
432 DE LEVENDE NATUUR. 

Laat ons thans het boek van 't begin af aan eens doorloopen. In het voorwoord trekken 
de volgende zinnen onze speciale aandacht: »De bescherming van hel, dieren- en plantenleven 
en van de algemeene schoonheid van de natuur, is een van de opperste plicliten van de heden-
daagsche mannen en vrouwen; het is een gelnedende plicht, daar het terstond verricht moet 
worden, tvant anders is hel te laat. Elke methode van bescherming, gemoeds — paedagogische — 
en wettelijke, moet aangewend worden.n En verderop: »De hierbij gegeven pholo's liegen niet, 
en zijn daarom niet te weerleggen documenten.(• En ten slotte: «Wij vernielen tegenwoordig 
geen groote kunstwerken meer. Zij worden als schallen bewaard en beschouwd als zaken 
van onbetaalbare waarde; maar we moeien de trap van beschaving nog bereiken waarbij de 
vernieling van een roemrijk naluur-werk, hetzij hel is eeu rots of een bosch, hetzij hel een 
zoogdier óf vogel is. mei even groote afschuw wordt veroordeeld. Behalve in naluurbeschermings-
parken, wordt een aardsch paradijs door ons in een aardsche hel veranderd; en het zijn geen 
wilden of menschen van primitieve cultuur die dit doen, maar mannen en vrouwen die pralen 
met hun gecivilizeenlheid! Lucht en wafer worden verontreinigd, rivieren eu stroomen dienen 
MIS vuilwatergoot en mestvaail, bosschen omgehakt en visschen uit het water verdreven; 
veel vogels zijn uitgeroeid of zullen het zeer spoedig zijn; vele zoogdieren staan op 't punt 
van Ie verdwijnen voor eeuwig. 

De feilen èn platen van dit boek zullen al diegenen met ontzetting vervullen die, hoewel 
beminuaars en vrienden van de natuur, toch in eeu valsch of deuklieeldig gevoel van veiligheid 
leven: Ue logika van de opgesomde feiten is onwederlegba.ir. De schrijver van dit boek i.« geen 
onbekende of amateur op dit gebied. Zijn ideeën aangaande verbeleringsmethoden zijn gekomen 
uit succesvolle langdurige ervaring, en ieder zal goed doen met zijne ideeën Ie aanvaarden. 

De DNCW York Zoological Society» laat dit boek de wereld ihtraan in 't geloof dat er 
niemand beier over dit onderwerp kan spreken dan Dr. Hornaday. Wij vinden dan ook dat 
ilil een grööt lioek is, om een machtigen invloed uit te oefenen over de gehèèle irrretd, om ver 
taald te worden in allerlei talen en om de menschen te lalen ontwaken vóór het te laat is.v 
Aldus spreekt in 't voorwoord Dr. Osborn, president van «The New York Zool. Soo.<'. Hel 
werk is opgedragen aan den beroemden natuurbeschermer William Dutcher, en met zijn 
portret voorzien. In een reeks van volgende stukken zal ik een overzicht van het geheele 
werk trachten ie geven, voor zoover de plaats en de rest van de berichten dit toelaat. 

Engeland en Amerika hebben allebei al een prachtige slap in de goede richting gedaan 
door laatst de wet aan- te nemen waarbij alle invoer van vogelveeren en hniileu totaal verboden 
ivordl (behalve voor te bewijzen wetenschappelijke doeleinden) eu deze wet begint met t Jan. 
'14 te werken. Op 3 Sept. 1.1. ging de wet er door. Bij gelegenheid zal ik alle bepalingen van 
deze wel hier eens neerschrijven. Ze zijn te vinden iu Hird-Lore p. 333. 

Wanneer zou Nederland dit voorbeeld volgen:' 
Dr. Hornaday wijst er ook op dat Anuterdam nog steeds een wereldbrandpuul van veeren-

handel voor het geheele vasteland is! Treurig! 
Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Jan van Gent. — 't December vernam ik uit Texel, dat daar een Jan van Cent geschoten 
is. De/.e groote vogel vertoont zich daar slechts zelden en dan alleen na stormen uit hel 
Noordwesten. 

Rotterdam. J. A. M. BOER. 

Het komt werkelijk heel dikwijls voor, dat na stormen de Jan van Gent zich aan onze 
kusten vertoont en dan nog wel meestal in een toestand van uitputting. Ook vindt men ze 
vaak dood op 't strand. Minder bekend is het echter, dat ook oual'liankelijk van stormweer, 
deze mooie vogel in onze wateren komt visschen en wel meest in hel voorjaar. In het Vliegat 
heb ik hem dikwijls genoeg zien rondzwemmen in gezelschap van alken en duikers. 

JAC. P. TH. 

Notenkraker. — Sinds eenige dagen komt er geregeld een notenkraker op onze schulting 
llanrlemmerhoulpark). Een winlervogel die ik sinds ons wonen hier ivanaf 1903 nog niel zag. 

Haarlem. J. M. STERCK—PKOOT. 

G E V R A A G D : 
Gave en inlandsche exemplaren van: Argynnis euphrosine, Argdia, Zeph. quercus, Zeph. 

bètulae, Lyc. arion, Drym. Irimacula, Nos. diomedarius, Org. ericae. Dr. binoriaen Dr. cultraria 

I N R U I L V O O R : 
Hadena rurea. Had. rur. aber, Mo lena gemina var. rimiosa, Poel. populi. Bomb, querci-

l'olia, Syns. phegea, Orth. pistacina, Mam. tinela, Sesia tupiliformis, Nos. (Dr. ) chaonia (vele 
exemplaren). Adres: Ph. A. van Goethem, Hoofd eener school, Dergen op Zoom. 


