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geen oogenblik, deze zijne vondst in de Entomolo¬ 

gische Berichten wereldkundig te maken. Ook voor 

mijn hierboven genoemd werk zijn zij mij van groote waarde. 

RAY’S (eigenlijk dus WlLLUGHBY’S) Method us Insec- 

torum verscheen reeds in 1705 en 1708. 

Arnhem. A. C. OUDEMANS. 

Een wolk van rupsen* 

De heerj. S. VAN BRUMMEN, Emmastraat 69 a, Arnhem, 

deelde mij heden het volgende mede. 

„Het zal een 30 jaren geleden zijn, toen ik mij bij een 

boer achter den Pinkenberg1) bevond. Het was een schit¬ 

terende avond met vlekkeloozen hemel. Ineens zagen wij 

beiden een wolkje van zeer zonderlingen vorm en kleur een 

heuveltje in de verte overtrekken. Wij beiden stonden ver¬ 

baasd, keken elkander aan ; toen bezagen wij nog eens den 

vlekkeloozen hemel om ons ervan te overtuigen, dat er werkelijk 

geen wolkje aan de lucht was. Toen het wolkje over den 

heuveltop was, stortte het plotseling neer. En toen wij er heen 

waren gegaan, om te kijken, wat er gevallen was, vonden 

wij duizenden rupsen”. 

Op mijne vragen kreeg ik nog ten antwoord, dat de rupsen 

onbehaard en groen waren, en overlangs een paar rood¬ 

achtige streepen vertoonden. De massa was zoo groot, dat 

de boer haar op wel 10 karrevrachten schatte. De wolk draaide 

niet in de rondte. 

Mij werd gevraagd, welke verklaring ik daarvan geven 

kon. Ik heb gemeend, de volgende te moeten geven. Een 

windhoos streek over een dennenbosch, dat aangetast was 

door de dennenrups. Zij zoog alle rupsen (en zeer waarschijnlijk 

ook ander materiaal) van de boomen af; onderweg in kracht 

verliezend, verloor de hoos al het zwaardere materiaal; al¬ 

leen de rupsen bleven over. De wolk naderde, naar gelang 

van de vermindering van de kracht van de hoos, steeds 

meer de aarde, werd toen nog even over den heuvel gezet 

en stortte toen neer. 

Arnhem, 13 Juli 1925. A. C. OUDEMANS. 

1) Achter Rosendaal, en ten N. W. van den weg van Velp naar Beekhuizen. ... O. 


