij in 1920 oak nog een buitengewoon-hoogleeraarschap kwam, kreeg hij het te druk enheefthij zich feitelijk moeten
beperken tot zijn groote vogelboek. Wanneer wij THIJSSE'S oeuvre
als "sprankelend" kwalificeeren, dan zullen wij voor VAN OORT'S
publicaties een keuze moeten doen tusschen de epitheta "verantwoord" en "gedegen". VAN OORT'S belangstelling voor den vogeltrek kwam reeds ter sprake; evenals zijn voorgangers TEMMINCK en
SCHLEGEL, maakte hij af en toe ornithologische uitstapjes om materiaal
te verzamelen, o.a. naar Texel. Tot 1924 nam hij ook geregeld deel aan
de excursies en vergaderingen van de Nederlandsche Ornithologische
Vereeniging.
In de voorgaande hoofdstukken is er eenige malen melding van gemaakt, dat de groote moerasvogels gedwongen waren hun broedkolonies
te verplaatsen omdat het biotoop van karakter veranderde (i.e. het moeras
werd drooggelegd). Wij willen thans meer in het algemeen de verande*).N. B. SCHLEGEL was een voorstander geweest van het opzetten van de vogels,
o.a. omdat hij. van meening was, dathet publiek recht had om het Rijksbezit
te zien. Derhalve moest hij niets hebben van een splitsing van de verzameling
in cen wetenschappelijke en een show-colleede.
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ringen bespreken, die het landschap heeft ondergaan, ten~indeee,nin
druk te verkrijgen van de inkrimping resp. uitbreiding van de 'diverse
biotopen. Raadplegen wij daartoe verschillende oude kaarten 55, dan
zien wij, dat het Westen van het land, speciaalHollands Noorderkwartier,
omstreeks 1300 grootendeels uit plassen bestond, terwijl in het Oosten
groote oppervlakten met heide en hoogveen bedekt waren. Toen men
in de 16e eeuw de windmolen als hulpmiddel bij de droogmaking ging
gebruiken, is het plassen-areaal benoorden het I] sterk ingekrompen.
Ook in Zuid-Holland was men reeds tot droogmalen overgegaan, maar
tegelijkertijd werd daar in de 17e en 18e eeuw het vervenen op zoo groote
schaal bedreven, dat de oppervlakte aan water eer toe- dan afnam
(cf. de schetskaarten in BLINK 1929, pp. 163 en 165). Met hetbedijken
van kwelders en schmren is men eveneens reeds vtoeg begonnen; tot
de oudste landaanwinsten uit dien hoofde behooren de Zijpe (± 1388
en 1553-1558), de Wieringerwaard (1612) en de bedijkte aanwassen op
de Zuidhollandsche eilanden en in Zeeland. In het Oosten van het land,
vooral aan de grenzen van Drente, legde men zich toe op het afgraven
van het hoogveen. Ontginning van heidevelden tot bouwland en bosch
heeft pas in de tweede helft van de 1geeeuw op groote schaal plaats
gevonden; ontwatering en ruilverkaveling dateeren van na 1920. Vit
de geraadpleegde literatuur en kaarten valt op te maken, dat het landschap -als gevolg van de sterke bevolkingstoename en de vooruitgang
der techniek - in de laatste driekwart eeuw veel jngrijpender veranderd
is dan v66r ± 1875. Ook de bestrijding van de werkeloosheid heeft
gedurende de jaren 1930-1940 een verhoogde ontginningsactiviteit ten
gevolge gehad (VAN BALEN 1936).
Het zou ons te ver voeren om in details de verschillende landschapstypen te bespreken, daarom willen wij volstaan met de onderstaande
opmerkingen.
Het areaal van de duinen (± 38.000 ha) is in de laatste eeuwen
slechts weinig kleiner geworden; wel ztjn de binnenduinen tusschen
Haarlem en Wassenaar grootendeels verdwenen, omdat zij werden
afgegraven voor bollenland. Oak werden sinds 1890 circa 3000 ha
beboscht en zijn de duinen van het "vasteJand" na 1850 bijna aIle tot
wingebied van de waterleiding geworden. Dit had uitdroging ten gevolge, waarin ook de binnenduinrand betrokken werd (BOREEL VAN
HOGELANDEN 1929); intusschen voorkwam deze bestemming, die weliswaar de vochtige duinvaIleien deed verdwijnen, tach in velegevallen
verdere aantasting (CARRIERE 1929). De naaldbosschen in de duinen
hebben natuurlijk bepaalde vogels aangelokt, by. Sperwer, Kuif- en
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Zwarte Mees, die zich daar anders met gevestigd zouden hebben.
Texel kreeg de Houtsnip als broedvogel er bij, op Terschelling werd in
1942 het nest gevonden van den Barmsijs (Carduelis flammea), welke
soort sinds 1910 in de duinstreek al herhaaldelijk 's zomers boven de
dennenaanplantingen was waargenomen. Reigers, die cit de kolonie te
Bergen verdreven waren, vonden $Oms een toevlucht in de door STARING
omstreeks .1868 geplante bosschen in het Schoorlsch duin; ook op
Texel hebben deze vogels tijdelijk in oudere aanplantingen gebroed.
Minder gunstig is het gesteld met de hooge venen en de heidevelden; de eerstgenoemde zijn practisch aIle afgegraven, terwijl van
de heidevelden, afgezien van een aantal militaire oefemngsterreinen en
enkele natuurreservaten, nog slechts brokstukken over zijn. Een denkbeeld van den omvang,dien de heide-ontginningen in de periode van
1888 tot 1938 bereikt hebben, krijgt men bij het beschouwen van de
kaarten van Drente, Twente, de Veluwe en het Peelgebied, welke zijn
opgenomen in het gedenkboek van de NederJandsche Heidemaatschappij (VAN BALEN 1938, pp. 142-145). Door het verdwijnen van dit
biotoop is o.a. het aantal Wulpen en Korhoenders sterk verminderd,
terwijl de Goudpluvier, Pluvialis a. apricaria (L.), die in den broedtijd
een "tyrphobionte" soort is *), omstreeks 1930 als broedvogel cit ons
land verdween. Van de zandverstuivingen zijn er verscheidene
beboscht (Staatsboschbeheer 1926); de resteerende zijn - voor zoover
van belang - voor circa 75% behouden.
Sterk ingekrompen is, gelijk reeds werd opgemerkt, de oppervlakte
aan plassen en laagveenmoeras, waarvoor de teruggang van het
aant~l eendenkooien wel plaatselijk een waardemeter vormt 56. Ook het
feit, dat twee echte moerasvogels, i.e. de Kwak en de Grauwe Gans,
resp. in de tweede helft van de 1ge en in het begin van de 20e eeuw als
broedvogel cit ons land zijn verdwenen, wijst op ongunstige levensomstandigheden voor deze categorie. Bij de gans is dit verdwijnen voornamelijk te wijten aan verstoring, waarnaast de inkrimping van het
moerasgebied van Centraal-Friesland waarschijnlijk van bijkomstig
belang was; voor den K wak heeft veeleer het verlies van zijn broedplaats (het Schollevaarseiland) den doorslag gegeven.
De verdere inkrimping van dit biotoop is nog in vollen gang, speciaal
in het Friesch-Overijsselsche laagveengebied; een groot verlies van
recenten datum is geleden in Noord-Brabant, waar de Binnenpolder
*) Men naemt een dier "tyrphobiant", wanneer het vaor zijn bestaan aangewezen
is op het hoagveen (cf. PEDS 1932, pp. 35 en 191).
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bij Terheijden in cultuur werd gebracht. Kleine plassen en moerasterreinen gaan dikwijls verloren door de activiteit van de gemeentelijke
vuilstorters; voor wat de plassen van West-Nederland betreft, heeft de
natuurbescherming evenwel medestanders gekregen in ·de watersport
en in de zandwinning (TROUW 1948); tegen het laatstgenoemde belang
moeten de droogleggers het vermoedelijk afleggen.
Belangrijke vogelterreinen ('S zomers weidevogels, 's winters ganzen)
waren eertijds de broek- en madelanden, ongemeste hooilanden,
die meestal een groote uitgestrektheid besloegen en die vanwege hun
lage ligging in het voorjaar en soms ook in den herfst overstroomd
werden als de rivieren buiten hun oev~rs traden. Deze inundaties, die
aan het doortrekkend waterwild gunstige pleisterplaatsen verschaften,
yond men niet alleen langs de groote rivieren (traverse van de Beersche
Maas!), maar ook langs de kleinere,' zooals Boom, Tjonger, Linde,
Peizerdiep, Drentsche A, Hunze, Reest, Vecht, Dinkel, Berkel, Mark,
Dommel, Aa enz. Dank zijtalrijke kanalisaties, welke in de laatste decennia zijn uitgevoerd - de nieuwe mond voor de Maas beneden Heusden
kwam in 1904 gereed, de bochtafsnijdingen tusschen Lith en Dieden
dateeren van ± 1935 - behooren de genoemde inundaties thans vrijwel
tot het verleden. Daar de meeste madelanden bovendien sJecht verkaveld
waren, kwamen deze terreinen het eerst voor ruilverkaveling in aanmerking, waarbij de waterafvoer verbeterd werd, maar de rust en de
vogels verdwenen.
Ben belangrijke uitbreiding hebben de boss chen in de 1ge eeuw
ondergaan, ook nog na ± 1890, toen de Staat zich met de boschcultuur
ging bemoeien. In 1832 bedroeg het totale bosch-areaal ruim 169 000 ha,.
in 1888 ruim 226 900 ha en in 1930254000 ha, of 7.76% van de totale
oppervlakte van Nederland. Volgens de laatste statistiek uit de jaren
1939/1942 bestaan onze bosschen voor 69.3% uit naaldhout, 15.9%
uithakhout, 11.4% uit opgaand loofhout en voor 3.4% uit griend,
waarbij vah op te merken dat de oppervlakten aan hakhout en griend
sinds 1930 sterk zijn teruggeloopen. Waarschijnlijk hebben wij het verschijnen van den Zwarten Specht, de toename van Sperwer en Houtsnip
en de terugkomst van Havik en \Vespendief mede aan dit grootere
boschareaal te danken.
Werden in de 1ge eeuw nog in hoofdzaak grove dennen (Pinus silvestris) geplant, tegenwoordig geeft men de voorkeur aan een uitgebreidere sorteering, o.a. aan Douglas-spar, ]apansche Jariks en (op de
eilanden)aan Oostenrijksche den en Sitka-spar, wat op het verblijf
van onregelmatig verschijnende gasten als de Kruisbek van invloed kan
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zijn. Ook aan onderplanten met verscmIlende loofhoutsoorten wordt
meer aandacht geschonken. In het Zuiden van het land treft men de
Amerikaansche eik en de Canada-populier veel als laanboomen aan (de
laatste ook langs de genormaliseerde stroompjes); in de westelijke pro,.
vincies is de iep gedurende de laatste 40 jaren uit het landschapsbeeld
verdwenen. Overigens mag mer wel vermeld worden, dat in Nederland
aIleen de arme gronden voor bebossching in aanmerking komen; gronden
van betere kwaliteit worden voor den landbouw bestemd.
Ten aanzien van kwelders en schorren valt op te merken, dat zich
na bedijking in de luwte van den nieuwen dijk gewoonlijk nieuwe schorren en aanwassen ontwikkelen. Toch moeten sommige bedijkingen,
bv. die welke tot aan het diepe water werden uitgebreid (Emmapolder achter Uithuizermeeden) of waarbij uitgestrekte riet~ en biesvelden verloren gingen (Krimpolder op Rozenburg), van ons standpunt
als verliesposten worden beschouwd *). Ook bij de recente afsluiting van
inhammen als het Zuid-Sloe **) en de Braakman - om van de huidige
plannen ten aanzien van den Scheelhoek en de Lauwerszee nog maar te
zwijgen - gingen belangrijke voedselgebieden en rustige verblijfplaatsen voor jonge vogels verloren. Er zijn hier eenige voorbeelden
van recente bedijkingen genoemd, omdat wij ons daarover een oordeel
kunnen vormen, men mag echter veilig aannemen, dat de bedijking
van het Koegras in 1817 in ornithologisch opzicht evenzeer een groot
verlies is geweest (cf. de kaart van KRAYENHOFF in SCHUILING 19341936, dl. 2, p. 409 en NOZEMAN'S uitlatingen in de "Nederlandsche
Vogelen", pp. 68, 109 en 174).
De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en het tot stand komen van
de groote inpolderingen hebben talrijke veranderingen tengevolge
gehad, waarvan er vele een ephemeer karakter droegen. Wij willen
slechts memoreeren het ontstaan van nieuwe pleisterplaatsen voor
Cygnus bewickii (BROUWER en L. TINBERGEN 1939) en de kortstondige
concentraties en broedgevaIlen van Anser anser in den Noordoostpolder.
Ten slotte zij nog gewezen op de toename van de oppervlakte aan
cultuurgrond; in 1934 bedroeg deze oppervlakte 70.69% van het
totale landoppervlak. Dit cultuurlandbestond voor 27.23% uit bouwland, voor 39.91 % uit gras- en hooiland en voor 3.55% uit tuingrond.
*) V66r de bedijking waren op de kwelders achter Uithuizermeeden 's winters
vaak troepen Brandganzen (Branta leucopsis) aan te treffen, terwijl de slikken aan
den Maasmond toen in voor- en najaar een pleisterplaats vormden voor honderden
doortrekkende Grauwe Ganzen (Anser anser) (cf. VAN BEUSEKOM c.s., 1930, p. 221).
**) Ret Zuid-Sloe was v66r de afsluiting vooral van belang als verblijfplaats van
bergeendkuikens en Kluten (WARREN 1943).
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Vergeleken bij de vetanderingen, die rechtstreeks door den mensch
veroorzaakt werden, va-lIen de natuurlijke veranderingen van het landschap, by. de vorming van zandbanken, opwassen enz., in hetniet.
Toch moeten sommige daarvan, i.e. de achteruitgang van Rottum
en Griend en ook de veranderingen, die een gevolg zijn van de successie
der plantenassociaties (bv. dichtgroeien van open water), niet onderschat worden.
Ook catastrophes ten gevolge van stormvloeden of hoog opperwater
moet men als natuurlijke veranderingen beschouwen. Zij hebben slechts
zelden belangrijke oppervlakten cultuurgrond voor langen tijd verloren
doen gaan; doorgaans bleef de schade beperkt tot nieuw gevormde
widen of kreken en zandoverslag. Een uitzondering willen wij hier
releveeren, t.W. de St. Elisabethsvloed, die op 18 Nov. 1421 de Zuidhollandsche waard teisterde en deze in een aaneenschakeling van watergeulen en slikplaten veranderde. Ook het verlies van de Saaftinger polders
in 1583,hoewe1 oorspronkelijk aan oorlogshandelingen (i.e. het doorsteken van de dijken tijdens den Tachtigjarigen Oorlog) te wijten, zou
men in deze rubriek kunnen onderbrengen. Thans, na 5 eeuwen, vormt
het eerstgenoemde tenein, het zgn. Bergsche veld (beter bekend als de
Biesbosch) nog een dorado voor allerlei soorten watervogels(ef. BLINK
1892, hart III tim VI) en hetzelfde ge1dt met betrekking tot andere
soorten ook voor het Verdronken Land van Saaftinge.
Ten slotte hebben verschillende omstandigheden, by. de verkaveling
van de groote landgoederen als gevolg van de hooge successierechten
en de progressieve belastingen *), de uitbreiding van het wegennet enz.
in deze eeuw op vele plaatsen de noodige rust voor de voge1s doen
verdwijnen.
Nu wij het in cultuur brengen van de woeste gronden als een zeer belangrijke indirekte invloed van den mensch op de avifaunahebben leeren
kennen, moeten wij nog nagaan in welke opzichten en omvangde voge1stand ditekt door den mensch belnvloed is. In verband met de vee1soortige betrekkingen, die er tusschen menschen en voge1s bestaan,
zullen wij slechts enkele aspecten 'hier naar voren brengen. Daartoe
kiezen wij: de invloed van de jacht, de bestrijding van de zgn. schadelijke
vogels, de gevolgen van bepaalde werkzaamheden in den landbouw en
de voornaamste maatregelen, die men in het belang van den vogelstand
heeft genomen.
*) .De vermogensbelasting dateert van 1892.
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Over het algemeen hebben onze vootvaderen in vroeget eeuwen
volop'van den grooten vogelrijkdom van Nederland kunnen profiteeren.
11) het voorjaarzochten zij de eieren van de weidevogels en het waterwild, laterin het seizoen waren het die van aalscholvers, reigers, lepelaars, meeuwen en sterns, welke zij vergaarden. Van Aalscholver, Reiger
en Kwak werden ook de groote nestjongen voor de consumptie bemachtigd; een deel ging in het begin van de 17e eeuw naar Engeland,
overigens werden zij in de Hollandsche steden verkocht. In den herfst,
wanneer groote scharen trekvogels ons land bezochten, kwamen de
vogelaars volop in actie en werden de gevleugelde luchtreizigers door
velerlei vanginstallaties belaagd. Dan waren kooikers en vinkers .druk
in de weer en legde de bevolking in streken met veel kreupelhout zich
toe op het strikken van lijsters of het vangen van houtsnippen met
flouwen. Andere vangers met jachtpassie stonden op de verlaten madelanden in hun "schuil" bij het ganzen- of wilsternet, terwijl op het slik
buiten den dijk de verraderlijke staltnetten in het nachtelijk duister hun .
slachtoffers maakten. In de Middeleeuwen en daarna bedreven een klein
aantal edelen, louter uit vermaak, de jacht met den valko
In de eerste helft van de 18e eeuw heeft men de dubbele geweren geconstrueerd, waardoor een nieuwe techniek van jagen zich ging ontwikkelen en het "jachtroer" meer en meer de overhand kreeg. Het aantal
vogelvangers, dat met netten en strikken opereerde, bleef echtet aanzienlijk. De valkerij, die geheel in onbruik was geraakt, beleefde van
1839 tot 1852 nog een korte opleving, toen de leden van de "Loo
Hawking Club" het ,,3. la vol", den alouden roep der valkeniers, op de
Veluwe deden weetklinken 57.
Tegen het einde van de votige eeuw heeft het percussie-geweer
plaats gemaakt voot de moderne hammerless en in de allerlaatste jaren
zijn de tepeteer-wapenen (voornamelijk bij de jacht op waterwild) in
gebruik gekomen.
De maatschappelijke vetschuivingen, die zich sinds de Ftansche tevolutie voltrokken, het afschaffen van de heetlijke jachtrechten enz.
hebben ook het jagetsgilde niet onberoerd gelaten. BurSMAN (1950) heeft
het onlangs duidelijk uitgesproken: "Van een privilege voor enkelen
is de jacht, sinds de Napoleontische tijd, geworden tot een passie,
een bron van genoegen, ontspanning en winst VOOt velen". Daat het
jagenop standwild een dute liefhebbetij bleef - immets hazen en fazanten moeten doelbewust worden beschermd - wendden de meeste
jagers, wien het doen van groote uitgaven niet convenieerde, zich tot
het trekwild. Daarbij was geen dure jachtopziener noodig en had men
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geen last van strooperij. Na een zeer gering bedrag voor de permissie
te hebben neergeteld, kon men schieten tot de laatste patroon of tot
het laatste stuk wild.
Trachten wij nu de vraag te beantwoorden of de exploitatie van den
vogelstand door de jachtgerechtigden in de afgeloopen eeuwen verantwoord is geweest, dan kunnen wij alleen ten aanzien van het beheer der
broedkolonies van reigers, kwakken, lepelaars enz. een duidelijk antwoord geven en vaststellen, dat dit beheer in bijna alle gevallen met
roofbouw gelijk stond. Ik behoef slechts te verwijzen naar de desbetreffende mededeelingen over het Goudsche bosch, waaruit men in 1357
het groote aantal van 2000 K wakken verkocht (p. 3), naar het Zevenhuizensche bosch, waar men de groote jongen driemaal in het seizoen
van de nesten schudde (pp. 18/19) *), naar de mededeeling van NOZEMAN
over het "voordeelig gebruik'" dat de pachter van het Schollevaarseiland van deze vogels maakte (pp. 37/38) en naar de mededeelingen van
VAN BEMMELEN (p. 82) en de bevindingen van de Engelschen (pp. 172175) met betrekking tot het Horstermeer. Daarbij dient men te bedenken,
dat al deze ingrepen op de broedplaatsen geschiedden; tegen den
herfst vertrokken de Kwakken, Purperreigers en Lepelaars (zooals wij
thans uit de ringresultaten weten) naar zuidelijke landen, waar zij als
trekvogels wederom vogelvrij waren.
De vangsten aan trekwild, i.e. eenden, goudpluvieren, lijsters,
vinken enz. zijn in de vorige eeuwen ongetwijfeld zeer groot geweest;
dank zij devangstcijfers, die VAN LENNEP (1798/1799), HAVERSCHMIDT
(1931,1943) e.a. openbaar gemaakt hebben, kunnen wij ons van "de orde
van grootte" van enkele dezer vangsten tegenwoordig wel een voorstelling maken. Of zij over het algemeen te groot zijn geweest, vermag
ik niet te beoordeelen; gezien de klachten uit Zweden (LONNBERG 1939)
is men blijkbaar in bepaalde gevallen over de schreef gegaan. Onherstelbare verliezen, die de uitroeiing van een soort ten gevolge hadden, zijn
gelukkig niet geleden. Dat de ontzaglijk groote broedgebieden van
Noord- en Noordoost-Europa als een onuitputtelijke "Hoorn des
Overvloeds" zouden kunnen fungeeren, zal geen ernstig mensch, gezien
de geweldige toeneming van de wereldbevolking, willen volhouden.
Bovendien mag men zich er weI van bewust zijn, dat juist op die hooge
*) Volgens het "Jacht-Bedryff" (folio 106jl06v) werden die groote jongen in
het Zevenhuizensche bosch driemaal per jaar van de nesten geschud; volgens
JACOB LOIS (zie hierboven p. 18) geschiedde dit "op Hemelvaertsdagh ende dat tot
Pinxteren toe".
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breedte, waar het broedseizoen kort is, de teelt als gevolg v~n barre·
weersgesteldheid in sommige jaren volkomen kan mishikken.
Behalve de vogels, die om het wildbraad of voor hun veeren werden
buitgemaakt *), waren er ook soorten, die men bestreed omdat zij schade
toebrachten aan het jachtwild of aan de verschillende vormen van
agrarisch bedrijf inclusief boschbouw en visscherij. Vooral de soorten,
die eieren of kuikens van het jachtwild roofden, waartoe in de eerste
plaits de roofvogels en de kraaiachtigen werden gerekend,zijn met
groote hardnekkigheid vervolgd. Reeds in de eerste helft van de 17e
eeuw (cf. Jacht-Bedryff, folio 149 en 149v) is er sprake van, dat het den
"duynmaijers geoorloft" was "arenden", die "groot quaet inde duijnen"
deden, te schieten. Intusschen verdeelde men de arenden destijds in
"groote, middelbare ende cleijne", zoodat daaronder kennelijk allerlei
soorten roofvogels begrepen werden. Twee honderd jaar later stelde
de Jachtwet van 1857 (art. 29) nog een premie op het dooden van arenden
((1.-) en van valken, haviken, sperwers, wouwen en buizerden «(0.30),
terwijl van A. H. VERSTER, houtvester in het eerste jagtdistrict van ZuidHolland, bekend is, dat hij in de door hem gepachte duinen onder Noordwijk alle Grauwe Kuikendieven wegschoot.
Ook in de tweede helft van de 1ge eeuw betaalde VAN WICKEVOORT
CROMMELIN in het belang van de jacht nog premies uit voor honderden
roofvogels **). Een duidelijke vermindering van het aantal dezer vogels
- Havik en Buizerd waren omstreeks 1910 als broedvogel practisch
verdwenen ---.:.. is het gevolg geweest. Onder de kraaiachtigen moest
vooral de Raaf (Corvus corax) het ontgelden, met het resultaat, dat deze
nogal in het oog loopende standvogel werd uitgeroeid. Omstreeks 1920
bleek, dat er nog slechts 3 a 4 broedparen over waren (THIEBOUT 19131924); na 1928 is van broeden niets meer gemerkt.
Ook de vogelsoorten, die voor land-, tuin- en boschbouw en visscherij
schadelijk werden geacht, d.w.z. behalve de kraaiachtigen, de Huismusch,
de Spreeuw, de Houtduif, de Blauwe Reiger en de Aalscholver, zijn geregeld en incidenteel in grooten getale verdelgd. Men herinnere zich
slechts de zgn. musschen-gilden, die speciaal in Zeeland werkzaam
waren (VI]VERBERG 1907/1908), of de gevallen van verstoring van de
*) De vangst van vogels voor de kooi of voor dierenparken heeft nimmer de
afmetingen aangenomen van die voor consumptie of mode.
**) Aangezien het inhoofdzaak doortrekkende roofvogels waren, waarvoor deze
premies werden uitbetaald (cf. de mededeelingen over 450 Sperwers en 360 Bruine
Kuikendieven op p. 71) werd het belang van de jacht door dit afschot slechts in geringe mate gediend.
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broedkolonies der beide laatstgenoemde soorten. Daar deze schadeveroorzakende vogels meest. cultuurvolgers waren, hebben zij zich over
het geheel.toch kunnen handhaven, al moest het natuurbeschermingsstreven in deze eeuw den Aalscholver te hulp komen met het veilig
stellen van enkele broedplaatsen.
Hoewel men in gevaIlen, dat v~gels aan bepaalde landbouwwerkzaamheden ten offer vaIlen, niet van direkte achtervolging kan spreken, zijn
de gewijzigde productie-methoden tegenwoordig van zulk een invloed
op de levensomstandigheden van de vogels, dat wij er hier iets van
willen zeggen.
Vroeger hebben landbouwwerkzaamheden vermoedelijk zelden of
nooit verliezen aan vogellevens ten gevolge gehad; het bleef bij het
vertrappen van legsels in het voorjaar (door het in de weide komend
vee) en bij het uitmaaien van late legsels in Juli. Slechts bij het zgn.
eikschillen, dat midden in den broedtijd moest geschieden, gingen
verscheidene zangvogelbroedsels te gronde. Met de mechanisatie van
den landbouw zijn de levensomstandigheden voor verschillende vogels
er aanmerkelijk minder gunstig op geworden; speciaal de maaimachine,
die tegenwoordig vroeger in het seizoen gebruikt wordt dan eertijds,
maakt onder de op den grond broedende soorten (weidevogels, hoenderachtigen, Kwartelkoning) talrijke slachtoffers. De vermindering van het
aantal zwaluwen - Huis- en Bberenzwaluw komen vooral in de veeteelt-gebieden voor - staat zeer waarschijnlijk in verband met de grootere hygiene (bestrijding van de vliegen) op de boerderij, waar de open
mesthoop door den gierkelder werd vervangen; het verdwijnen van
talrijke schaapskooien moet voor de Boerenzwaluw eveneens als een
verliespost worden aangemerkt *).
Het royale gebruik van muizentarwe en het bespuiten van onze cultuurgewassen met velerlei insecticiden en "weed-killers" - men bespuit
tegenwoordig niet aIleen boomgaarden, aardappelakkers en spoorwegemplacementen, maar ook hooi- en rietlanden enz. - vah als zijnde van
te recenten datum, buiten het bestek van deze bijdrage. Vit incidenteele
waarnemingen vah intusschen op te maken, dat zij een nieuwe aanslag
op de avifauna beteekenen 58.
*) Een mooi voorbeeld van de voorkeur van de Boerenzwaluw voor schaapskooien vindt men op de schorren van het Verdronken Land. van Saaftinge, waar het
hooggelegen kooien-complex, althans in 1951, een vrij talrijke groep van deze zwaluwen herbergde. Verder zij vermeld, dat de nieuw gebouwde kooi onder Ruinen, aan
den rand van de Dwingeloos~he heide, reeds vrij spoedig door een of twee paartjes
werd bewoond.
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In de16e en 17e eeuw hebbe.ri de plakkaten de in;;het wild levende
vogels tegenover den mensch in bescherming genomen,tenminste voor
zoover die vogels destijds tot het vederwild gerekend werden *). Vit de
18e eeuw, toen het jachtrecht behalve aan den vorst, ook aan eigenaars
van ridderhofsteden en havezathen en aan sommige hoogere ambtenaren
toekwam, zijn ons wdnig bijzonderheden over de wetgeving met betrekking tot de avifauna bekend. De Fransche revolutie wierp ook op
dit gebied alle rechtsverhoudingen omver en huldigde het principe, dat
ieder grondeigenaar op zijn terrein het wild mocht dooden, hetgeen
min of meer een vernietiging van den wildstand inhield. Nadat de vreemde overheersching ten dnde was, is in 1814 de eerste "Wet op het stuk
der jagt en visscherij" in het Staatsblad verschenen, waarin o.a. aan een
ieder (die in het bezit was van een jachtacte of een "extra-ordinaire
permissie") werd toegestaan schadelijke roofvogels te schieten; ook de
eigenaars van tuinen enboomgaarden mochten daarin vrijelijk het
schadelijk gevogelte bestrijden.
De eerste pogingen tot wettelijke bescherming van de niet-jachtvogels
treft men aan in de "Wet van 6 Maart 1852 ... tot regeling der Jagt en
Visscherij". Daarin werden namelijk de lijsters, leeuweriken en vinken
onder het " klein wild" opgenomen; v66rdien waren deze zangvogels
gedurende het geheele jaar vogelvrij geweest. Ook het vangen van
Nachtegalen en het verstoren van hun nesten en de vangst van Kieviten
met netten werden strafbaar gesteld. Maar de kleine beperking ten aanzien van de vangst der genoemde zangvogels **), was niet in goede aarde
gevallen en toen in 1857 een nieuwe jachtwet van kracht werd, was de
vangst van lijsters, leeuweriken en vinken weer geheel vrij ***).
Omstreeks 1870 begon men in te zien, dat de vogels een belangrijke
rol spelen in den samenhang der natuur en dat vele soorten van groat nut
zijn voor land- en boschbouw. Zoowel particulieren als landbouworganisaties drongen dan ook bij de Regeering aan am de niets ontziende
*) Een uitzondering vormt het pLacaat "tegen het vangen en vernielen van
Nachtegaaltjens", dat van een meer ideeeLe opvatting getuigt en dat op 17 Maart
1665 in het Sticht van Utrecht werd uitgevaardigd. Op dit vangen was, afgezien
van ,,<ie verbeurte van de netten, roers, ende andere instrumenten, die daar toe
werden gebruykt", een boete gesteld van. ·f25.-; deze boete werd dd. 6 Mei 1698
verdubbeld (Gr. PLacaatboek ... van Utrecht, dl. 2, p. 411).
**) N.B. De beperking had hierin bestaan, dat men aHeen in open jachttijd kon
vangen; een jachtacte werd niet vereischt, Het vangen van lijsters met paardenharen
strikken was toegestaan, mits die strikken tenminste een el boven den grond w!,:rden
gesteld; het vangen van Leeuweriken en vinken diende met slagnetten te geschieden.
***). De Regeering"kende geen gegronderedenen, waarD!I\het vfrngen van die
vogels in gesl()ten jachttijd niet geoorloofd zou zijn". De vrije uitoefening van deze
vogelvangst vormde "een bron van bestaan voor de behoeftige kLassen" en derhaLve
wilde men "den vogelaars de vrije hand Laten" (BuvE & DRIJVER1937, pp. 4/5).
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vogelvangst, die toen alaan den veerenhandel leverde, te. beperken.
Ten slotte was het op aandringen van de zijde der landbouworganisaties,
dat in 1880 de" Wet tot bescherming van diersoorten, nuttig
voor landbouwen houtteelt" (die in hoofdzaak opvogels betrekking had) tot standkwam. Zij is op 1 October 1880 in werking
getreden, nadat bij Kon. Besluit van 25 Aug. '80 een drietallijsten met
geheel en gedeeltelijk beschermde vogelsoorten (meest erkende insecten-:eters) waren vastgesteld 59. Wij willen niet stilstaan bij de vele wijzigingen, die in de tweedehelft van de vorige eeuw de weifelende houding
van de Overhdd (die heteene oogenblik gaf, wat zij in een volgend
weer terugriam) hebben gekenmerkt; slechts willen wij nog vermelden,
dat het de beruchte sterntjesmoord was 60, die in de jaren 190(j~1908
de oogen van velen heeft geopend voor het fdt, dat de wettelijke bepalingen, die in ons land het behoud van de in het wild levende vogels
moesten waarborgen, volkomen ontoereikend waren. De slachting onder
de sterns heeft het tot stand komen van de Vogelwet 1912 dan ook 011getwijfeld bespoedigd. In deze wet, die groote verbeteringenheeft gebracht, stelt de wetgever zich op het standpunt, dat aan aIle vogelsoorten
een zekere mate van bescherming moet worden verleend. Hij keerde
zich daarbij vooral tegen de massavangst, verbood o.a. de vangst van
leeuweriken en vinken voorqe consumptie, maakte, onder inachtnemin.g
van eenovergangstijd van 5 jaar, een dnd aan het strikken van lijsters
(onverschiIIig van welke soort) en rangschikte de staltnetten onder de
. verboden vangmiddelen. Wij zullen niet meer details opsommen, maar
willen hier aIleen nog releveeren, dat het Prof. Dr. J. RITZEMABos,
JAC. P. THIJSSE eoMr. P. G. VAN TIENHOVEN waren, die den toenmaligen
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel A. S. TALMA van voorIichting hebben gediep,d.
Nadien zijnnog verschillende Wetten en beschikkingenafgekondigdin 1923 zag een nieuwe Jachtwet, in 1936 een verder geperfectioneerde
Vogelwet het licht- op grond waarvaf;l thans o.a. vrijwelalle steltloopers (uitgezonderd de snippen en de goudpluvieren) beschermd zijn,
terwijl de jacht op de drie soorten van wilde zwanen sinds 1'929 niet meer
is geopend.
Alyorens wij van hetoJlgerwerp der wettelijke vogelbescherming af'stappen, willen wijer hog op wijzen,:dat sinds deeeuwwisseling de
voorvechters van de natuurbescherming naast de vertegenwoordigers
vart landbouw en jacht een belangrijk aandeel in de hervormingenhebben
gehad. Moesten "de taaie rakkers van de Heerengracht" in denbeginne
nog "antichambreeren" (VAN MEuRs 1924), tege~woordig wordt met
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de redelijke wenschen van de voge1beschermers ter dege rekening gehouden en kunnen zij als ,een volwaardige partner aan de conferentietafe1 plaats nemen.
Behalve door den wetgever zijn er ook door particuliere organisaties
(soms in samenwerking met de Overheid),aUerlei maatrege1en getroffen
(bv. bewaking van broedplaatsen, beveiliging van vuurtorens *) en
stichting van waterwildreservaten) in het be1ang van den voge1stand,
waardoor de toekomst voor de in Nederland levende en pleisterende
vogels er, wat hun betrekkingen tot den mensch betreft, thans hoopvoller uitziet dan tevoren. Meer dan ooit echter vormt het verdwijnen
van de biotopen, als gevolg van den catastrophalen bevolkingsdruk,
de "limiting factor" voor het voortbestaan in ons land van verschillende
soorten vogels. Laten wij hopen, dat het menschelijk intellect hier een
oplossing zal vinden.
Slotwoord.
In de laatste 35 jaren hebben de Nederlandsche voge1kundigen nieuwe
gebieden van onderzoek betreden en publicaties over velerlei onderwerpen, i.c.paringsbiologie, ethologie, psychologie en oecologie, in het
licht gegeven. Daar het in de bedoeling lag de levende ornithologen en
vogelliefhebbers buiten beschouwing te laten, moeten de zoo juist genoemde onderzoekingen, waarvaner verscheidene in "Ardea" zijn gepubliceerd, onbesproken blijven. Dit doet te meer vreemd aan, omdat
in de laatste bladzijden over de veranderingen van de avifauna (pp. 140152) weI eenige recente feiten werden gememoreerd, waardoor een
zekere discordantie is ontstaan, wat moeilijk te verhelpen was.
Bij een jubileum past een herdenking; in de voorgaande bladzijden
heb ik willen herdenken de velen, die zich hier te lande verdienstelijk
hebben gemaakt voor de ornithologie of die, uit welke overwegingen
dan ook, zich tot de voge1s aangetrokken voelden.
Bilthoven, 1953.
*) Het doodvliegen van vogels kan in donkere nachten afdoende bestreden
worden door kop en romp van dec toren met zgn. beschermingslampen (als met
"floodlight") te verlichten (cf. DRIJVER'S artikel over ,,50 jaar vogelbescherming"
in Ardea 41, jubileumnummer, plaat XXXVI).
.
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AANTEEKENINGEN

Aant. 1. GYBERTUS LONGoqus, afstammeling uit het beroemde geslacht
VAN LANGERAK, werd in 15Q7 te Utrecht geboren. Hij Iegde zich toe op de
klassieke Ietteren eh reisde vervolgens naar Italie, waar hij wijsbegeerte en
geneeskunde studeerde en waar hij den titel van doctor in de geneeskunde
verwierf. Daarna vestigde hij zich te Deventer en was daar werkzaam als
geneesheer en tevens als hoofd van de Latijnsche school. Zijn Iaatste levensjaren was hij lijfarts van Aartsbisschop HERMAN te Keulen, waar hij op 31 Mei
1543 overleed. Daar men hem hier, vanwege zijn Luthersche geloof, weigerde
te begraven, werd hij naarBonn vervoerd. Onderzijn naam zijn verscheidene
klassieken uitgegeven (VAN DER AA, dl. 11). De volledige titel van zijn boekje
over de vogels luidt: "Dialogvs I De Avi- I bvs, et earvm I nominibvs Graecis,
Latinis, & Ger- / manicis".
Het was, zooals reeds gemeId, een posthume uitgave, die wij te danken
hebben aan zijn vriend WILLIAM TURNER. Deze, die in 1544 te Keulen toefde,
had namelijk eveneens een werkje over vogels samengesteId, t.w.: "Avivm I
Praecipv / arvm, qvarvm / apvd PIimvm et Ari- / stotelem mentio est, breuis &
/ svccincta historia." Daaraan is het stellig te danken, dat beide werkjes in
hetzelfde 12mo-formaat (15 X 10 cm) verschenen en dat zij meestal tezamen
ingebonden zijn. Men zie ook EVANS (1903) en MULLENS (1908).
Aant. 2. Hier zijnin systematische volgorde de minder gemakkelijk te
namen en uitdrukkingen verklaard, die voorkomen in de aanhalingen uit de pIakltittelhoppp. 5-9.
V 0 gel n am en: Fesanen, Fhesahen of Vesarien = Fazariten ; Hoil1cken =
') Kemphanen; Lamoighe, ook weI Lamoge, Limoge of Limoege, is een verouderde naam voor de Fazant, speciaal voor de hen; Maerlen = Grutto's;
Moerhoen = Korhoen; Perdrijs = Patrijs; Poictoir, Poitoir, Putoer ofPutoor
- Roerdomp; Schrye = Grutto; Velt-hoen = Patrijs.
Zelfstandige naamwoorden: duynmeyer = een pachter van duinen,
die tevens of ook wel uitsluitend, toezicht op de duinen hield (cf. Merula I,
pp. 35/36); pomtijdt = de paartijd, waarin de d' Roerdomp zijn roep ("oeproemb") laat hooren; ruyd-voghel c- ruiende vogels; snip-hanghen =
vliegbanen voor de Houtsnippen; swanerie = zwanendrift, het recht om een
aantal (Knobbel-)zwanen te houden; vIuwen = flouwen (een soort netten);
de voedende tijdt= de broedtijd; voghel-koyen = eendenkooien; voghelrie,
by. het recht van voghelrie = het recht om vogels te vangen. "Voghelrie"
wordt ook wel overdrachtelijk gebruikt voor: "het terrein waar de vogelvangst mag worden uitgeoefend", cf. rechtvan visscherij resp. vischwater;
het weydt-spel mette voghel = de jacht met behulp van valk of havik.
Werkwoorden: hessen of hissen = ophitsen; snippen = snippen vangen
(cf. vinken); zich vervorderen = zich verstouten, durven.
Aardrij kskundige namen: Kermerlandt = Kennemerland; Molqueren
= Molkwerum; Worinchem ~ Workum.'
Kalenderdagen: S. Iacob = 25 Juli; Lichtmisse (Maria Lichtmis)=
2 Februari.
begrijp~n
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Aant. 3. Ook in het laatst van de 18e eeuw bestond er nog een dergelijke
bepaling. NOZEMAN (dl. I, p. 3) schrijft daarover: "Zoo groot is en bIyft der
Aeksteren aenteelt in Holland, dat de bynae algemeene en jaerlyks herhaelde
Aekster-Schouw ter bekeuringe der geenen, in wier Geboomte, nae hetingaen
van de maend Mey, nog Nesten van deeze V ogelen gevonden worden, niet
beletten kan, dat zy zeer overvloediglyk by ons gehuisvest blyven;"
Aant. 4. Enkele bijzonderheden over hetleven en de werken van VOLCHER
COlTER, ontleend aan NurJENS' publicaties (1933,1935) wil ik hier laten volgen.
VOLCHER COlTER stamde uit de deftige burgerij : zijn vader was rechtsgeleerde,
zijn neef magistraat. Zijn eerste opleiding kreeg hij van REGNERUS PRAEDINIUS,
den rector der Sint Maartensschool, die zelf te Leuven in de natuurwetenschappen gestudeerd had en op anatomisch en physiologisch gebiedervaring
bezat. In 1555 kreeg COlTER een studiebeurs, die hem evenwel minder dan
2 stuivers per dag opleverde, zoodat hij daarnaast vermoedelijk wel overeigen
middelen heeft kunnen beschikken Om zijn wetenschappelijke reis te ondernemen. Waar hij op zijn omzwervingen overal geweest is en wie zijn leermeesters waren, is niet met zekerheid te achterhalen. In ieder geval moet hij
vaar 1559 (het jaar dat hij te Bologna aankwam) bij FALLOPIO te Padua gestudeerd hebben, want met dezen leermeester in de ontleedkunde was hij zeer
bevriend. Te Bologna verkreeg COlTER voor het studiejaar 1560/1561 cen
"lectura ad logicam" (welk yak tot de natuurkundige wetenschappen werd
gerekend), waarna hi) op 24 Maart;1562 tot "doctor artium" promoveerde;
de zooloog ALDROVANDI was daarbij aanwezig,maar trad niet als zijn
promotor op. Daarna trok hij naar Rome, omdat daar EUSTACHIO in het
hospitaal van den Heiligen Geest de ontleedkunde doceerde. Vervolgens
reisde hij naar Montpellier, waar hij van RONDELET op het gebied van de vergelijkende anatomie, het yak van zijn voorkeur, veel kon leeren. In 1563 was
COlTER te Bologna terug en gaf hij zelfs reeds onderwijs in de ontleedkunde,
maar eerst in 1564 benoemden de regenten der universiteit hem tot hoogleeraar
in de chirurgie en deanatomie, wat ongetwijfeld een groote onderscheiding
was, want COlTER waS niet alleen pas 30 jaar oud, maar bovendien,een "ultramontanus" (vreemdeling). Hijheeft het hoogleeraarsambt te Bologna slechts
1 a 2 jaar uitgeoefend; in het studiejaar 1566/1567 ontbreekt zijnnaam in de
"Rotuli" (= series). In 1566 zou hij nog tot hoogleeraar aan de universiteit
van Perugia benoemdzijn. Maar voor vreemdelingen, die den Roomschen
godsdienst niet beleden, dreigden er in Italii~ steeds gevaren en zoo is Dom.
Volckerus Phrysius, een braaf mensch, ... 's nachts van zijn bed gelichten naar
Rome gevoerd. Volgens een ander bericht is hij langer dan een jaar te Bologna
in de gevangenis der Dominicanen achter slot gehouden. In ieder geval heeft
COlTER Italii:: eind 1566 verlaten en is hij lijfarts geworden van Hertog
LODEWIJK VAN BEIEREN te Amberg. Nadat hij in 1569 het ambt van stadsgeneesheer te Neurenberg had aanvaard, yond hij tijdelijk rust en schreefhij
zijn voornaamste werken. Maar na enkele jaren was het kalme leven weer
voorbij en in 1576 trok COlTER als legerarts met den Paltsgraaf JOHANCASIMIR
ten oodog om de Hugenoten bij te staan. Van dezeveldtochtishijnietterug~
ge~eerd; op 2 Juni 1576 is hij "tabe.consumptus" (ditkan beteeken.en: Of door
uitputting na een acute ziekte Of door tuberculose) op 42-jarigen leeftijd
bezweken.
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COlTER heeft de volgende werken geschreven:
Opus I. Tabulae externarum partium humani corporis~ Bononiae~ 1564;
Opus II. De ossibus et cartilaginibus humanis corporis tabulae~Bononiae~ 1566;
Opus III. Externarum et internarum principalium humani corporis partium tabulae~ Noribergae~ 1572.
Hierin brengthij verslag uit over zijn onderzoekyan het bevruchte kippenei~
terwijl hij aan het eindeenige ontleedkundige waarnemingen over de spijsverteringsorganen van voge1s~ i.e. aalscholver~ specht enz.~ publiceert.
Opus IV. Titeluitgave van Opus III~ ook van platen voorzien~ Noribergae~ 1573.
Opus V. Lectiones Gabrielis Fallopii~ de partibus similaribus humani
corporis~ Noribergae~ 1575.
Bij dit laatste werk hebben zijn vrienden JOACHIM CAMERARIUS en Dr.
GEORGIUS PALM hun medewerking verleend. De eerste stond zijn aanteekeningen van de colleges van FALLOPIO af; P ALM~ een bekwaam anatoom
en goed opzetter van dieren~ maakte de ske1etten en vermoedelijk ook enke1e
teekeningen. Op plaat I is Tabula IV uit dit werk weergegeven.
ELSAG. ALLEN (1951) heeft er onlangs op gewezen~ dat er zich onder
deze "Lectiones" een verhandeling bevindt~ getiteld: "De Avium Sce1etis
et Praecipuis musculis" ; deze is verdee1d in 12 capita (14 bladzijden~ geschreven
in het Latijn van de 16e eeuw). In Cap. 2~ dat in de genoemde publicatie
in foto-copie is weergegeven~ geeft COlTER een soort van classificatie van
de voge1s: "De Differentiis Auium".
Een uitvoerige beschouwing over COlTER door NUIJENS en SCHlERBEEK
zal binnenkort in de "Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica" als
dl. 18 verschijnen. Daarin is ook een gekleurd portret van COlTER opgenomen.
Aan t. 5. CHARLES DE L~EcLUSE (CAROLUS CLUSIUS), die op 19 Febr. 1526 te
Atrecht geboren werd, heeft evenals COlTER veelrondgezworven. Reeds in
zijn studententijd bezocht hij verschillende buitenlandsche hoogescholen
en toefde hij gedurende 3 jaren bij RONDELET te Montpellier. De rechtenstudie
kon hem niet boeien, zOQdat hij overging naar de geneeskunde, waarbij
speciaal de kruidkunde zijn be1angstelling had. Hij maakte een reis naar
Engeland, bezocht Spanje en Portugal, maar vie1 op weg naar Gibraltar van
zijn paard, wat een arm- en beenbreuk tengevolge had. In 1573 reisde hij naar
Weenen, waar hij benoemd was tot directeur van den kruidhof en lijfarts van
Keizer MAXlMlLIAAN II. Gedurende de 14 jaren, die hij daar bleef, bestudeerde
hij de flora van Oostenrijk en Hongarije. Onder MAXlMlLIAAN'S .opvolger,
den dweepzieken RUDOLF II, moest CLUSIUS, die, ofschoon niet openlijk,
sympathieen koesterde voor het hervormde geloof, Weenen verlaten. Hij leefde
nu 6 jareh stil te Frankfurt a. Main, waar hem in 1593 het verzoek bereikte
om aan de Leidsche hoogeschool het ambt van hoogleeraar in de kruidkunde te
aanvaarden. Hi; zou daarvoor een jaarwedde ontvangen, maar vrijgeste1d zijn
van het geven van onderwijs. Zestien jaar lang heefthij deze functie nog
kunnen waarhem.en, tot hij den 4enAprill609 op 83-jarigen leeftijdoverleed.
Het is welhaast overbodig te vermelden,dat Dr. F. W. T. HUNGER aan CLT)SIUS een uitvoerige en rijk gemustreerde biographie heeftgewijd, getiteld:
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"Charles de l'Escluse (Carolus Clusius), Nederlandsch kruidkundige 15261609". Dit werk is uitgegeven te Den Haag door Martinus Nijhoff in 2 deelen,
welke resp. in 1927 en 1943 verschenen zijn en 446 en 466 pp. tellen.
Aan t. 6. Tot de encyclopedisten worden gerekend CONRAD GESNER
(26 Maart 1516 - 13 Dec. 1565), ULYSSE ALDROVANDI (11 Sept. 1522-10
Maart 1605) en JOHN JONSTON (3 Sept. 1603-8 Juni 1675), die in uitvaerige
compilatiewerken een compleet overzicht trachtten te geven van het dierenrijk.
GESNER'S groote werk is getiteld "Historia Animalium"; deel 3 ("Qvi est
de Auium natura") behandelt de vogels en verscheen in 1555.
ALDROVANDI'S werk verscheen graotendeels na zijn dood, maar aangezien
hij met de vogels begon (dIn. 1 tim 3), heeft hij de uitgave daarvan nog beleefd,
evenals die van deel4 over de insecten. Het le deel, getiteld: "Ornithologiae I
Hoc est / de avibus historiae / Libri XII" verscheen te Bologna in 1599;
deel2 telde 6 boeken en verscheen in 1600, terwijl deel3 uit 2 boeken bestond
en in 1603 het licht zag. Het geheele werk bestaat dus uit 20 boeken. Zie ook
Aant. 12.
Van JOHN JONSTON wordt gezegd, dat hij zonder eigen ervaring een soort
uittreksel maakte uit de lijvige folianten van zijn voorgangers. Het deel over
de vogels: "De Avibus libri VI", verscheen in 1650 als nummer 3 van de
serie. In 1657 zag te Amsterdam een volledige uitgave het licht onder den
titel "Theatrum universale", in 1660 gevolgd door een Nederlandsche vertaling. Vermoedelijk was het aan de vele goede afbeeldingen (die MATTHAEUS
MERIAN jun. naar houtsneden uit GESNER, ALDROVANDI e.a. vervaardigde)
te danken, dat JONSTON'S werk zoo'n opgang maakte.
Een vlot geschreven bloemlezing uit deze oude dierenboeken heeft SCHIERBEEK omstreeks 1943 gepubliceerd; zijn oordeel (l.c.;'p.63),dat de houtsneden
in ALDROVANDI'S werk over het geheeLminder fraai zijn dan die van GESNER,
kan ik geheel onderschrijven. Ten aanzien van JONSTON'S werk spreekt STRESEMANN (1951 c) een waar woord, wanneer hij zegt: "Die schlechtesten Tierbiicher fanden ja von jeher die meisten Kaufer!".
Aant. 7. De passage over de Rotgans in ALDROVANDI'S Ornithologia
(vol. 3, liber 19,p. 171) bevindt zich in cap. 23, onder het opschrift: "De
Branta, sev Bernicla". Zij luidt woordelijk:
"Praeterea Bataui, qui proxime elapsis annis nauigationem ad arcton
instituere, ex propria inspectione in Groenlandia Berniclas, quae ouis incubarent pullosque educarent se se inuenisse asserentes, sic scribunt: Tum remigantes ad insulam, quae media erat, in ea multa oua Barniclarum (quas Hollandi Rotgansen appellant) & ipsas nidis incubantes inuenimus, quae fugatae
clamabant Rot, Rot, Rot (vnde illis nomen) & lapide iacto vnam occidimus,
quam coctam edimus, cum circa sexaginta ouis, quae in nauem detuleramus.
Isti Anseres, siue Berniclae fuerunt veri Anseres Rotgansen dicti, quales magna
quantitate singulis annis circa Vvieringen in Hollandia veniunt, & capiuntur,
quas hactenus ignoratum fuit, ubi oua ponerent, & pullos educarent. Hinc
factum, ut nonnulli authores non veriti sint scribere, quod in Scotia, inarboribus
nascantur, e quarum ramis supra a<tuam expansis si fructus in aquam decidant,
Anserum pullos gigni, qui statim natant, qui vera interram, corrumpi, nec
ad f):ugem peruenire. Quod falsum esse nunc apparet."
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In vrije vertaling staat er:
.
Bovendien beweren de Nederlanders, die speciaal in de afgeloopen jaren de
vaart naarhet Noorden hebben ondernomen; dat zij in Groenland met eigen
oogen Bernicla's hebben waargenomen, vogelsdie broedden en jongen
grootbraehten. Zij sehrijven daarover: "TerwijI wij naar het middelste eiland
rodden, vonden wij daar vele eierenvan Bernicla's (die de Hollanders Rotganzen noemen) en wij troffen de vogels zelf broedende aan op de nesten,
vogels die, wanneer zij verjaagd werden "rot, rot, rot" riepen (vandaar hun
naam). Met een steenworp doodden wij er een, die wij braadden en opaten,
evenals ongeveer zestig eieren, die wij naar het sehip hadden gebraeht.
Deze Ganzen of Bernicla's waren inderdaad (identiek met) de Ganzen, die
Rotganzen worden genoemd, zooals er jaarlijks in groote menigte in de buurt
van Wieringen in Holland komen en gevangen worden, maar waarvan tot
nU toe onbekend was, waar zij hun eieren legden en hun jongen grootbraehten. Dientengevolge hebben sommige' sehrijvers zich niet bntzien te
beweren, dat zij in Sehotland aan de boo!l1en zouden groeien. (Na verloop van
tijd) vallen zij - aldus deze sehrijvers - daarvan af, en als de takken van
den boom zieh boven het water uitstrekken, zoodat zij in het water vallen,
ontstaan er jonge gansjes, die terstond kunnen zwemmen, maar als zij op den
grond vallen; bederven zij en komen niet tot wasdom. Dit blijkt dus thans
onjuist te zijn."
Aant. 8. Van COLLAERT'S "Avium vivae ieones" heb ik geraadpleegd de
opgeplakte prenten in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en ook enkele
series in boekvorm, t.w. twee exemplaren van de 1e uitgave (resp. aanwezig
in het zoo juist genoemde prentenkabinet en in de Univ. BibL (Legatum Thyssianum) te Leiden en een (onvolledig) exemplaar van de 3e uitgave (aanwezig
in de bibliotheek van de Ned. EntomoL Ver. te A'dam).
Hierbij dient opgemerkt, dat de nummering van de prenten in de 3e editie
vrij willekeurig is; de prenten van de 1e uitgave by. dragen nu de nrs. 18 t!m 32,
de nieuw toegevoegde de nrs. 2 t!m 17. Verder staat op het titelblad van de
3e editie, dat THEODOOR GALLE (een zwager van COLLAERT) bij het graveeren
van de prenten zijn medewerking heeft verleend; dit blijkt bovendien uit de
woorden "Theodor. Galle exeud.", die op verseheidene prenten (ook op
enkele die uit de 1e editie afkomstig zijn) voorkomen.
Op de prenten, die in den 3en druk nieuw werden toegevoegd, zijn in de
meeste gevallen 3 in plaats van 2 vogelfiguren afgebeeld. Merkwaardige versehijningen daar onder zijn de Tweelel-Casuaris (Auis ignel7l deuorans) op prent 3
en de Toekan op prent 9. Verder vindt men op prent 13 twee "Rarae aues
aquaticae", waarvan aIleen de Fuut goed getroffen is; de ander is onherkenbaar.
Onderlinge grootte~verhoudingenwerden niet in aehtgenomen: de Boerenzwaluw (Hirundo) op prent 8 is bijna even groot als de 6' Wilde Eend (Anas);
op prent 15 zijn Lepelaar (Platea) en Kluut (Recuruirostra) beide met sterk
ontwikkelde zwemvliezen geteekend. Prent 12 (die hier op Plaat II is ge~
reprodueeerd) is de eenige, waarop ook 2 vlinders (Zandoogje en Kleine Vos)
zijn afgebeeld. Deze vlinders vindt men terug in het zeldzame werkje: "Diversae inseetarum volatilium ieones ad vivum aeeuratissime depietae per eeleberrimum pietorem D. L HOEFNAGEL", dat in 1630 bij Nrc. JOAN VrsSCHER
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werd uitgegeven. Er is dus wei van andermans afbeeldingen gebruik gemaakt.
Behalve over vogels heeft COLLAERT een overeenkomstige uitgave over
visschen ("Piscivm vivae icones") het licht doen zien. Verder kent men van
hem een aantal prenten van bloemen ("Florilegium") en van viervoetige,
dieren ("Diversa genera animalium quadrupedum"); deze laatste prenten
lijken mij in het algemeen minder geslaagd.
Van nog meer schilders, die omstreeks 1600 tot het gilde te Antwerpen
behoorden, heb ik vogelteekeningen in het Rijksprentenkabinet kunnen
bezichtigen. Daaronder was werk van NICOLAES DE BRUYN (± 1570-1652),
ALBERT FLAMEN, HANS LIEFRINCK fiI., A. en J. VAN LONDERSEEL en JOH.
TEI]LER.
Aant. 9. De passages in het "Jacht-Bedryff" over het voorkomen van
Korhoen, Grauwe Gans, Trapgans en Kraanvogel zijn alle ongeveer gelijk~
luidend. Zoo lezen wij over:
het Korhoen ... "dat er in'Hollandt bynae geene meer zijn, omdat de
Landen nu te seer bewoont zijn" (fo1. 67v);
de Grauwe Gans ... "rechte Wilden (Gansen) en voeden (= broeden)
hier nimmermeer" (fo1. 74v);
de Trapganzen ... "Werden onder d'Edele Vogelen in 't 33e art: van
den Placcaete gestelt, en verboden te schieten, om datse eertijdshier inde
wilde veenen, als oock de Cranen plachten te voeden, en te broeden maer t
sedert de landen soo gepopuleert zijn blijven daer geene meer maer keeren
met d'andere vogelen Oostwaerts aen," (fo1. 134v);
de Kraanvogel ... "Plachten sich oock hier te lande t' onthouden gelijck
oock de trapgans, inde wilde veenen ende dat is oorsaecke beijde van oudts
inden placcaete zijn gestelt, sedert de veenen soo gepopuleert zijn, en blijven
daer geene meer, maer comen bij wijlen, en gaen als d'andere wintertochtvogels," (fo1. 150).
Aant. 10. Deze plakkaten ontbreken bij MERULA en ook in de andere
plakkaatboeken zijn zij niet opgenomen. Bij onderzoek bleek aan VAN PELT
LECHNER, dat het plakkaat van 28 Dec. 1554 geregistreerd staat in het Vierde
Memoriaal (fo1. 275, verso) van Mr. J. VAN DAM, Griffier van den Hove van
Holland, dat berust op het Algemeen Rijksarchief. Men vindt het ook afgedrukt in Ardea 7, 1918, pp. 101/102.
Aant. 11. Het Zevenhuizensche bosch werd in de 17e eeuw herhaaldelijk
door buitenlanders bezocht. V oor zoover zij hun indrukken te boek hebben
gesteld, waren dit in chronologische volgorde:
± 1627. GOTFR. HEGENITIUS, vermoedelijk uit Silezie afkomstig. schijnt
omstreeks dit jaar het bosch te hebben bezocht, ofschoonzijn plaatsbepaling
van Sevenhuysen: "Pagus quarto lapide Leydis distans" (het dorf> ligt vier
mijl van Leiden) nergens naar lijkt. Hij wijdt er in zijn boekje "Itinerarium
Frisio-Hollandicum" (Lvgd. Batavor., 1630) een hoofdstuk aan. Daarin vermeldt hij aan het slot (p. 136), dat JACOBUS VI *), Koning van Engeland,
jaarlijks twee schepen vol met deze vogels, Aalscholvers ultgezonderd,
*) Als koning van Schotland
geb. 1566, overL 1625.

JACOBUS

VI, als koning van Engeland

JAC0BUS

I;

1953]

159

naar Engeland zouhebben laten aanvoeren, hetgeen met groote onkostenen
moeite gepaard ging. (Dit is in overeenstemmingmet de mededeeling in het
Jacht-Bedryff, fo1. 106-106v.).
1657. Beschrijving van een spelevaart in het bosch van den dijkgraaf en
hoogheemraden met hun vrbuwen, waarover in het archief van het Hoogheemraadschap van Schieland het volgende te vinden is: Den 30en dito, ,
(30 Mei 1657), op het doen van de ambachts- ende poldersreeckeninge van
Sevenhuysen aen den boschbewaerder vereert voor dat de heeren ende jouffrouwen int bosch hadden gevaren, als ordinaris III £ III stuyver, ende over
coop van lepelaers, schollevaers, reijgers, quacken als anders twee gulden
thien stuyvers tsamen - V £ XIII stuyvers." (d. SWAEN 1943, p. 30).
1663. Meer bekendheid geniet het bezoek, dat WILLUGHBY en RAY c.s. *)
aan Zevenhuizen gebrachtJ1ebben. Dit bezoek viel op een der eerste dagen
van Juni. De talrijke Lepelaars, Kwakken, Blauwe Reigers en de op boomen,
nestelende Aalscholvers moeten een sterken indruk op de jeugdige Engelschen
gemaakt hebben, want in WILLUGHBY'S "Ornithologiae libri Tres", het groote
vogelboek, dat RAY na den dood van zijn vriend voltooide en dat in 1676 met
Latijnschen, in 1678 met Engelschen tekst verscheen, wordt op verschillende
plaatsen (editie van 1676, pp. 204, 212/213 en 248) van het toen door hen
aanschouwde melding gemaakt.
Verder is er nag de bekende passage in RAY'S reisboek: "Travels through
the Low-Countries etc." **), waarin zijn uitlating over de Aalscholvers:
"Scholjers, i. e. Graculi palmipedes, in England we ~an them Shags, they are very
like to cormorants, only less" even eenigen twijfel heeft doen rijzen of de
Gekuifde Aalscholver vroeger misschien hier te lande gebtoed heeft. Men
kan echter veilig aannemen, dat RAY, die in hoofdzaak botanicus was, zich
hier heeft vergist ***).
1668. In de briefwisseling tusschen de Gebroeders VAN DER GOES (16591673) worden eenige eijfers genoemd betreffende het aantal jonge Aalscholvers"
dat te Zevenhuizen bij het schudden "geoogst" werd. Zoo schrijft A. VAN DER
GOES te 's Gravenhage op 19 Juni 1668 aan zijn broer te Weenen: "De baron
de Goes, die tot Utrecht is, is hier vaor acht daegen geweest, wiert van den
Resident by hem genoodt; hebbe deselve Vrydach acht daegen weder gehadt;,
syn UEs gedachtich geweest; hebbe haer (d.w.z. den Resident van den Keizer)
*) Uit het voorwoord van RAY'S "Travels through the Low-Countries etc."
blijkt, dat ook PHILIP SKIPPON Esq, en NATHANAEL BACON Gent. tot de reisgenooten
behoorden. Ik ben er dan ook zeker van, dat SKIPPON'S reisverslag, waarvan SWAEN
in zijn noot 2 in Ardea 32, 1943, p; 31 melding maakt,identiek is metdat van RAY r
**) Merkwaardig is, datook RAY spreekt van: "Sevenhuys,. a village about four
leagues distant" (from Leyden); zie hierboven onder HEGENITIUS.
***) Om zich hierover een meening te vormen; kan men het beste de "Ornithologiae libri Tres" er bij opslaan en constateeren, dat daar onder "Corvus aquaticus.
The Cormorant" (p. 248) vermeld is: ,,& in excelsis illis arboribus prope SevenhuyS'
in Hollandi complures nidos vidimus." Weliswaar wordt op p. 213 vermeld, dat te
Zevenhuizen behalve vele Lepelaars jaarlijks nestelen: "quemadmodum Ardeae,
Graculi palmipedes, &c", maar op p. 249, waar "Corvus aquaticuS' minor S'ive Gracu/uS'
pa/mipes. The Shag ... " ter sprake komt, wordt van "Sevenhuys" niet gerept en
zegt de schrijver alleen: "Haec quoque avis in arboribus nidificat ... " Men zie ook
de opinie van E. D. VAN OORT (Ardea 7, 1918,pp. 105/106, noot 5).
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geleyt naer Sevenhuysen om reygers en scholvaerts.;t;e schudden,daer vermaeck
in vonden, hoewel vry minder syn als voor 20 jaeren, door het versterven van
de boomen~ die dpor den dreck van de scholvaerts uytgaen; voor desen
plagen*) 800 op een dach te hebben, tweemaal sweecx; nu maer 4 a 500."
(dl. I, 477; ef. SWAEN 1941, pp. 75/76).
1671. Als laatste bezoeker is bekend CARL GUSTAV ERSKIN, een Pommersch
officier in Staatschen dienst, die gedurende de jaren 1667-1678 een dagboek
hield. Hij schrijft daarin over zijn bezoek aan Zevenhuizen op 2 Juli 1671 het
volgende: "Nahe am Dorf ist ein kleiner Waldt, welcher durch Graben in
6 gleiche Teile geteilet wird u. in jedem Teil halt sich ein absonderliche Art
von Vogeln auf in grosser Menge, welche des Winters aIle weg fliegen u. im
Friihjahr wieder kommen. Ihre Nahmen sind diese: Leepelaers, Reygers,
Schulvaers, Quaques, Krayes, Boomvalcken,iiber dieses sind noch Spreeuwen
u. wilde Tauben da, welche man froeg-op heisset.".
Aant. 12. Te Bologna bevinden de manuscripten van ALDROVANDI zich
in de Universiteitsbibliotheek (via Zamboni), waar zij in een aparte zaal
bewaard worden. Verschillende van de origineele platen, die tot boeken
van royal-folio of groot-kwarto formaat zijn samengevoegd, worden er in
vitrines tentoongesteld. In 1907 heeft men van een en ander een catalogus
van 287 bladzijden samengesteld: Catalogo dei Manoscritti di Ulisse Aldrovandi (Bologna, Nicola Zanichelli).
Onlangs ben ik in de gelegenheid geweest enkele van de bovengenoemde
platenboeken door te kijken. Daarbij heb ik genoten van de vaak uitstekende
weergave van de afgebeelde vogels. Behalve Europeesche soorten waren
ook enkele exoten, zooals Paradijsvogel (Manucodiata seu Auis Paradisea),
Roodkuifkardinaal, Ara-soorten, Vidua serena enz. opgenomen. Aan den
Kemphaan, die met den naam "Kemperken" was aangeduid, waren 6 platen
gewijd; daarop stonden 6'6' met verschillend gekleurde kragen afgebeeld.
Aant. 13. De volgende details over HOLSTEYN'S vogelboeken lijken nog
vermeldingswaard. Het vogelboek, dat zich te Den Haag in particulier bezit
bevindt, bestaat uit 2 oblong-folio deelen, fraai verguld en in perkament
gebonden. Beide deelen zijn voorzien van een geschreven titel, luidende resp.
van dl. 1: "Aves ad vivum depictae a Petro Holsteyn celeberrimo pictore"
en van dl. 2: "Aves aquatiles ad vivum eleganter depictae a Petro Holsteyn".
Deze deelen verkeeren in uitstekenden staat; zij bevatten resp. 102 en 79 platen.
Hierop zijn afgebeeld 46 inheemsche vogelsoorten (op 91 platen); 60 platen
bevatten exotische vogels en op de overblijvende 30 platen zijn allerleikippen,
eenden en ganzen (pluimvee) weergegeven.
Het andere "vogelboek" is geen echt "boek", maar veeleer een album van
4°-formaat met yellen grauw filtreerpapier, waar de platen los in liggen.
Verschillende van deze platen vertoonen vocht-beschadigingen. Deze serie
telt in totaal 172 vogelplaten; aan het slot zijn nog een aantal afbeeldingen van
zoogdieren, reptielen enz. uit Zuid-Amerika toegevoegd. Op die 172 platen
zijn in hoofdzaak inheemsche vogelsafgebeeld en wel totaal 96 soorten op
113 platen; ruim 30 platen zijn aan exotische vogels gewijd, ruim 20 aan kippen,
duiven en ander pluimvee.
*) plachten.

1953]

161

De afbeeldingen in beide boeken vertoonen een groote uniformiteit, vaak
zijn er doublures aan te wijzen, soms ook vullen de boeken elkaar aan, zoaals
by. bij den Lepelaar, waarvan in het Haarlemsche boek een jonge vogel
is afgebeeld, in het Haagsche een adult exemplaar. Niet aIle vogelsoorten
zijn goed getroffen. Met den Pelikaan weet de teekenaar geen raad. Misschien
heeft hij daarvan aIleen de gedroogde huid in handen gehad, zooals blijkbaar
ook het geval was met Paradisea apoda. Ook de eenden weet hij niet te typeeren;
die teekent hij aIle met ronde duivenkopjes en veel te kleine snavels. Van
belang is nog, dat zich in het Haagsche boek (dI. 1, pI. 35) een prachtige afheelding van den Witten Dodo bevindt; dat een dergelijke afbeelding eertijds
ook van het Haarlemsche vogelboek deel heeft uitgemaakt, is door OUDEMANS'
onderzoekingen (1917 a, p. 69) aan het licht gekomen. Thans bevindt deze
Dodo-plaat zich in TEYLER'S Museum, tezamen met nog enkele andere vogelteekeningen van HOLSTEYN.
Aant. 14. Wel bevinden zich nog dergelijke "boeken" met werk van de
HOEFNAGEL'S te Weenen. GEORG HOEFNAGEL (1542-1600) en zijn zoon JACOB
(1575-1630) hebben namelijk in opdracht van Keizer RUDOLF II (1552-1612)
te Praag talrijke aLbeeldingen gemaakt van dieren, die in de menagerieen en
het naturalienkabinet van den Keizer werden aangetroffen. In ornithologisch
opzicht zijn vooral de platen, die JACOB HOEFNAGEL voor het werk "Museum
des Kaisers Rudolf II" geschilderd heeft, van belang. Dit werk bestaat uit 2
deelen van folio-formaat, die elk 90 met olieverf op perkament geschilderde
platen bevatten; deel 2 telt louter vogelplaten. VON FRAUENFELD, die deze
platen in 1868 onder oogen kreeg, ontdekte daarop niet aIleen een nog onbekende figuur van den Dodo - volgens OUDEMANS (1917a, pp. 91/92, fig. 28)
een jong 6 van den Witten Dodo - maar ook een conterfeitsel van de "poule
rouge", een groote ral, Aphanapteryx broeckii Schlegel, die het vliegvermogen
miste en die aIleen van deze afbeelding bekend is. Cf. ANKER 1938, pp. 14/15,
VON FRAUENFELD 1868 (pI. 2), OUDEMANS 1917a, ROTHSCHILD 1907 (pI. 29),
SCHLEGEL 1854, STRESEMANN 1951 c, pp. 29/30 en HACHISUKA 1953.
Aant. 15. Gelijk reeds in den tekst werd medegedeeld, vormen de publicaties van BODDAERT, PALLAS en VOSMAER uit de jaren 1765-1785 bibliografisch min of meer een "mixture", moeilijk te ontwarren, ook al omdat bij
een volgenden druk hetzelfde werk soms onder een anderen titel verscheen.
Daarom wil ik hier enkele gegevens over deze auteurs laten volgen.
PETER SIMON PALLAS moet al jong een zeer begaafd zooloog zijn geweest.
Hij was op 22 Sept. 1741 te Berlijn geboren, had te Halle en Gottingen gestudeerd en wasin 1760 naar Leiden gereisd om er zijn, reeds te Gottingen
.geschreven proefschrift ("De infestis viventibus intra viventia") te verdedigen;
vervolgens was hij in Juli '61 naar Londen doorgereisd. In Aug. 1763 kwam hij
opnieuw naar ons land en bleef gedurende bijna 4 jaren te Den Haag toeven,
aangelokt door het naturalienkabinet en de menagerie van den Stadhouder.
Hij wijdde zich voornamelijk aan zijn zoologische studies en trachtte door het
geven van deskundige adviezen aan welgestelde verzamelaars, als ABR. GEVERS
en Dr. C. B. VOET, in zijn onderhoud te voorzien (STRESEMANN 1951 c, p. 67).
PALLAS' geschriften uit die jaren zijn:
"E 1e n c h us Zoo P h y tor u m", Hagae Comitis, 1766. Hierin spreekt hij
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o.a.. over de "Rakanjesche Korst", welke in "die vermaerde Poel, in het Land
van Voorn" gevonden wordt (ef. NOZEMAN 1769);
"Miscellanea Zoologica", Hagae Comitis, 1766, waarin o.a. Aphrodita
en Nereis behande1d worden, en
"S p i ci leg i a Zoo log i c a", Berolini, 1767-1780; 14 afleveringen, waarin
hij zoowel vertebraten als invertebraten heeft opgenomen; de afleveringen
4 tim 6 (1767-1769) hande1en over vogels.
Een portret van PALLAS vindt men bij ZAUNICK 1925.
ARNAUT VOSMAER (1720-1799), die SEBA'S tweede verzame1ing had aangekocht, schreef o.a. den tekst van de beide laatste deelen van diens "Thesaurus"; hij leverde ook een "Beschrijving van de zgn. meermin der
stad Haarlem" (Verhand. Holl. Mij. Wetensch., 1786). Het bekendst
zijn echter zijn dierenbeschrijvingen met gekleurde platen, die onder den titel:
"N atuurkundige Beschrijving eener uitmun tende Verzameling
zeldzame gediertens etc." in de jaren 1766-1804 te Amsterdam verschenen.Een uitgave met Franschen tekst, getiteld "Regnum Animale", zag
in 1804 het licht; later zijn hieraan nog enkele platen toegevoegd, o.a. 2 voge1platen in 1805. Verder voorzag hij NOZEMAN'S vertaling van MOEHRING'S
"A vi um Genera" van een voorwoord, een aantal opmerkingen, een literatuurlijst en ... een opdracht (1) aan Prins WILLEM V.
PIETER BODDAERT (1730-1796) heeft naar het schijnt, afgezien van zijn
register op D'AUBENTON's "Planches enluminees", geen oorspronkelij k
werk geleverd. Hij heeft PALLAS' "Elenchus Zoophytorum" en "Miscellanea
Zoologica" uit het Latijn vertaald, welke vertalingen resp. onder de
titels "Lyst der Plant-Dieren" en "Dierkundig Mengel werk"
verschenen zijn. Intusschen schijnt BODDAERT daarbij zeer vrij te werk
te zijn gegaan en stukken uit PALLAS' uitgaven dooreengemengd te
hebben (ZAUNICK 1925, p. 30). Bij zijn "Dierkundige Beschouwingen"
geeft BODDAERT de bron niet aan; het zijn de bekende beschrijvingen van de
"Hartebokken, uitlandsche vleermuizen, zeerupsen,. -duizendbeenen etc.",
die ook bij PALLAS (in de "Spicilegia Zoologica") en VOSMAER voorkomen.
Verder schreef BODDAERT nog "Natuurkundige Beschouwing der
Dieren" (Utrecht, 1778, XXXVIII
419 pp.) en "Kort begrip van het
zamenstel der natuur van den heer C. Linnaeus, met zeer veele
soorten vermeerderd". Van dit laatste werk verscheen dee11, le stuk in 1772,
dee1 1, 2e stuk in 1783; dit laatste deel telt C
437 pp.

+

+

Aant. 16. De collectie van HOLTHUYSEN werd in 1793 te Hamburg publiek
geveild, vermoede1ijk omdat men daar hoogere prijzen voor exotische naturalia verwachtte dan te Amsterdam. Pas onlangs hebben MEISE & STRESEMANN
(1950) aangetoond, dat de veilingscatalogus, dien Dr. A. A. H. LICHTENSTEIN
samenste1de, betrekking heeft op de verzamelingen van HOLTHUYSEN. Men
verge1ijke den "Catalogus Rerum naturalium rarissimarum" (in 1882 door de
"Willughby Society" herdrukt) en MEISE & STRESEMANN'S bijdrage: Notes
on South African birds described in A. Lichtenstein's "Catalogus", 1793.
(Ibis, 1950, pp. 22-26). Ook MEISE'S determinaties van enke1e in den catalogus.
beschreven soorten mogen hier in herinnering worden gebracht (ef. Ardea 38,
1950, pp. 182-188).
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Aant. 17. Vaar het midden van de 1ge eeuw hadden de vogelkundigen,
die zich met de systematiek bezig hielden, slechts een vaag doel voor oogen:
zij wenschten de toen bekende vogelvormen overzichtelijk en op "natuurlijke
wijze" te groepeeren. Met bepaalde, scherp begrensde groepen, by. roofvogels,
hoenderachtigen enz., hadden zij .weinig moeite, maar de overige vogels
voegden zij volkomen kunstmatig bijeen. Zoo maakten WILLUGHBY & RAY
een hoofd-indeeling in grond- en watervogels: Aves Terrestres en Aves
Aquaticae.
MOEHRING (volgens vertaling van NOZEMAN, 1758) onderscheidde 4 hoofdgroepen, t.W.:
Vliespooten (Hymenopodes), onderverdeeld in 2 "rangen": Picae en Passeres;
Velpooten (Dermatopodes), onderverdeeld in 2 "rangen": Accipitres en
Gallinae;
Kortvlerken (Brachypterae), niet onderverdeeld. (Hiertoe rekende hij Struis,
Nandoe, Casuaris, Dodo en Trapgans);
Waterminnaaren (Hydrophilae), onderverdeeld in 5 rangen: Odontorhynchae (w.o. Anas), Platyrhynchae (w.o. alleen de Papegaaiduiker genoemd
wordt), Stenorhynchae, Urinatrices (w.o. Fuut en Meerkoet) en Scolopaces.
LINNAEUS stelde 6 ordines op:
Accipitres
onderverdeeld in 4 genera;
Picae
onderverdeeld in 17 genera;
Anseres
onderverdeeld in 11 genera;
Grallae
onderverdeeld in 15 genera;
Gallinae
onderverdeeld in 5 genera;
Passeres
onderverdeeld in 11 genera.
BRissoN, die een fijn gevoel voor de systematiek had, stelde een nog grooter
aantal orden op en ging daarmede in de richting van onze huidige opvattingen.
Een fout, die men vroeger algemeen maakte, was, dat men zich bij de indeeling voornamelijk op een uitwendig kenmerk baseerde, by. op poot- en
snavelvorm, op de grootte enz. Vergelijkende studies van de anatomie, eieren,
nestbouw, gedrag enz. kwamen er toen nog niet aan te pas.
Aant. 18. Het schijnt weinig bekend te zijn, dat er ook een poging is
gedaan om van de "Nederlandsche Vogelen" een editie met Franschen tekst
(door JAQUES TEISSIER) uit te geven. Voor zoover bekend, is hiervan in 1778
slechts een aflevering verschenen (d. ANKER 1938, p. 173).
Aant. 19. De tekst van pp. 1 tim 174, behoorende bij de eerste 90 platen
(d.i. tot en met den "Lepelaer") is van NOZEMAN afkomstig; dit wordt op
p. 347 vermeld, terwijl het bovendien te zien is aan de spelling: ae i. p. v. aa!
HOUTTUYN'S aandeel in den tekst begint op p. 175 met de beschrijving van den
"Oijevaar" en omvat verder deel III en de meeste beschrijvingen van deel IV,
t.w. die bij de platen 151 tim 179 en 181 tim 187. De rest komt waarschijnlijk
voor rekening van den uitgever, die na HOUTTUYN'S dood geholpen werd door
TEMMINCK, die enkele beschrijvingen heeft bijgedragen.
Aant. 20. Bij een serie platen uit de "Nederlandsche Vogelen", die de
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uitgever BOUCHER te 's-Gravenhage in 1940 liet verschijnen, schreef Dr.
A. SCHIERBEEK den tekst en tevens een boeiende historische inleiding. Deze
uitgave bevat 16, lineair tot qp de helft verkleinde reproducties in kleuren
naar platen uit het genoemde werk; een 17e vindt men op het kaft.
Aant. 21. Om een idee te geven van de grootte der vinkenvangsten, zij
.hier vermeld, dat enkele goede banen in de gemeente Bloemendaal in de jaren
1788-1811 gemiddeld een kleine 5000 stuks per baan buit maakten. Bij uitzondering heeft een enkele baan weI eens een jaarvangst van 8000 stuks kunnen
boeken (d. DEELDER 1951 b).
Aant. 22. PIETER VAN CUYCK, Brieven over Texelen de naby-gelegen
Bilanden; Uit de aantekeningen van wylen den heere Pieter van Cuyck, In
leven Kunst-Schilder in's Graavenhaage, te saamengesteld door J. G. VAN
OLDENBARNEVELT, genaamt TULLINGH, Oud-Fiscaal v. d. Generaliteit. Delft,
M. Roelofswaert, 1789. VIn
125 pp., met platen.
Dit boekje telt een 16-tal hoofdstukken, waarin een groot aantal bijzonderheden over Texel en de daar in de 18e eeuw heerschende toestanden vermeld
worden. Onder de "Voortbrengsels van Texel" (hoofdst. 5) nemen de vogels
een voorname plaats in (pp. 36-44); in hoofdstuk 11 worden bijzonderheden
over de eendenkooien medegedeeld. Daarvan waren er destijds 5 in bedrijf:
1 bij Oostereind, 1 bij de Sluis van Waalenburg en 3 in het Zuiden van het
eiland.

+

Aant. 23. TEMMINCK toefde graag te Parijs. Hij logeerde er bij zijn
zuster en zwager DE WITT en aangezien een der DE WITTEN gehuwd was met
een dochter van Minister GurZOT (den grooten man van den dag), stonden
voor TEMMINCK door deze relatie vele deuren open (DE BEAUFORT 1920,
p. 37).
Aant. 24. Terwijl TEMMINCK zijn medewerking aan het duivenboek staakte, zette Madame KNIP (geboren PAULINE DE COURCELLES) haar werk voort.
Het boek kreeg een nieuwen titel: "Les Pigeons" en groeide uit tot 2 deelen
met in totaal 147 gekleurde platen. De tekst van dl. 2 werd door FLORENT
PREVOST geschreven. Om het geheel nog gecompliceerder te maken, zag tijdens
het verschijnen van dl. 2 (dat een op zichzelf staand werk vormt) ook een
iets gewijzigde uitgave ("deuxieme edition") van dl. 1 het licht. Men zie o.a.
ANKER 1938, p. 149. Benige jaren geleden heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie TEMMINCK'S exemplaar van het duivenboek kunnen aankoopen;
daarin zijn de origineelen van 74 platen bijgebonden.
Ben enkel woord nog over de platen, die TEMMINCK voor zijn "Histoire
naturelle generale des Gallinaces" had laten vervaardigen. Zooals medegedeeld in de HOOt op p. 43 bevindt deze collectie platen (172 in getal,
inclusief enkele schetsen) zich sinds 1936 in het bezit van het Rijksmuseum.
Zij zijn geborgen in twee fraai gebonden portefeuilles; in elk van deze
bevindt zich een geschreven titel, luidende: "Histoire naturelle generale
des Gallinaces / par / c. J. TEMMINCK / 1808. / Collection de 160 dessins /
faits par / Mademoiselle Pauline de Courcelles / & / Monsieur Pretre / Volume
Premier resp. Volume Second / Voyez l'edition en 8vo de l'histoire naturelle
generale des pigeons et des gallinaces, / par / c. ]. Temminck / 1815.
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Bij het doorzien van deze collectie valt het op, dat men in beide portefeuilles gedeeltelijk dezelfde soorten afgebeeld vindt; circa 30 platen uit dl. 1
stemmen zelfs volkomen met die uit dl. 2 overeen, slechts de technische
uitvoering verschilt. Soms vindt men in de eene portefeuille het ~, in de andere
het 6' van een bepaalde 800rt opgenomen (cf; Tetrao urogallusJ. In totaalzijn
circa 90 soorten, behoorend tot 16 of meer geslachten, afgebeeld. Wanneer
men nu weet, dat daaronder nog 2 of 3 soorten Steppenhoenders, 3 Tinamusen 3 Turnix-species begrepen zijn, laat zich denken hoe onvolledig (volgens
onze huidige begrippen) de hoenderachtigen op deze platen zijn weergegeven.
Over het geheel zijn de platen in dl. 2 fijner afgewerkt dan die in dl. 1.
Slechts 2 platen van Steppenhoenders in dl. 2 zijn gesigneerd; de eene (6' Ganga
alchata Lath.) door "Pauline de Courcelles 1807", de andere, een onbenoemde
Ganga-species voorstellend, door "J. G. Prhre 1824".
In 1857/1858 schreef c.L. BONAPARTE nog een 800rt supplement, getiteld:
"Iconographie des pigeons non figures par Mme Knip", een deel met 55 gekleurde platen, van overeenkomstig formaat als het duivenboek zelf;
Aant. 25. Voor zijn buitenlandsche reizen maakteTEMMINCK, die steeds
door zijn vrouw vergezeld werd, gebruik van een met twee paarden bespannen
rdswagen, welke van allerlei praepareerbenoodigdheden en verscheidene laden
was voorzien,zoodat hij de onderweg verzamelde dieren daarin veilig kon
opbergen (SUSANNA 1858).
Zijn grootste reis maakteTEMMINCK in de jaren 1817/1818. Toen trok hij
over Offenbach en Stuttgart naar Zwitserland; daar bezichtigde hij het
Berner Museum en bracht hij te Lausanne, waar zijn vader met een van
zijn zusters woonde, den winter door. Vervolgens reed hij over de Mont
Cenis naar Turijn, waar Prof. BONELLI hem zijn museum toonde. Verder trekkend langs de kust van Ligurie en de Noorditaliaansche meren kwam hij in
Triest en aan de Noorddalmatische kust, vanwaar hij begin Juni 1818 over de
Semmering naar Weenen reed. Om iets van de moerasvogels in Hongarije
te zien, zakten deTEMMINCK'S den Donau af naar Pressburg en keerden via
het Neusiedler meer naar Weenen terug. Begin Juli ging de reis verder over
Praag naar Berlijn, waar TEMMINCK het museum van LICHTENSTEIN bezichtigde. Begin Augustus bezocht hij JOHANN FRIEDRICH NAUMANN te Ziebigk
en daarna reisde hij naar Leipzig, waar hij bij Prof. SCHWAGRICHEN een
collectie (van PALLAS afkomstige) vogels uit Siberie en Kamtsjatka kon
bekijken. De terugreis maakte hij via Kassel (waar BERNHARD MEYER en
HEINRICH BorE zich bij hem aansloten) en Neuwied, waar hij een bezoek
bracht aan Prins MAXIMILIAN ZU WIED, die een jaar tevoren uit Brazilie was
teruggekeerd (STRESEMANN 1951 c, pp. 125/126).
Aant. 26. TEMMINCK'S exemplaar van de "Sale catalogue of the Bullock
Museum", waarin hij met potlood zijn aankoopen noteerde, bevindt zich
weer in het Rijksmuseum. Bet is daar niet altijd bewaard, want de bibliotheek van TEMMINCK is op 27 September 1858 verkocht, waarbij dit merkwaardige stuk in bezit kwam van J. H. GURNEY (senior), die het kort erop aan
Prof. ALFRED NEWTON gaf. Aangezien deze laatste van oordeel was: "that
the fittest place for that precious book is the Leyden Museum!", heeft hij
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hetdd. 29 Maart 1899 met een gracieus briefje aan dit museum ten geschenke
aangeboden.
Dr. O. FINSCH, die dit werkje tevoren van Prof. NEWTON ter leen had,
maakte daaruit een excerpt (Afd. Vogels, Boek II c),waaruit blijkt, dat
TEMMINCK op deze veiling, die 26 dagen (29 April tim 11 Juni 1819) duurde,
de volgende aankoopen deed:
1 visch............................. £
1. 1
536 vogels (in 363 soorten)
" £ 445 . 1
79 zoogdieren (in 67 soorten) . .. . . . .. £ 151 . 5
Enkele nummers werden door TEMMINCK tezamen met LAUGIER aangekocht. N.B. In December (7 Dec. e.v.) is de veiling nog gedurende 4 dagen
voortgezet (d. NEWTON 1905).
Aant. 27. De "Natuurkundige Commissie voor Nederlandsch-Indie"
werd (mede op aandringen van VAN SWINDEREN en TEMMINCK) op 2 Mei 1820
in het leven geroepen, toen aan HEINRICH KUHL en J OHAN COENRAAD VAN
HASSELT bij Kon. Besluit werd opgedragen om de Nederlandsche bezittingen
in Oost-Indie te bereizen, met het bepaalde doel om de kennis van de natuurlijke gesteldheid en van de voortbrengselen dier landen, uit te breiden.
De lotgevallen van deze Commissie zijn vooral door VETH (1879) en later
ook door SIRKS (1915) uitvoerig te boek gesteld, zoodat wij kunnen volstaan
met naar deze beide proefschriften te verwijzen. Bij Kon. Besluit van 17 April
1850 is de Commissie ten slotte weer ontbonden.
Aant. 28. PHILIPP FRANZ VON SIEBOLD (7 Febr. 1796, Wiirzburg-18 Oct.
1866, Munchen) was in 1821 tot lijfarts van Koning WILLEM I benoemd. Maar
omdat het leven aan het hof hem niet beviel, verzocht hij om overplaatsing
bij het Nederlandsch-Indische leger. Hij kwam in Sept. 1822 als militair arts
("chirurgien major") te Batavia aan, waar hij door den Gouverneur-Generaal
Baron VAN DER CAPELLEN, die ontdekt had dat er in SIEBOLD een goed onderzoeker schuilde, reeds spoedig werd aangewezen om onzen gezant in Japan bij
te staan. Gedurende de ruim 6 jaren, dat VON SIEBOLD in Japan werkzaam is
geweest, heeft hij, tezamen met zijn assistent HEINRICH BURGER, groote collecties planten, dieren en ethnographica bijeengebracht. Hij had een Japansche
vrouw getrouwd en genoot volledige bewegingsvrijheid. Eind Dec. 1829
moest hij evenwel het land verlaten; hij was een jaar tevoren van spionnage
beschuldigd, omdat hij landkaarten van Japan (welke aldaar nog als geheime
documenten werden beschouwd) in bezit had. In Juli 1830 kwam VON SIEBOLD
met zijn verzamelingen in Nederland aan, waar hij te Leiden een. groot huis
kocht, dat hij gedeeltelijk als Japansch museum inrichtte. Deze collecties
zijn in 1837 in het bezit van den Staat overgegaan. BURGER, die in Japan had
mogen blijven, zette het verzamelen nog drie jaar voort (cf. STRESEMANN
1951 c, p. 396 en GIJZEN 1938, p. 101).
Het groote werk "Fauna J aponica", waarin de resultaten van VON
SiEBOLD'S verzamel-arbeid beschreven en afgebeeld zijn, bestaat uit 6 deelen,
die in de jaren 1833-1850 verschenen zijn. Het is een fraai ge1llustreerde uitgave van folio-formaat, waarvoor TEMMINCK en SCHLEGEL de beschrijvingen
van de vertebraten geleverd hebben, W. DE HAAN die van de invertebraten.
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Ret deel over de vogels, dat door SCHLEGEL werd geschreven, bevat 119
gekleurde platen, waarvan er 19 van WOLF afkomstig zijn; de overige platen
zijn niet gesigneerd. Of SCHLEGEL er een aantal van geteekend heeft - hij
droeg in totaal 230 platen voor de "Fauna ]aponica" bij - is mij onbekend.
Aant. 29. Van de "Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der
Nederlandsche overzeesche bezittingen" zijn drie deelen verschenen: een over
"Botanie" (1839-1842), een over "Zoologie" (1839-1844) en een over "Landen Volkenkunde" (1840-1847).
Ret deel "Zoologie" bevat een 30-tal afzonderlijke hoofdstukkenover
de vertebraten, die alle geschreven werden door de combinatie "RERM.
SCHLEGEL en SAL. MULLER". De meeste van deze hoofdstukken, t.w. 14 stuks,
hebben betrekking op de zoogdieren (pp. 1-228); van de overige zijn er 6 aan
de vogels (pp. 1-72), 7 aan de reptielen/amphibieen (pp. 1-72) en 3 aan de
visschen (pp. 1-26) gewijd. In het tweede gedeelte van het boek worden de
insecten (pp. 1-248) behandeld, welke door W. DE RAAN beschreven zijn.
Bet algemeen overzicht (pp. 1-57), dat aan de afzonderlijke hoofdstukken
voorafgaat, werd door SAL. MULLER geschreven.
SCHLEGEL heeft niet goed kunnen verkroppen, dat de namen van de auteurs
op het titelblad ontbraken; daarop staat namelijk alleen vermeld, dat het werk
"op last van den Koning door C. ]. TEMMINCK" is uitgegeven. De volgende
ontboezeming uit zijn autobiographie (pp. 38/39) spreekt dienaangaande duidelijke taal:
"De regeering liet welhaast de uitgaaf van het bekende werk over onze
0.1. bezittingen voorbereiden. Ik werd met de bewerking der gewervelde
dieren belast, waarvoor S. MULLER zijne vele en onschatbare, in Indie gemaakte, waarnemingen beschikbaar stelde. Doch anderen hadden zich omtrent
het plan van het boek bij de regeering weten in te dringen, en wij moesten
toezien hoe op den titel, ja zelfs in de voorrede, verschillende personen
prijkten, die met den inhoud van het werk ook niet het geringste te doen
hadden gehad, en waarvan sommigen zelfs hinderlijk of verderfelijk geageerd
zouden hebben, indien zij niet eene gestrenge terechtwijzing van mij hadden
ondervonden."
Aan t. 30. TEMMINCK stelde o.a. vast, dat de Paarse Strandlooper (Calidris
maritima) een regelmatige herfst- en wintergast was op de golfbrekers bij
Terheyde (Z.-H.) (cf. Nozeman & Sepp, Ned. Vogelen, dl. 5, p. 444 en
Manuel d'Ornithologie, dl. 2, pp. 621/622). Verder heefthij (op Texel?) zeer
waarschijnlijk eigenhandig een exemplaar van Bartramia longicauda uit NoordAmerika buitgemaakt en ook de Ivoormeeuw (Pagophila eburnea) is op zijn
gezag aan de lijst yah Nederlandsche vogels toegevoegd (VAN OORT 1912).
Aant. 31. De bibliotheek van TEMMINCK is niet voor het Rijksmuseum
behouden gebleven; zij werd op 27 tim 29 September 1858 te Leiden, ten huize
van den overledene verkocht. De gedrukte catalogus bevat 1641 titels, afgezien van een klein aantal kaarten, prenten enz. Vooral natuurhistorische
reisbeschrijvingen waren (met 471 titels) sterk vertegenwoordigd; onder de
ornithologische werken (163 nrs.) bevonden zich de groote plaatwerken van
GOULD, LEVAILLANT en van TEMMINCK zelf. Een exemplaar van dezen cata-
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logus met notities betreffende de koopers en de bestede prijzen bevindt zich
in de bibliotheek van "Artis". In de "Proceedings 4th Int. Ornithol. Congress,
London 1905" is op p. 73 abusievelijk vermeld, dat de verkoop van
TEMMINCK'S boekerij reeds in 1855 zou hebben plaats gehad.
Aant. 32. Het natuurhistorisch museum te Groningen, dat aanvankelijk
in de St. Jansstraat in de woning van Prof. S. GRATAMA was gehuisvest,
werd, toen de collecties zich uitbreidden, overgebracht naar een gebouw
aan het Munnekeholm, achter het Nosocomium Academicum. Van hier is de
verzameling omstreeks 1850 naar den zolder van het toen nieuwe academiegebouw verhuisd, waar zij bij den brand van 1906 geheel verloren is gegaan.
De belangrijkste catalogus van deze collectie, die een volledige opsomming
geeft van den inventaris (helaas zonder gegevens omtrent de herkomst der
voorwerpen) dateert van 1822 en heet "Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano" (XVIII
120 pp.); brokstukken
waren tevoren reeds in de Almanakken der Groninger Akademie van 1817
e.v. verschenen. In 1828 stelde VAN SWINDEREN nog een "Wegwijzer in het
Museum van Natuurlijke Historie der Hoogeschool te Groningen" (VI
26
pp.) samen. Voor verdere bijzonderheden zie men Ardea 36, 1948, pp. 127-130.

+

+

Aant. 33. JAN AARNOUT BENNET (20 Dec. 1758-3 Sept. 1828) had gestudeerd aan het athenaeum te Harderwijk en was daar tot "phil. et med. doctor"
bevorderd. Vervolgens had hij zich te Leiden gevestigd, waar hij in 1799 een
gouden medaille verwierf voor zijn antwoord op een prijsvraag over de oprichting van een veeartsenijschool in Nederland. Door de ontploffing van
het kruitschip in 1807 werd zijn huis verwoest en ging een deel van het prijsvraag-manuscript verloren, zoodat dit eerst veel later (in 1820) is gedrukt.
In 1815werd BENNET te Leiden benoemd tot hoogleeraar in de landhuishoudkunde, maar wegens zijn zwakke gezondheid kon hij deze betrekking niet
aanvaarden. Tezamen met GERRIT VAN OLIVIER (1759-1827), een amateur
die te Koudekerk a. d. Rijn woonde, heeft BENNET verscheidene verhandelingen op natuurhistorisch gebied geschreven. Hun eerste werk gold de vertalingvaneen"Handboek der Nat. Historie" (1802, XXIV + 1062pp.),
oorspronkelijk geschreven door J. F. BLUMENBACH; daarna volgden: "Over
de Nuttigheid van de Beoefening der Nat. Historie door de
J eugd" (1803), "De Nat. Historie der Wal visschen" (1808) en "Fauna
Belgica" (4 dIn., 1822 tim 1826). De laatste drie geschriften verschenen in de
Natuurk. Verh. v. d. Holi. Mij. en werden alle met goud bekroond.
Aan t. 34. Enkele bijzonderheden over de beide BREHM'S, vader en zoon, die
zich tot de ornithologie aangetrokken voelden, zijn misschien niet overbodig.
CHRISTIAN LUDWIG BREHM (24 Jan. 1787 - 23 Juni 1864), de "Vogelpastor", heeft gedurende ruim 50 jaren te Renthendorf het predikambt uitgeoefend; daarnaast yond hij ruimschoots gelegenheid om zich aan zijn ornithologische studies te wijden. Hij was een scherp waarnemer en een hartstochtelijk verzamelaar, die ontelbare "Waldspaziergange mit der Flinte" in
het Thuringsche land heeft gemaakt. Zijn voornaamste werk: "Beitrage zur
Vo gelkunde" (3 dIn., 1820-1822), waarin hij zijn minutieuse onderzoekingen heeft beschreven, is van grooten invloed op de ornithologie in Duitsch-
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land geweest. Verder zij hier vermeld, dat het "der alte Brehm" was, die in
1824 het tijdschrift "Ornis" oprichtte, het eerste ornithologische periodiek.
Zijn groote vogelverzameling (9 000 of 14 000 huiden *), w.o. circa 370 typen),
die in 1897 door WALTHER ROTHSCHILD te Tring werd aangekocht en die
mede de basis heeft gevormd voor HARTERT'S "Die Vogel der palaarktischen
Fauna", is in 1932 overgegaan in het bezit vanhet American Museum of Natu c
ral History te New York (MURPHY 1932).
Van CHRISTIAN LUDWIG'S zoons geniet ALFRED EDMUND (2 Febr. 182911 Nov. 1884) als de auteur van "Brehms Tierleben" de meeste bekendheid. In tegenstelling tot zijn vader heeft A. E. zeer veel gereisd. Zijn plan om
architect te worden liet hij varen, toen zich de kans voordeed om een reis naar
Egypte 'en de Soedan te maken; van deze reis keerde hij pas vijf jaar later na
allerlei omzwervingen in het vaderland terug. Toen volgden enkele jaren van
studie in de biologie aan de universiteiten te Jena en te Weenen (1853-1856),
in welke periode hij zijn "Reiseskizzen aus Nordostafrika" (3 dIn.,
1855) publiceerde. In 1856 bereisde hij Spanje (met zijn broer REINHOLD, die
als medicus te Madrid woonde); enkele jaren later bezocht hij Noorwegen,
Lapland en de Noordkaap, en als resultaat van al deze reizen zag in 1861 zijn
"L e ben de r V 0 gel" het licht. In 1862, nadat hij nog korten tijd in Eritrea
(Massaua en omgeving) had vertoefd, trof hij voorbereidingen voor een groot
werk, waarin hij "het leven" van de dieren wilde beschrijven, aan welk onder~
deel in de dierkundeboeken destijds slechts weinig aandacht werd geschonken.
In 1869 was de eerste druk van dit werk, dat uit 6 dIn. bestond, eindelijk
compleet.
BREHM was achtereenvolgens directeur van den zoologischen tuin te
Hamburg en van het aquarium te Berlijn. Maar zijn onafhankelijke geest
was oorzaak, dat hij bezwaarlijk met anderen samen kon werken; na
weinige jaren ontstonden er steeds moeilijkheden Of met zijn bestuur of
met zijn medewerkers. Om die reden heeft hij ook zijn laatstgenoemde
functie in het voorjaar Van 1874 neergelegd. Sindsdien werkte hij aan zijn
"Gefangene Vogel", een handboek voor liefhebbers van kooivogels,
aan een nieuwe bewerking van ROSSMAHLER'S "Susswasser-Aquarium"
en vooral aan den tweeden druk van zijn "Tierleben". In 1876 liet hij
zich door OTTO FINSCH overhalen om aan een expeditie naar WestSiberie dee! te nemen; in 1878 en 1879 bezocht hij in hetgezelschap van
Kroonprins RUDOLF van Oostenrijk resp. Hongarije en Spanje. 's Winters
hield BREHM doorgaans voordrachten over zijn reizen; nadat hij in het seizoen
van 1883/1884 in Noord-Amerika nog een serie voordrachten had gehouden,
openbaarde zich bij hem een nierziekte,waaraan hij op 11 Nov. 1884 bezweken is.
De bovenstaande gegevens over C. L. BREHM zijn ontleend aan STRESEMANN
(1951 c) en OLPHE-GALLIARD (1892), die over A. E. BREHM aan KRAUSE
(1921).
Aant. 35. De SUSEMIHL'S te Darmstadt waren bekwame teekenaars en graveurs, dieverschillende plaatwerken op natuurhistorisch gebied lieten ver*) Volgens STRESEMANN (1951
p. 501) 14000 stuks.

C,

p. 259) 9000 stuks, volgens

MURPHY

(1932,
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schijnen. Zoo begonnen ZlJ 10 1839 met de uitgave van "D i e V 0 g el
Europa's", een werk, dat gebaseerd was op TEMMINcK's"Manueld'Ornithologie" en dat daarbij, maar ook bij ieder ander handboek Over de vogels
van Europa, als platenatlas gebruikt kon worden. De uitgave zag in tweeerlei
formaat (kwarto en groot-octavo) het licht. Aanvankelijk zou Dr. GERGENS
hierbij een korten tekst schrijven, maar SCHLEGEL heeft deze taak reeds spoedig
van hem overgenomen. De afleveringen volgden elkaar in den beginne regelmatig op (in 1842 waren er 12, in 1843 14 verschenen), maar met aflevering 36
werd de uitgave in 1851 gestaakt. Er waren toen ± 110 platen en 116 blad"
zijden tekst, waarin SCHLEGEL de roofvogels en een deel van de uilen behandeld had, verschenen. Men zie het exemplaar van dit boek, dat aanwezig is in
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en waarin VAN OORY eenige
bibliographische aanteekeningen maakte.
Aant. 36. Van ABRAHAM HENDRIK VERSTER kennen wij verscheidene geschriften, die betrekking hebben op de jacht. Enkele daarvan zijn van historisch belang, t.w. zijn "Geschiedkundige aanteekeningen over het
J agtwezen", dat in 1840 als afzonderlijk werkje is uitgegeven en een opstel
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Jagtkunde (1853/1854), getiteld: "Byzonderheden omtrent Mr. Gerardt Boot, Luitenant Houtvester
in het N oorder-kwartier". Van 1855 tim 1858 voerde hij de redactie van
het zoo juist genoemde tijdschrift, waarin men nog een belangrijke bijdrage
over de Nederlandsche jachttermen van hem aantreft. Verder schreef hij o.a.
"Over den Eenhoorn" (Bijdragen t.d. Dierkunde, afl. 8, 1859), over proefnemingen tot inburgeren van buitenlandsche hoenderachtigen (Jaarboekje
N.A.M., 1853) en over verschillende dieren, meest jachtdieren: Konijn,
Houtsnip, Korhoen, Fazant, Zandhoen (= Steppenhoen), Griel, salamanders
,enz. Wat zijn medewerking aan de "Traite de Fauconnerie" betreft, bepetkte
zijn aandeel zich vermoedelijk tot het attent maken op of het verschaffen van
oude jachtliteratuur aan SCHLEGEL; ik geloof niet, dat hij daadwerkelijk een
deel van den tekst geschreven heeft.
Aant. 37. Vier generaties van het geslacht TER MEER hebben dedermoplastiek beoefend. HERMAN TER MEER, die een der eersten was, die in Nederland dieren opzette, praepareerde reeds op het eind van de 18e en het begin
van de 1ge eeuw groote stukken. Zijn zoon JACOBUS THOMAS was als praeparateur aan hetRijksmuseum verbonden en ook de kleinzoon HERMANUS
HENDRICUS (2 Febr. 1838 - 17 Januari 1917) werd al vroeg (1 Jan. 1854) tot
assistent bij het Museum benoemd. Toen zijn vader in 1878 overleden was,
werd hij tot eersten praeparateur bevorderd. De achterkleinzoon, H. H. TER
MEER Jr., die o.a. in het tijdschrift "Eigen Haard" (1901) een artikel over"Taxidermie in atelier en museum" schreef, werkte eveneens een aantal jaren als 1e
praeparateur voor het Museum; een voordeelig aanbod deed hem echter besluiten zijn betrekking in ons land te verwisselen voor die van "Inspector"
aan het Zoologisch Museum te Leipzig. Men zie SNOUCKAERT'S bijdragen:
"Het einde eener dynastie" (Versl. & Meded. Ned. Ornith. Ver., nr. 4, 1907,
p. 54) en "H. H. ter Meer" (Jaarbericht Club Ned. Vogelk., nr, 7, 1917,
pp. 3-4, met portret).
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Aant. 38. Onder de particulieren, die in de 1ge eeuw een coIlectie levende
dieren bezaten, moet in de eerste plaats genoemd worden A. A. W. Baron
VAN DER HEYDEN VAN BAAK, wiens menagerie o.a. vermeld wordt in NOZEMAN & SEPP'S "Nederlandsche Vogelen" (dL 5, p. 466) en die zijn gestorven
dieren geregeld aan het Rijksmuseum afstond (GIJZEN 1938, p. 171). Verder
bezat Jhr. Mr. JOAN HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN (1769'-----1836) in de
jaren 1797-1835 een menagerie op zijn buitenplaats "Groeneveld" tusschen Baarn en Eemnes. Merkwaardigerwijze is deze buitenplaats later
opnieuw door een dierenliefhebber bewoond, t. w. door CORNE:l,Y VAN
HEMSTRA, die reeds als jongen te Sint-Gerlach bij Maastricht dieren had
gehouden. Na zijn huwelijk kwam hij op "Groeneveld", waar hijzijn verzameling dieren aanmerkelijk uitbreidde. Hij had een goede reputatie als
aviculturist; BLAAUW (1897) vermeldt van hem, dat hij met succes Jufferkranen fokte. Intusschen heeft CORNELY niet lang te Baarn gewoond; vanwege zijn gezondheid vertrok hij eenige jaren later naar Touraine (stroomgebied van de Loire), waar hij op betrekkelijk jeugdigen leeftijd is overleden.
Ten slotte woonde er te Rotterdam een zekere heer POLVLIET, die (sinds 1845)
een belangrijke fazanterie bezat en ook nog talrijke andere exotische vogels.
Aant. 39. Van J. E. CRIELLAERT is mij aIleen bekend, dat hij lid was van
de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Verder is er in de lijst van geschenken, die het Rijksmuseum van Nat. Historie ontving, sprake van een
zekere "CRILLARD", student te Leiden, die op 25 Febr. 1841 een 6' Anas
sponsa cadeau doet, terwijl omstreeks 1855 2 Mandarijneendjes ontvangen
werden van J. E. CRIELLAERT te Rotterdam. De heer H. LANDSMAN, verbonden
aan het Natuurhistorisch Museum aldaar, kon mij helaas evenmin nadere
gegevens verschaffen, daar het archief van de Rotterdamsche Diergaarde bij
het bombardement in 1940 grootendeels verloren is gegaan.
Aant. 40. Wij willen hier nog de prijzen vermelden uit de lijst, die
G. H. W. VAN DER BERGH (sic!) te Rotterdam in 1852 in "Naumannia"
(Bd. 2, Heft 3, pp. 90-92) publiceerde. Deze prijscourant, die niet vrij is van
drukfouten, vermeldt in hoofdzaak water- en moerasvogels, welke destijds
(dus precies 100 jaar geleden!) blijkbaar gemakkelijk uit de waterrijke omstreken van de stad te betrekken waren. In sommige gevaIlen is niet na te
gaan welke soort er bedoeld werd, by. bij Anthus aquaticus, Emberiza Nidulus
(nivalis?), Anas ~ygnus en Cygnus musicus,. de overige namen zijn aIle in de
huidige nomenclatuur overgebracht.
7 Soorten Passeres, nL
Carduelis ftavirostris.......
Emberiza schoenieius. .. . . ..
Panurus biarmicus . .. . . . ..

-.75
-.75
1.-

Acrocephalus arundinaceus.. . . .
Acrocephalus scirpaceus.
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella luscinioides . . . . . . . .

1.-.80
-.90
1.80

3 soorten roofvogels, i.e. de Circus-soorten: aeruginosus,pygargusen ryaneus,
welke aIle drie voor f 3.- genoteerd staan.
8 soorten aalscholver- en reigerachtigen e.s., nL
Phalacrocorax carbo sinensis
Ardea cinerea.. . . . . . . . . ..
~-Ardea purpurea . . . . . . . . ..
.- Njcticorax '!Ycticorax. .. . ..

1.50
1.50
2.50
3.20

Botaurus stellaris.. . . . . . . . . ..
Ixobrychus minutus. . . . . . . . ..
Platalea leucorodia.. . . . . . . . ..
Ciconia ciconia. . . . . . . . . . . . ..

1.80
1.80
2.20
4.-

~,"I w.d!L)c.
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18 soorten steltloopers, nl.
Haematopus ostralegus
.
Charadrius hiaticula
.
Charadrius alexandrinus (?) .
Pluvialis apricaria
.
Vane/Ius vanellus
.
Philomachus pugnax
.
Actitis 0'poleucos
.
Tringa glareola
.
Tringa ocrophus
.

2.50
1.1.20 (?)
1.50
-.75
1.1.1.20
1.-
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1.1.1.20
2.1.25
3.-

Tringa totanus
Tringa nebularia
Limosa limosa
Recurvirostra avosetta
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Capella media
Capella gallinago
Lymnocryptes minimus

.
.
.
.
.
.
.
.
.

-.90
-.70

Sterna hirundo
Chlidonias niger

.
.

1.-.75

Gallinula chIoropus
Fulica atra

.
.

1.1.-

enkele soorten zwanen en ganzen, t.w.
Cygnus bewickii
; . . . . . .. 7.Branta leucopsis.. . . . . . . . . . ..
Anser anser.
. . .. .... 3.Branta bernicla.. . . . . . . .....
Anser arvensis. .. . . . . . . . .. 2.50

2.50
3.-

4 soorten meeuwen en sterns, nl.
Larus ridibundus
1.80
Sterna sandvicensis. .. . . . . .. 1.50
5 ralachtigen, nl.
Crex crex
Porzana porzana
Rallus aquaticus

.
.
.

16 soorten eenden, t.w.
T adorna tadorna
.
Anas plaryr0'nchos
.
Anas strepera
.
Anas crerca
.
Anas querquedula
.
Anas penelope
.
Anas acuta
.
Netta rufina
.

1.1.-.80

1.~

1.25
1.25
1.10
1.20
1.20
2.2.2.4.-)
en 2 soorten futen, nl. Podiceps cristatus a f 4.- en P. caspicus a f 3.-.
Jaren geleden heeft SNOUCKAERT (Jaarb. CN.V. 7, p. 98) eens van deze
prijslijst melding gemaakt.
3.1.40
1.80
1.1.1.20
1.40
8.-

Aytrya ferina . . . . . . . . . . . . ..
Ayt0'a tryroca. .. . . . . . . . . . ..
Aytrya fuligula. .. . . . . . . . . ..
Ayt0'a marila . . . . . . . . . . . . .
Bucephala clangula.. . . . . . . . ..
Mergus merganser.. . . . . . . . ..
Mergus serrator. ..... . . . . . ..
Mergus albellus. . . . . . . . . . . ..
(Anas sponsa.. . . . . .. ... ....

Aant. 41. Voor bijzonderheden over JOSEPH WOLF zij hier verwezen naar
A. H. PALMER, The life of Joseph Wolf, Animal Painter (London, 1895). Reeds
in 1845 treffen wij werk van hem aan in RUPPELL'S "Syst. Dbersicht der Vogel
Nord-Ost-Afrikas". Verder wil ik hier graag de aandacht vragen voor de
teekeningen, die hij heeft bijgedragen voor GRAY'S "Genera of birds" (18441849).
Aant. 42. De beschrijvingen van het ~~hol!~<v,:~~2:~c:g~tLc!en van het !i()!~~~~e.e.f, die door eenige Engelsche bezoekers;-Cc. SCLATER en SEEBOHMC.S.,
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werden gepubliceerd, zijn vrij uitvoerig en geven ons een goeden indruk van
deze broedplaatsen. Omdat deze verslagen niet zoo geniakkelijk te raadplegen
zijn, laat ik enkele gedeelten er uit hier volgen. Het betreft:
1. een bezoek van SCLATER aan het Schollt:Y~i'!-£~~.iJ!,l;g<;Un1867. (cf. JOHN
GOULD'S groote plaatwerk: "The Birds 6t'Great Britain", vol. 4, tekst bij pI. 32,
formaat 57 X 39 cm; in deze beschrijving is sprake van Amsterdam, terwijl
Rotterdam' wordt bedoeld I), waarover wij het volgende vernemen:
"At the date of my visit, May the 29th, 1867, the Spoonbills had not commenced building; but I traversed the ground where their nests are generally
placed, and made myself acquainted with the locality, so that I hope to be
more successful in inspecting the actual process of nidification at a future time.
I left Amsterdam, in company with a Dutch acquaintance, early in the morning,
and went by train to Nieuwerkerk, a small station on the Utrecht line; thence
we proceeded to the NieuwerkerkerPlatt (sicl), a large piece of water in the
neighbourhood, and took a boat, which conveyed us to some marshy islands
situated in the further part of the lake. These islands are covered with dense
beds of reeds, the favourite haunts of the Thrushlike Warbler (Calamodyta
turdoides), which, at this period of the year, were singing vigorously all the
day long. These reeds are varied by clumps of stunted willows; which were
tenanted by a breeding-colony of the common grey Heron. The whole surface
of the islands was about a foot deep in water at the time of our visit; a little later
in the year we were told the water would be lower, and the Spoonbills would
make their nests in the reeds. On approaching the willows, we found them
occupi,ed by a large flock of these snow-white birds, which rose speedily in
the air, and flew round over the lake. There were between sixty and seventy
of them, a curious spectacle within hearing of a railway train and within
sight of the chimneys of Amsterdam. But as operations have already been
commenced with the view of draining the Nieuwerkerker Platt (sic I), it
will not be long before one of the few remaining places of refuge of the
Spoonbill in Holland will have ceased to exist."
2. een bezoek van SCLATER en FORBES aan het !i.<?E~~t~~2E.~~!.inj§7IJcf.
---- Ibis 1877, pp. 412-416). De Engelschen redenop 4 Juli 1877 in 3 uur tijds per
rijtuig van Amsterdam naar Overmeer, waar zij door een zekeren VAN 'DIJK,
den pachter van het meer, ontvangen werden. Deze bracht hen langs een korte
toegangssloot naar het open water.
"No sooner had we arrived on the lake than the air above us was filled with
an enormous flight of~~<:>!!Il<:>rant~? who well knew what a visit to their domain
portended. A few minutes afterwards about 500 ~£252r:1?gl~ were circling
in the air over our heads, their long legs stretched behind them, and their
white bodies glistening in the sun. The Meer, so far as visible, was not a very
extensive piece of water, being closed in on all sides by enormous reed-beds,
the homes of these and other aquatic birds. Having landed at the end of a
ditch which penetrated into one of these beds of reeds, we pursued a track
which led us first to a breeding-place of the Cormorants. Here was a circular
space, perhaps fifty yards in diameter, cleared ofreeds, in which the Cormorants' nests stood thick together on the swampy soil. They were formed of
rather large sticks, piled somewhat loosely together to a height of about 18
inches above the surface. The top of the nest was only slightly hollowed out,
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and lined with a few broken reeds. The eggs were in no case more than two
in number, the poor birds having been robbed continuously up to that time,
and only within the last few days allowed to commence incubation.
Having inspected the Cormorants' breeding-place, we proceeded about
fifty yards further through the reed-beds, over a still more treacherous swamp,
to the breeding-place of the Spoonbills. The nests of these birds were not
situated so near together as those-oTtIle'Cormorants, but scattered about two
or three yards from each other, with thin patches of reeds growing between
them. There was, however, a clear open space in the neighbourhood, formed
of broken-down reeds, in which the birds were said to congregate. The Spoonbill's nest, in the Horster Meer at least, is a mere--fiattened surface of broken
reed, not elevated more than two or three inches above the general level of
the swamp; and no other substance but reed appears to be used in its construction. What the proper complement of eggs would be if the birds were
left undisturbed we cannot say; for, as in the case of the Cormorants, the nests
are robbed systematically twice a week, until the period when it is known by
experience that they cannot produce any more eggs. Then at last the birds are
allowed to sit undisturbed. At the time of our visit the season for collecting
eggs was just past; but we helped ourselves to eight fresh eggs, from different
nests, laid since the last collection had been made .... We were told that
there were several other nesting-places of the Spoonbill in different parts of
the Horster Meer, containing altogether several thousand nests; so that we
may hope that it will be some time before this fine bird becomes extinct in this
locality.
The only other bird we found nesting in the Horster Meer was the Black
Tern, of which we captured two young chicks."
3. een bezoek van SEEBOHM en ELWES aan het Horstermeer in 1880 (d.
SEEBOHM, A History of British Birds, 1883/1885, vo[ 2, pp. 516/517r-"The most accessible breeding-colony of the Spoonbill is situated on the
banks of the Horster Meer, a lake situated between Amsterdam and Utrecht.
I paid a visit to this colony late in May 1880, in the company of Captain
Elwes. The country is very Itit, ancrbears'~ striking resemblance to the
broads of Norfolk. ' .. We soon found the lessee of the meer, who informed
us that he paid a rent of about £ 420 a year for the right of fishing, shooting
in winter, collecting eggs in summer, and gathering an annual crop ofwillowtwigs for basket-making. We rowed for a short distance between willow-beds
until the dyke became too narrow for oars, when our guide jumped on to the
bank and towed us along for some distance. Occasionally we saw a Black Tern
or a Cormorant, and at length had the pleasure of seeing two pairs of Spoonbills. On landing we found ourselves on marshy ground thickly overgrown
with reeds and sedges, amongst which were growing two rare species of
British ferns, Lastraea thelipteris in great abundance and Lastraea cristata somewhat sparingly. The ground was also considerably diversified by a display of
wild flowers, such as marsh-mallow, ragged robin, &c. To our right alder and
willow bushes appeared to extend indefinitely; but to the left open ground led
to the meer, on the banks of which a large colony of Cormorants, consisting
of ~t__I~~_sLfi~e 11u!lclred.~ir.<±s..'. were breeding. Turning our backs on this
interesting colony for the present, we entered the alder-and-willow thicket,
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and after some time suddenly came upon the object of our search. A flockofaJ
le~sttwo orthree hllndred Spoonbills rose from beh!~dthe alder'bushes, their

white wings glittering in the sun in strong contrast to their black legs stretched
out behind, and their long necks and dark bills projecting so conspicuously in
front. For some time they flew about like Gannets at the Bass Rock; but we
never heard them utter a cry; We made for the direction in which they rose,
and after wandering backwards and forwards for some time at length came
upon three nests containing eggs, and we were not long in finding the main
colony, which consisted of perhaps fifty nests, all contained within a radius of
about twenty yards. The nestsarerobb.~d every S~turday and the eggs sold,
and few of them coritiiTfi"ed
one egg. Most of the nests were built
on grassy tussocks, but a few of them were in the alder trees three or four feet
above the ground; and theeffiuvium from the droppings of the birds was very
strong, and would have been disagreeable had not a strong gale been blowing
all the day. Upon our invasion of their nesting-grounds, most of the birds
flew right away, but small parties of five or six were always on the wing near us.
Their powerful Heron-like wings enabled them to sail along for considerable
distances without much exertion; and I noticed that they had a habit of dropping their legs occasionally, probably to assist them in keeping their balance
in the high wind. Most of the nests were built upon a foundation of a few sticks,
the principal structure being of dead reeds lined with dry grass."
Eig~t:I.:l.a,.rclig is, ciatde Engelsche bezoekers nietreppenvan de Purperreigers, die volgens VANBEMMELEN (1866, 1879)toch ingroot aantal in het
"Horstermeer broedden.
4. Ten slotte deed SCLATER in de vergadering van de B.O.C. op 19 Oct. 1898
eenige mededeelingen over een bezoek, dat hij op 27 Juni '98 gebracht had aan
"a nesting place of the Spoonbill (Platalea leucorodia) i;}-Iolland, which he
had not previously seen, and had found about 300 pairs breeding there in the
reeds on one side of a lake. The lake was fortunately within a large enclosed
area owned by a private individual, and strictly preserved. Neither eggs nor
birds were allowed to be disturbed, and there was every prospect of this
(believed to be the largest breeding-place of the Spoonbill now existing in
Holland) being maintained securely" (Ibis 1899, p. 124).
Het lijdt geen twijfel, dat deze mededeelingen op het Zwanenwater bi}
Callantsoog betrekking hadden.

more"i:llan

Aant. 43. BUTTIKOFER beschreef in 1911 een nieuwe Meerkat uit den
Boven-Congo: Cercopithecus petronellae, een soort met een eigenaardig gekleurden kop en een smal, cent:t:aal geplaatst kuifje op het voorhoofd (cf.
Notes Leyden Mus. 34, pp. 1-3, illustr.). Zijn voornaamste publicatie over
apen is gewijd aan de zwarte Makaken van Celebes, een moeilijke groep,
waarvan de systematiek en de verbreiding nog onvoldoende bekend waren
(d. ELLIOT'S Review of the Primates, 1913, vol. 2, pp. 167-171). Het is een
uitvoerige studie over de geslachten Cynopithecus en Magus, getiteld: "Die
Kurzschwanzaffen von Celebes" (Zool. Mededeelingen 3, 1917, pp. 1-86,
12 platen). Onder de 12 platen zijn 4 gekleurde afbeeldingen door M. A.
KOEKKoEK;de overige geven foto's van schedels.
Aant. 44. Volledigheidshalve willen wij hier nog de namen noemen van
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H. J. N. BECKERS te Weert, Dr. A. BROERS te Doorn, A. L. FISCHER te Amsterdam, ]. TER MEULEN jun. & M. BARTELS sen. te Amsterdam, kapelaan H.
RONGEN te Beek bij Maastricht, J. H. VALLEN te Swalmen, W. W ARNSINCK te
Arnhem en Mr. J. G. WURFBAIN te Worth-Rheden, die omstreeks 1900 allen
in het bezit waren van een vrij aanzienlijke collectie opgezette vogels (cf.
Versl. & Meded. N.O.V. 4, 1907, pp. 40c53).
Aan t. 45. SNOUCKAERT heeft een eigenhandig geschreven lijst van zijn
publicaties nagelaten. In deze lijst, die 408 nummers telt, zijn alleen de geschriften opgenomen, die op ornithologische en venatorische onderwerpen
betrekking hebben; zijn dissertatie by. vindt men er niet in vermeld.
SNOUCKAERT'S publicistische werkzaamheid loopt over een periode van 40
jaren (1895-1935); zijn pennevruchten zijn over bijna twee dozijn tijdschriften
en weekbladen verdee1d, want hij schreef by. ook in "Avieultura", in "De
Pluimgraaf" en, als het visch-dieven gold, in "Onze Hengelsport". Zijn
voornaamste ornithologische bijdragen heeft hij, na 1911, in de "Jaarberichten" en het "Orgaan van de Club van Nederlandsche Vogelkundigen" gepubliceerd (160 nrs.). V 66rdien verschenen zijn jaaroverzichten enz. in "De
Levende Natuur" (40 nrs., 1897-1906), in de "Verslagen en Mededeelingen"
van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging en tevens in het "Tijdschrift v. d. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging" (1899-1911); de bee
langrijkste berichten hieruit heeft hij jarenlang (1898-1913) aan de "Ornithologische Monatsberichte" toegezonden. Enkele bijdragen van hem
treft men aan in "Aquila", in "Ornithologisches Jahrbuch" en, na 1930, in
"Alauda", om de voornaamste te noemen. Zijn eerste vogelstuk, dat "De
Vogelwereld van Wildlust" behandelt, verscheen in "De Vogel", jrg. 1895,
nrs. 18 tim 26.
Buiten de ornithologische tijdschriften schreef SNOUCKAERT over velerlei
zaken in "De Ned. Jager" (70 nrs.; men zie Aant. 46).. Zelfs droeg hij eens een
kort verhaal bij, getiteld "De Jagersgeest", waarmede hij den 2en prijs behaalde bijeen prijsvraag, die door het genoemde jagersblad was uitgeschreven.
Men zie jrg. 27, 1922, nr. 35. In de jaren 1922-1925, toen hij te Brussel en in
het Zuiden van Frankrijk woonde, schreefhij verscheidene opstellen voor
"Chasse et peche".
Aant. 46. Behalve een aantal bijdragen van ornithologischen aard, by.
.over de geslachtskenmerken van Houtsnip en Patrijs, over het "blaten" der
Watersnippen, over Trekpatrijzen en Drentsche Patrijzen enz., heeft SNOUCKAERT in "De Ned. Jager", jrg. 4-28, 1899-1923, verscheidene korte stukjes
geschreven over het al of niet schadelijk zijn van bepaalde vogels en zoogdieren. Tot deze categorie behooren: De Buizerd, Buteo buteo (L.) (4, nr. 182);
lets over den Sperwer, Accipiter nisus (L.) (5, nr. 230); De Torenvalk, Cerchneis
tinnunculus(L.) (6, nr.274); Het nut der uilen (7, nr.318); Doodaan de Kraaien !
(8, nr. 392); Gaaienvangst (8, nr.408); Is de egel schadelijk? (11, nrs. 7 en 11);
Is het Eekhoorntje een nestroover? (11, nr. 28); Schadelijkheid der bonte
kraaien (16, nr. 30), Wezelstudien (16, nr. 30), Roofvogels en wild (25, nr. 51)
en Roofvogels (26, nr. 35; zie ook nr. 41: Roofvogels en Paalklemmen).
Verder keert hij zich in een ingezonden stuk tegen een verbod van het
lijsterstrikken of een verkorting van den vangtijd (14, nr. 15), pleit hij voor
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opname van de Houtduifonder het kleinwild (14, nr. 26) en veroordeelt hij
het ontwerp Jachtwet 1923,dat o.a. den Kwartel entallooze soorten watervogels van de lijst van het "wild" schrapte (28, nr. 45).
Ook de belangen van boschbouw, natuurbescherming enz. beschouwde
SNOUCKAERT steeds door een sterken jagersbril. Was hij het niet met iemand
eens, dan kon hij zijn tegenstander dikwijls weI grappig een "sneer" geven.
Zoo verzucht hij eens (naar aanleiding van het uitzetten van moeflons in den
Harz, waarvoor men hier te lande blijkbaar weinig voelde): ,,0, Nederlandsch
Staatsboschbeheer, kruip in een konijnenpijp !". Overdreven heftig was zijn
reactie tegenover de Nederl. Heidemij (naar aanleiding van een ongelukkige
uitlating in haar tijdschrift; zie 21, nr. 10); beneden zijn waardigheid was de
aanval op de "Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten" (15, nrs. 25
tim 27; men zie ook jrg. 12, nr. 34). Men zie ook het slot van Aant. 45.
Aant. 47. Zooals reeds werd medegedeeld, begon BLAAUW in 1886 op
bescheiden schaal dieren te houden. Uit die beginperiode stamt een kort bericht, getiteld "Note sur la Collection d'Animaux reunie a 's Graveland (pres
Amsterdam)", dat verschenen is in het Bulletin Societe d' Acclimatation 1889,
pp. 49-51.
Nadat deverzameling in 1895 naar "Gooilust" was overgebracht, is zij belangrijk uitgebreid. Het heeft geen zin een volledige inventaris te laten volgen; slechts de voornaamste diersoorten, die in de jaren 1895-1935 aanwezig
waren, willen wij hieronder vermelden. De onderstaande gegevens heb ik
ontleend aan BLAAUW'S publicaties en aan eigen notities, gemaakt tijdens een
drietal bezoeken, die. ik resp. in 1922, 1926 en 1930 aan "Gooilust" heb
gebracht.
Zoogdieren: Van de antilope-soorten (Gemsbok, Blesbok, Sabelantilope,
Eland en Witstaartgnoe) bleek alleen de laatstgenoemde goed tegen ons klimaat bestand; de kudde van "Gooilust" stamt in hoofdzaak af van een paar, dat
in 1886 van den Jardin d'Acclimatation te Parijs werd aangekocht. In verband
met een invoerverbod (angst voor mond- en klauwzeerbesmetting) zijn deze
gnoe's in 1936 niet naar Engeland vervoerd, maar te 's Graveland gebleven.
Er waren in Jan. '53 nog 4 stuks (2 d'd' en 2 ~~) aanwezig. Onder de runderen,
i.e. Bantengs, Amerikaansche Bisons en Wisenten, hebben de bisons zich het
best gehouden, al zijn er ook van deze soort herhaaldelijk exemplaren tengevolge van ons vochtige klimaat gestorven. Verder hield BLAAUW een paar
Guanaco's (de wilde lama), waarvan hij regelmatig jongen kreeg; met zijn
Przevalsky-paarden was hij minder gelukkig. Ten slotte maakten een aantal
Bennett's Kangoeroe's deel uit van de collectie; vroeger zijn ook Mara'saanwezig geweest.
V 0 gels: Van de groote loopvogels (Ratitae) hield BLAAUW o.a. Emeu's en
Nandoe's, W.o. de witte varieteit en ook Rhea darwini.Zeer uitgebreid was de
verzameling watervogels, die bijna alle soorten zwanen en ganzen en vele
,soorten eenden bevatte. Zoo bezat BLAAUW o.a. de volgende soorten zwanen: Cygnus buccinator, C. columbianus, C. melanocoryphus en Coscoroba coscoroba
en van de ganzen Anser canagicus, A. coerulescens 0'perboreus, A. c. coerulescens en
A. rossi en de Zuidamerikaansche Orinoco-gans (Neochen jubatus) en Chloephaga~
soorten: melanoptera, poliocephala, rubidiceps, picta, dispar en 0'brida. De Oude
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Wereld was vertegenwoordigd door de gewone Anser-soorten (inclusief
Anser erythropus en A. indicus) en verscheidene Branta-soorten, w.o. leucopsis
en rJ(ficoilis en de zeldzame Branta sandvicensis van Honolulu. Ten slotte Plectropterus niger uit Afrika en Cereopsis novae hollandiae, Chenonetta jubata en
Anseranas semipalmata uit Australie. Van de eenden herinner ik mij, afgezien
van de in Europa voorkomende soorten, Tadorna tadornoides, Anas americana,
A. sibilatrix, A. poecilorlyncha, A. castanea enz. en van de duikeenden een paar
Canvasbacks (Aytlya va/isneria).
Omstreeks 1909 herbergde "Gooilust" enkele Flamingo's, terwijl ook
Kraanvogels regelmatig aanwezig waren; in de laatste jaren o.a. Grus japonensis en een paar van G. leucauchen, dat jongen grootbracht. Onder de
waadvogels vielen op eenige Patagonische Ibissen (Theristicus melanopsis),
die er bij herhaling gebroed hebben, wat ook het geval was met Aramides
ypacaha, de Reuzenral uit Argentinie. Verder waren nog aanwezig een paar
Zwarte Scholeksters (Haematopus moquini) ait Zuid-Afrika, verscheidene
hoenderachtigen, w.o. Gal/us sonnerati, terwijl er ook eens een Talegallahoen
is geweest, dat in zijn afgerasterde ruimte een groote bladhoop bijeengekrabd
had.
Naast de genoemde vogelsoorten hield BLAAUW ook nog een aantal duiven,
kaketoe's, parkieten, zangvogels enz. in ruime volieres, maar vergeleken bij
de parkvogels, waren de voliere-bewoners verre in de minderheid.
A an t. 48. De volgende publicaties van VAN OORT hebben betrekking op
de avifauna van Nederland:
.
Ueber das Vorkommen von Netta rufina (Pall.) in Holland. Notes Leyd.
Mus. 26, 1905/1906, pp. 196-199.
Contribution to our knowledge of the avifauna of the Netherlands. Notes.
Leyd. Mus. 30, 1908/1909, pp. 129-213, pI. 7 & 8.
On Birds from the Netherlands received from 1 Sept. 1908 till 1 Sept. 1909'.
Notes Leyd, Mus. 31, 1909, pp. 211-220, pI. 6.
Hierofalco gyrfalco is/andus (Briinnich), a new Bird to the Avifauna of the
Netherlands. Notes Leyd. Mus. 32, 1910, p. 176.
Report on Birds from the Netherlands received from 1909-1910, 1910-1911
en 1911-1912. Notes Leyd. Mus. vol. 32, 1910, pp. 203-209, pI. 2 en vol. 34,
1911/1912, pp. 37-43 en 231-234.
On the Catalogue ofthe collection of Birds brought together by A. VROEG.
Notes Leyd. Mus. 34, 1911/1912, pp. 66-69.
Omithologische waamemingen, gedaan in Nederland van 1 Sept. 1910·
tim 31 Aug. 1911. Jaarboekje N.O.V., nr. 8, 1912, pp. 20-38.
Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 1, pp. 17-24, 55-57
en 97-105; 2, pp. 28-33 en 76"80; 3, pp. 16-26 en 93-98;4, pp. 113-118; 5,
pp. 93-98; 6, pp. 98-107; 7, pp. 129-138; 9, pp. 1-6 en 12, pp. 1-7.
Over twee voor Nederland miskende vogelsoorten. Ardea 1, 1912, pp.
29/30. (Pagophila eburneus (Phipps) en Bartramia longicauda (Bechstein)).
Een uniek exemplaar van "Schlegel- De Vogels van Nederland". Ardea 1"
1912, pp. 37/38.
Over in Nederland waargenomen voorwerpen van de Kleine mantelmeeuw.
Ardea 1, 1912, pp. 61/62.
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De waterspreeuw broedend in Nederland. Ardea 2, 1913, pp. 154/155..
Over in Nederland waargenomen Blauwborstjes. Ardea 3, 1914, pp. 30/31,
pl. 2.
Ben nieuwe eendsoort voor de Nederlandsche fauna, Oidemia perspicillata
(L.). Ardea 3, 1914, pp. 131/132.
Vogelliefhebberij, betrouwbaarheid en wetenschap. Ardea 4, 1915, pp.
45-48 en 84. (Bandelt over exemplaren van dubieuze herkomst in de collectie
van Nederlandsche vogels, eigendom van de Ned. Beidemij.).
Ben voor de Nederlandsche fauna nieuwe stormvogelsoort, Puffinus
gravis (O'Reilly). Ardea 4,1915, pp. 130/131.
Over eenige in Nederland waargenomen Emberiza-soorten. Zool. Meded.
10, 1927, pp. 71/72.
. art some birds observed in the Netherlands. Zool. Meded. 13, 1930,
pp. 259/260.
Ornithologia Neerlandica, dIn. 1 tim 5, 1918-1935. (Bij VAN OORT'S overlijden was de tekst van dl. 5 nog niet geheelvoltooid; de gedeelten over voorkomen en leefwijze van de laatste 60 soorten ontbraken nog).
N.B. De verslagen over de ringresultaten (1911-1933) zijn gepubliceerd in
JaarboekjeN.O.V. nr. 8, Ardea 1 tim 7, 9/10 en 12 en Zool. Mededeelingen
dIn. 9 en 12 tim 16.
Aant. 49. am mijn oordeel over de Nederlandsche namenin de "Ornithologia Neerlandica" nader toe te lichten, zou ik hier willen wijzen op het
gebruik van oude en afwijkende namen als "hagelzakje" i.p.v. dodaars,
"schollevaar" i.p.v. aalscholver, "zwarte lijster" i.p.v. merel en "geitenmelker"
i.p.v. nachtzwaluw. Verder heeft VAN OORT namen als "goudkievit"; "kluit"
en "steltkluit" gehandhaafd in plaats van ze te vervangen door resp. zilverpluvier, kluut en steltkluut. Daar staat tegenover, dat hij de Vorkstaartpluvier
heeft herdoopt in Zwaluwplevier. De wijziging van de naam brilduiker in
"brileend" lijkt mij niet gelukkig, omdat dit verwarring kan stichten met de
Gebrilde Zeeeend. Misschien heeft VAN OORT de uitgang ,,-duiker" willen
reserveeren voor de Colymbidae, maar dan had ook de naam "papegaaiduiker"
gewijzigd dienen te worden, by. in "zeepapegaai" of "papegaai-alk".
Bijde Passeres kDmen eveneens allerlei afwijkingen voor; daarvan wil ik
noetnen: "kleine klapekster" i.p.v. kleine klauwier, "langvleugeltapuit" i.p.v.
Groenlandsche tapuit, "dwergvliegenvanger" i.p.v. kleine vliegenvanger,
"rivierrietzanger" i.p.v. krekelzanger, "sperwergrasmusch" i.p.v. gestreepte
grasmusch enz. Bet ergste is wel, dat VAN OORT den aardigen naam "bladkoninkje", dien VAN WrCKEvOORT CROMMELIN in 1866 (cE. Ned. Tijdschr. v. d.
Dierkunde 3, p. 244) opperde voor P1?Ylloscopus inornatus (Blyth) en die sindsdien, d.i. ruim 60 jaar lang, burgerrecht had verkregen, vervangen heeft door
"goudhaantjes-boschzanger"!
Aant. 50. am de woordkunstenaars niet te kort te doen, zijn hieronder
eenige specimina van de, in den tekst genoemde poezie weergegeven, t.W.
1. een fragment, dat betrekking heeft op het Zevenhuizensche bosch,
uit NrcoLAAS ZAS' kroniek van Schieland en Rotterdam, getiteld: "Schieland
uyt de oudheyd opgedolven", 1658;
2. eenige regels uit de beschrijving, die JACOB VAN LENNEP geeft van
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den jachtstoet van JACOBA VAN BEIEREN, cf. Nederlandsche Legenden, dl. 4,
"Jacoba en Bertha", 4e zang;
3. de aanhef van een gedicht van A. C. W. STARING op een vlucht overtrekkende Kraanvogels;
4. Het gedicht "Hei-Ieeuwerik" van FREDERIK VAN EEDEN, uit: "Van de
Passielooze Lelie" (Amsterdam, W. Versluys, 1901);
5. twee fragmenten uit het gedicht "De Wulpenroep" van J. J. TESCH
(1927) en
6. begin en slot van het gec1icht over "De Karekiet" van JOSEF COHEN,
die dit reeds op ± 15-jarigen leeftijd maakte. De tekst onderging sindsdien
enkele wijzigingen; het staat ook in zijn bundel "Vogelliederen" (1939).
Ten slotte moge nog worden opgemerkt, dat "vogelgedichten" zelden aIleen aan een bepaalde vogelsoort zijn gewijd; doorgaans doet de vogel
dienst als beeld van vergelijking om bepaalde stemmingen of overpeinzingen van den dichter toe te lichten (cf. STARING'S "Trekkende Kraanvogels")
of weI de dichter verdeelt zijn aandacht tusschen den vogel en een geliefde
(cf. BASTIAANSE'S "Koekoek").

1. "Het bosch van Sevenhuysen".
"Hier siet men dat de laege veenen
Geboomt als masten hoogh verleenen,
Dat harde, swaare, quastig eyken
In safte moer den arm uytreyken.
Hier siet men wonderlij k geplant
Het grootste bosch in 't laeghste lant.
Hier siet men· elsen, welcker tacken
Tweemael des jaers van reygers, quacken,
Schier door haer swaer gewighte scheuren
En naulijx 't hooffd op kunnen beuren.
Hier heeft men wit lepelaers (sic I)
En 't stapelrecht van schollevaers."
(Dr. N. Zas, 1658)
2. De kloosterheer van Egmond, Heer GERARD VAN OCKENBURG, met bijna
vorstelijke macht bekleed, gedost in jachtgewaad, sluit den stoet:
" ... Een witte valk, een edel dier
Zat op zijn vuist en pronkte fier
Met kap van inkarnaat.
Hem volgden in een breeden rij
De leenvasallen der abdij
Gekleed .naar hunnen staat."
(Jacob van Lennep, 1829)
3. Op het gezigt van trekkende kraanvogels.
Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad,
Door Wijnmaands bleeke loovers trad,
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Zoo kwam van ver een vreemd gerucht;
Zoo kwam een lange Kranenvlugt,
En hield naar 't wijkend avendlicht
Bet spitse van heur schaar gerigt.
CA. C. W. Staring, 1818)

4. Bei-Ieeuwerik. *)
Nu weet ik welke vogel
mijn lievelingsvogel heeten mag,
die even opgetogen
zingt zomernacht en winterdag.
Ik werkte 's winters in het woud,
de zon scheen door de dennestammen
op fonkelsneeuw met rosse vlammen
mijn hakmes blonk en klonk op 't hout.
Daar ging omhoog een kleine schelie
met fijnen lichtdoorwaaiden klank,
hei-Ieeuwerk's lied bleef mijn gezelle
den lieven morgen lank.
Weet gij den meimaand nog, mijn lief?
de maan scheen over 't land,
langs weien stil en nevel-wit
gingen wij hand in hand.
Weer luidde 't helle, helle, helle,
hoog boven bosch en hei.
De kleine schelle, schelle, schelle
ging onverpoosd en blij.
Nog maar sinds onlangs ken ik hem
met zijn verrukte kleine stem,
zijn lichte, luchte jubelkreet,
die van geen moeheid weet.
De morgenzon, de zomernacht,
de wind, de vrijheid zonder maat,
de lust die nimmermeer vergaat,
die heeft hij in zijn lied gebracht.
Bet klinkt van uit de vage verte
alsof hij midden in 't gesterte
zijn zilvren klokje luidt.
*) Hiermede is de Boomleeuwerik (Lullula arborea) bedoeld, die inderdaad reeds
zeer vroeg in het voorjaar (Februari) en in maanlichte zomernachten zingt.
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Wat zijn gelui beduidt
weten wij beiden, liefste mijn.
Zoo zal hij onze lievelingsvogel zijn.
(Frederik van Eeden, 1901)
5. De Wulpenroep.
Aan tochten door de duinen had hij zijn hart verpand;
Daar was zijn wonderwereld, zijn droom, zijn tooverland.
Hoe weefde vroege lente, al was de wind nog koud,
Haar teerste, groene sluiers in 't ijle berkenhout.
Hoe zong daar in de struiken de firis in mineur,
En onder stroeve dennen hing fijne voorjaarsgeur.
Hij zat nabij de warr'ling van dichte meidoorngroep
En hoorde in ontroering der wulpen lente-roep;
Het melodieuse fluiten, het lied der eenzaamheid,
Dat in een week glissando als paarlenregen glijdt.
Maar als hij, bijna plechtig, zijn bosch betreden heeft,
Is 't, of een oude wereld bij tooverslag herleeft.
Weer staat het vol viooltjes en hondsdraf op den grond;
Er waren stille stemmen als sprookjeswezens rond.
Weer zingt het fitisliedje zoo smeltend als weleer ...
En daar is ook het jub'len van voorjaarswulpen weer!
Die reine jubelklanken, dat tremolo-gefluit,
Dat, langzaam, statig zwellend, in sneller tempo sluit.
De zwerver voelt in d'ooren zijn bonzend hartgeklop ...
En in een warme weemoed welt heel zijn wezen op.
Hij voelt zich zacht omvangen door blauwe oneindigheid,
Terwijl in vage verten de wulpenroep verglijdt.
(J. J. Tesch, 1927)
6. De Karekiet.
Wel,honderd zangen heeft de Mei
Maar geen doortrilt de lucht zoo blij
Als 't lente-lentelied
Dat zingt de karekiet.
De merel lokt met zoet gefluit
Gns ver de donkre steden uit.
Maar bij 't van zonlicht rillend riet
Vergeten wij het merellied
En toch klinkt er maar anders niet
Dan "Are-are-iet-iet-iet".
De karekiet
]uicht lente, lente in zijn lied.
(J. Cohen, ± 1901)
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Aant. 51. Nadat OUDEMANS' artikel (1917 b) verschenen was, heeft
STRESEMANN (1923 b) nag een prent van de langpootige Legua/ia ontdekt.
Begin Dec. '22 had hij namelijk een aantal "Nachstiche" van vogelgravures in
handen gekregen, op een waarvan een exemplaar van den bewusten vogel was
afgebeeld. Het bleek, dat deze gravures gemaakt waren door WENZEL HOLLAR
naar teekeningen van den Engelschman F. BARLOW (± 1626-1702); zij waren
in een serie van 16 stuks verschenen onder den titel: "Diversae Avium
Species / studiosissime ad vitam / delineatae / Per / Fra: Barlow Insignissimi/
Anglum Pictorem / - / Gulielmi Faithorne / excudit / 1658". STRESEMANN
wijst er op, dat BARLOW in deze serie, die 60 jaar na COLLAERT'S vogelprenten
verscheen, "nicht einen einzigen Vogel aufgenommen hat, der den Verdacht
aufkommen Hisst, er sei nach Collaert entworfen." Een reproductie van
HOLLAR'S gravure metde Legua/ia, gemaakt naar het exemplaar in het prentenkabinet te Berlijn, is in het Journal fUr Ornithologie 1923 op Tafel 6 opgenomen.
Aant. 52. Aangezien verschillende leden van de familie OUDEMANS de
voorletters "A. c." voeren, moge hier vermeld worden, dat de auteur van de
"Dodo-studien" een zoon was van Prof. Dr. J. A. CHR. OUDEMANS (hoofdingenieur v. d. Geographische Dienst in Ned.-Indie en sterrenkundige) en
een kleinzoon van A. C. OUDEMANS, die de "Bijdragen tot een Middel-· en
Oud-Nederlandsch Woordenboek" geschreven heeft. De chemicus A. C.
en de botanicus/mycoloog C. A. J. A. waren ooms van hem; de entomoloog
J. TH. (auteur van "De Nederlandsche Insecten" en een zoon van C. A. J. A.)
was een neef. Onze ANTHONIE CORNELIS (12 Nov. 1858, Batavia - 14 Jan.
1943, Arnhem) werd in 1871 naar Nederland gezonden; hij doorliep de H.B.S.
te Arnhem en studeerde vervolgens biologie te Utrecht. Reeds als student
schreef hij zijn eerste bijdrage over acarologie(de kennis van de inijten).
Van 1886-1895 was hij directeur van den Haagschendierentuin; in het laatste
jaar vroeg hij ontslag en in 1896 is hij leeraar geworden te Arnhem aan dezelfde school, waar hij zelf leerling was geweest. In Dec. '23, bij het bereiken
van den 65-jarigen leeftijd, is hij met pensioen gegaan en kon hij zich geheel
als acaroloog installeeren. Zijn lijst van publicaties telt 584 nummers, die
meest op acarologische onderwerpen betrekking hebben. Onder zijn nietentomologische geschriften zijn het boek over "The Great Sea-Serpent"
(1892) en de hier vermelde "Dodo-studien" de bekendste. Een uitvoerige
necrologie door G. L. VAN EYNDHOVEN vindt men in Tijdschr. v. Entomologie, dl. 87, 1943, pp. 1-56, 2 portretten.
Aant. 53. De onderzoekingen over de anatomie en de embryologie van de
vogels in de periode 1880-1930 zijn vrijwel uitsluitend verricht door nietornithologen. Van deze onderzoekingen willen wij noemen een drietal geschriftenvan C. K. HOFFMANN (van rut 1874-1903 hoogleeraar in de zoologie
te Leiden), i.e.:
1879 - Bijdrage tot de kennis der morphologie van den schoudergordel
en het borstbeen bij reptielen, vogels, zoogdieren en .den mensch. Verh.
Kon. Akad. Wet. 19, pp. 1-69;
1883 - Die Bildung des Mesoderms, die Anlage der Chorda dorsalis und
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die Entwickelung des Canalis neurentericus bei Vogelembryonen. Verh. Kon.
Akad. Wet. 23, pp. 1-107 en
1892 - Etude sur Ie developpement de l'appareil uro-genital des oiseaux.
Verh. Kon. Akad. Wet., Sectie II, dl. 1,m. 4, pp. 1-54, 7 platen.
Verder zij hier melding gemaakt van een onderzoek door K. F. WENKEBACH
(1889) over "De ontwikkeling en de bouw der Bursa Fabricii" (Tijdschr. Ned.
Dierk. Ver., serie 2, dl. 2, pp. 19-138), een van H. BURGER (1894) over "De
ontwikkeling van de Mullersche gang bij de eend en de bergeend, ... "
(Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2), dI. 4, pp. 185~260, pI. 6-8) en een van H. D.
TJEENK WILLINK (1899) "Over de tandlijsten en de eiwrat bij vogels" (dissertatie; uittreksel hieruit in Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2), dl. 6, pp. 243-254,
pI. 11).
Ten slotte hebben J. W. VAN WIJHE (hoogleeraar in de anatomie te Groningen) en enkele van diens medewerkers over verwante onderwerpen gepubliceerd. VAN WIJHE zelf schreef in 1907een korte notitie "Over het voorkomen
van kraakbeenige wervels in de ontwikkeling van den schedel der vogels"
(VersI. Akademie 15, pp. 902-904; Proc. Akademie 10, pp. 14-17), terwijl
zijn prosector J. B. TUNTLER in 1915 "Ueber Peritonealkanalebei Vogelembryonen" publiceerde (Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2), dI. 14, pp. 1-36, pI. 1-3).
J. H. HOMMES' proefschrift, dat van 1921 dateert, had betrekking op "De
ontwikkeling van de clavicula en het sternum van Vogels en Zoogdieren"; een
Engelsche vertaling daarvan vindt men in het Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2),
dI. 19, pp. 10-51, pI. 1-5.
Aant. 54. EDMUND SELOUS (1858-1934) was in Engeland een der pioniers
op het gebied van de veldornithologie (ethologie), die er met kijker en aanteekenboekje op uittrok. Zelf geeft hij van zijn doelstelling een nogallaconieke
omschrijving, wanneer hij zegt:
"Some men have strange ambitions. I have one:
To make a naturalist without a gun."
Intusschen was hij niet alleen een nauwgezet waarnemer, maar hij dacht
ook na over hetgeen hij zag en trachtte dit met behulp van verschillende hypothesen te interpreteeren. Het was hem niet louter om de feiten te doen: "Mere
facts are for children only. As they begin to point towards conclusions they
become food for men." (Bird life Glimpses, 1905, p. 184).
SELOUS heeft de gedragingen van een groot aantal vogelsoorten bestudeerd;
de meeste van zijn artikelen (o.a. over Co!Jmbus septentrionalis, Podiceps cristatus,
Ardea cinerea, Vanellus vanellus, Philomachus pugnax, Lyrurus tetrix, Accipiter
nisus, Caprimulgus europaeus, Dryobates major en Corvus corone) verschenen in
"The Zoologist" en "The Naturalist". Bekend zijnzijn boeken "Bird watching" (1901), "Bird life Glimpses" (1905), "The bird watcher in the Shetlands" (1905), "Realities of Bird Life" (1927), "Thought Transference (or
What?) in Birds" (1931) en "Evolution of habit in Birds" (1933). Verder was
hij een der medewerkers aan KIRKMAN'S "The British bird book" (1910-1913).
A ant. 55. De volgende oude kaartenheb ik geraadpleegd (in de U.B. te
Leiden, het Geographisch Instituut te Utrecht en hij particulieren): voor
Friesland den atlas van SCHOTANUS a STERRINGA (1698), voor de provincie
Groningen de groote kaart van W. en F. CONDERS van Helpen "Prov. Gro-
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ningae et Qmlandiae Tabula" (± 1650, formaat 105 X 134 cm) en voor
Drente de kaart van C. PYNACKER (1634, formaat 50 X 39 cm); op deze
laatste kaart is de voormalige uitbreiding van het hoogveen duidelijk weergegeven.
Van den vroegeren toestand van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland
omstreeks 1300 geven de 4 kaarten, die A. A. BEEKMAN teekende voor den
Geschiedkundigen Atlas van Nederland, een goeden indruk. Bovendien
bekeek ik nog de kaart van Gooilandt (door R. en J. OTTENS, ± 1700, formaat 53 X 83 cm) en van Mynden en de Loosdrecht (1734, formaat 62 X 90
cm), waarop de Loenerveensche plas, Vuntus en Loosdrechtsche plassen
in statu nascendi zijn afgebeeld (beide Geogr. Inst. Dtr.). In dit instituut bevindt zich ook een kaart van Delfland van FLORIS BALTHASAR (1611, in 10
bladen), waarop het even buiten Delfland gelegen Zevenhuizensche bosch
is afgebeeld. Vermoedelijk maakt deze kaart, die incompleet is, deel uit van de
bekende kaart van Rijnland (1610-1615); zij is door de firma NIJHOFF omstreeks 1932 herdrukt. Voorts moeten nog genoemd: een kaart van den Wollefoppenpolder in 1677, penteekening van J. D. ZOUTMAN, die in dezen toen nog
drogen polder een eendenkooi heeft geteekend; een kaart van Schieland
(1684, 9 dIn.) door JAN STAMPIOEN en de gekleurde kaart van het Hoogheemraadschap Schieland (1821) door SCHOLTEN (aile D.E. Leiden). Dit de 1ge
eeuw werden verder geraadpleegd: verscheidene bladen van de kaart van
Noord- en Zuid-Holland uit 1807 door KRAYENHOFF en ten slotte de Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1 : 50000
uit de jaren 1850-1870.
Over de onderstaande kaartenvan Brabant en Limburg, die ik raadpleegde,
valt weinig op te merken. Het waren:
een kaart van ± 1705, getiteld: Brabantiae Batavae Pars Orientalis, Comprehendens Tetrarchiam sive majoratum sylvaeducensem in ejusdem subjacentes ditiones. (accuratissime divisum per NICOLAUM VISSCHER), formaat
60 X 51 cm;
een kaart van Midden-Limburg: Tetrarchia Ducatus Geldriae Ruremondana
sive Hispanica; hierop staat de Peel als een "locus paludosus" aangegeven en
een kaart van M. VAN MEDTMAN van "Le Duche de Limbourg et partie
du dioecese de Liege, dediee a son Altesse Electorale de Baviere", (a Amsterdam chez R. & J. OTTENS), waarop het Ravensbosch bij Valkenburg met name
genoemd wordt.
A ant. 56. Niet bij aile eendenkooien is de achteruitgang van de vangst
aan de inkrimping van het plassen- en moeras-areaal te wijten. Voor de kooien
op de eilandeo en die langs de groote rivieren (die het eertijds vooral van
de inundaties in het voorjaar moesten hebben) geldt deze correlatie niet.
Zeer waarschijnlijk mag men haar wei aannemen voor de provincie Friesland.
Op de kaartbladen in den atlas van SCHOTANUS (1698) vindt men voor de jaren
1682-1694 in totaal 128 "Vogel Kooyen" en 4 "Hurde's" (vanginrichtingen
met slechts een pijp) aangegeven, plus nog ± 14 oude of vervallen kooien.
Dit aantal bedraagt tegenwoordig voor Friesland (exclusief de eilanden) circa
20 stuks. Instructief is ook de kaart van het Gooi van OTTENS uit ± 1700,
waarop aan de oevers van het Naardermeer 4 eendenkooien geteekend staan
plus een 5e halverwege Muiderberg.
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Het fatale aantal kooien in ons land is in de laatste honderd jaar bijna
gehalveerd; het liep terug van 220 in 1838 tot ruim 170 in 1888, tot ± 145 in
1930 en tot ± 120 in 1950 (cf. resp. A. H. VERSTER 1840, LEVERKUHN 1888,
HAVERSCHMIDT 1931 en VAN DER HEIDE & LEBRET 1944).
Aant. 57. Omstreeks 1838 leidde de "Falconers' Club" in Engeland een
kwijnend bestaan, omdat de geschikte terreinen en de gewenschte prooidieren,
i.e. wouwen en reigers, er gingen ontbreken. Vandaar, dat enke1e leden het
plan opvatten hun operatiegebied te verleggen naar Nederland, waar nag
reigers in overvloed waren. Men liet het oog vallen op de omgeving van Het
Loa, waar zich in het Soerensche bosch een reigerkolonie beyond, die zeer
gunstig ge1egen was, omdat zich destijds nag aan alle kanten uitgestrekte
heidevelden bevonden. Zoo kwam in 1839 de "LooHawking Club" tot
stand, die zich onder voorzitterschap van Prins ALEXANDER ontwikke1de tot
een internationaal jagers-gezelschap. Veertien jaren lang (1839-1852) beoefende
deze club het vluchtbedrijf "au grand spectacle", ge1ijk uit de aquarellen en
teekeningen van SONDERLAND, PIENEMAN, ROCHUSSEN e.a. blijkt. Toen
moesten deze jachten, die zich in de laatste jaren min of meer tot hippische
hoogtijdagen hadden ontwikke1d, worden gestaakt. De kosten waren te haag
gebleken: niet alleen was het onderhoud en de training van de 20 a 40 valken
zeer kostbaar, oak de uitrusting van de valkeniers, die allen (met uitzondering van de cagiedragers) over een paard beschikten, vergde groote
bedragen (cf. VAN NES ± 1908).
De behaalde resultaten waren niet onbevredigend, zooals de onderstaande
cijfers doen zien:
1839:
1841:
1842:
1843:

met
met
met
met

18
44
44
36

valken
valken
valken
valken

104
287
148
100

reigers
reigers
reigers
reigers

1844:
1850:
1851:
1852:

met
met
met
met

14
16
18
36

valken
valken
valken
valken

128
138
130
297

reigers
reigers
reigers
reigers

Meestal kwamen de omlaag gebrachte reigers er goed af en werden zij
"geringd" weer losgelaten (cf. SWAEN 1937, pp. 104/105).
Aant. 58. Onder de goed geconstateerde vergiftigingsgevallen is dat in
den Noordoostpolder, waar in het najaar van 1951 naar schatting ± 1500
Grauwe Ganzen (Anser anser) door het eten van muizentarwe (die met zinkphosphide behande1d was) omkwamen, het ernstigste (cf. Ned. Jager 56,
nr. 21, pp. 330/331). Vanveel geringer omvang was een vergiftiging op
Schouwen, waar langs den binnendUinrand verscheidene lijsters door parathion
om het leven kwamen. De eerstgenoemde catastrophe was aan achteloosheid
te wijten; op Schouwen was dit niet het geval.
Ten slotte nag een ervaring uit deTielerwaard, waar steller dezes op 4 Juni
1953 twee mannen aantrof, die bezig waren in de hooilanden de talrijke
margrieten metM.C.P.A. te bespuiten. Verscheidene Grutto's, die boven hen
alarmeerden, bewezen, dat er zich jongen in die velden bevonden en het is
haast niet denkbaar, dat zulkebespuitingen voor de jongen van de weidevogels niet nadeelig zouden zijn, al was het alleen maar vanwege de onrust,
die de spuitgasten veroorzaken.
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Aant. 59. Het Kon. Besluit van 25 Aug. 1880 (Staatsblad nr. 164) bevatte
een drietallijsten met namen van vogels, die een zekere bescherming zouden
genieten, nl. een lijst met 47 soorten, die gedurende het geheele jaar beschermd
zouden worden en waarvoor de Commissarissen des Konings ook geen uitzonderingen konden toestaan. Deze lijst bevatte de volgende namen: Koekoek,
Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw, Gierzwaluw, Nachtzwaluw, Boomkruiper,
Boomklever, Winterkoning, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmusch, Braamsluiper, Fluiter, Fitis, Tjiftjaf, Spotvogel, Groote Karekiet, Kleine Karekiet,
Boschrietzanger, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Gekraagde Roodstaart, Zwarte
Roodstaart, Roodborst, Blauwborst, Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit, Graspieper, Boompieper, Duinpieper, Groote Pieper, Gele Kwikstaart, Witte
Kwikstaart, Groote Gele Kwikstaart, Kool-, Pimpel- en Zwartkopmees,
Kuifmees, Zwarte Mees, Staartmees, Baardmannetje, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje en Heggemusch.
De tweede lijst telt 10 vogels, waarover de Commissarissen des Konings
wel een zekere zeggenschap verkregen. Hierop komen voor: Bonte Kraai,
Roek, Kauw, Spreeuw, Wielewaal, Huismusch en enkele gorzen.
De derde categorie omvatte 11 vogelsoorten, die slechts gedurende de
eerste 9 maanden van het jaar nuttig geacht werden; het waren: Merel, Beflijster, Groote Lijster, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Veldleeuwerik,
Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Vink en Ortolaan. Natuurlijk waren deze
vogels gedurende de laatste 3 maanden van het jaar niet schadelijk, maar omdat
het soorten betrof, die destijds vrij algemeen gevangen en gegeten werden,
wilde men het vangen vrij laten.
Aant. 60. De veerenmode heeft in de jaren 1906-1908 aanleiding gegeven
tot den beruchten sterntjesmoord: "geen dameshoed was er in die dagen
denkbaar zonder sternvleugels of -kop" ! De jacht werd bedreven in den
broedtijd, omdat het vederkleed dan op z'n mooist is en de vogels, die op zee
gevischt hadden en met voedsel naar de broedplaatsen terugvlogen, gemakkelijk
te schieten waren. Een buit van een paar honderd sterns per dag was geen
zeldzaamheid; zij werden voor 10 cents per stuk verkocht. Men moet de gevolgen van dezen vogelmoord aanschouwd hebben, schrijft DRIJVER(ef.
BUVE & DRIJVER 1937, pp. 11-13), om aard en omvang er van te kunnen beoordeelen. Het was een schande voor Nederland en dit bedrijf deed in geen
enkel opzicht onder voor het uitmoorden van de zilverreigers terwille van de
aigrettes, zooals wij dat uit de verhalen kennen.
Deze sterntjesmoord begon in 1906 en ging onverminderd voort tot het
Kon. Besluit van 18 Juli 1908 er een eind aan maakte. Daar het in bezit hebben
van sternhuidjes niet verboden was, schijnen er enkele geweerdragers te zijn
geweest, die de geschoten sterns toen ter plaatse zijn gaan villen en die zoodoende nog een aantal slachtoffers hebben gemaakt, maar de massamoord
was inmiddels afgeloopen.
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- - , 1912 b: Het "Vogelboekje" van Thijsse. Ned. Jager 18, or. 8.
- - , 1913 a: Mr. J. P. van Wickevoort Crommelin. Jaarb. c'N.V. 3, pp.
27/28, 1 portret.
- - , 1913 b: Over eenige Vogels uit het Tian-Shan gebied. Jaarb. eN.V. 3,
pp. 38-40.
- - , 1914: Vijf weken door Italie. Jaarb. eN.V. 4, pp. 64-86.
- - , 1915 a: Mr. H. Albarda (In Memoriam). Jaarb. eN.V.5, pp. 11/12,
1 portret.
---, 1915 b: Eenige aanteekeningen omtrent Anthus campestris (L.). Jaarb.
eN.V. 5, pp. 57-62.
- - , 1916 a: Het vinken. Jaarb. c'N.V. 6, pp. 56-67.
- - , 1916 b: Over een verzameling vogels van de provincie Harar in
Z.O. Abyssinie. Jaarb. c'N.V. 6, pp. 68-109, lkaartje.
- - , 1917 a: Necrologie H. H. ter Meer. Jaarb. eN.V. 7, pp. 3/4, 1 portret.
- - , 1917 b: Gele Kwikstaarten. Jaarb. eN.V. 7, pp. 47-54.
-. ··-,1917 c: Drie zomers aan zee (Noordwijk-aan-Zee). Jaarb. eN.V. 7,
pp. 55-86.
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Snouckaert van Schauburg, R. C, 1918 a: De Keep. Jaarb. CN.V. 8, pp. 51-56.
- - , 1918 b: Trekpatrijzen en Drentsche Patrijzen. Jaarb. CN.V. 8, pp.
65-75.
- - , 1920: Lijst van de collectie door den Heer van Heijst in Juni 1919 op
de Karo-hoogvlakte gemaakt. Jaarb. CN.V. 10, pp. 52-59.
- - , 1921: Uit Belgie. Jaarb. CN.V. 11, pp. 57-64.
- - , 1924: Waarnemingen aan de Fransche Riviera. Jaarb. CN.V. 14,
pp. 57-78.
- - , 1925: Ben zeldzame Goudvinksoort (Pyrrhula pyrrhula murina Godm.).
Jaarb. CN.V. 15, pp. 121-123.
- - , 1929 a: Onze oude ornithologen. Orgaan CN.V. 1, pp. 116-132.
- - , 1929 b: Synopsis Kakatoeidarum. Org. CN.V. 1, extra nr., 68pp.,
1 kaart. Aanvulling I en II. Org. CN.V. 2, pp. 32-34.
- - , 1930/1931: De duiven van het geslacht Columba L. Org. CN.V. 3,
pp. 13-36, 83-100 en 158-178.
- - , 1933: Tegenspoed en draaihalzen, genus fynx L. Org. CN.V. 6,
pp. 11-21.
---, 1934: Uit den ouden Tijd, Over Pristorhamphus enz. Org. CN.V. 6,
pp. 111-116.
- - , 1934-1937: De geographische verbreiding der Pycnonotidae van Azie
. en den Indischen Archipel, I - VI. Org. CN.V. 6, pp. 140-147; 7, pp. 103117; 8, pp. 64-70; 9, pp. 52-67 en 102-122 en Limosa 10, pp. 32-61.
- - , zie voor necrologie onder P. A. Hens 1936.
Soffel, K., zie onder H. Meerwarth 1909-1911.
Staatsboschbeheer, 1926: De zandverstuivingen bij Kootwijk in woord en
beeld. folio-formaat.
--c--, 1939: Gedenkboek 40-jarig bestaan. 216 pp., geIllustr.
- - , 1946: De Nederlandsche boschstatistiek (1939 tim 1942). 24 pp.,
1 gekl. kaart. folio.
Staring, W. C H., 1875: Onze vogels, de nuttige en schadelijke. 61 pp. Zwolle,
Tjeenk Willink.
Steenhuizen, P. L., 1901: Bet zwermen der Spreeuwen. Lev. Nat. 5, pp. 259/
260 (korte meded.).
- - , 1916: Naamlijst V. Vogels, in natuurstaat i. d. tuin van ... "Artis" ...
waargenomen, ... Sept. 1891 - medio 1915. Ardea 5, pp. 62-65.
- - , 1919: Bet broeden V. d. Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis Brehm) op
de Ankeveensche Plassen in Mei 1918. Bijdr. t. d. Dierk., afL 21, pp. 105107, 1 foto.
- - , 1934: Bet Bagelzakje of Dodaars, Podiceps r. ruficollis (PalL), broedende
waargenomen O. d. vijver i. h. Oosterpark te Amsterdam, i. d. lente e. d.
zomer van 1934. Ardea 23, pp. 127-131.
- - , 1939: In het wild levende vogelsoorten, welke gedurende de laatste
halve eeuw i. d. tuin van ... "Artis" ... werden waargenomen. Bijdr.
t. d. Dierk., afr. 27, pp. 364-368.
- - , zie voor necrologie onder C Bijkman 1940 en Jac. P. Thijsse 1941 a.
Steijn, J. A. van, 1933: Duinbebossching. 318 pp., ge'illustr. diss.
Stresemann, B., 1923 a: Die Anfange ornithologischer Sammlungen. Journ.
f. Ornith. 71, pp. 112-127.
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Stresemann, R, 1923 b: Neu aufgefundene Abbildung der ausgestorbenen
"Riesenralle", Leguatia gigantea. Ibidem, pp. 158-160. (Vorlaufige
Mitteilung).
- - , 1923 c: Leguatia gigantea nach der Zeichnung von Francis Barlow.
Ibidem, pp. 451-456, Taf. 6.
- - , 1927-1934: Sauropsida: Aves. Kiikenthal's Handbuch der Zoologie.
Bd. 7, 2e Hiilfte. XII 899 pp., ge1llustr. Berlin/Leipzig, de Gruyter & Co.
- - , 1951 a: Histoire des origines des "Planches coloriees" de Temminck
et Laugier. L' Oiseau et Rev. Fran<;. d'Ornithologie 21, pp. 33-47.
- - , 1951 b: Aus C. J. Temmincks Briefen an H. Lichtenstein. Ardea 39,
pp. 253-259.
- - , 1951 c: Die Entwicklung der Ornithologie. XV 431 pp., 15 pI.
Berlin, Peters.
- - , 1953: Analyse von C. J. Temmincks "Catalogue systematique" (1807).
Zool. Meded. 31, pp. 319-331.
- - , zie ook onder W.Meise 1950.
Susanna, J. A., 1858: Levensschets van Coenraad Jacob Temminck. Hand. en
Levensber. Maatsch. Ned. Letterk. 1858, pp. 45-78.
Susemihl, J. C. & E., 1839-1851: Die Vogel Europa's, mit besonderer Riicksicht auf Temminck's Manuel d'Ornithologie. Lief. 1-36. Darmstadt,
C. Susemihl & Sohn.
Swaen, A. E. H., 1913 a: Kleurafwijking (Heterochrosis). Ardea 2, pp. 35-45.
- - , 1913 b: Ornithologische Mengelingen. Ardea 2, pp. 72-75.
- - , 1914~1922: Bijzonderheden betreffende de Gierzwaluw (Apus apus
(L.». Ardea 3 tim 11.
- - , 1915: Over het broeden der holitduif (Columba palumbus L.). Ardea 4,
pp. 22-31.
- - , 1916: De Wielewaal. Ardea 5, p. 16.
- - , 1923: Voyage et Avantures de Fran<;ois Leguat en Leguatia gigantea
Schleg. Ardea 12, p. 25.
*--, 1925: voordracht in Jaarversl. Kon.. Oudheidk. Gen.
- - , 1926: De Valk in de Iconographie. 35 pp., 11 illustr. Maastricht,
Van Aelst.
1927: HetJacht Bedryff. Ardea 16, pp. 66-76.
1934: Aloude Vogelkunde (I). Ardea 23, pp. 131-135.
1935: Aloude Vogelkunde II. Ardea 24, pp. 42-47.
1937 a: De Cura Accipitrum. XI + 28 pp., 1 pI.
, 1937 b: De Valkerij in de Nederlanden. 132 pp., 20 platen. Zutphen,
Thieme.
- - , 1940 a: "Voyage et Avantures de Fran<;ois Leguat & de ses Compagnons". Ardea 29, pp. 19-44.
1940b: Haarlemsche Herinneringen. Jaarb. Haerlem, 1940, pp. 132-140.
- - , 1941: Aloude Vogelkunde III. Ardea 30, pp. 73-85.
1943 a: Aloude Vogelkunde IV. Ardea 32, pp. 25-35, 1 kaartje.
1943 b: De Flamingo's van Bonaire. Ardea 32, pp. 163-178, 1 pI.
- - , 1948: Jacht-Bedryff. (Uitgegeven naar het handschrift). XVI
120 pp.,
9 platen. Leiden, Brill.
20 pp., 12mo.
Swinderen, Th. van, 1825: Initia Faunae Groninganae. IV
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Swinderen, Th. van, 1826 a: 2e Vervolg v. d. Initia Faunae Groninganae.
8 pp., 12 mo.
- - , 1826 b: Lijst van Dieren, in de provineie Groningen gevonden (aanvulling). Natuurk. Verh. Holl. Mij Wet., dl. 15, 2e stuk, pp. 321-343.
Tegetmeier, W. B., 1874: Reprint of Boddaert's Table des Planches enlumineez d'histoire naturelle. XVI
58 pp., London.
Tekke, M. J., zie onder L. J. Kleijn 1940.
Temminck, C. J., 1807: Catalogue systematique du Cabinet d'Ornithologie
et de la collection de Quadrumanes de Crd. Jb. Temminck. VIII
270
34 pp.
- - , 1808-1811: Histoire naturelle generale des Pigeons. 9 fasc., X
42
128
30
XVI en IV pp., 87 gekl. platen. royal-folio. (niet voltooid).
- - , 1813-1815: Histoire naturelle generale des Pigeons et des Gallinaces.
3 vols., resp. XVI
500, 478 en 758 pp., 8vo. Amsterdam, Sepp &
Paris, Dufour.
1815: Manuel d'Ornithologie. XXXVIII + 618 pp., 8vo.
1820: Manuel d'Ornithologie. 2e edition. 2 vols.
- - , 1835 & 1840: Manuel d'Ornithologie, vols. 3 &.4.
---, 1827-1841: Monographies de Mammalogie. dIn. I & II.
, 1846-1849: Coup-d'oeil general sur les Possessions Neerlandaises dans
l'Inde Archipelagique. 3 vols., resp. 352, 471 en 418 pp., 8 vo.
- - , 1853: Esquisses zoologiques sur la Cote de Guine. 1e Partie, XVI
256 pp. Leiden, Brill.
- - , 1854: Zoologische schetsen van eenige soorten van hoenderachtige
vogelen. Bijdr. t. d. Dierk., afL 6,pp. 49/50, 2 gekl. platen.
- - , 1858: Catalogue de la bibliotheque delaissee par Mr. C. J. Temminck.
96 pp.
~-, en Baron Meiffren Laugier de Chartrouse, (1820)-1838-(1839): Nouveau
reeueil de Planches coloriees d'Oiseaux. 5 vols., 600 pI. col. Dessins
de MM. Huet et Pretre. Paris.
- - , en H. Schlegel, 1844-1850: Fauna Japonica. Aves. III + 141 pp.,
120 gekl. platen. folio. Leiden, Arnz & Co.
- - , zie ook onder H. Schlegel en S. Muller 1840-1845 en J. c. Werner
(1826-) 1842.
- - , zie voor necrologie onder J. A. Susanna 1858 en W. Vrolik 1858.
Tepe, R., 1909: De Jacht met de Camera. 30 pp., 20 fotopl. Nijmegen, Geurts.
- - , zie voor necrologie onder A. B. Wigman 1952.
Tesch, J. J., 1935: De wulpenroep. Lev. Nat. 40, Thijsse-Gedenkboek, p.
195; zie ook Lev. Nat. 31, pp. 353/354.
Thiebout, c: H., 1913-1917: Raven in Nederland (speciaal over een bij Zwolle
broedend paar). Ardea 2, p. 156; 3, pp. 83/84 en 6, pp. 64/65.
- - , 1924: Onderzoek naar den Raaf. Jaarb. Ned. Ver. Besch. Vogels
1898-1923, pp. 159-161.
Thijsse, Jac. P., 1896 a: De Tjiftjaf (Phylloscopus rufus). Lev. Nat. 1, pp. 6-9,
1 illustr.
- - , 1896 b: Een week in een vogelparadijs. Lev. Nat. 1, pp. 13/14,41-44,
57-62, 86-89, 105-109 en 129-133, ge1llustr.
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Thijsse, Jac. P., 1896 c: De Fitis (Prylloscopus trochilus). Lev. Nat. 1,
pp.22-24.
- - , 1896 d: De Jan van Gent (Sula bassana). Lev. Nat. 1, pp. 181-186,
ge1llustr.
1897 a: Telegraafdraden. Lev. Nat. 2, pp. 14-17, ge1llustr.
1897 b: Uit de Vogelwereld. Lev. Nat. 2, pp. 201-204; 1 foto.
- - , 1900 a: Meeuwen. Lev. Nat. 5, pp. 153-156, gei:llustr.
- - , 1900 b: De Notenkraker. Lev. Nat. 5, pp. 173-175, ge1llustr.
- - , 1901: Over vogelnesten. Lev. Nat. 6, pp. 72-74 en 94/95, ge1llustr.
- - , 1902 a: Koperwieken. Lev. Nat. 7, pp. 1-4, ge1llustr.
1902 b: In 't Sticht. Lev. Nat. 7, pp. 45-48, ge1llustr.
, 1902 c: De Ornithologische Vereeniging op TexeI. Lev. Nat. 7,
pp. 146-148, ge1llustr.
- - , 1902 d: Spreeuwen. Lev. Nat. 7, pp.153-157, 6 illustr.
- - , 1902 e: Photografieen van Vogels, Eieren en Nesten. Lev. Nat. 7,
pp. 193-196,215-217 en 233-237, met foto's van Steenhuizen.
, 1903 a: De Kluit. Lev. Nat. 8, pp. 10-12, 4 foto's.
- - , 1903 b: Jonge vogels. Lev. Nat. 8, pp. 61-65, ge1llustr.
- - , 1904: Bet Vogeljaar. 316 pp., 14 gekl. platen, talrijke illustr., grootkwarto (31.5 X 23 cm). Amsterdam, Versluys.
N.B. De 2e druk verscheen in 1913 (8vo),de3einl923 (8vo),beidebij
Versluys, A'dam. De 4e editie, die uit 2 dIn. bestaat en met louter foto's
ge1llustreerd is (4°-formaat), verscheen in 1938, de 5e druk bestaat weer
uit een deel (356 pp., 4°) en zag in 1942 het licht; beide laatste edities
werden door Schoonderbeek (Laren) uitgegeven.
- - , 1905 a: Bet Naardermeer. Lev. Nat. 9, pp. 193-205, 12 foto's van Tepe.
- - , 1905 b: Een en ander over Gaaien. Lev. Nat. 9, pp. 243-245, ge1llustr.
, 1905 c: NachtegaaI. Lev. Nat. 10, pp. 27-30, 2 foto's.
- - , 1905 d: Een prachtkijker. Lev. Nat. 10, pp. 49/50, ge1llustr.
- - , 1905 e: Vlaamsche Gaai (Open brief aan Baron Snouckaert van Schauburg). Lev. Nat. 10, p. 62.
- - , 1905 f: De Mistellijster. Lev. Nat. 10, pp. 169-171, 1 foto.
- - , 1906 a: In de duindoorns (Grauwe Klauwier). Lev. Nat. 10, pp. 191-194
en 209-213, 7 foto's van Tepe.
- - , 1906 b: Terschelling. Lev. Nat. 11, pp. 6-11 en 21-24, ge1llustr.
-~, 1906 c: De Oeverlooper (Tringoides hypoleucos). Lev. Nat. 11, pp. 81-83,
1 illustr.
- - , 1906 d: Bet Naardermeer (aankoop). Lev. Nat. 11, pp. 116/117.
- - , 1906 e: Bet intieme leven der vogels. VIII + 240 pp., 50 platen naar
foto's van Tepe. Baarlem, Loosjes.
- - , 1907 a: Winter aan de Zuiderzee. Lev. Nat. 11, pp. 187-190, 6 illustr.
- - , 1907 b: De Koolmees. Lev. Nat. 12, pp. 21-25, ge1llustr.
- - , 1907 c: Uit ons vogeldagboek. Lev. Nat. 12, pp. 161-165, 191-194 en
221-223, 9 foto's van Burdet.
1907 d: Vogelbescherming, een eisch van den tijd. 24 pp., 2 pI.
- - , 1908 a: De Meerkoet. Lev. Nat. 13, pp. 5-8, ge1llustr.
1908 b: De Blauwe Reiger. Lev. Nat. 13, pp. 21-24, ge1llustr.
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Thijsse, Jac. P., 1908 c: De Zwarte Sterntjes. Lev. Nat. 13, pp. 101-103,
1 illustr.
- - , 1908 d: Reigers en Aalscholvers. Lev. Nat. 13, pp. 130-133, 1 kaart.
Zie ook Lev. Nat. 14, pp. 24-27, met nieuwe kaart van de broedkolonies.
- - , 1908 e: Octoberdagen en -nachten op Terschelling. Lev. Nat. 13,
pp. 148-151, 161-164 en 182-185, ge1llustr.
- - , 1909 a: De Snor of Nachtegaalrietzanger. Lev. Nat. 14, pp. 47-49,
1 illustr.
- - , 1909 b: Een Kruisbekkenjaar. Lev. Nat. 14, pp. 83-86, ge1llustr.; zie.
ookp. 166.
- - , 1909 c: Vogelbescherming op de Waddeneilanden. Lev. Nat. 14,
pp. 121-124 en 141-146, ge1llustr.
- - , 1910 a: lets uit het leven van de Rietgors. Lev. Nat. 14, pp. 227-230,
1 illustr.
, 1910 b: De Patrijsjes. Lev. Nat. 14, pp. 235-237, 1 foto.
- - , 1910 c: De spreeuwenwolk. Lev. Nat. 15, pp. 1-7, 3 illustr.
- - , 1910 d: Vogelfotografie in Nederland. Lev. Nat. 15, pp. 25-29 en 54-57,
4 foto's.
, 1910 e: Een jonge Zanglijster. Lev. Nat. 15, pp. 159-162, 1 illustr.
- - , 1911 a: De Boomklever. Lev. Nat. 15, pp. 477-4 81 , 1 foto.
- - , 1911 b: Rottum. Lev. Nat. 16, pp. 193-198, 217-222 en 241-246,
gei"llustr. Zie ook Lev. Nat. 17, pp. 193-198, 1 kaart.
- - , 1911-1934: Bet vraagstuk van den Koekoek. Lev. Nat. 16, pp. 1-5,
2 foto's; 22, pp. 97-99; 26, pp. 23/24; 30, pp. 364-370 (6 foto's uit
Burdet's film) en 39, pp. 130/131, 1 foto.
- - , 1912 a: Vogelbescherming aan den Brandaris. Lev. Nat. 16, p. 502.
Zie ook 15, pp. 448/449, 17, pp. 176-178 en 19, pp. 436/437.
- - , 1912 b: De spreeuwenkwestie. Lev. Nat. 17, pp. 313-318, 1 foto.
- - , 1912 c: Bet Vogelboekje (Bibl. Lev. Nat. nr. 1). 186 pp., ge1llustr.
Amsterdam, Versluys.
N.B. De 2e en 3e druk verschenen resp. in 1925 en 1929; de 4e druk
(1944), die 226 pp. telt, is voorzien van nieuwe illustraties (door Rein
'
Stuurman), w.o. 8 gekl. platen. Laren, Schoonderbeek.
- - , 1913 a: Bij de Fazanten. Lev. Nat. 17, pp. 385-388, 1 illustr.
- - , 1913 b: Bet eiland Griend in 1912. Lev. Nat. 17, pp. 481-488 en
505-513, ge1llustr.
- - , 1913 c: Aanwas van de vogelbevolking. Lev. Nat. 18, p. 107.
- - , 1913 d: De Ransuil. Lev. Nat. 18, pp. 409-413 en 433-437, 5 foto's.
- - , 1914 a: Jan van Gent. Lev. Nat. 18, pp. 510-513, 1 kaart.
- - , 1914 b: Over jonge vogels. Lev. Nat. 19, pp. 73-76, 1 illustr.
- - , 1914 c: Over vogelgeluiden. Lev. Nat. 19, pp. 229-232, 246-248 en
288-289.
- - , 1914 d: Eenaardige overbuur (A. B. Patterson). Lev. Nat. 19, pp.
329-334, ge1llustr.
- - , 1914 e: Burdet's stereoscoopplaten. Lev. Nat. 19, pp. 354-356, 3 foto's.
- - , 1915 a: De Fuut. Lev. Nat. 20, pp. 9-12, gei:llustr.
- - , 1915 b: Over Boomklevers. Lev. Nat. 20, pp. 31-33, 1 foto.
- - , 1915 c: De vogels van de Noordzee-eilanden. Lev. Nat. 20, pp. 301-304.
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1 foto.
- - , 1916 b:
---, 1916 c:
- - , 1916 d:

P., 1916 a: Over Leeuwerikken. Lev. Nat. 20, pp. 353/354,
De Groote Lijster. Lev. Nat. 21, pp. 21-26, 3 foto's.
Meeuwen, kiekendieven en lepelaars. Lev. Nat. 21, p. 56.
Nieuws uit Rottum. Lev. Nat. 21, pp. 133/134 (Broedgeval

Mergus serrator).

- - , 1916 e: De wetenschappelijke vogelnamen. Lev. Nat. 21, Pl'. 198-200.
- - , 1917 a: Het Goudhaantje. Lev. Nat. 21, pp. 346-350, 1 illustr.
'--, 1917 b: Achter de Eendracht. Lev. Nat. 22, pp. 89-93, 3 illustt.
- - , 1917 c: Het uiterste Noorden in 1917 (Rottum-Simonszand). Lev.
Nat. 22, pp. 185-189, 1 foto.
- - , 1918 a: Uit het Naardermeer. Lev. Nat. 23, pp. 92-94.
, 1918 b: Het trekstation Noordwijk. Lev. Nat. 23, pp. 151/152.
- - , 1918 c: Een werkstukje (Bladkoninkje). Lev. Nat. 23, pp. 177/178.
- - , 1919 a: Voor de speurders (Waterrietzanger). Lev. Nat. 24, pp. 57/58,
2 illustr.
- - , 1919 b: Over schuilkleuren. Lev. Nat. 24, pp. 202-205, 2 foto's.
- - , 1919 c: Strandleeuwerik. Lev. Nat. 24, pp. 243/244, 1 illustr.
1919 d: Over vogelgeluiden. Bijdr. t. d. Dierk., afL 21, pp. 119-122.
- - , 1920: Een en ander over het Naardermeer. Lev. Nat. 25, pp~ 54/55.
- - , 1921 a: De Ringmusschen. Lev. Nat. 25, pp. 204/205.
, 1921 b: Over vogeltrek (naar aanleiding van Van Oort's inaugureele
rede). Lev. Nat. 25, pp. 288-290.
- - , 1921 c: Voor de Aalscholvers. Lev. Nat. 26, pp. 65-70, 4 foto's.
- - , 1922: Onze IJsvogels. Lev. Nat. 27, pp. 216-218.
- - , 1923 a: Burdet's vogels (5 nieuwe series stereoscoopplaten). Lev. Nat.
27, pp. 257-261, 3 foto's.
- - , 1923 b: De Pestvogels. Lev. Nat. 27, pp. 314/315, 1 illustr.
- - , 1924 a: In 't Staatsdomein (Lepelaar als broedvogel op Texel teruggekeerd). Lev. Nat. 29, pp. 1-5, 2 foto's.
- - , 1924 b: De vogels en" de Zuiderzee. Lev. Nat. 29, pp. 26-28.
- - , 1924 c: De Eidereend op Vlieland. Lev. Nat. 29, pp. 134-137, 2foto's
- - , 1925: De vogels van Nederland. Lev. Nat. 30, pp.206-211, 6 foto's
uit Burdet's films, opgenomen in 1925.
- - , 1926: De staatsnatuurmonumenten op Texel. Lev. Nat. 31, pp. 205-210,
1 kaartje.
- - , 1927 a: De zegetocht van de Kanarie. Lev. Nat. 31, pp. 321-326,
1 kaartje.
---, 1927 b: Wintervreugd en zingende trek. Lev. Nat. 31, pp. 367-370.
- - , 1927 c: lets uit mijn leven. De Roep der velden, pp. 179-181. Laren,
Schoonderbeek.
- - , 1928: Van vogelleven (Burdet's vogelfilms). Lev. Nat. 33, pp. 33~40
en 67-74, 9 foto's.
- - , 1929 a: De vogels en de koude (winter 1928/1929). Lev. Nat. 33,
pp. 369-373, 1 foto.
1929 b: Het Waterhoen in Thijsse's Hof. Lev. Nat. 34, pp. 123-126.
1930 a: Het Braamsluipertje. Lev. Nat. 34, pp. 395/396.
- - , 1930 b: De Zwarte Specht. Lev. Nat. 35, pp. 61-63, 1 foto.
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Thijsse, Jac. P., 1930 c: De groote tocht. Lev. Nat. 35, pp. 89~97, 113-117,
145-150 en 179-184, gelllustr. (Texel-Vlie-Terschelling).
- - , 1930 d: Ben ornithologisch station op Texel. Lev. Nat. 35, pp. 177-179.
---, 1931 a: Waal en Burg. Lev. Nat. 36, pp. 65-69, 3 foto's.
- - , 1931b: Onze nieuwe gasten (Himantopus en Gelochelidon). Lev. Nat.
36, pp; 209-211, met 3 fota's van Gelochelidon; zie ook pp. 97/98.
- - , 1932 a: Vogeltroepen. Lev. Nat. 36, pp. 262-266.
- - , 1932 b: De plassen van Nieuwkoop en Noorden. Lev. Nat. 37, pp. 6-10,
2 foto's cit Burdet's woudaapjes-film.
- - , 1932 c: Zwaluwen. Lev. Nat. 37, pp. 161-164, 1 foto.
- - , 1933 a: Versierde nesten. Lev. Nat. 37, pp. 263-267, 4 fota's.
- - , 1933 b: De Baardmeesjes. Lev. Nat. 37, pp. 362-365, 2 foto's uit
Burdet's film.
- - , 1933 c: De Waterral.Lev. Nat. 38, pp. 233-239, 3 foto's uit Burdet's film.
- - , 1934 a: De Kneu. Lev. Nat. 38,pp. 275-278, 2 foto's.
- - , 1934 b: Ben nieuw natuurmonument. Lev. Nat. 39, pp. 79-81, 1 kaartje
(Bakker's kooi te Wanneperveen met aalscholverkolonie).
- - , 1934 c: De Kwak in Nederland. Lev. Nat. 39, pp. 233-237, 1 foto.
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Vischdiefje 33, 83, 134
Vlie(land) 38, 39
vluchtbedrijf 5, 58
vogelarij 7, 40
vogelbescherming 87, 97, 102, 120,128,
150-152
vogelcollecties 19, 25, 26, 28, 41, 42, 50,
51, 53, 61, 62, 67, 69-75, 90, 169
vogelfilms 128
vogelkalenders 121, 127
vogelpoezie 129, 130, 179-182
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weed-killers 149
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Wollefoppenpolder 34, 37
Workum (Worinchem) 8
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Zuidplaspolder 81
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zwanendriften 8
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Zwarte Mees 80, 142
Zwarte Specht 32, 143
Zwarte Stern 33, 133, 172
Zwartkopmees 91, 92, 133
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