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vermelden de vondst van Stachys recta L. door den Heer
A H. Blaauw te Eist langs de spoorbaan aldaar.
Ook nu zijn weder do meerderheid der nieuwe planten
van buiten aangevoei-d en zullen zy misschien geen stand
honden, doch zekerheid bestaat daaromtrent niet. In allen

NATUUR.
gevalle is het wenscheiyk, ze in het oog te houden.
Mochten do verzamelingen, die ik van mijne medewerkers
ontving, doch die nog niet zyn nagezien, nog wat nieuws
bevatten, dan zal dit later worden medegedeeld.
H. H E U K E L S .

Vragen en Korte Mededeelingen.
Een verzoek aan de Anisterdamsche amateur-photografen.
Wy zyn bezig aan een boekje over het Vondelpark. Gaarne
zouden wy onder de illustraties een aantal photografisclie
opnamen geven van aardige partyen in het park. Daar
wy echter zelf niet photografeeren, verzoeken wij vriendeiyk
of onze stadgenooten, die wel aan photografle doen, ons
eenige van hun afdrukken, die voor dat doel geschikt lyken,
tijdeïyk willen afstaan, om die zincograflsch te doon reproduceeren. Goede schetsen zyn ook welkom.
JAC. P. THIJSSE, Vondelkade 75
E. HEIMANS, Rozengracht 63.
Zwarte Koiiijnrn.
Wy vestigen de aandacht er op, dat tegenwoordig hielen daar zwarte konynen in 't wild voorkomen. Dit is een
hoogst belangryk feit. Vriendelijk verzoeken wy allen, die
zoo gelukkig zyn, wilde ztoarte konijnen te ontmoeten, daarvan mededeeling te doen aan Dr. C. KERBERT, Directeur
van Artis. Levende exemplaren zullen aan hetzelfde adres
ook zoor welkom zyn.
Wandel-Herbarium.
Alle meewerkers worden thans uitgenoodigd, mij hun
bydragen toe te zenden. ledere plant zoo mogelijk met
opgave van soortnaam en plaats en tyd der vondst, —
on liefst niet op 't papier bevestigd. Meedeelen, welke planton men in eigendom behouden wil.
Ik maak van al de inzendingen zooveel mogeiyk een
geheel, voeg by iedere plant den naam des inzenders en
breng alles op uniforme vellen. (Men kan dus inzenden
in kranten en ander waardeloos papier.)
De verzameling gaat eerst by de meewerkers rond, die
dan tevens zullen moeten beslissen, of ook nietineewerkers
baar ter inzage zullen ontvangen. Inmiddels wacht ik aanzoeken van niet-meewerkers in, die daarvoor in aanmerking zouden willen komen.
'k Geloof niet, dat bovenstaand plan veel bezwaren zal
uitlokken, maar houd my gaarne voor voorstellen tot wyziging aanbevolen, indien daardoor de zaak beter belooft
te slagen.
Amsterdam,

November 1900.

J. JASPERS J R .

Plantage Lynbaansgracht 11.

Aan do Haagsche Lozers van Levende Natuur.
't Was reeds lang het voornemen van ondergeteekenden,
iets te doen voor het oprichten eener Natuurhistorische Club
in den Haag. Amsterdam gaf ons zulk een navolgenswaardig voorbeeld in zyn Entomologische Club; en wy
meenen, dat zulk een vereeniging hier in do Residentie wel
recht van bestaan heeft, terwyl we hopen, dat er voldoende
belangstelling voor zal blyken te zyn by de liefhebbers.
Wie van de Haagsche vrienden met ernst de studie dor
lovonde natuur heeft opgevat, en ons zyn instemming
met genoemd plan wil te kennen geven, verzoeken wy
vriendelijk voor 15 Deo. a. s. aan een der ondergeteekenden
zijn naamkaartje en adres te zenden.
By genoegzame deelneming hopen wy dan stappen to
doen, om tot de oprichting eener club over te gaan.
D. DE VISSER SMITS,

Veenkade 46.
IT. B. TTOOI-IENBAAH,

Uij^wijk.

Zee-biet.
Is er onder de lezers van De Levende Natuur ook iemand,
die den Heer C. J. Koning, te Bussum, voor een wetenschappoiyk onderzoek kan helpen aan een (of liefst twee)
volledig exemplaar van Beta maritima in verschen toestand
(met den wortel er by) ?

II. HEUKELS.

B. V. Zend uw adres aan den heer H. Heukels (Weesperzyde 60 Amsterdam. Hy zal u persooniyk antwoorden.
De zaak is zuivere physica en voor ons tydschrift minder
geschikt.
Vogels eu Katten.
Het zy my vergund nog eenmaal den heer Oudemans te
antwoorden. Ik ben het volkomen met Z.Ed. eens, dat wy
ieder op ons standpunt staan en elkaar er wel niet van
zullen afbrengen — inmiddels kunnen wy tot derden
zeggen: ziet en oordeelt.
In de eerste plaats moet ik opkomen tegen de bewering
van den heer O., dat een dier een ander dier alleen doodt
uit zelfverdediging of omdat het dat dier voor zyn bestaan
noodig heeft. Ik moet op gezag van den heer O. aannemen,
dat het onaannemelyk is, dat dieren uitsterven, omdat ze
door andere dieren worden opgegeten — ik kan over dergelyke wetenschappeiyke vraagstukken niet met Z.Ed. in het
scrydperk treden. Maar wel weet ik uit ondervinding, dat
katten muizen en vogels dooden uit lust tot dooden (of
tot de jacht als men wil), zonder ze. op te eten — dat men
leest, hoe in een schaapskooi of kippenhok soms alle dieren
vermoord worden gevonden door een of ander roofdier.
De mensch staat dus niet alleen in de hoedanigheid van
moordenaar uit andere reden dan noodzaak. Evenwel wil
ik er ook even de aandacht op vestigen, dat ik niet —
zooals men misschien zou denken — een wreedaard ben,
die er niets in ziet, een dier te dooden. Integendeel, ik
vind niets weerzinwekkender en lager dan het mishandelen
en noodeloos dooden van een dier. Maar in dat woord
noodeloos — daar zit de groote vraag. Wanneer is het
dooden geoorloofd — wanneer niet?
De heer Oudemans trekt (om op het gebied onzer strijdvraag terug te komen) de grens aldus: als een kat een
duif doodt, mag de eigenaar van die duif de kat dooden —
eet een kat „eens een enkel (wild) vogeltje" dan mag die
kat daarvoor niet gedood worden. Is dit niet een beetje
een dwaze onderscheiding? Waarom mag de eigenaar van
de duif don moordenaar dooden ? (Let wel, wo staan voor
de rechtbank der zedeiykheid.) Omdat die een dier opvrat,
dat hem genoegen of voordeel bracht. Welnu geven ons
de wilde vogeltjes ook niet genoegen en voordeel? In dat
eigendomsrecht (een onbepaald abstract begrip) ligt toch
niet een vi-ybrief om een ander dier te dooden. En (ik kan
hier den heer O. met zyn eigen wapens bostryden) een
kat kan toch niet weten en helpen, dat deze vogel nu aan
een mensch behoort en die andere n i e t
Ook dit wilde ik nog zeggen. Van menigeen heb ik
gehoord, dat ik de katten onrecht doe — dat myn gesohryf
tegen hen onredeiyk on door haat ingegeven is. Welnu,
ik moet erkennen, het eerste stukje, door my hierover
geschreven, maakt deze verwyten bégrypolyk. Een kat
heeft veel eigenschappen, die haar voor de menschen tol
een aangename huisgenoot maken. Maar als men pas voor
zyn oogen gezien heeft, hoe zoo-n kat de vogeltjes opvreet,
en weet, dat massa's van die dieren dit dagelyks doen, dan
is het geen wonder, dat men zich kwaad maakt op die
beroerde beesten. Het is zoo heel iets anders, dan dat
men een kat nooit anders dan binnenshuis heeft gezien —
dan lykt zoo'n verontwaardiging al heel onredeiyk, dat
hcL'TiJi) ik volkomen. Maar dit alles neemt niet weg, dat

