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vruchtbare bodem en de gunstige standplaats hebben hier wel hun invloed doen gelden; 
ik heb langs de rivieren ook wel engelwortels gezien van over de vier meter. Het springzaad 
staat bij Hardinxveld veel in de griend tusschen het kanaal van Steenenhoek en de Merwe-
dedijk, daar groeit ook de gevlekte doovenetel in grooten overvloed, allebei echt aan-
komelingcn langs de groote rivier. T. 

Vogelbescherming in Nederiandsch Indië. — Naar aanleiding van het in een onzer vorige 
afleveringen afgedrukte rapport omtrent de bescherming der vogels in Nederiandsch Indië 
heeft thans de Gouverneur Generaal een ordonnantie uitgevaardigd, die wij hieronder 
laten volgen: 

Art. 1. De uitvoer van kroonduiven (Goura-soorten) en paradijsvogels (Paradeseidae) 
en van veeren, huiden en andere lichaamsdeelen daarvan uit Nederiandsch Indië is ver
boden, behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 dezer ordonnantie. 

Art. 2. Deze uitvoer is voltooid, wanneer de vogels, veeren, huiden of andere lichaams
deelen met bestemming voor een plaats buiten Nederlandsch-Indië den vasten wal hebben 
verlaten. 

Art. 3. Het in artikel 1 omschreven verbod is niet van toepassing op den uitvoer van 
zoogenaamde gele paradijsvogels (Paradisea apoda en P. minor) en van veeren, huiden 
of andere lichaamsdeelen daarvan. 

Art. 4. De Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel kan voor wetenschappelijke 
en opvoedkundige doeleinden van het in artikel 1 omschreven verbod ontheffing verleenen. 

Art. 5. Overtreding van het in artikel 1 omschreven verbod wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

Het strafbaar feit bedoeld in artikel r van deze ordonnantie wordt als overtreding be
schouwd. 

Het vaartuig, met den daartoe behoorenden inventaris en het voorwerp of de voorwerpen 
waarmee de overtreding gepleegd is, kunnen worden in beslag genomen en, bij veroordee-
lend vonnis, voor zoo ver zij den veroordeelde in eigendom toebehooren worden verbeurd 
verklaard. 

Het is voor de commissie een groote voldoening dat haar advies zoo geheel en al en zoo 
spoedig is gevolgd. Dit is het loon voor gematigdheid en wetenschappelijk inzicht. Onze 
dames kunnen zich nu met een gerust geweten (tenminste ten opzichte van geschreven 
wet en recht)'tooien met de pluimen van de gele paradijsvogels. Verwarring en misbruik 
zijn buitengesloten, want de ordonnantie vermeldt de vogels en hun familie bij hun weten
schappelijke namen. Een gele vogel, die door den volksmond wel aangeduid zou kunnen 
worden als „gele paradijsvogel" valt buiten de wet, zoodra hij niet Paradisea apoda of 
Paradisea minor is. 

Nu blijft er nog één kwestie over. De commissie was er niet gerust op, of het schieten 
van die twee gele paradijsvogels ten bate van den veerenhandel wel zou kunnen voort
duren zonder gevaar voor uitroeiing of belangrijke vermindering van de beide soorten. 
Zij had daarom in overweging gegeven, deze zaak in studie te nemen. Zoo heel eenvoudig 
gaat dat niet. Eigenlijk zou er een wetenschappelijke expeditie voor moeten worden ge
zonden naar Nieuw Guiné om daar de levensgewoonten en de voortplanting van die para
dijsvogels uitvoerig te bestudeeren op de plaats zelve, dus zoo iets als de wetenschappelijke 
expeditie, die de Zoological Society van New. York naar Britsch Guyana zond onder Beebe 
en waar van deze zoo'n aantrekkelijk en leerzaam relaas heeft geschreven. Onze regeering 
met haar tragi-comischen geldnood kan daar voorloopig niet aan denken. Maar er komen 
misschien betere dagen en wellicht kunnen dezelfde mannen, die nu al sinds vele jaren 
met zoo warme belangstelling en grondige kennis de zaak der Nederiandsch Indische 
vogels behartigen het nog eens zoover brengen, dat Regeering, Koloniaal Instituut, Aard
rijkskundig genootschap en verdere belangstellenden eens zoo'n Natuurhistorisch labo
ratorium in de wildernis tot stand brengen. Wij zouden dat in meer dan een opzicht toe
juichen. JAC. P. T H . 


