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»Het tapijt van kilometers lengte, de beide keeren
waargenomen, kan ook wel breeder dan 30 M. geweest zijn,

kan wel 100 of meer M. breed geweest zijn. De spinnetjes

waren zeer jong, hoogstens 12 uur oud
;
ze hingen aan de

draden, zoodat hun buikzijde zichtbaar was. Ze waren in

voortdurende beweging, krioelden. De milliarden waren als

door een groote deken toegedekt. De kemphanen, gruto’s,

kievitten en snippen, die in die lage landen veel voorkomen,

zoomede de wilde ganzen, zullen er wel voor gezorgd hebben,

dat van een spinnenplaag later niets gemerkt werd. Het

verschijnsel is daar zeer gewoon. De streek is eenzaam. Het

gras wordt uitsluitend gehooid. Vee zoude de webben ver-

trapt hebben
;

reden, waarom men ze in beweide landen

niet ziet. Hoe lang de webben blijven liggen, weet ik niet.

De webben liggen er bij elk weer. Ik zag ze zoowel bij

bewolkt als bij zonnig weer. Winderig is het daar altijd.

Het was Mei of Juni + 1911. Ik heb de webben wel meer

dan 2 keer gezien, ook wel kletsnat van de dauw, of van

avondnevel
;
alsdan waren er geen spinnetjes te zien.”

Uit een en ander valt op te maken, dat van „zwermen”

hier geen sprake is
;
maar als er, op het oogenblik, dat de

spinnetjes hunne draden vervaardigden een ietwat sterke

wind geheerscht had, dan zouden zeer vermoedelijk wel

ettelijke draden met de spinnetjes door de lucht gezweefd

hebben.

Arnhem. A. C. OUDEMANS.

Goed nieuws voor de Nederlandsche Coleopterologen.

In No. 116 der E n t o m. B e r. van 1 Nov. 1920 werd

eene bekendmaking afgedrukt van den Secretaris van de

Hollandse he Maatschappij der Wetenschap-
pen, aangaande de Bate uit het Pieter Langer-
huizen Lambertuszoo n-F o n d s. Deze Bate, groot

ongeveer f4500.— ,
werd voor 1921 bestemd ter bevordering

van de studie der Dierkunde. De eischen, waaraan de aan-

vragen voor genoemde Bate moeten voldoen, werden mede
bekend gemaakt.
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Zoodra beslist was, dat de Dierkunde dit jaar het bevoor-

rechte vak zoude zijn, rijpte bij mij het plan, te trachten,

de Bate te verwerven ten behoeve van de uitgave van het

in M. S. toen nagenoeg reeds geheel gereedliggende Sup-

plement op het werk van ons Eerelid Dr. Everts : Cole-
optera Neerlandica.

Ik zal er niet over uitwijden, hoe wenschelijk het is,

dit Supplement gedrukt te krijgen, noch, hoe de kans

daarop, van wege de geweldig hoog gerezen drukkosten,

nagenoeg nihil was
;
de heer EVERTS zelf had zijn wensch,

zijn geesteskind tot uitgave te zien geraken, al lang naar

de ,,pia vota” verwezen. Doch nu was er misschien eene

mogelijkheid ! En het is mij een groot genoegen, te kunnen

mededeelen, dat die mogelijkheid werkelijkheid geworden is.

De aanvrage, door ondergeteekende en Prof. Max WEBER,

die direct bereid gevonden werd, het plan krachtdadig te

steunen, als leden der Hollandsche Maatschappij ingediend,

heeft volledig succes gehad. Op voorstel der voor het doel

ingestelde Commissie is onlangs op de jaarvergadering der

Maatschappij besloten, de Bate voor de uitgave van het

genoemde Supplement te bestemmen. De firma MartinüS

Nijhoff te ’s Gravenhage, die -ook het werk zelf uitgaf, heeft

zich bereid verklaard, ook het Supplement uit te geven,

zoodat de uitgave verzekerd is.

Wij mogen zoowel onzen Everts als de Nederlandsche

Coleopterologen met dezen uitslag gelukwenschen.

Schovenhorst, Putten, Juni 1921. J. Th. OUDEMANS.
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