
'--- 192 -

BOEKBESPREKING.

DIERENLEVEN IN DE WILDER~IS.

Van mijn boekhandelaar kreeg ik toegezonden een boek, dat ik met de grootste belan gs tellin g
gele zen heb en dat ik den lezer s va n dit tijd schrift wil aan bev el en . " Diere nleve n in de wilderni s", zoo
heet het boek. ~et is geschre ve n door den Amerikaanseh en natuurvor sch er WILLIAlIl LONG. Daa r de
sch et sen boei end geschreve n zijn en de Hollandsch e vertalin g ui ter s t ve rzo rgd is, laat het boe k zic h
aan gen aam lezen. Bovendien verhoogen de illu strati es van ee n kun st ena ar en di er en kenne r teven s , zeer
de aantrekk elijkheid van het werkj e . - In dit boek is een man aan 't woord , die , lev en de in de onmetelijke
wouden van Noord-Am er ika , het zieleleven en de gewoo nte n der di er en , die hij op zijn pad tegenk wa m,
of d ie hij onge merkt be spiedde, heeft tra chten te door gr ondcn .

In de geschiedenis van ' t eigenwijze hertje geeft de schrijve r den lezer s ee n idee, hoe ge hoo rzaa m
heid aan de moeder het hoofdgeb od is voor de jonge dieren. will en zij niet ondergaa n in den feil en stri jd
om het bestaan.

In de schets van den Vischarend, des te interessanter wijl deze vogel aan onze kust en veelvuld ig
voorkomt, maken wij kennis met de pedagogische tal enten van dien s ympathieke n roofv ogel. ' Meni g
ouder, die zijn kinderen in den grond bederft do or ze 't lev en al te gemakkelijk te mak en zo u van
Ismaques (den Indiaansehen naam, waaronder hij telkens genoemd wordt) veel kunn en ops te ken, tenminste
als hij hem met die belangstelling in zijn opvoedingswerk wil gades laan, waarvan W . LONG ons een
voorbeeld geeft . I

De twee volgende schetsen zijn al s een heilzaam g eneesmiddel voor de pessimisten onze r sa me n
leving bedoeld .

In ,, 't vroolijke lev en" vertelt de schrijver op zijn aparte s make lijke wij ze , hoe alles in de vrije
natuur tintelt van levenslust: Alles heeft er volgens LONG pleizier. De moeders , die haar kind er en
onderricht geven ;. de leerlingen van de boschschool niet 't minst ; de for ell en , di e in de stroomvers nel 
lingen van de klat erende beek hun krachten oefene n en zich verm ak en door de schuimklodders uit elkaa r
te slaan ; het hert, dat nagezet wordt door honden en al s ee n pijl voo rtsc hie t door ' t kreupelh out, ove r
bo omstammen, ove r rotsachtige en moerassi ge gronden en gecn a ngst kent, maar we l het ge notvol besef
heeft van de kracht zijner fijn e hoeven, waardoor hij reed s honderd maal aan zijn vervol ger s ont komen
is; de patrij sj es, die door even stil te liggen één worden met den bosch gro nd en door hun kleur bevei ligd
zijn voor den arend , die op zijn br eed e wieken door de lucht zweeft.

Zor gen voor : de toekom st kennen de di er en ha ast niet. Die mak en ons, men sch en , het leven 'dikwij ls
zoo zw aar en zoo bitter. Zijn wij niet te zwaa rti llend , vra gen wij ons a f onde r 't lezen.

" Hoe de dieren sterven ." Da arm ee besluit -de schrijver zijn werkje. Hij is tot de co nc lus ie ge ko me n,
dat zij over ' t a lgem een een zachten dood hebben: Vel e di er en st er ven na ,een pretti g leven aa n ve rva l
va n krachten. Zij slapen in om niet meer te ontwaken. Zij, di e ten pr ooi va llen aa n ee n roofdi er , ve r
liezen s poed ig hun bewustzijn , daar zij ge woonlijk op hun ge voe ligst plek worden aan gegr ep cn . En dan
wijst de schrijver en op, dat wij de pijn der dieren niet moet en ove rsc ha tte n cn vooral niet moet en
vergelijken . bij hetgeen wij, fijner besnaarde wezens, in dezelfde o ms ta nd ig hede n zo ude n onde rvinde n.

Mocht ik bij enkelen door de ze bespreking de lust tot lezen hebben opg ewe kt, dan ac ht ik me
rijkelijk beloond voor mijn moeite.

H. SCHROO JR.
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