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Mevr. L. H. te A. Ons tijdschrift verschijnt in 't midden 
van de maand ; in de derde week meestal. Op uw „bloemen-
brief" komen wij in een volgend nommer terug. Stuur 
ons nog maar meer van die bloemenbrieven. Wat is eigen
lijk onwetenschappelijk? 

De Koebal. Hierbij zend ik u ter bezichtiging een 
haarbal uit de maag van een kalf, en twee Cladophora's, 
waarvan één doorgesneden. 

De haarbal ontving ik verleden Zaterdag en is afkomstig 
van een slager; 't is volgens diens verklaring een zeer 
groote. 

Bij vergelijking zult u zien, dat de Cladophora concen
trisch is en hol, de koebal niet. 

Ik heb geen gelegenheid gehad, de heer Bonnema te 
spreken, maar veronderstel, dat hij in op één na den 
laatsten zin bij vergissing koehal schreef en Cladophora 
bedoelde. 

Uit de herinnering, welke u van de bal uit Dokkum 
heeft behouden, zult u licht kunnen zien, of die een koebal 
was of niet. 

De niet doorgesneden bal bevat een kluitje veen, dat 
dikwijls in de spokeballen (Cladophora) wordt aangetroffen. 

Leeuwarden. G. GEERTS. 

Hiermede is de koebal-kwestie opgelost; de heer Geerts 
heeft er op de meest practische wijze een eind aan gemaakt 
en wij zijn zeer dankbaar voor zijn vriendelijkheid. Wie: 
een koebal en een Cladophora-bol bij elkander gezien 
heeft, behoeft geen oogenblik meer te twijfelen. De bal 
uit Dokkum kwam in alle opzichten overeen met de 
Cladophora ballen, die de heer Geerts ons nu toezendt. 

Peloriën. Een Linaria, als waarvan sprake is in de 
Levende Natuur No. 9 vond ik nooit. Wel tot tweemaal 
toe een soort van netel (doovenetel?), waarvan alle bloempjes 
gewoon waren, maar die aan den top een geheel regelmatig 
bloempje droeg met een vijfdeelige, radvormige bloem-
kroon, de tweede maal zond ik het aan Prof. Oudemans 
op, die bedankte voor de toezending, maar er geene 
bijzonderheden over terugschreef, 

Groningen. P. S. L. VAN DEINSE. 

J. P. II'. tt Middelburg. Dat u de planten en dieren, 
waarover u leest, zelf wilt zien en vangen is zeer te prijzen, 
maar u moet er mee tevreden zijn, dat op Walcheren nu 
maar eenmaal niet alles te vinden is. De Walchersche 
plantenwereld is anders niet te versmaden, zie maar eens 
uit naar Orchideeën. Strekken uw excursies zich wel ver 
genoeg uit ? Dat uw vogels zoo verschillen van die men 
in Holland vindt, is mij nooit gebleken. Toen ik de 
laatste maal in Middelburg was, zongen in het plantsoen 
bij de Koepoort een tjiftjaf, het gekraagde roodstaartje, 
een merel, tout comme chez nous. Overigens zult u over 
zeemeeuwen en krabben en „goarinet" in de tweede 
jaargang wel het een eiv ander te lezen krijgen. De 
zeldzame „puut" uit afl. 10 zult u op Walcheren wel 
tevergeefs zoeken, maar eendenmossels zult ge er genoeg 
kunnen krijgen. 

En nu wilt u uw aquarium in een terrarium veranderen. 
Dat gaat gemakkelijk genoeg, maak maar een deksel er 
bovenop en klaar zijt ge. Een enkele glasplaat is al vol
doende ; als dan het terrarium van binnen beslaat, licht 
ge die maar even op, of u legt er een paar latjes onder. 

Voor een vijvertje erin vindt u een heel bruikbare aan
wijzing in ons volgend nummer. 

Als wij anders slöjdles kregen zooals u, en graag knut
selden, dan maakten we zelf een nieuw terrarium. En'als onze 
papa zoo'n groote vulkachel dag en nacht kon stoken, 
dan verzochten we hem om een extra bijlage boven die 
stuiver in de week, waar we al zoo zuinig mee huishouden, 

dat we na aankoop van pennen, potlooden, griffels, schrif
ten enz. nog veertig cent in een winter overhouden. 

Schrijf ons nog eens; we hebben uw brief met zeer 
veel genoegen gelezen, 

Wilgeboomen. Mij is geleerd, dat boomen, waarvan 
een schorsring is weggenomen, na een kort, kwijnend leven 
moesten sterven, omdat zij geen nieuwe wortels konden 
vormen. Dit geldt niet voor den Oleander. Nu zag ik 
eenigen tijd geleden eenige knotwilgen, waarvan de schors 
geheel en al was verwijderd en naar men mij vertelde, 
hadden deze boomen al vele, ongeveer tien jaren zoo 
gestaan, steeds groeiende. Uitsteeksels bij den grond 
waren er niet, zoodat hierdoor geene stoffen konden wor
den toegevoerd. De buitenste houtlaag was dor en dood. 
Zij staan niet in de nabijheid van een sloot of plas. 

Is het misschien met den knotwilg evenzoo als met 
den Oleander, dat de wegen van vervoer door het hout gaan ? 

Warfhuizen. J. DIJKHUIS JR. 

Misschien kan het artikel op blz. 145 van dit tijdschrift 
u helpen, om deze schijnbare abnormaliteit te verklaren. 
Evengoed als de vlierstruik zijn wortels door het verteerde 
molm van de vergane wilgestam tot in de aarde zendt. 
kunnen ook de nog levende takken eigen wortels voort
brengen, om uit de grond het noodige voedsel te halen, 
dat de stervende stam hun niet meer toevoert, 

P. J. L.. te Nijverdal. De bedoelde uitgever had er 
niet veel zin in, om op uw voorstel in te gaan, maar 
zooals u uit afl. 5 blz. 94 weten kunt, waren wij al in de 
weer, om ons tijdschrift ook met gekleurde platen te 
illustreeren. De werkzaamheden daarvoor zijn nu zoover 
gevorderd, dat wij ze u voor de volgende jaargang beloven 
kunnen, en mooie ook. Meer hierover komt in de vol
gende aflevering, 

M. H. v. d. V. te E. Wij zullen gaarne kennis nemen 
van uw opstel, 

G. S. de C, Bloemendaal. Er worden hier in Amster
dam zeer goede en goedkoope aquaria en terraria geleverd 
door de heer F, Pieters, hoofdoppasser in 't Aquarium 
van N, A, M. en door de firma Merkelbach. Voor de 
helft van de prijs, die u noemt, kunt u een ruim, stevig 
en fraai afgewerkt aquarium krijgen; als wij ons niet 
vergissen levert MerAelbach ze al v a n / " 8.50 af. In ver
band hiermede achten wij het niet wenschelijk op uw 
voorstel in te gaan; wij brengen intusschen hulde aan 
uwe uitstekende bedoelingen. 

C. R. te A. en P. F. Ie 'sGnwenhage. Uw interessante 
bijdragen kunnen, jammer genoeg, in deze aflevering geen 
plaats vinden en ook niet in het Februari-nommer, waar
van veel ruimte door Inhoud en Register in beslag zal 
worden genomen. Voor de andere stukken, die de heer 
F. belooft, houden wij ons zeer aanbevolen. 

Gevraagd. Correspondentie met keververzamelaars uit 
Limburg en Gelderland ten einde te kunnen ruilen. 

's Gravenhage. H. A. VAN BAAK. 
Mauritskade 11. 

Aangeboden, Een fraaie, goed onderhouden verza
meling van uitgeblazen vogeleieren, benevens opgezette 
vogels, schelpen enz, 

Arnhem. M, J. VAN TUYLL v. S. 
Jansbuitensingel 34. 

Aangeboden. Vruchten met rijpe zaden van Wolfskers 
(Atropa Belladona) in 't wild gevonden in de omstreken 
van Wageningen (zomer 1896). 

Wageningen. W. VERSLUVS WZN. 


