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grond, soms op klei, aan den zeekust. Meersen, Baarlo. 
Den Bosch, Werkendam. Bemmel, Winterswyk, Eibergen. 
Vreeswyk. Leiden, Kampen, Kampereiland. Pieterburen, 
Kloosterburen, Hornhuizen, Uithuizermeeden. Dijkshoek, 

i Harlingen, Holwerd, Franeker,Oostmahorn, Hi tsum, Leeuwar
den. Alle Noordzeeeilanden, behalve Rottum. Nieuwediep, 
Bentveld, Muiderberg. Westland, Hoek van Holland, Brielle. 
Geheel Zeeland, behalve Tholen en St. Philipsland. 

E. linariifolia Pers. In duinvalleien, graslanden en lage 
gronden. Nijmegen. Kuilenburg, Harderwyk. Alle Noordzee
eilanden. St. Johannesga, Praneker, Pietersburum. Eallants-
oog—Petten, Haarlem, Bloemendaal, Overveen. Den Haag, 
Scheveningen, Wassenaar, Westland, Voorne. Zierikzee, 
Walcheren. 

5. M e n y a n t h e s . 
M. trifoliata L. Op moerassige plaatsen, aan waterkanten, 

vooral in veengrond, ook in zeer moerassige duinpannen. 
Vry algemeen en bijna overal. 

• 

6. L i m n a n t h o m u in. 
L. nymphaeoides L. In slooten, grachten en vaarten. St. 

Pieten Vught, Breda, Heusden, Oudenbosch, Bergen op Zoom, 
Nijmegen (Lent, Wychen, Eist, Weurt, Beuningen, Ooi), 
Maurik, Wageningen, Gorkum, Arnhem, Ulenpas, Zutphen, 
Breevoort, Eibergen, Groenlo, Epe, Vaassen. Utrecht, Ame, 
rongen, Jutphaas, Zuilen, Westbroek, Achttienhoven. Deven
ter, Wyhe, Zwolle, Kampen, Raalte, Markelo, Giethoorn, 
Gramsbergen. Dalen, Coevorden, Meppel. Joure, Akkrum, 
Woudsend, Drachten, Oldeberkoop, Lemmer. Gastricum, 
Bloemendaal, Overveen, Heemstede, Abcoude. Noordwgker-
hout, Katwyk, Leiden, Valkenburg, den Haag, Wassenaar, 
Delft, Westland (Waalsdorp) Leerdam. Walcheren, Sas van 
Gent, Westdorpe. 

Familie Apoojnaceeën. 
Vinca minor L. Op grazige, beschaduwde plaatsen, aan 

heggen en slootkanten. Valkenburg, Vaals, St. Pietersberg, 
Simpelveld, Kerkrade, Gulpen, Beek, Elslo. Breda, Ouden
bosch, Helvoort. Nymegen (Beek, Ubbergen, Berg en Dal), 
Maurik, Ulenpas. Zutphen, Winterswijk, Ruurlo, Doetinchem, 
Apeldoorn, Hattem. Neerlangbroek, Vianen, Doorn, Bunnik, 
Amersfoort. Deventer, Olst, Delden, Tubbergen, Oldenzaal. 
Haren, Eelde. Haarlemmerhout. Overveen. Leiden, Haagsche 
bosch. Geheel Zeeland, behalve Noord-Beveland en St, 
Philipsland. 

Familie Asclepiadeeën. 
1. A s c l e p i a s . 
A. Cornuti L. Alleen by Haarlem en Bloemendaal ver

wilderd. 
2. C y n a n c h u m. 
C. Vincetoxicum R. Br. Op drogen, steenachtigen grond. 

St. Pietersberg, Gronsveld. Gaasterland. 

Familie Canipannlaceeën. 
1. J a s i o n e. 
J. perennis Lmk. Alleen op do heide by de Bilt gevonden. 

Opmerkingen bij fyjt lezen 
(Deel II blz. 230). Waterslak. De waterslak, wier huisje 

den vorm heeft van dat van de gewone huisjesslak, die 
ook op boomen voorkomt, heet Paludina viviparaofleyenA-
ha.vmde poelslak. 

(Deel II blz. 230). Vraag 3. — Uw beschryving is te on
volledig. Heeft u niet een of meer van die diertjes op 
spiritus gezet? Hadden die diertjes alleen een basis en 
twee opstaande zyden en geen breedte of dikte? 

(Deel II blz. 230). Vraag 6. — Uw diertje was stellig geen 
Cyclops, want die schiet niet over het water. Ik vermoed, 
dat uw diertje het krioelkevprtje, 6'?/n>(?(«. was ; die schieten 

dv-aa\ 
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J. montana L. Op droge zand- en heidegronden en in de 
duinen. Algemeen en overal. 

2. P h y t e u m a. 
P. spicatum L. In bosschen. Trap, Gulpen, Breda. Nymegen, 

Arnhem, Harderwyk. Delden, Denekamp. Beetsterzwaag. 
P. nigrum Schmidt. In bosschen. Gronsveld, Vaals, Gulpen, 

Sittard, Mook, Plasmolen. Breda. Nijmegen (Beek, Berg en 
Dal), Beekbergerwoud, Nykerk. 

3. C a m p a n u l a . 
C. glomerata L. In vochtig grasland en op beschaduwde 

plaatsen. Sittard, St. Pietersberg. Werkendam. Nymegen 
(Oosterhoutsche bosch, Ooische waard, Beuningen), Heere
waarden, Everdingen. Vianen. 

C. rapunculoides L. Op drogen grond. Gronsveld, Meersen, 
Maastricht, St. Pietersberg, Valkenburg, Gulpen, Sittard. 
Heusden, Breda. Nijmegen (Oosterhoutsche bosch, Ubbergen), 
Gorkum, Zoelmond, Hemmen, AVageningen, Keppel, Zutphen, 
Warnsveld, Apeldoorn, Harderwyk. Baarn, Bunnik, Houten, 
Maarsen. Kampen, Dalfsen. Praneker, Leeuwarden. Amster
dam. Leiden, Rynsburg, den Haag, Dordrecht. Zuid-Beveland, 
Hoek. 

C. Trachclium L. In bosschen, tusschen kreupelhout. Lim
burg (vry alg). Eindhoven, Boxmeer, Nymegen (Beek, Ub
bergen, Oosterhoutsche bosch, Groesbeek, Mook), Zoelen, 
Doorwerth, Westerbouwing, Heelsum, Grebbe, Arnhem, 
Twello, Apeldoorn. Leeuwarden. 

C. latifolia L. Op vochtige, beschaduwde plaatsen. Lou-
berg. Arnhem. Zwolle. Haarlemmerhout. Haagsche bosch, 
Dordrecht. 

C. persicifolia L. In bosschen en tusschen kreupelhout. 
Gronsveld, St. Pietersberg. Oosterwyk, Halsteren. Nymegen 
(Malden, Oosterhoutsche bosch), Rheden, Ulenpas, Apeldoorn 
(Loo). Groningen. Leeuwarden. Haarlem. Katwyk, Dordrecht. 
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. 

C. rotundifolia L. Op grazige plaatsen, aan wegen, bosch
kanten, in akkers, in de duinen. Algemeen en overal. 

C. patuia L, Op grazige, beschaduwde plaatsen, aan bosch
kanten. Valkenburg. St. Pietersberg, Meersen, Gulpen, Sit
tard. Breda, Oosterwyk, Halsteren. Apeldoorn, Harderwijk. 
Deventer, Zalk. Hulst. 

C. Rapunculits L. Op grazigen zandgrond. Limburg (alg.) 
Boxtel, Nunen, Eindhoven, Heusden, Breda, Bergen-op-Zoom. 
Nijmegen (Beek, Ubbergen, Mook, Oosterhoutsche bosch), 
Wageningen, Arnhem, Zutphen, Warnsveld, Twello, Voorst. 
Zalk, Hulst. 

4. S p e c u l a r i a . 

5. Speculum D. C. fd. Tusschen het koren op zandgrond. 
Limburg (alg.). Rosmalen, Oudenbosch, Nymegen, Beuningen. 
Tiel, Wageningen, Zutphen, Doesburg, Lochem, 's-Heeren-
berg, Warnsveld, Twello, Harderwyk. Utrecht, Doorn, 
Bunnik, Houten, Maarsen, Vleuten, Wyk-by-Duurstede. 
Deventer, Hardenberg, Zwolle, Zalk. Dongjum. Leiden, 
Wassenaar, Westland. Zuid-Beveland, Walcheren, Hoek. 

S. hyhrida D. ü. fil. Op plaatsen als de vorige, Maastricht, 
Oud Valkenburg, Gulpen. Nijmegen (Oosterhoutsche bosch. 
Berg-en-DaK Leiden, 's-Gravesande, Naaldwyk. Zuid-Beve
land, West-Zeeuwsch-Vlaanderen. 

van ,,De £etnmcle j^atuur." 
zoowel door als over het water, en maken een zacht ratelend 
geluid. Hoe ze het doen weet ik niet. Misschien kunt u daar
over iets lezen in de Illustrirte Zeitschrift für Entomologie, 
officielies organ der Berliner entomologischen Gesellschaft. 
Bd. II, n", 18, waarin Sigmund Schenkling schryft over „die 
Lautausseringen der Kilfer." Wel weet ik, hoe Gyriniden 
onder water tegen uw aquariumwanden een ratelend geluid 
maken, dat geheel anders klinkt, maar dat zult u wel 
begrijpen. 

Deel II blz. 231). — Haantje en hennetje. — Zie ook Deel II 
blz. 206. — Waarom noemt het volk de bloem van Gentiana 
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Pneumonanthe, wanneer de meeldradon, dus mannelijke 
organen ryp zijn „hennetje", en waarom als de stempels, 
dus vrouwelijke organen ryp zyn „haantje". Gaarne ontving 
ik hierop eenig antwoord van de heeren Thysse, Rikkink 
of Kemperink. 

(Deel II blz. 231). — Lorre nagejouwd door meezen en 
zwaluwen. — De heer F. v. E. heeft goed geraden: Lorre, 
een vreemde vogel trok aller aandacht en werd vervolgd, 
evenals een chinees door onze straatjongens. — Of Papa
gaaien tusschen Koekoeken en Uilen instaan, is zeer pro
blematiek. Fürbringer, die 20 jaren arbeidde aan de Mor-
phologie en Systematiek der vogels vermoedt, dat de Papa
gaaien staan tusschen, of verwant zyn aan, Columbiformes 
(Duiven), Galliformes (Hoenders) en Corocornithes (Zang-
vogels, waarvan do oudste de Coraciae of Scharrelaars zyni; 
en van deze vermoedt Fürbringer, dat de Duiven de naaste 
verwanten zijn. Uilen zijn door eene nachteiyke levenswijze 
zoo totaal veranderde vogels, dat die in deze kwestie wel 
buiten behandeling moeten blijven. 

(Deel II blz. 231). — De appel is wel degeiyk een valsche 
vrucht of schynvrucht. In een systematische tabel van 
vruchten, worden echte en valsche vruchten door elkaar 
behandeld. Dit is bepaald een fout, die nog in onze leer
boekjes verbeterd moet worden. 

(Deel II blz. 236'. Stemgsluid. Waarom kan bij mieren van 
„stemgeluid" geen sprake zijn? Wat is stemgeluid? Indien 
het een geluid is, dat voortgebracht wordt door „stem
banden", dan hebben de vogels geen stemgeluid, want ze 
hebben geen „stembanden", tenvyi een aantal vliegen wèl 
een stemgeluid hebben, want ze hebben wèl stembanden. 
Of bedoelt u met „stemgeluid" iets anders, nl. voornamelijk 
het geluid, voortgebracht door dieren, die een of twee 
longen hebben en een luchtpijp ? Intusschen brengen mieren 
geluiden voort! 

(Deel II blz. 237). — Oogen van slakken. — Het is beter 
om te zeggen, dat de oogen der slakken op stelen staan, 
welke op de sprieten geiyken, en even als deze ingestulpt 
kunnen worden. Die oogstelen zyn geen sprieten, zooals 
de onder de oogleden staande werkelyke sprieten of tas
ters ; hiermede tasten ze werkeiyk. 

(Deel II blz. 237). — Waarneming over mieren. Eene waar. 
neming over een paar mieren, door myn vader in Batavia 
gedaan, wil ik even mededeelen. Op de tafel liep een mier 
in een zekere richting. Van een geheel andere kant kwam 
eene andere mier. Deze twee mieren konden elkander niet 
zien, want er lag een dik potlood op tafel, dat hen scheidde. 
Daar hield plotseling de eene mier op met loopen, een oogen
blik daarna hield de andere mier op met loopen, en een 
derde oogenblik daarna liepen beide mieren rechtlijnig naar 
de punt van het potlood, waar zy elkander ontmoetten en 
eene mededeeling met hare sprieten deden. Conclusie: De 
eene mier nam, ofschoon door een hooge muur van de 
andere mier gescheiden, zoodat zy elkander niet konden 
zien, de andere mier waar. Hoe, dat weten wy niet. Zy 
gaf daarna een teeken aan de andere mier, die zich aan 
de andere kant van het potlood bevond. Welk teeken, dat 
weten wy' niet. Beide mieren kwamen daarna door teekens 
overeen, om zich te begeven naar het einde van de haar 
scheidende muur, om elkander daar te ontmoeten, want de 
eene had de andere iets mede te deelen. Welke teekens 
dat waren weten we niet. Ik acht de waarneming belang
rijk genoeg, om haar mede te deelen. 

Deel II blz. 237). Gehoor van dtm mensch — Volgens 
Hermann is de hoogste toon, die slechts door sommige 
menschen waargenomen kan worden, eene van 41,000 tril
lingen in de seconde, niet van 76.000. Misschien moest 
dit laatste geta^l 16.000 zyn, want de hoogste, hoorbare 

toonen liggen tusschen 16.000 en 41.000 trillingen in de 
seconde. 

(Deel II blz. 248). — Jonge kikkerlarven. — Bij de larven 
van kikkers en padden ziet men eerst do achterpootjes en 
eerst daarna de voorpootjes voor den dag komen. Dit komt 
omdat do voorpootjes onder de tamelijk groote kieuwdck-
sels verborgen biyven. Zijn de achterpootjes gevormd, dan 
breken de voorpootjes door het kieuwdeksel heen, en worden 
dan pas zichtbaar. Vandaar de gewone bewering, dat de 
kikker- en padlarfjes „ eerst achterpooten krijgen". 

(Deel II blz. 250). Molge cristata komt ook yoor tusschen 
Utrecht en Bunnik on bij Arnhem in poelen bij de Katten-
berg. Ik vond haar ook in de Vuursche en te Soestdyk. 

(Deel III, blz. 23, kolom 1). — Zou tegen eekhoorns ook 
niet een middel te vinden zijn, om hen het beklimmen van 
een bepaalden boom te beletten ? In dierentuinen omsingelt 
men de perken van klimmende dieren met een hekwerk. 
waarvan de spyien boven, met een bocht van een halven 
cirkel, naar binnen gebogen zyn. My dunkt, dat dit hek
werk even gunstig moet werken, wanneer het rondom een 
boom geplaatst wordt, doch dan met de kromming naar 
buiten. Een ring van dergelyke naar buiten omgebogen 
yzerdraden, op 21/2 meter boven den grond, rondom den 
boomstam bevestigd, zou reeds voldoende zyn, en daarby 
goedkooper. 

(Deel III, blz. 24, kolom 2). — „Langer dan zes jaar mag-
de boom zyn nieuwe takken niet behouden". — Dit slaat 
op akkermaalshout of eikenhakhout. Is dat zoo? Hangt het 
niet af van den bodem, van natte of droge jaren, van 
weligen wasdom of langzamen groei, of het eikenhakhout, 
6, 7, 8 of zelfs 9 jaren op stronk staat? De heer Kolvoort 
zal ons daaromtrent zeker wel nader willen inlichten. 

(Deel III, blz. 42, kolom 2 onderaan). — Een loodrechte 
spleetvormige pupil komt, voor zoover my op 't oogenblik 
te binnen schiet, alleen voor by nachtdieren; de conclusie 
getrokken uit de spleetvormige pupil van Pelobates fuscus 
kan dus zeer juist zyn. — Nu denkt menigeen al licht, dat 
alle nachtdieren spleetvormige pupillen hebben. Niets is 
minder waar dan dit. Denk maar eens aan de uilen, zij 
hebben alle ronde pupillen. Verder hebben alle Halfapen 
ronde pupillen en van de ± 70 katsoorten hebben slechts 
4 eene spleetvormige pupil! 

Omgekeerd komen horizontale spleetvormige pupillen 
zoowel by dag- als by nachtdieren voor. Hoefdieren zijn 
dagdieren en padden zyn nachtdieren. 

(Deel III, blz. 61). — Hier wordt beschreven, hoe een spin 
do eerste horizontale draad spant. De beschryving luidt als 
volgt: „Zy plaatst zich op een vry standpunt, keert, zoo er 
eenige wind is en deze in de voor haar doel gunstige rich
ting jdoor een pyitje aangeduid) waait, hare spintepels naai
de zyde, van waar die komt en drukt daaruit eene spinstof. 
De wind vat deze en trekt uit genoemd orgaan een dunnen 
draad, die heen en weder fladdert, tot hij zich, tengevolge 
van zyne kleverigheid, aan de andere zyde van de opene 
ruimte ergens vast heeft". 

Op deze beschryving valt aan te merken, dat algemeen 
waargenomen is, dat de spinnen, wanneer zy een draad 
willen vormen, altijd eerst hare spintepels tegen een of 
ander voorwerp aandrukken, en daarna een draad „trekken", 
door de spintepels van de plaats van aanhechting te ver-
wy'deren. Men begrypt licht, dat als een spin op deze wy'ze 
te werk gaat, de wind al licht dezen draad lusvormig buigt, 
en meer vat op deze lus heeft, dan op een draad, die 
gewoon als een wimpel waait. Ik betwyfel dan ook ten 
zeerste of de boven aangehaalde beschrijving van den heer 
Herman Albarda juist is. Iedereen kan zich gemakkeiyk 
overtuigen van het feit, dat de spin een lus spint, om het 
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zoo maar eens uit te drukken, door de volgende proef. 
Men lakke een ftinge flesschenkurk op een zwaar plat voor
werp, byv, op een gulden, plaatse deze kurk met den gulden 
naar beneden midden in een platten kom of bak, vuile nu 
den kom met water, doch zoo, dat de kurk nog een centi
meter er boven uitsteekt. Men steke nu in een vooraf in 
de kurk gemaakt zydelingsche spleet een lucifer, recht 
overeind, en plaatse op de kurk eene spin. Eerst houdt de 
spin zich dood, daarna begint zy zich te bewegen, neemt 
poolshoogte van den toestand, valt ook wel eens in het 
water, doch redt zich spoedig weer op de kurk. Is ze 
daartoe niet in staat, dan helpe men haar een handje en 
men zal de voldoening smaken binnon korten tyd te zien, 
hoe de spin, zich zoo op een eilandje giïsoleerd vindende, 
pogingen doet om een draad te spannen tusschen de kurk 
en den rand van de kom en wel door een lus te spinnen, 
meestal aan de mast. Een weinigje tocht helpt natuuriyk 
de lus wyder en wyder maken en den rand van den kom 
bereiken! De spin spant nu den dubbelen draad en loopt 
over dezen touwbrug! . 

(Deel Hl, blz. 79, kolom I). — Uwe mieren hebben dat 
diepe verblijf met opzet gekozen: het was voor hunne 
woning buitengewoon geschikt: het materiaal was nameiyk 
vermolmd hout. Een massa mieren maken, behalve een 
woning, ook zoogenaamde mierenloopen. Dat aan de opper
vlakte van uw mierenterrein zich geen mieren bevonden, 
is louter toeval: op dat oogenblik waren zy alle in hunne 
woning; wat de reden van deze handelwy'ze was, laat zich 
niet gemakkeiyk verklaren. Waarschyniyk was de tyd van 
den dag juist die, waarop alle mieren thuis moesten zyn; 
waarschijniyk ook was het weder op dat oogenblik ongunstig. 
In miorenhoopen vindt men zeer dikwyis allerlei insekten. 
Deze worden myrmecophilen ( = mierenbeminnaars) "ge
noemd. Zoowel mieren als myrmecophilen hebben belang 
by deze symbiose {— samenleving). 

(Deel III, blz. 79, kolom 2). Die bijen-legende is zeer belang
wekkend. Maar het zingen der byen heeft natuurlijk niets 
te maken met Kerstmis; er zullen ook wel andere nachten 
zijn, waarop byen zingen. 

Vragen en Korte Mededeelingen, 

Natuurhistorisi-he Club. 

De ondergeteekenden hebben hiermede de eer, u mede 
te deelen, dat onlangs te Gouda eene club is opgericht 
onder den naam van Natuursport, waarvan het doel is, de 
planten, vogels, insecten enz. die in de natuur gevonden 
kunnen worden, te bestudeeren. 

HJf. OUDERKERK (president), Kattensingel. 
P. VAN S J J K (secretaris), Karnemelksloot. 

Wandel-Herbarlmu. 

Hiermede ben ik, wat myn aandeel ia het werk betreft, 
gereed, en ik had reeds een begin met de rondzending 
gemaakt, indien ik nog niet een verzameling verwachtte, 
die, te oordeelen naar de stalen, welke ik er reeds van zag, 
heel mooi zal zyn uit een oogpunt van plantenconservatie. 
By de vertraging, die, hoop ik, niet al te lang zal duren, 
zal men dus vermoedeiyk winnen. 

De brief van WILLEM V. d. F. heb ik ontvangen, en zal 
nu C. J. B. v. d, F. maar met een gerust hart doorhalen. 
Willems wensch zal denkeiyk vervuld worden, en zyn 
diensten worden later héél graag aanvaard. 

J . J A S P E R S J R . 

Amsterdam. Plantage Lynbaansgracht 11. 

Insectarium van Artis. 

Eind Januari of begin Februari zullen in het insectarium 
verscheidene groote on mooie uitheemsche vlinders uit de 
pop komen o. a. Amer. pauwoogen, Maanvlinders, Konings
pages, ook inl. Koninginnepages. De rupsen van de Eiken-
spinner groeien best en eten klimop ('t is een Z. Europ. 
variëteit). Dit succes is te danken aan een nieuwe inrich
ting waardoor een groot insectarium tot op 25° C. vochtig 
verwarmd kan worden. De heer Polak, die een jaar lang 
geen gelegenheid heeft gehad voor 't aquarium te zorgen, 
heeft zich er nu weer mee belast en heeft beloofd geregeld 
voor ons tydschrift op te geven, wat voor merkwaardigs 
er in te zien zal komen. E. Hs. 

De Pestvogol. 

Ik herinnerde my het slot van uw artikel over „De Noten
kraker", toen my deze week een fraai gevederde, onbekende 
vogel voor ons Natuurk. Museum werd geschonken. Wer

keiyk bleek het een Bombycilla garruta te zyn, een fraaie 
vogel, die, volgens de „boeken", hier zeer zeldzaam is. De 
beschryving er van in Sythoff komt het best uit. In de 
Natuurgeschichte des Tierreichs van Dr. v. Schubert is de 
kleur donkerder, terwyi ook het rood by onzen vogel niet 
ontbreekt. Wy zullen dus een vr.-ex. hebben. In Wood's 
Natural History is de teekening uitmuntend, terwyi de 
tekst overeenkomt met Sythoff. Meent u den lezers van De 
Levende Natuur daarmede een genoegen te kunnen doen, dan 
geef ik u gaarne de vryheid deze mededeeling op te nemen 

Tilburg. M. DE ROOY. 

Keu Vogoltrek. 

De wolk, die de heer M. Kok zag, een waarover ZEd, op 
bldz. 211 der L. N. berichtte, kan zeer goed een zwerm 
spreeuwen geweest zyn. Deze vogels toch trekken soms 
in ongeloofeiyke hoeveelheden en in vast aaneengesloten 
gelederen. De omstandigheid dat het verschijnsel des avonds 
gezien werd, maakt myn onderstelling nog waarschyniyker. 
Tegen zonsondergang toch komen soms ontzettend groote 
zwermen opzetten en vallen dan veelal in het riet om den 
nacht door te brengen. 

Ik heb dit verschynsel zelf meermalen gezien, o. a. eens 
op een avond by Oegstgeest, toen ook een ware wolk van 
spreeuwen zich in zwenkingen door de lucht bewoog met 
razende snelheid, waarby de wolk nu en dan van. vorm 
veranderde en naarmate het licht der ondergaande zon er 
op viel donkerzwart of byna onzichtbaar was. 

Doorn. SNOUCKIERT. 

Zwarte kouyueu. 

In de laatste aflevering van De Levende Natuur, lees ik 
onder de mededeelingen: „Wy vestigen er de aandacht op, 
dat tegenwoordig hier en daar zwarte konynen in 't wild 
voorkomen." 

Ik kan u melden, dat ik zwarte konijnen te midden van 
wilde gezien heb, en wel op het landgoed van Mevr. de 
Wed. Backer te 's-Graveland. 

Ik vernam, by onderzoek, al spoedig, dat die zwarte 
konijnen eigeniyk tamme waren, die daar waren losgelaten. 

Om zeker te gaan heb ik my 1.1. Zondag tot den jacht
opziener van genoemde dame gewend en vernam van hem 
het volgende: 

Toen ik als opziener werd aangesteld, zag ik te midden 


