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minnaars. Ik zal dat trachten aan te kweeken, toegerust 
nog altyd met de kennis van kandelaartjes on knolsteen-
breek. (Zie nieuwe plantcnlijst). Dit stuk is akelig lang. 
De lezer vergeve mi): er zyn heel wat vegen noodig, om 
alles byeen te krygen, wanneer een naam gedurende een 
maand lang tot pommade getrapt is. 

Maastricht. B. SWART. 

In antwoord op bovenstaande, deel ik u mede, dat mijn 
stukje in het vorige nummer volstrekt niet met de be
doeling werd geschreven, om den heer Swart persoonlijk te 
kwetsen of hem ook maar aan te duiden; daar hy immers 
eerst sedert Maart 1906 te Maastricht was. Nu vatte de 
heer S. dat toch als zoodanig op door enkele uitlatingen 
in mijn stukje, hierover betuigik myn leedwezen. De klacht 
over de armen vol orchideeën was in algemeenen zin be
doeld. Is zy ongegrond, wat my genoegen doet, dan was 
de bron waaruit ik putte onzuiver, dan werd ik verkeerd 
ingelicht. Evenzoo by de varentjes was ik te goeder trouw. 
Het was slechts een vermoeden, dat het zeldzame varentje 
er gestaan had. Heeft het er nooit gestaan, dan heeft de 
aanklacht geen zin, en die had bovendien allerminst be
trekking op den tegenwoordigen leeraar, kon hem immers 
heelemaal niet treffen. Als ik dat niet duideiyk genoeg 
heb geschreven, doe ik 't by dezen. 

Ophrys muscifera en Orchis ustulata vonden wy dienzelf-
den dag en van Cephalanthera xiphophyllum 2 exemplaren 
te Gerendal, waar er volgens Von Mösch — welbekend uit 
D. L. N., deel V, blz. 145 — vroeger veel waren geweest, 
doch volgens hem uitgeroeid. 

VAN DEDEM. 

^P ̂  ^P *€£ ̂  ^ ^ ^ *P 
WEERT, ONVERDIEND ONBEKEND. 

{k heb een zwak voor de flora van natte heide en van 
) • dat zwak hob ik de laatste maanden veel last gehad, 
want rondom Maastricht moet ge niet naar natte heide 
zoeken. Of toch wel, als men het begrip rondom wat-
ruim opvat en niet tegen een twintig Kilometer opziet 
Dan is mon al in de Kempen on daai is nog wel wat. 

Steenanjer. 

Toch niet meer zooveel, als men, op oudo f̂ boeken afgaande, 
zou verwachten. De ,,venages", zooals men in de Kempen 
zegt, zyn grootondeels drooggelegd en mot de vonages 
verdwenen Calla, Lobelia, Utiicularia en zoovele andere 
aardige planten. 

„Kerel, kom in Weert eens kyken" werd my vandaar 
geschreven en in verband met bovenvermeld zwak, aarzelde 
ik niet lang. En de kennismaking met Weert is my goed 
bevallen, heel goed zelfs. 

Talryke oude kennissen zag ik er terug, al was sommiger 

Naakte Lathynis, 

tyd van jeugd en pronkzucht reeds Voorby, on met ver
schillende nieuwelingen sloot ik gemakkelyk vriendschap. 

Stapt men aan het station te Weert af, dan komen op 
het stationsterrein al hier aardige verrassingen. Zulke flinke 
exemplaren van Vaccaria vegetalis als daar, vond ik rondom 
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Maastricht en Valkeuberg niet. Salvia verticillata, een 
Delphiuium-soort, Lathyrus aphaca ea hiberosus slaan er 
genoogeiyk byoen. Welken kant mon verder ook uitgaat, 
natte hei kunt ge niet misloopen. Wat in en om een 
fatsoeniyke heipoel (leeiyk'woord voor een fraaie zaak) 

i.r.E.. 

tehuis hoort, kan men van licverlcdcu snappen: Andmmcda, 
Vcinbes, Cipelgras, Lobelia Dortmanna, Comarum palustre, 
Utiicularia vulgaris, Drosera rotumlifolia, intermedia en 
longitolia (de laatste maar schaarsch). Heukels vinnrldt 
ook Spiranthes aestivalis als by Weert gevonden en ik had 
my er natuuriyk op gespitst dio in de gatvn te krygen. 
Een vage aanwyzing leidde ons tot nauwkeurige inspectie 
rondom een plas by de Zwartbroeksche watermolen. Scutel

laria minor was present, maar do Spiranthes-kansen begonnen 
al merkelyk te dalen, want het werd tyd om op te stappen, 
zal ik maar zeggen, toen ons een vry klein exemplaar in 
het oog viel. Verderop bleken er toen meerdere te staan. 
Hier on daar in troepjes van vier byeen. Naar ruwe schatting 
staan er wel een dertigtal exemplaren. Een mooie plant 
is die Spiranthes niet, maar als buitenissigheid is zy toch 
een heele aanbeveling voor Weert. En men behoeft waar-
lyk niet voor spiranthes alleen naar Weert te komen:men 
kan er Epipactis latifolia en palustris vinden in exemplaren, 
die dicht by de Meter komen; hier is de grond wit van 
Pirola, daar wedor rood van Dianthes deltoides, Platanthera 
bifolia is er by ruikers to plukken. Digitalis en Colchicum 
/.yn or ook al verzeild geraakt, Hypericum elodes, quadran-
gulum on tetrapterum staan er vlak byeen, warkruid 
woekert or by massa's op Galluna; Datura stramonium en 
Monotropa kunt ge er ook verschalken en beloof uw gast
vrouw gerust een schotel Cantharellus Cibarius mede te 
brengen. Solanum rostratum staat er ook. (Deze laatste 
plant staat ook vlak by Maastricht zóó welgedaan en forsch 
tusschen do brandnetels,, alsof hy al door de Batavieren was 
geïmporteerd). Een kleine teleurstelling ten slotte. Parnassia 
meenden wy by de watermolen van Stamprooi te zullen 
vinden. Ik hoop, dat het aan ons heeft gelegen, dat ik 
aan Stamprooi wel een minder floristische herinnering heb 
ibesje aan spinnewiel) heb, maar dat ik voor my Stamprooi 
nog niet als Parnassia-vindplaats kan boeken. 

Maastricht, i Nov 1905. P. TH. CoEnEHün. 

Ridderspoor. 

Rotterdamsche Natuurhistorische Club. 

V e r g a d e r i n g l i7 N o v . '0 6 i n d e D i e r g a a r d e . 

De voorzitter, de heer Haverhorst, opent de vergadering, 
waarna de heer L i n d e m a n s bespreekt defam. der JF/e/iconideJj 
en Neotropiden, waarvan een aantal soorten elkaar zóó getrouw 
nabootsen, wat kleur en teekening betreft, dat juist deter
mineeren alleen kan geschieden door nauwkeuiig onderzoek 
van het aderstelsel; spr. geeft nu eenige paren vlinders 
rond, waarby deze overeenkomst inderdaad zeer treffend 
is ; nl. Heliconius Sylvana Gram. en Melinaea Idae Peld.; 
Hellconius Israenius Latr. en Melinaea Messatis Hew.; 
Heliconius Hecalesia Hew. en Tithorea Hecalesina Feld; 
allen uit Columbië (Z.-Am.). 

De heer de K o n i n g behandelt dejRöderdier£jies,waarvan 
hy vele fraaie teekeningen rondgeeft. 

De heer A. J. Z ö l l n e r vertoont Necydalis major L. 
(Geertruidenberg) en Caonoptera minor L. (Rotterdam). 

De heer B u i s geeft een overzicht van de hem bekende 
Aquarium-litteratuur, waarby hij de volgende werken ter 
tafel brengt en bespreekt: Ie. Katechismus für Aquarium-
llebhaber von Wilhelm Geijer; 2e. Das Süszwasser-Aquarium 
und das Leben im Sttszwasser von K. G. Lutz; 3e. Das 
Süszwasser-Aquarium. Geschichte, Flora und Fauna des 
Süszwasser-Aquariums; seine Anlage und Pflege von Dr. 
E. Bade; 4e. Leitfaden für Aquariën- und Terrariënfreunde 
von Dr. E. Zernecke; 5e. Die Was serge wflchse der Heimat 
und der Fremde in ihrer Beziehung zum Süszwasser-
aquarium von Wilhelm Geyer; öe. Max Hesdörffer, Hand-
buch der practischen Zimmergartnerei (pag. 367—419); 7e. 
Blatter für Aquariën- und Terrariënfreunde, herausgegeben 


