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potente onderzoekers, én met aparte overzichten van de verschillende stalen. Mooie afbeel
dingen vergemakkelijken het overzicht. Het artikel begint zoo mooi en waar aldus: «In de 
menschenwereld is moord de ernstigste van alle misdaden. En er zijn vele omstandigheden 
waaronder het dooden van vrijlevende dieren zóó brooddronken, zóó weerzinwekkend en zoo 
totaal onbegrijpelijk is, dat de handeling gelijk staat met «moord». 

En ook is moord op een dier, wanneer men het alles ontneemt, waardoor het alleen kan 
bestaan, als geen enkele noodzakelijke cultuureiseh dit gebood. Waar is toch 's menschen zoo 
op den voorgrond geplaatst verstand, of zijn gevoel voor proporties, dat niet ieder mensch 
de monstrueuse immoreele scheefheid van redeneering en handeling inziet, wanneer de mensch 
aldus de dieren uitroeit! Indien een groot kunstwerk door vandalen vernield wordt, dan is 
het intelligente deel van de menschheid tot in haar diepste innerlijk verontwaardigd, zelfs 
indien 's menschen hand of genie de ramp wel weer herstellen kan. Heden ten dage wordt 
de groote Indische Neushoorn, een van de zeldzaamste wonderwerken der natuur, door de 
mensch uitgeroeid, en zelfs het Indische en Engelsche volk kijkt daarbij met een onverschil
ligheid toe die ieder denkend menscb moet doen verbleeken; en even onverschillig kijken die 
menschen bij het totale uitroeien van de schitterendste faisanlen en glanshoenders, die door 
iedereen als natuurwonderen worden aangestaard (hetgeen van den neushoorn helaas niet 
waar is nog). Natuurlijk zijn er onder de Engelschen een aantal sportmenschen en verschil
lende zoölogen, die het weggaan dier dieren betreuren; maar zij vormen niet één tiende van 
één procent van menschen die het zich allen moesten aantrekken. 

In de musea staan we in bewondering en verbazing voor de fossiele skeletten van 
Megatherium, en de geleerden worstelen om het verleden te ontsluieren in denzelfden tijd 
waarin de evengroote en wondere Indische neushoorn nltgewischl wordt uit de lijst der nog 
levende dieren. We staan de fossiele schilden van de reuzenschildpad (Collosochelys atlas) te 
bewonderen terwijl de laatste vertegenwoordigers van de reusachtige landschildpadden in de 
Galapagos-eilanden en de Seychellen worden uitgeroeid om hun olie en vleesch». 

«De uitroeiing die thans door de heele wereld plaats vindt, is een afschuwelijke gebeurtenis; 
zij is niel alleen nadeelig voor de wereldeconomie, maar ook een schande en schaamte voor 
het geciviliseerde gedeelte van het menschdom». 

Gelukkig zijn er thans enkelen, waarvan Dr. Floericke hel volgende opmerkt; «De ver
standige gedachte is bij hen opgekomen dat een in zijn bestaan gevaarloopend levend wezen 
om het dier zélf moet beschermd worden eu dal de door een of ander dier benadeelde, ver-
yoedimj kan krijgen öf een offer moet brengen aan »het algemeen». 

Dordrecht. P, J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Musschen en Keien. — In hel lijdvak 10—27 April j.1., te Hdvre en Duinkerken zijnde met 
een lading rijst, welke daar gelost moest worden, is het mij opgevallen, dat in genoemde 
plaatsen, onze bekende musschen zoo goed als niet aanwezig zijn. Te Hüvre heb ik ze in 
't geheel niel gezien en te Duinkerken drie stuks. 

Hier in Amsterdam zijn steeds heele zwermen musschen bij de hand op zulke graansche-
pen, en zoo bij deze en gene eens vragend naar de oorzaak hiervan, kon niemand mij goed 
antwoord geven. Indien er musschen waren, zouden ze zeker wel op zulk oen overvloed van 
voedsel afkomen, en waar ik ook geweest ben, overal heb ik de musschen in groote getale 
aangetroffen, behalve HAvre en Duinkerken. Wat kan hiervan de oorzaak zijn '? 

(Ik weet het niet. Worden ze er ook geschoten of in nelten gevangen en evenals te Parijs 
als „pinsons" geconsumeerd '? H.) 

Ook trof het mij, dat aan hel strand te Havre geen zand aanspoelt, doch kiezelsleenen, 
ook hier grint genoemd. Hel wordt voor wegverharding gebruikt, er waren steenen onder, 
die op 'l oog enkele kilogrammen gewicht hadden. De aangespoelde hoeveelheid grint laat 
zich eenigszins schatten door oen rij badkoetsjes, die hel vorige seizoen zoo laag mogelijk 
waren opgetrokken en thans tot op halve hoogte in hel grint stonden; en een massa werk
lieden waren bezig, ze uit deze positie te bevrijden. 

Duinkerken heeft echter prachtig duinzand op hel strand. (Er zal daar denkelijk een 
grintbank in zee liggen, dwars op de richting van de getijslroom. H.) 

Amsterdam. H. C, v. D. POLS. 

Een mooie kaart van Zuid-Limburg en omgeving. — De schaal is 1 :50000. Bosch en Heide 
zijn getint; de grens ook. Een alphabetisch register is op de achterzijde gedrukt. 

Doordat het aangrenzend gedeelte van België en Duitschland mee in kaart is gebracht, zal 
deze Sleeswijk's Kaart voor fietsers en wandelaars, die een eindje den kant van Visé op willen, 
of het land van Herve door of naar Akens omgeving, van grooten dienst kunnen zijn. De af
standen zijn in K. M. aangegeven, dus ook automobilisten is deze kaart van nut. De prijs, 
50 cent, is ongetwijfeld zeer laag. H, 


