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lugekomeu Boeken.
Op de Boerderij en Bij den Boschwachter door J a n L i g t h a r t en H. S c h e e p s t r a , geïllustreerd door C. J e t s e s ,
bij Welters, Groningen; elk gebonden 50 Cents.
Ze kosten werkelyk maar 50 cent. Ik heb het nog eens
nagekeken; maar 't is zoo. En toch zyn er heel veel ongekleurde plaatjes in, en nog 4 gekleurde in elk deeltje.
Begrijpe wie 't kan, dat zoo iets kan in ons iandje; want
het zijn allemaal nieuwe clichó's en de teekeningen van
Jetses zyn in één woord meesterlijk. Wel niet alle precies
nieuw wat enkele dieren betreft; je ziet er een pad uit
Brehm en nog een ander beest uit een ander boek in
overgeteekend; maar ze zyn ten minste na geteekend en
niet overgenomen, alias gegapt; neen, bij lange na niet;
compositie, tint en kleur van het plaatje zyn heelemaal
iets speciaals van den teekenaar en dat is een baas in zyn
vak, een kunstenaar durf ik zeggen, voor zoover ik er
verstand van heb, en daarom mag er by nader inzien gerust voluit C. Jetses of de initalon onder staan, al vond ik
dat in 't eerst niet volkomen fair van zoo'n knappe baas.
Behalve enkele dieren, vischjes en vogeltjes vooral, zyn
allo figuren mooi getroffen en mooi op 't plaatje gezet; er
zyn landschapjes met menschen en kinderen by, waar iedereen, groot en klein, met genoegen naar kyken zal. Wat in
deze boekjes voor kinderen van 8 a 9 jaar gegeven wordt,
is van de allerbeste kwaliteit. En de t e k s t . . . Ligthart en
Scheepstra zullen 't me hoop ik vergeven, als ik zeg dat
zy wat het artistieke van de behandehng betreft, Jetses
niet overal bygehouden hebben. Dat ware ook wat veel
geëischt. Er u veel goeds in den tekst en de kindertoon
is er ook meestal wel; hun dialoog is los en keurig, ook
wel eens artistiek, maar zoo nu en dan praat meester uit
kindermond; gelukkig niet al te vaak. Wie vroeg er ook
weer voor zyn jongens en meisjes van 7—9 jaar een boekje
over planten en dieren, dat als opwekking en inleiding kon
dienen tot de boekjes van Thysse en my ? Hier zyn er
twee, mooier, oorspronkeiyker, beter en goedkooper bestaan
er geene, en zullen er niet licht komen ook.
E. Hs.
Kern der Plantenkunde. vry bewerkt naar Prof. Warming's
Plantehvet door Dr. A. J. M. G a r j e a n n e , met 195 afbeeldingen. Noordhoff, Groningen. Gecartonneerd f 1.
Dit werk is een best repetitieboek voor hen, die een
examen in natuurkennis hebben te doen; 't is een gecondenseerd handboek vol figuren, al zyn 't dan ook meest
oude bekenden.
Er staat van alles in: systematiek, anatomie, physiologie
en biologie; door bekwame hand is met veel takt het meest
essentieele van elke dezer branches van de botanie uitgekozen en beknopt aangegeven. Daardoor is het dunkt my,
ook als legger voor de leerlingen van II.B.S. en gymnasium
heel goed bruikbaar; de leeraar evenwel moet er het leven
in brengen. Dit is trouwens ook het voordeel van den
bekwamen bewerker.
E. Hs.
Goedkoope Tuinbouw-bibliotheek, Zwolle, Tjeenk—Wilhnk,
f o.30 per nummer.
No. 1. Werkzaamlieden in den tuin, door B u d d e en

J. A. K o r s .

No. 2 en 3. De Struikvorm

W. R o o r m a n Dzn.

of Fruitteelt voor iedereen, door

No. 4. Bloemschikken en -Binden, door J. G. B a l l e g o .
No. 5. Snygroen, door W. L o d d e r .
Allemaal boekjes voor vakmenschen bestemd en voor
zoover ik er over oordeelen kan, goed en bevatteiyk
geschreven. No. 1 en 4 heb ik met plezier door gelezen.
Misschien wil onze medewerker B. Boon er by gelegenheid
hier nog wat over zeggen.
Uit het gebied der Natuurkunde, leesboek voor de hoogste
klassen der lagere school en voor herhalingsscholen door
Dr. Vitus Bruinsma, met afbeeldingen, 2 stukjes a 30 cents,
Noordhoff, Groningen.
Sommige dezer lesjes zyn in dialoog gesteld, andere
gewoon en goed verteld. De stof en de behandeling zyn
beide aantrekkelyk voor kinderen. Lesjes over de mekaniek
en de geschiedenis van de fiets, over luchtballons en ontploffingen, over stoommachines en electrisch licht lezen
alle kinderen gaarne. Het eerste deeltje is door de behandeling wel voor 10 a 11 jarigen geschikt, het tweede voor
wat oudere kinderen.
E. Hs.

NATUUR.

Valkeutactiek.
Van middag zag ik hier op 't terrein een uiterst merkwaardig drama afspelen tusschen een spreeuw en een
torenvalk. Op 't terrein hier wandelende zag ik eensklaps
een valk met oen spreeuw in zijne klauwen van het dak
neerstryken. Tot myn groote verbazing ging 't dier niet
op den grond zitten, doch streek op het water neer, waar
hy met uitgespreide vleugels op plaats nam (als een meeuw)
zy'n nog levende prooi onderdompelende, blijkbaar met het
doel de spreeuw te doeden. Eerst nadat ik in myne hande
klapte, vloog het in 't geheel niet schuwe dier — want ei
stonden verscheidene cadets naar te kyken — op. Is 't u
misschien wel eens meer ter oore gekomen dat roofvogels
op dergelyke wijze hun prooi doeden ?
Alkmaar.
J. MALLINEKIIOI:)T, cadet k. 1.1.
Bonte Zwarte Lgster.
Dit is nu al de tweede winter dat er telkens een vogel
in onzen tuin komt, die heel veel lijkt op eon lijster, maar
met een witte kraag, eenig wit boven aan de vleugels en
op de kop. De snavel is geel en de heele vorm van het
dier net zooals een lyster. Ik heb al eens gezocht in „Onze
Vogels" van Beukers, waar wel de beflyster in staat, maar
die is het niet. Zou u zoo vriendelyk willen zyn my eens
op te geven welke vogel dit is? Ik hoop u niet te veel
last te geven door myn onwetendheid en bedank u by
voorbaat als u my' hierop antwoorden wilt in De Levende
Natuur.
M. L. v. H.
Ongotwyfeld is uw vogel een zwarte lyster, die hier en
daar witte veeren heeft. Zulke gevallen zyn niet zeldzaam.
T.
Zwart Koodstaartje.
Als eene bydrage tot de biologie van Ruticilla titis kt.n
ik mededeelen dat ik 28 Mei 1895 te Enschedé vluchtige
jongen zag. Ik ben het volkomen met den heer Bernink
eens dat deze vogel in geheel Twente algemeen voorkomt.
Amsterdam.

A. VAN SWAEN.

Vroege ooievaar.
Donderdagochtend 23 Februari zag Ik boven de Scheveningsche Boschjes een ooievaar vliegen. Is dit niet zeer
vroeg? Ik dacht van wel en daarom heb ik gemeend u dit
te moeten melden.
Scheveningen, 24 Febr, 05.
A. C.
Ytactaeleren.
Welke handelaars verkoopen vischeieren zooals van
baars, snoek, pos, voorn, zeelt, karper, goudvisch, enz.
By partytjes van byv. plm. 50 en tegen matige prys
zouden er toch wel liefhebbers zyn die bestellingen deden.
By wien kan men levende Daphnia's, Cyclops, enz., voor
visch voedering bestellen.
J. W.
Aangeboden:
Eenige zwartwitte, zwarte en bruinwitte muizen, allen
mannetjes; eenige boschmuizen (Syliaticus), mannetjes, en
een paar jonge ratten (type C. van Crampt; zwart met
witte afteekening) voor de moest biedende of i n r u i l
tegen: dwergmuizen (aroicola). Gevraagd prysopgaaf van
deze en var. albino-muizen (vrouwtjes) per tien en per stuk.
Santpoort, Villa Henriëtte.
AIIENU L. HAOEDOOHN.
Terrarium
te koop gevraagd, dat in goeden staat verkeert, franco
Amsterdam te leveren, den prys van f 7 niet te boven gaande.
Teekeningen voor ons Tydschrift.
Het liefst hebben wy penteekeningen. Ge kunt met een
gewone pen werken en dan met O -L-inkt (vooral geen
blauwe inkt) op niet te ruw papier. Het is goed de teekeningen te maken op tweemaal of anderhalfmaal de gewenschte grootte.

