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want wy hebben goen tuin en ma en pa houden volstrekt niet
van zulke dieron. De kleintjes zal ik probeeren op te voeden
Zy leven nog goed en ik voer ze met koemelk met een
weinig suiker, zoodat het wat zoetig is. Ze drinken goed
maar eten nog niet. De oude heb ik aan mijnheer B. gegeven.
Ik doe de kleine er niet bij, omdat mijnheer B. wel eens
heeft ondervonden, dat de moeder ze in gevangenschap
doormidden bijt en soms wel opeet. U ziet wel dat ik veel
van dieren houd en ik ben van plan om in de natuuriyke
historie te studeeren. Dit wordt door myne ouders goedgekeurd.
Nu moet ik eindigen, de egeltjes moeten weer gevoederd
worden.
***
Helaas, er zijn reeds vier van mijne slangetjes gestorven,
maar de vier, die ik nu nog overhoud, zyn veel dikker en
sterker dan de andere. Op uwen raad heb ik ze ieder
reeds twee meelwormen gegeven. Zij willen volstrekt nog
niet eten. Ik neem een slangetje achter zijn kop boot en
eon meelworm bij zijn achteriyf en duw den worm dan met
de kop naar voren in de geopende bek. Het slangetje stelt
alle pogingen in 't werk om het beest weer uit te spuwen,
maar ik hoef hem maar even den bek dicht te drukken, om
hem dit te beletten; dan probeert hy het niet weer. Ik
hoop toch vooral, dat zij in het leven blijven. De egeltjes
zijn goed gezond. De gladde slang die jongen gekregen
heeft, heeft een mijner hagedissen opgegeten. Do lichamen
muner ringslangen zyn vol met bobbels, allemaal kikkers.
Zij zijn allen gezond.
G. T I J M S Ï R A .

Groningen.
Vogels en Katten.
Tot mijn leedwezen heb ik bemerkt, dat ik in De Levende
Natuur nog een bestrijder moest vinden op het gebied van
vogelbescherming. In de Juli-aflevering schrijft de Heer
A. C. O. een stukje contra mim „Vogels en Katten" in
afl. IV. Het zy my vergund den Heer O. hierop te antwoorden.
De vorm, waarin de Heer O. schrijft en zyn wijze van
redeneering hebben me wel verwonderd. „Is dat nu de
natuur liefhebben" vraagt de Heer O. my. En ik kan hem
antwoorden: „neen, dat stukje schryf ik niet uit liefde lot
de natuur,, maar uit liefde voor de vogels." En omdat, zooals
de Heer O. zelf zeer terecht opmerkt, een kat het liefst
vogeltjes eet, bind ik den strijd aan tegen de katten.
Dit nu keurt de Heer O. af. Hij gebruikt het gewone
argument, dat door strijders voor de meest verschillende
dingen met voorliefde gebruikt wordt: men moet „de natuur"
laten begaan, dan komt alles terecht — ieder dier heeft
evenveel recht van bestaan, ieder dier heeft zyn „nut" in
de schepping.
Dit nu is een holle, nietszeggeude en onlogische redeneering. Heeft ieder dier evenveel recht van bestaan (en
natuuriyk heeft het dat in het afgetrokkene beschouwd)
dan heeft ook ieder dier evenveel recht om het andere te
dooden. Maar staat nu de mensch soms buiten de natuur?
Men moet de vogels insecten laten eten, de katten vogels
laten eten, maar de mensch zou niet aan de katten mogen
raken. En waarom mag dat niet, waarom is dat tegennatuurlijk en dwaas — ais hy wel de slakken en rupsen
uit zijn kooi mag zoeken en verdelgen, wel de pest- en
cholerabacillen mag vernietigen ? Dat mag toch wel. Waarom
dan voor de katten een grens getrokken ? Omdat die ons
niet genoeg schade doen ? Wie is er geroepen om dat van
een bovenaardsch standpunt uit te maken? En op gewone
menschelijko wyze bekeken zeg ik: ze doen genoeg en
te veel schade, om ze niet in aantal te beperken, de katten.
Men kan dit niet met me eens wezen — maar men bestryde my dan op gewone, menscheiyke wyze, niet met
een bovemnenscheiyke rechtspraak.
Trouwens, op deze wijzo bestrydt de Heer O. mij ook.
Hij zegt: „wees maar niet bang — al mocht het aantal
katten door een of anderen uitwendigen invloed vermeerderen, de natuur zorgt er voor, dat het aantal vogels ook
vermeerdert
" Ik kan niet gelooven, dat de Heer O. hier
een causaalverband aanneemt — en het spyt me, dat ZEd.
niet nader toelicht, hoe hy zich dit proces voorstelt. Natuuriyk zou door een of anderen uitwendigen invloed toch
het aantal vogels constant kunnen blijven, maar daar is
toch van te voren niets hoegenaamd van te zeggen. Hoeveel
diersoorten zyn niet reeds uitgestorven! En het is juist de
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mensch, die (als hij wil) de bewering van den Heer O. tot
waarheid kan maken, door, als liet aantal katten vermeerdort (en dit doet het) de vogels te beschermen o.a. door te
trachten hot aantal van hun vijanden weer te verminderen.
Verder tref ik nog eenige meer persoonlijke berispingen
en vermaningen aan: „waarom ik een kat zijn lievelingskost misgun" — wel ik kan naar waarheid antwoorden;
„niet uit afgunst — maar eenvoudig, omdat ik het lievelingskostje liever levend zie". Een leeuw is erg belust op
menschenvleesch, maar ik vertrouw, dat de Heer O. hem
dit lievelingskostje toch ook zal misgunnen — evenals aan
bacillen zyn bloedlichaampjes. Het is hier de vraag, wat
het zwaarste weegt. En dan: een schijnheilig en ellendig
dier heb ik de kat genoemd — en dit is inderdaad een
valsche beschuldiging. Natuuriyk, een dier is niet valsch
of wreed, is niet op dezelfde wijze aansprakelijk voor zijn
handelingen als een denkend mensch. Maar is het niet
weerzinwekkend, een kat in de huiskamer vol lieve zachte
maniertjes te zien, en dan te weten, hoe dit dier een
oogenblik later op listige gluipende manier op vogeltjes zit
te loeren? Een kat maakt op my meer dan eenig ander
dier den indruk van huichelachtigheid, valschheid en wreedheid — men vergeiykt toch onwillekeurig met menscheiyke
handelwijzen. Dit is eigenlijk een quaestie van persooniyk
gevoelen, maar ik vertrouw, dat de meeste menschen met
mij heel wat liever onze vogeltjes zien en hoeren, dan een
kat, vooral in Maart.
En nu nog de vermaning om liever myn mond te houden
en maatregelen te nemen om de vogels in my'n tuin te
beschermen. Wel me dunkt, dan zou ik wel een groote
egoïst moeten wezen, en een heele domme ook, die niet
verder kijkt dan zyn nous lang ia. En de Heer O. kan mij
gerust gelooven, als ik zeg, dat het me evenzeer verdriet
zou doen, als de vogels op andere plaatsen werden uitgeroeid, dan dat ze bij my zouden verdwenen.
En daarom heb ik een poging gedaan om onze vogeltjes
te hulp te komen. Natuurlijk kan dit op vele wijzen, maar
ik heb gewezen op één maatregel, die genomen kan worden:
het aantal katten te beperken. Duizenden verwaarloosde,
hongerige katten loepen rond door de achterbuurten onzer
steden, in onze dorpen en op boerenhofsteden, tienduizenden
vogels worden door deze dieren opgegeten. Is het niet
gewenscht hun aantal te beperken? Er is toch waarlijk
geen nood, dat we vooreerst last van te veel vogels krygen.
Dit is uitsluitend de bedoeling geweest van mijn stukje:
„Vogels en Katten". En ik kan niet anders denken, dan
dat de Heer O. het per slot van rekening toch wel met me
eens zal zyn, dat door bescherming onzer vogels de levende
natuur zal winnen.
Deventer, 16 Augustus.
M. 0. HAMELBERG.
Vogels en katten.
Onder dit opschrift beklaagt de heer M. C. Hamelberg
zich over de roof- en moordzucht der katten en ziet blijkbaar om naar middelen om de zangvogels tegen dit rooftuig
te beschermen.
Geheel instemmende met die klacht — eene aanklacht
tegeiyk — meen ik den heer U. zoodanig middel te kunnen
verschaffen door hem te verwezen naar den inhoud van
art. 7 der wet van 5 Juni 1875, Stbl. 110.
Tegen het invoeren van plaatseiyke belastingen op katten
verzet zich art. 240 der Gemeentewet.
Winschoten.

Mr. H. J, SCHÖNFELD.

Eon nienwo plant, die zich schijnt te handhaven.
De heer Kolvoort meldt ons dat de Linaria Pellissierana
op blz. 82 vermeld en afgebeeld zich op dezelfde plaats ook
dit jaar weer vertoond heeft. De eerste vinder is Herman
Nieuwenhuis te Lochem.
Nog een nieuwe plant.
Langs den spoordyk loopend van Eist naar don Rijnbrug
vond ik een plant, die ik nooit te voren had gezien. Zij
behoorde tot de'lipbloemen. By determinatie bleek hel
geslacht Starhys te zyn; maar de soort kon ik niet vinden.
Nu zond ik de plant aan den heer Heukels, die mij antwoordde, dat het eene nieuwe inlandsche plant was, n.l.
Stachys recta.
Daar er slechts één plant staat, zend ik u liever geen
takje er meer van, in de hoop dat de plant stand blijft
houden,

