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Yucca een bepaalde soort mol.) wordt hel stuifmeel overgebracht door motten. Op die 
manier wordt het zaad bevrucht; meteen echter legt de vlinder zijn eieren in het zaad. 
Komen nu de rupsen uit dan vreten die een aantal zaden (18 tot 20) op, maar de rest 
ontwikkelt zich. Op deze wijze wordt er dus tegelijk voor de voortplanting van den vlinder 
en van de plant gezorgd. Onze plant nu komt uit Zuid-Amerika, waar hij wel zaad krijgt. 
Toen hij hierheen werd overgebracht, heeft men de mol. niet meegenomen en daarom kroeg 
onze Yucca ook geen zaad, want door geen enkel ander insekt wordt het stuifmeel overgebracht 
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Whenever it beeoimes possible, animals and plants 
shonld be invariably studied alive, both in nature, and 
under all other conditions that opportunity may oiler. 
It is only by such means that we can ever obtain a 
correct idea óf form, color, habits, uses, and actions of 
ccrUUn organs or appendages, and much else besides. 
Of the living specimens, that we study, we should 
always make good photograflc pictures, as well as 
correct colored drawings. Dr. SUUFKLDT. 

Voorgaand citaat is uit een aardig hoofdstuk van een zeer mooi werk. Hel is getiteld : 
«Methods of study of Natural History», en het boek: Chapters on the natural history of the 
United States^ met 130, gedeeltelijk levensgroole photo's van de dieren in zéér karakteristieke, 
moeilijk verkregen houdingen cn ware omgeving. Hoofdstuk 29 is gewijd aan: «Museums 
and their uses: with some observations on taxidermy» en behandelt zéér uitvoerig de 
laxidermische kundigheden en vondsten van onzen uitlandschen landgenoot H. ter Meer, en 
laat in duidelijke photo's vele groepen of individuen door hem opgezet cn ontworpen, zien 
(zonder en met huid). De photo's van bovengenoemd boek zijn waard om nog even over uit 
te weiden, daar ze zéér bijzonder zijn; ze zijn door den schrijver zelf vervaardigd en meer 
dan */5 van hel geheele aantal zijn levensgroot en vertoonen, zooals ik reeds zei, de dieren 
in hun bekenmerkende houdingen en te midden van hun natuurlijke omgeving. «Deze platen 
vormen een serie die onmisbaar is voor jong en oud, die hel leven wil bestudeeren en die 
geleerden en studeerenden van allo leeftijden een zuivere appreciatie bijbrengt van levende 
vormen, en ten slotte zeer waardevolle modellen geeft voor artisten en tajddermisten», zegt 
een mijner tijdschriften op welks recommandatie ik het boek aanschafte. 

In mijn vorig overzicht zei ik dat ik allereerst zou beginnen met Denkende Tiere von 
Karl Krall en de verhandeling van den grooten piercnpsycholoog Dr. Thesing uit het tijd
schrift «Natur» over dit zeer merkwaardige boek. Maar sedert is er in de Welensch. Bladen 
van Mei een uitvoerige bespreking over dit boek gepubliceerd, en juist oök met aanhaling 
van het stuk van Dr. Theding uil «Natur», zoodat ik er nu maar van afzie, omdat het werk 
nu voldoende Nederland is binnengeleid en mijn woorden dan mosterd na den maaltijd zoude zijn, 
en voor zulke nagerechtjes heb ik te iveinig plaats en te uct'7 boeken. Be beroemde dieremchilder 
Wilhelm Kuhnert heelt indertijd een nooit volprezen groote serie van meesterlijk uitgevoerde 
en artisliek-ont worpen dierengroapen gemaakt die voortreffelijk gereproduceerd zijn in hel 
reeds overal bekende 3-doeligo prachtwerk van Dr. Haacke, Ucis Tierleben der ICrde. Maar nu 
is, en dat is misschien minder bekend, voor eenige jaren bij Oldenbourg in Berlin een 
portefeuille uitgekomen met text van Grossmann, waarin 50 van die platen waren uit dat 
werk mooi op donker grijze paspartouts geplakt) voor 20 Mk. En thans is, en dal is wellicht 
heelemaal niet bekend nog, de tweede portefeuille uitgekomen met de tweede 50, weer voor 
20 Mk. (aparte platen zijn ook te krijgen voor 30 cent het stuk) zoodat men die heerlijke 
serie nu stuk voor stuk op een standaard op zijn tafel voor zich kan hebben, iets dat een 
afbeelding voor een kenner pas de werkelijke waarde geeft; een schilderspraestalie die men 
in oen boek moei opsluiten en niet dagelijks onder allerlei licht en stemmingen en gcdachten-
roekseh kan beschouwen, mist haar oigenlijko doel en inspireert den bezitter niet zooals het 
moest Dan blijven de gedachtencomplexen en natuurgevoelens weg, die echter onder de 
bekoring van de schoone nliluurweergave onophoudelijk ontstaan. Doch ik kom hierop spoedig 
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uitvoerig terug in een apart artikel als ik het heb over enkele groote hedendaagsche dieren-
schilders (waaronder ook Kubnerl). Tales of the Untamed hg Douglas English (den bekenden 
vivariumbezitter en photograaf van kleinere zoogdieren vooral) is een heerlijk mooi hoek om 
in 'I Nederlandsch te 'vertalen en om dan verslonden te worden door oud en jong evenals 
de boeken van Thompson Seton en Long. Oorspronkelijk door Louis Pe.rgoud in 't Fransch 
geschreven (waarvoor de schrijver de Prix de Concourt van 5000 franc heeft gekregen, omdat 
het hoek volgens de jury was: uhel hoogststaande hoek van dit soort in het geheele jaar«J heeft 
English het boek in 't Engelsch bewerkt, en voorzien met zéér fijne kustzinnige photo's. De 
volledige titel is: Tales of the untamed, dramas of the animal world. (London Eveleigh Nash. 
1911 ; ƒ 3,75). In dezen verm is bet in mijn bezit gekomen. «The Evening Standard» zegter 
van. »een zeer merkwaardig boek. , . , vol van kennis, zich voortrefielijk indenken i n ' t 
dierenleven, en literaire gaven, zoodat het boven elke critiek verheven is; wij hebben nog 
nooit iets zóó machtigs gelezen op dit gebied». 

«The animal world» zegt van dit boek: «Men wordt aan Kipling herinnerd, maar men 
denkt ook aan enkele van de grootste schrijvers van menschelijke drama's; want in al deze 
verhalen is een realisme on een soort fatalisme dat onze persoonlijkheid geheel vraagt totdat 
men voelt dat men zelf een van de personen is van hel drama. De geschiedenis van de 
Vos, die liever de vreeselijkste ontberingen lijdt dan door menschen in een klem geknepen 
te worden, maakt ons èrg duidelijk hoe gemeen menschen zijn als ze dieren vervolgen, en 
nog wel zonder deugdelijke, reden vervolgen! Het is zóó overtuigend, en iedere geestelijke en 
lichamelijke doodsstrijd is zóó juist in de totale opeenvolging van de momenten, dat het als 
een schok tot ons komt, de konnis, dat wij, die in de levensrang hoogor staan dan zij, 
levende wezens toch zóó afgrijselijk kunnen martelen en kwellen. Het boek is absoluut niet 
sentimenteel geschreven, het is niet speciaal geschreven voor dat soort menschen van ons die 
de hloedbist in zich voelen en iedere morgen opstaan met een onontwijkhare neiging om iels 
levends te vermoorden. Neen, het is voor ieder geschreven en bet is slechts realisme, geen 
sentiment; het is slechts hel drama van eiken dag in onze bossehen. Men ziet den mensch 
van lederen dag, met zich meevoerende dood en vernietiging voor de wilde levens der velden, 
aan 't werk. Men ziet hier en daar den mensch in een leelijk en pijnlijk licht, dat helaas hier 
het juiste licht is dat op hem moet vallen uit dezen hoek», 

De Ornitholoog Ueadlrg wiens itStructure and Life of BirdM we reeds jarenlang heblien 
gewaardeerd (geschreven in denzelfden geest n\a Beddard's werk: The structure and chissifi-
eatton of Birds, waarvan ik de editie van 1898 liezit) beeft een zeer inillig, helder geschreven, 
accuraat geïllustreerd boek uitgegeven over «'/'//e Flight of Birds* (Willierby London 1912; 
f 3.50). Zijn momentopnamen uit «British birds» deden reeds zoo'n onderhanden zijnd werk 
vermoeden. De vermaarde Amerikaansche Zoöloog Thompson Selon gaf een groot reiswerk 
uit: »The arctic prairies» (London 1912 / 8.75) dat ik met groot genoegen lees. 

Der Sdlurgennss, ein Beitrag tut liliicl:srli<ikrilstclirc van 11. Lorm, geeft den naluur-
philosooph verschillende mooie ideën. 
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Ons terrarium. — We hebben nu een jaar geleden een terrarium laten maken van 80 bij 
00 bij 40 cM. Van toen af hadden we 2 landsalamanders, 2 boomkikkers, 2 hazelwormen en 
2 duinhagedissen. In 't eerst waren ze wel wat schuw, maar de landsalamanders gaven 't 
goede voorbeeld en ze raakten spoedig gewend. Geen van allen echter wou meelwormen 
eten, zoodat ze zich tevreden moesten stellen met gewone wormen en slakjes. De duin-
hagedissen en boomkikkers namen de vlinders en vliegen, die we er in deden voor hunne 
rekening. Zoo ging alles goed tot eind Augustus. We hadden de onvoorzichtigheid eenige 
loopkevers in 't terrarium te doen, niet wetend dat het zulke kwade rakkers waren. Het 
bleek echter maar al Ie spoedig. Het. eerste slachtolTer was een jonge hazelworm, waarvan 
we, zonder dat we wisten dat het aantal hazelwormen vermeerderd was, den kop vonden. 
Een van de daarop volgende dagen vonden we weer een jonge hazelworm, aan den kant 
gebeten. Het diertje overleed spoedig. No. 3 hielden we ruim een week in 't leven. Deze 
kweekerij was dus mislukt. Ze wilden geen kleine worpjes nemen, ook van bladluizen schenen 
ze niet te houden. Het wijfje van don hazelworm vonden we eenige weken later, half uit
gevreten door een loopkever, die nog aan 't werk was. Zoo was de roever op heeterdaad 
lietrapt. We heblien ze toen uit 't terrarium verbannen. Nn deze gebeurtonissen was één 
duinhagedis spoorloos verdwenen. Ik denk, dat de loopkevers ook hiervan wel meer zullen weten. 

Na zoovele teleurstellingen vond ik op een morgen in hel. bakje een larve, die na 
opzoeken, van de vuursalamander bleek te zijn. Dat was een herademing. Hierbij bleef hel 
echter niet. Een anderen morgen vond ik er weer drie, toen weer drie. De eerste stierf. 
Daarna kwam weer één, daarna ineens 9. Zoo waren we, toen we onze andere beesten en 
ons terrarium naai' den kelder brachten, in den winter voorzien van 10 jonge salamanders, 


