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neemt voor tydige kennisgeving van de eerst volgende 
vergadering te zullen zorgen. 

J. A. J. M. VAN WATERSCHOOT VAN DER GEACHT, 
Secretaris. 

Amsterdamsche Entomologlsclie Clnb. 
Vergadering op Zaterdag 24 Februari, des avonds te 8 uur, 

in Zeemanshoop, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. 
O u d e m a n s . Aanwezig 16 leden. 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt den 
heer Dr. Mac G i l l a v r y , die als lid is toegetreden. Tevens 
doet hij dit den rtefT heer G a r j e a n n e , die, thans te Amster
dam gevestigd, voor het eerst de vergadering bijwoont. 

De heer De M e y e r e stelt ter bezichtiging een aantal 
merkwaardig gevormde exotische Diptera, afkomstig uit de 
verzameling van den onlangs overleden heer v a n dei-
W u l p . Verder verscheidene oorspronkelijke teekeningen 
van denzelfde, welker keurige uitvoering de bewondering 
der aanwezigen opwekt. Vervolgens een aantal tropische 
Lepidoptera, bij welke de aanwezigheid van riekschubben 
buitengewoon duidelijk waarneembaar is. 

De heer J a s p e r s vertoont een aantal goed geslaagde 
photographiën, ten deele van microscopische praeparaten, 
meestal entomologischo objecten voorstellend. 

De heer B o o n laat een aantal gepraepareerde rupsen 
van Papilio machaon zien, waaronder allerlei kleurverschei-
denheden voorkomen, van bijna geheel groen tot bijna 
geheel zwart toe. Voorts stelt hy eene Locvsta viridissima, 
den bekenden groeten sabelsprinkhaan, ter bezichtiging, die 
gedood was, juist toen zij bezig was een schoenlapper, 
Vanessa urticae, te verslinden. Weder een bewijs voor het 
opnemen van dierlijk voedsel door sabelsprinkhanen. 

De heer v a n W a t e r s c h o o t v a n d e r G r a c h t ver
toont eene zeer fraaie verzameling gallen, vooral zulke, 
die van belang zijn voor de houtcultuur. Verder laat hij 
rondgaan een nestje van eene niet-inlandsche wespsoort, 
Polistes gallica, eenige exotische kakkerlakken en een zeer 
groot voorwerp eener vogelspin, Mygale. 

De heer D o c t o r s v a n L e e u w e n laat mede tal van 
gallen aan de aanwezigen zien, waaronder zeer interessante 
soorten. Hij verzocht om toezending van gallen van Rhodites 
mayri, zoo iemand die mocht aantreffen. 

De heer Oudemans brengt 
twee plaatwerken ter tafel, 
nl, de geïllustreerde editie van 
S a u n d e r s „Hymenoptera 
aculeata of the British Is
lands" en het beroemde 
prachtwerk van M i 11 i è r e 
„Iconographie et Description 
de Chenilles et Lépidoptèros 
inédits." 

Cocons en larve van een blad 
wesp (Trichiosoma tibialis), 

Op een vroege voorjaars
verkenningstocht bij ons in 
de vlakte rondom hot dorp 
Gapinge, waar, ik volop 
duimpjes (winterkoninkjes), 
treklijsters, kievieten en ook 
enkele roerdompen zag (oker-
geel, met zwart gestippelde 
uitmonstering, lange groene 
pooten) vond ik eenige voor
werpen aan een dor doorn
takje stellig van een insect 
afkomstig; te oordeelen naar 
de larve die er inzit. Ik heb 
ze zoo goed 't ging geteekend, 
misschien kunt u er uit 
wijs worden, 

A. J, HOUPT. 
Mr. Schilder. 

Middelburg. 

Dr, J. Th, Oudemans kon 
uit uwe teekening opmaken, 
dat het cocons van een blad
wesp waren en wel van 
Trichiosoma tibialis. Kweek 
ze maar op en u zult straks 
de wesp wel te voorschyn 
zien komen, 't Is een diertje 
dat niet steekt. 

Bandvorming (fasciatle) by een 
tak van de Waterwilg 

(Salix Gitprea L.) 

Nevensgaande afbeelding stelt op 
Va eene bandvorming voor van een 
tak van de Waterwilg (Salix 
Ciiprea L.), den lO"1™ Maart door 
Marietje Cramer gevonden aan den 
Züpendaalschen weg bij Arnhem. 

Ik scht deze vondst de moeite 
zeer waard, om U, geachte Redactie, 
onmiddellijk ervan In kennis te 
stellen en U vriendelijk te verzoe
ken eene schets ervan te maken 
voor D, L. N. 

Bandvorming bij Esch, Paarde
bloem, Els, Boterbloem, Asperge 
en Chrysanthemum (gekweekte) 
zijn heel gewoon, maar die bij een 
Wilg zyn zeer zeldzaam. 

A. C. OUDEMANS. 

A r n h e m , 11 Maart 1900. 

'i 

Dentschor Lehrerverein fiir 
Natnrknnde. 

Gedurende 't laatste tiental jaren 
zyn in Duitschland allerlei vereeni-
gingen in 't leven geroepen, met 
't doel, natuurwetenschappelijke 
kennis te verspreiden en ' t natuur
historisch onderzoek te bevorderen. 
Onder deze vereenigingen neemt 
de „Deutsche Lehrerverein für 
Naturkunde", met meer dan 10,000 
leden, een eerste plaats in. Voor 
10 jaren door Dr. K. G. Lutz in 
Stuttgart opgericht, heeft de ver
eeniging zich snel over geheel 
Duitschland en aangrenzende stre
ken uitgebreid. Ze bestaat tegen
woordig uit verscheidene landelijke 
vereenigingen en honderden afdee-
lingen. De laatsten houden gere
geld vergaderingen, gaan op excur
sie enz. Ook de ruilhandel begint 
zich te ontwikkelen. 

Buitengewoon gering is de con
tributie, die geëischt wordt. Ze 
bedraagt voor Nederland ongeveer 
2 Mark. 

Daarvoor ontvangt men 't orgaan 
der vereeniging „Aus der Heimat", 
een goed geschreven tydschriftje, 

dat om de 2 maanden verschijnt in groot 8°. formaat van32 pag. 
De laatste jaargang bevatte behalve vereenigingsaange

legenheden allerlei artikelen over botanie, zoölogie, minera
logie, „für die Schule" enz. 

Bovendien ontvangt men gratis elk jaar oen populair 
wetenschappelijk werkje, verleden jaar o, a. „Pilzbüchlein", 
waarin een 24-tal gekleurde plaatjes, die wat uitvoering-
aangaat, zelfs by strenge eischen niet veel te wenschen 
overlaten. 

In de jaren 1900—1905, en 't is vooral daarom, dat ik 
eenige ruimte voor deze oproep vraag, zal een geïllustreerde 
flora van Duitschland voor onze vereeniging worden uitge
geven. Ze zal bestaan uit 12 deeltjes, ieder circa 160 pag., 
elk jaar 2, met 720 platen (600 gekleurde en 120 zwarte) 
in formaat 15.5 X 10.5 cM. De cliché's daarvoor zijn uit 
Sturm's Deutschlands Pflanzen (prys ant, 360 Mk, 't eerste 
en 190 Mk. 't tweede deel) en zyn volgens de verschenen 
proef keurig van uitvoering. Ook de tekst zal naar even
redigheid zijn. Men is zoodoende in staat zich voor een 
belacheiyk geringe prijs een uitmuntende flora te verschaffen, 
terwyi een tijdschriftje als „Unser Heimat" in Nederland 
zelfs voor 2 Mk. per jaar niet zou te krijgen zyn. Niet 
alleen onderwyzers, allen kunnen zich voor 't lidmaatschap 
opgeven, zy, die dat mochten willen doen, verzoek ik zich 
bij mil aan te melden. 

Met dank voor de opname, 
J. C. CETON, 

Wijttenbachstr. 13, A'dam. 


