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sche bosch), Doorwerth, Wageningsche berg, Kuilenburg 
(Spoel), Apeldoorn, Harderwijk. Deventer, Kampen, Zalk. 
Velsen, Overveen, Bloemendaal, Haarlem. Noordwyk, Vogelen
zang, Katwy'k, Leidon, Scheveningen, Delft, Westland, Voorne. 

P. pilosa Willd. Alleen bekend van Deventer (Pothoofd). 
P recta L. Alleen bekend van den St. Pietorsberg en 

Maastricht. 
P. canesens Bess. Alleen gevonden by Buurlo en Voorst 

(Klarenbeek). 
P. imlinata vill. var. virescens Boiss. Gevonden by Neder-

weert, Amersfoort en Deventer (Pothoofd). 
P. argenten L. Op open en bebouwden zandgrond. Valken

burg, Gennep, Blerik, Hamert. .sBosch, Vught, Hintham, 
Vlymen, Breda. Nymegen, Wageningen (Wagen, berg. Grebbe), 
Terborg, Hoog Soeren, Epe, Harderwyk. Amersfoort, Zeist, 
de Bilt. Deventer (Pothoofd), Kampen, Heemse, Koevorden, 
Meppel. Friesland (woudstreek). Texel, Kallantsoog, Petten, 
Heilo, Alkmaar, Breesaap, Bloemendaal, Kennemerduinen, 
Abcoude, Muiderberg, Laren, Hilversum. Noordwyk, Katwyk, 
Leiden, 's Hage, Scheveningen, Wassenaar, Westland. Hulst, 
Koewacht. 

7. Com a rum. 
C. palmtre. Op moerassige plaatsen, aan slootkanten, 

vooral in veenstreken, algemeen en overal. 

8. Fragaria . 
F. elatior Ehrh. Op beschaduwde plaatsen. St. Pietorsberg. 

Oudenbosch. Ulenpas. Oene, Harderwyk (Hulshorst). Soeter-
woude (Kronestein), Walcheren (ter Boede), Sas van Gent. 

F. vesca L. Op beschaduwde grazige plaatsen, aan heggen. 
Limburg (alg.). Vucht, St. Michielsgestel, Boxtel, Breda. 
Nymegen, Ulenpas, Zutphen, Winterswijk, Nunspeet.Harder-
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Vrlendeu van Allerlei Slag. I . Uit 't Engelsch van 
M a r y B a m f o r d . Naverteld doer N e l l y . Geïllu-

steerd door J a n v a n O o r t . Amsterdam S. L. v a n 
L o o y . 

Jutt'. Bamfort, de schrijfster, kennen we niet, maar Nelly, 
de navertelster en Jan van Oort den teekenaar zoo veel te 
beter, hun namen zyn zelf reeds een aanbeveling voor dit 
kinderbookje. Een kinderboekje wil het wezen, getuige de 
sprekende diertjes; bijen, wespen, kikkers, slakken, die 
hier net praten als kinderen, en meestal heel aardig en 
werkelyk kinderiyk hun levenshistorie vertellen; zoo nu 
en dan echter gaan do styi en de inhoud veel te hoog voor 
kinderen, althans voor zulke, die nog smaak zullen vinden 
in kinderiyk sprekende dieren. In een boekje als dit 
moest, dunkt my, alleen sprake kunnen wezen van dieren, 
die de kinderen eiken dag om zich heen zien en die ze 
door zoo'n boekje beter leeren begrijpen en innig liefhebben; 
't is voldoende als 't hun leert, dat dieren ook gevoel 
hebben. 

Kinderen, die al wat hebben aan mededeelingen, hoe 
interessant ook, omtrent vlinders van Jamaica, krabben van 
Ceylon en torren van Haïti, vinden de rest te flauw. 

De I achter den hoofdtitel, wyst er op dat dit boekje een 
begin is van een serie, daarom zeg ik dit alles er by', want 
schade doen die mededeelingen niet, al zie ik 't nut er niet 
van in. Werd my een raad gevraagd voor de volgende deel
tjes der serie, dan zou ik dit antwoorden: 

Nelly en Jan van Oort zyn beiden minstens zoo knap in 
Natuurlyke Historie als Miss Bamford. Nelly zou veel beter 
hebben geschreven als ze oorspronkeiyk was geweest; dan 
waren stellig (om verschillende redenen) de zinnen op blz. 
13, 4de r. v. o. en blz. 18, r. 11 v. b. voor dit boekje niet 
zoo uit haar pen gevloeid. Jan van Oort zou een oorspron
kelijk boekje met meer pleizier hebben aangepakt. We hebben 
al zoo veel van dat vertaalde goedje, dat heeft de natuur-
liefhebbery in ons land jaren lang neergedrukt; en zelfs 
een vry onschuldig boekje, als dit, doet veel minder goed 
aan de waardeering der natuur, dan de vertalers denken. 
't Vertaalde past meest zoo slecht voor ons landje, getuige 
ook weer in dit boekje, de verzamelende jongen, die een 
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wijk. Utrecht, de Bilt, Zeist, Bunnik, Zuilen, Ameliswaard, 
Maarsen. Twello, Delden, Heino, Hengelo, Oldenzaal, Kampen, 
Steenwijkerwold, Weerdinge. Haren, Gerecht. Franeker, 
Giekerk, Cornjum. aan den duinkant in Holland en Zeeland, 
Hilversum, Amsterdam. 

9. Rubus. 
R. idaeus L. In bosschen en kreupelhout. Limburg (vry 

alg.). Eindhoven, Breda, Oudenbosch. Nymegen (Ubbergen, 
Beek), Doorwerth, Wolfhezen, Lochem, Winterswyk, Eiber
gen, Terborg, Zutphen, het Leo, Harderwijk (Hulshorst, 
Kierden). Veenendaal, Doorn, Leersum, Oud-Leusden, Amers
foort. Deventer, Heino, Twikkel, Delden, Zwolle, Steen
wy'kerwold. Zwindoren, Weerdinge, Odoorn. Groningen. 
Gerecht. Giekerk, Bei-gum, Wolvega, Teridsert. Haarlemmer
hout, Hilversum. Haagsche bosch, Wassenaar. Walcheren. 

R. caesius L. In heggen, kreupelhout, aan sloot- en akker-
kanten. Algemeen en overal. 

R, fruticosus L. In bosschen, heggen enz. Algemeen en 
overal. 

10. S p i r a e a . 
S. Ulmaria L. Moerassige graslanden, aan slootkanten. 

Algemeen en overal. 
S. salicifolia L. Op beschaduwde, vochtige plaatsen. Vught, 

Heeze, Breda. Nymegen (Ubbergen, Meerwyk, Plasmolen), 
Arnhem, Oorsprong, Brummen, Apeldoorn, Harderwyk (Huls
horst), Nykerk. Deventer, Zwolle, Steenwyk, Giethoorn. 
Coevorden, Dalen, Assen, Haren. Oudkerk, Olterterp, Wyk-
aan-Zee. Delft. Walcheren, Zeeuwsch Vlaanderen. 

S. Filipendula L. Gevonden by Nymegen, aan de Lek 
tusschen Wyk-by-Duurstede en Schalkwyk en by Maars-
bergen. H. HEUKELS. 

Prometheus vangt op een Sassefrasstruik n.b. Er mocht wel 
overal by staan „'t gebeurt in Amerika". 

De vertaalster moest met een volgend nummer van de 
serie te beginnen, gewoon weg schryfster worden, dat kan 
ze best; daarby nog veel lager by den grond en by huis 
biyven, dan in No. 1 al is beproefd; dan, alle uitheemsche 
dieren en planten weg laten, en geen noten aan den voet 
der bladzijden geven; dat vinden de meeste kinderen erg 
onpleizierig; dat de vertaalster ze noodig oordeelt, is al op 
zich zelf een veeg teeken in een boek voor kleine kinderen. 

En toch, al had ik in 't belang van de kinderen de boekjes 
heel anders gewenscht, ik zou me geen oogenblik bedenken 
ze myn eigen kinderen ter lezing te geven; kwaad is er 
niet by'; maar, waar de namen van Nelly en J. van Oort 
op een titelblad voorkomen, daar moest 't boek beter, 
mooier en meer Nederlandsch zyn. H. 

1>« NedorlundHcho Entomologischo Verecnigiug 
Cieid op '2'2 Januari weer haar wintervergadering, ditmaal 
te Amsterdam. Wie wil weten, wat er op die vergadering 
al zoo behandeld is, zal het verslag in het Tydschrift der 
vereeniging moeten afwachten. Hier wil ik alleen vertellen, 
wat ik zelf had meegebracht. Het zal belangstellenden een 
denkbeeld kunnen geven, welke onderwerpen op dergeiyke 
byeenkomsten aan de orde komen. 

1. In het voorjaar van 1897 verzamelde ik by Amers
foort 57 rietgallen van de vlieg Lipara lucens en deed die 
in een flesch. In den loop van het voorjaar is die flesch 
myn .jachtveld geweest, waar ik tal van insecten heb buit
gemaakt, niet alleen de vliegen zelf, maar ook haar para
sieten en toevallige bewoners harer gallen. Den heelen buit 
had ik in de doos, die ik liet rondgaan, tentoongesteld en 
wel i n d e t y d s o r d e d e r v a n g s t e n . Aardig is het, 
dat het verschynen van Lipara luams zelf voorafgegaan 
wordt door dat van een stoet van andere insecten, — dat 
zy dan vergezeld van andere steeds talryker voorkomt, — 
daai na weer zeldzamer wordt en allengs verdwynt, om ten 
laatste nog door een grooten troep vliegjes, wespjes enz. 
gevolgd te worden. De heele opbrengst der 57 gallen bestaat 
uit wel een paar honderd insecten, waarby nog geen '25 
exemplaren van Lipara lucens. Dit geeft weer eens een 
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•e Vragen en Korte Mededeelingen. 


