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De begraven rups vond ik spoedig, met het ei 
tusschen de 5e en 6e ring, en vlak daarbij binnen 
een omstrek van 2 a 3 dM2. vond ik nog 4 andere, 
alle van Lophopteryx camelina, 't kroon vogeltje. 
Op drie ervan zat reeds de groene wespenlarve, 
steeds in de weeke plooi tusschen 2 ringen hechtende. 
Bij de 4e was het ei nog niet uit, dus was dit nog 

een versche prooi. De 3 rupsen waarop reeds een 
larve zat, reageerden niet meer op prikkels, de twee 
andere wel. De larven zal ik trachten te kweeken 
en hoop ik nog iets vermeldenswaardigs daarbij 
op te merken. 

S. LEEFMANS. 

ZEE- EN LANDDISTEL. 
V / e e r dan eenig ander landschap is de Hollandsche 
l i l kust een beeld van eindeloozen strijd en 

f vijandschap, van wilskracht en taaie vol
harding tegenover ontembaar geweld. Stug rijen 
zich de schraalbegroeide, vaalgetinte duinen met 
hun schonkige schouders aaneen tegenover de zee, die 
hun eeuwig voort met machtig bruischen haar breede 
schiumende golven tegenrolt. Wild krijten de 
blinkend witte sterntjes, opzwierend tegen den 
zeewind, die over de kale toppen blaast, en hard en 
meedogenloos klinkt 't 
hoongelach der trot-
sche, koude zilver
meeuwen,die langzaam 
rondwielen tegen de 
lucht. De spichtige 
helm werkt zich met 
vertwijfeling en wan
hoop tegen de steile 
zandhellingen op en 
tracht ze met onuit
puttelijk geduld te 
overmeesteren en te 
bed wingen.Hoog zeilen 
de blinkende bolle wol
ken langs den wijden 
hemel voort boven de 
metaalblauwe zee. 

Waarlijk, geen beeld 
van vrede en zoete 
rust bieden de Holland
sche kusten. Geen 
loome, bedwelmende 
bloemengeuren hier, doch de zilte, frisch blazende 
zeewind; geen mild gekweel uit zoete vogelgorgels, 
doch de snerpende kreten der onversaagde visch-
diefjes; geen weelde van bloemen, rijk van vorm, 
zacht van tint en zoet van aroom, doch een armoedige, 
vaalgroene, karige duin vegetatie. Al wat hier leeft 
en strijdt is met het allerminste tevreden en gehard 
en gestaald in den kamp tegen de meedogenlooze 
omstandigheden. 

In deze omgeving voelt zich de zeedistel thuis 

Eryugimu marUüuu. 

en hij past in die omgeving. Hard en ruw is alles 
aan hem, dik en gedrongen de stengels, stijf de 
bladen en vol scherpe stekels hun randen. De kaalste 
hellingen der duinen, waar de helm met moeite 
stand houdt, bedekken zij met hun grijsblauwe 
prikkelige struiken, en zij lijden er geen armoede, 
doch tieren er welig en vermenigvuldigen zich rijkelijk, 
waar alle andere leven aan de droogte ten onder 
gaat. Alle badgasten kennen en bewonderen de 
fraaie planten, hoe weinig zij anders ook met distels 

ophebben, en brengen 
er bosschen van naar 
huis om hun kamer 
te sieren en nog na 
te genieten van de 
stijlvolle bladen en 
bloemen, die vooral 
zoo bijzonder goed doen-

bij de sobere vormen 
en kleuren van het 
stemmige aardewerk 
van Amstelhoek. 

Aan de binnenzij 
der eerste duinenrij 
is 't rijk van den zee
distel, daar steken 
overal de blauwgrijze 
planten met de ultra
marijnblauwe bloem
hoofd j es af tegen 't 
witte duinzand, dat de 
karige helm heel niet 
vermag te bedekken. 

De helm is een armoedlijder, dat zie je dadelijk 
aan zijn schrale, magere uiterlijk en zijn verschoten 
groene kleur. Maar de zeedistel niet, integendeel, 
hij is als een ridder, die onversaagd en van top tot 
teen gewapend in kantig stalen harnas den kamp 
opneemt tegen de vijandelijke machten, en roemrijk 
het veld behoudt, trots pralend en zijn vijanden 
tartend. Onbevreest ontplooit hij zijn breede bladen 
naar alle zijden en zendt zijn forsche stengels op, 
zwellend van vocht. Wat geeft den vermetele den 
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moed, zoo de elementen te tarten ? Al staat de zon 
aan den diepblauwen zomerhemel verblindend en 
verbijsterend te stralen, al trilt de lucht boven het 
gloeiende zand en hangen de andere planten ver
smachtend neer, de zeedistel staat onbevreesd 
»midden in gedaver van zonnevuur, dat valt den 
grond in stuk*. Diep het droge zand in drijft hij 
zijn rechten onvertakten penwortel, tot waar het 
koel en vochtig is, en zendt daar zijn uitloopers 
uit. Wij zijn eens een half uur bezig geweest zoo'n 
wortel in zijn geheel ui t te 
graven en hadden daarvoor 
een paar schoppen meege
nomen. Steeds wijder en 
dieper werd de kuil, doch 
de wortel bleef even dik, 
hoe wij ook zwoegden. Toen 
hy eindelijk afbrak bleek hij 
evenlang als de schrijver 
van dit stuk, dat is ruim 
1.80 M., hoewel de plant 
zelf niet tot de grootste be
hoorde en zich hoogstens 3 
dM. boven den grond verhief. 

Vaak heb ik dezen zomer 
op een duintop zitten uitzien 
over de zee, en over de 
schrale duinen naar het 
groene Hollandsche land 
met torens van steden en 
dorpen in de grijze verte. 
En als ik huiswaarts keerde 
door de zeeduinen, gingen 
mijn oogen te gast op de 
ultramarijn-blauwe bloem-

hoofdjes der zeedistels, waar hommels 
en bijen bedrijvig om heen zoemden. 

Want hoe eenzaam en afgelegen hun 
post ook is, over gebrek aan belang
stelling van de zijde der insecten
wereld heeft de zeedistel niet te klagen. 
Hommels en bijen nam ik ergeregeld 
op waar. En zooals gewoonlijk bleken 
de bijen geheel soortvast te zijn, terwijl 
de hommels, wier devies blijkaar is: 
ubi bene, ibi patria, onverschillig van 
de blauwe distelhoofdjes naar de gele 
kopjes van het bitterkruid zeilden, 
van hier naar Hieracium umbellatum 
overliepen, om tenslotte met geel stuif
meel bepoederd weer op den zeedistel 
neer te strijken. Voor de bestuiving 
geeft zulk onbesuisd en wispelturig 
werken natuurlijk veel minder dan 
dat van de bijen, die steeds trouw 

blijven aan de soort, waarop zij bezig zijn en andere 
bloemen versmaden. Zoo zag ik bijen, die op 
Eryngium te gast gingen, de gele hoofdjes van 
Hieracium umbellatum, waar hun weg hen voorbij 
voerde, wel even omzoemen en als 't ware besnuffelen? 
doch dan weer snel verder zoeken naar Eryngium. 
Ook 't omgekeerde nam ik even vaak waar, er waren 
eryngiumbijen en hieracium-bijen, die op plaatsen, 
waar de beide planten dooreen groeiden, door elkaar 
vlogen, doch zich ieder streng aan hun soort hielden. 

eaytx iun 

nAKiTinun 



Z E E - E N L A N D D I S T E L . 175 

Bijzonder trof mij dit verschijnsel verleden jaar 
op een paar groote stukken grond tusschen Hilversum 
en 's-Graveland. Uitgestrekte velden lagen daar 
braak en waren overdekt met een kleurige weelde 
van wilde bloemen. Bont groeiden en bloeiden 

Eryngium maritimum. 

daar rijk dooreen Vicia hirsuta, Jasione montana, 
Vicia sativa, Trifolium procumbens, Hypericum 
perforatum en Trifolium arvense. Hier zag een plek 
blauw van de zandklokjes, ginds stond het herts-
hooi in dichte drommen en schitterden zijn gouden 
schermen zonder tal, dan weer vormde Vicia hirsuta 
een groote pol, vuilwit gekleurd door de tallooze 
kleine bloempjes en op andere plaatsen stond weer 
van alles bont dooreen. 

Ik was nieuwsgierig hoe 't met de bestuiving 
gaan zou, namelijk of 't stuifmeel van elke plant 
wel op de stempels van bloemen der zelfde soort 
terecht zou komen, of dat in dezen chaos de stuif-
meelposterij in volslagen verwarring en zonder 
onderscheid des persoons maar zou afhalen en thuis 
bezorgen naar haar lustte. Een andere vraag, die 
ik mij stelde, was deze, of de groote bontgekleurde 
bloemen niet alle insecten tot zich zouden lokken 
en geen bezoekers overlaten voor de tusschen hen 
staande onaanzienlijke, zooals kattepootjes en Vicia 
hirsuta. 

Al spoedig zag ik, dat 't aantal soorten der be
stuivende insecten niet groot was en dat honing-
bijen verreweg de meerderheid vormden. Ook hommels 
kwamen er in groot aantal honing en stuifmeel 
garen, doch de zeldzame overige insecten konden 
practisch verwaarloosd worden. De onderstelling, 
dat elke soort van bloemen een eigen insecteosoort 
tot bestuiving zou hebben, moest ik dan ook al 
dadelijk opgeven. Dit had ik tevoren meermalen 
elders waargenomen: waar bijv. lipbloemen staan, 
nemen de hommels die steeds voor hun rekening, 
en laten de open bloemen aan de bijen over. Hier 

was iets dergelijks echter niet het geval en voor 
de minder opvallende bloemen begon het er dus 
bedenkelijk uit te zien, naar mijn meening, door 
de concurrentie harer rijkelijker bedeelde zusters. 
De waarnemingen bleken hiermee echter niet in 
overeenstemming te zijn. 

De kattepootjes vormden groote rijkbloemige 
bedden, waarop tallooze honingbijen te gast gingen. 
De grauwe bloemhoofdjes schijnen bijzonder rijk 
aan honing te zijn, zij verheugden zich ten minste 
in een buitengewone belangstelling, hoe weinig zij 
door hun uiterlijk ook de aandacht trekken. Nog 
veel minder vallen de nietige, vuilwitte bloempjes 
van Vicia hirsuta. Toch bleken er vele bijen op te 
gast te gaan en er zich streng aan te houden, zoo
dat zij zelfs de kleurige zandklokjes en Vicia sativa 
met haar groote rose bloemen, waarvan er enkele 
midden tusschen in stonden, hardnekkig negeerden. 
Ook een polletje Trifolium arvense, dat er midden 
tusschen in stond en waarop vele andere bijen be
drijvig bezig waren, vlogen zij voorbij om weer 
Vicia hirsuta op te zoeken. 

Andere bijen bezochten uitsluitend de blauwe 
zandklokjes, en zochten deze zelfs op, als ze geheel 
verscholen waren onder de overgroeiende Vicia 
hirsuta. Wel vloog zoo'n bij eenmaal af op de rose 
Vicia sativa en bleef even voor de bloemen staan, 
maar ging toen voorbij, om weer zandklokjes op te 
zoeken. Behalve honingbijen trokken deze ook veel 
hommels en zweef vliegen (Eristalis, Catabomba). 
De Jasione-bijen badden de korfjes aan de pooten 
vol met 't purperen stuifmeel. 

Vicia sativa met haar vrij groote trosjes rose 
bloemen vond bij de bijen weinig aftrek, 't Vormde 
ook niet zulke groote bedden als de andere plan
ten, doch stond alleen in groepjes van een paar 

Bloem van Eryngium maritimum. 
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daartusschen verspreid. Een Jasione-bij kwam wel 
op een Jasione, die midden in een lijkbebloemde 
pol Vicia sativa stond, 
doch negeerde de laatste 
geheel. Na lang zoeken 
ontdekte ik er ten slotte 
een paar Bombi terrestres 
op, waarvan de een ge
regeld inbraak pleegde 
en de ander even geregeld 
den rechten weg volgde. 
Later zag ik een Bombus 
terrester, die van plant 
tot plant vloog, soortvast, 
over groote afstanden, 
bijv. over een heel veldje 
Jasione. 

Op de niet zeer op
vallende, lage Trifolium 
procumbens met kleine, gele bloempjes, 
nam ik eerst heel geen bezoekers waar. 
Eindelijk ontdekte ik er een honingbij 
op, die met veel toewijding, bloempje 
voor bloempje, elk trosje bewerkte. 
Aan 't eind van het veldje gekomen begon de 
bij niet aan de aangrenzende Vicia hirsuta, 
maar vloog over naar andere Trifolium pro
cumbens. 

Worlellilad v 
iluhliol gevind 

paren naar hetachterstepaar te strijken, wier korfjes 
met oranje-stuifmeel gevuld waren. Honing bezit de 

bloem niet. 
Uit 't bovenstaande 

laat zich 't besluit 
trekken, dat al staan 
ve le plantensoorten 
bont dooreen, al hooren 
er vele zelfs tot het
zelfde geslacht en de
zelfde familie (Trifo
lium, Vicia), en al 
worden zij door de
zelfde insectensoort 
bezocht, toch de be
stuiving met stuifmeel 
der eigen soort ver
zekerd kan zijn door 
de persoonlijke soort

vastheid der insecten, vooral der 
honingbijen. Hommels toch vliegen 
in 't algemeen onbekommerd van de 
eene soort naar de andere, zooals 
ook bij zeedistel en bitterkruid bleek. 

Meer 't land in, op droge zandige plaai sen, 
langs rulle wegen, komt een verwant van 
den zeedistel voor, even prikkelig en onge
naakbaar als deze, maar lang niet zoo forsch 
en zonder de blauwige tint. De bladen zijn 
dun en spits, de bloemstengels wijd vertakt 
en veel spichtiger en de bloemhoofdjes kleiner 
en gewoon groen van kleur. Toch ontbreekt 
het niet aan insecten, die er op te gast 
gaan, bijen zag ik er vele op en Bombus 
lapidarius, de meest gewone hommel op den 

au,,.., zeedistel, ook. 
, doondorsujs-dubbei. Eryngium maritimum en campestrezijn 

een paar vertegenwoordigers van een sterk afwijkend 

Wortelblad van Eryngium maritimum. 

Hypericum perforatum tenslotte zat vol hommels 
(Bombus hypnorum, terrester, lapidarius) en bijen, 
pollen verzamelend, door dit met de voorste pooten-

Een bijzondere vorm van Eryngium oampestre. 

geslacht eener overigens zeer eenvormige familie, 
namelijk die der schermbloemigen. Het anders zoo 
typische scherm is geheel saamgekrompen tot een 
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Blnem van Ëryng. 
niariliiiiiiin. 

hoofdje, zoodat de beginner meent met een composiet 
te doen te hebben, en in die meening nog versterkt 
wordt door 't distelig uiterlijk der plant. Debladen 
van den zeedistel vertoon en dan ook heel niet dat 
eigenaardige geveerde varenachtige uiterlijk, doch 
zijn ongedeeld. De landdistel staat 
hierin dichter bij de overige umbelli-
feren, de groote wortelbladen zijn twee 
tot drie maal gevind en eigenlijk nog 
het mooiste wat de heele plant bezit. 
In den bouw der bloemen komen de 
beide soorten geheel overeen met de 
andere schermbloemigen, behalve dan 
dat ze niet zoo wijd opengespreid zijn. 
Een kleinigheid als 't teruggebogen 
slipje, dat den kroonblaadjes van vele umbelliferen 
eigen is, vinden we zelfs hier terug. 

Een eigenaardige afwijking vond ik van Eryugium 
campestre langs de tramlijn van Egmond aan Zee 
naar Egmond aan den Hoef. Te midden van een 
aantal normale exemplaren stond daar één enkel, 
dat door zijn ongewoon uiterlijk dadelijk opviel. Le 

bloemhoofdjes schenen wel uit louter 
stekelblaadjes te bestaan en derge
lijke stekelige blaclhoopjes zaten aan 
den voet der stengelvertakkingen, 
waar anders slechts enkele spitse 
blaadjes staan. Bovendien waren 
alle stengels en stelen minstens 
twee maal zoo dik als bij de normale 
planten (zie teekening). Blijkbaar 
was deze afwijkende plant zonder 
overgang plotseling ontstaan uit 

Bloem van Pinvponella m a â v a n e e n n o r m a l e . H o e t o c h ^ o n 

saxiiraga. 

iets dergelijks anders veroorzaakt 
zijn? Hieromtrent zouden een drietal veronder
stellingen gemaakt kunnen worden. 

Ten eerste is ' t bezit van .stekels en doornen 
in 't algemeen een kenmerk, dat zeer beïnvloed 
wordt door uiterlijke omstandigheden, speciaal door 
droogte en vochtigheid. Laat men bijv. twee jonge 
berberisplantjes zich onder precies dezelfde omstandig
heden, wat licht, temperatuur 
en besproeiing betreft, ontwik
kelen, 't eene echter onder
een klok met een bakje sterk 
zwavelzuur, dat de lucht droog 
houdt, 't andere met een bakje 
water, dan blijkt het, dat het 
eerste plantje korter en steke-
liger wordt, terwijl 't andere 
niet zoo gedrongen en veel 
minder stekelig wordt. Evenzoo acacia, ulex e.a. 
Ook in de natuur zien we, dat de takken van de 
berberis aan den buitenkant meer stekels vertoonen 
dan in 't midden, waar de verdamping zoo groot 

'M 

\ 

Strkel onder de bloempjes 
van een normaal on van 
het afwijkende Exemplaar 

Krynginrn campestre. 

niet is. Van een dergelijken invloed was hier echter 
geen sprake, daar de eryngiumplanten alle in de
zelfde omstandigheden verkeerden. 

Ook door teeltkeus zou van soorten met stekels 
en doornen een bijzonder prikkelig ras te krijgen 
zijn, door namelijk telkens van de stekeligste exem
plaren zaad te winnen en uit te zaaien, de minder 
stekelige verwijderend. Een constant ras zou zoo 
niet te verkrijgen zijn, steeds zou men moeten 
blijven zuiveren. 

Ook een galmijt zou de oorzaak kunnen zijn van 
de eigenaardige afwijking, doch dan zou ze zich 
niet over de heele plant, doch hoogstens over een 
of meer bloemhoofdjes uitstrekken. Daar echter alle 
stengels en stelen buitengewoon dik waren en alle 
bladen en bloemhoofdjes gelijkelijk afweken van het 
normale type, was ook hierin de oorzaak niet te 
zoeken. 

Vaak, tenslotte, heeft men waargenomen, hoe in 
groote zaaisels van gestekelde planten, plotseling 

Omwimlsolblaadje van een normaal en van het arwijkendo 
exemplaar van Kryngiiim campestre. 

een enkel exemplaar optrad, dat volkomen vrij van 
stekels was en 't vermogen, stekels te vormen, 
blijkbaar verloren had. Men noemt dit een mutatie 
of sprongsgewijze variatie. Gestekelde variëteiten, 
van ongestekelde soorten zijn niet bekend. Wel is 
er onder de 14 variëteiten, die Dippel opnoemt van 
den meidoorn ook één, waarbij de doorns veel sterker 
ontwikkeld zijn, de var. horrida. Ook is er een 
variëteit van de hulst met niet alleen prikkels op 
de bladranden, doch ook midden op de blad vlakten. 
Blijkbaar zijn ook deze variëteiten door een mutatie 
ontstaan, daar zij zaadvast zijn en niet terugloopen 
en op dezelfde wijze ontstond blijkbaar de zoo sterk 
afwijkende vorm van Bryngium campestre. Zaad 
heb ik er niet van kunnen winnen, daar hij pas 
tegen 't eind van mijn verblijf te Egmond begon 
te bloeien. Bovendien was kruisbestuiving niet uit 
te sluiten door de bloemen te isoleeren; daar de 
planten vlak aan den weg stonden. 

Het fraaie uiterlijk van den zeedistel strekt de 
plant tot groot nadeel. Niet alleen toch zijn er 
weinig bezoekers van de zeeduinen, die zonder een 
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bos ervan geplukt te hebben huiswaarts keeren, 
doch ook om te verkoopen en voor de bloemen
winkels worden ze bij massa's uitgerukt. Bij de 
grootere badplaatsen is hun aantal dan ook reeds 
zeer sterk verminderd. Tusschen Naarden en Valke
veen langs de Zuiderzee stonden ze eenige jaren 
geleden in zeer groot aantal en fraaie exemplaren, 
doch ze werden toen bij hoopen uitgerukt voor de 
bloemenwinkels, ' t Volgende jaar waren er slechts 
weinige meer over. Bij Egmond is gelukkig voor
eerst geen kans, dat de fraaie planten uitgeroeid 
worden, want ze staan er overal nog in ontelbaar 
aantal. Moge dit stukje hun niet to t verderf strekken ! 

H. C. DELSMAN. 

U I T ONS INDIË. 
•̂7761, vorige jaar een tocht makende langs de noordkiist 

^jT van Java In de residentie Pasoeroean, vond ik hij '( 
/ bekende jachtterrein Bimor een zoetwaterbron vlak 
aan zee, zoodat af en toe, bij vloed, de bron dooi1 zeewater 
overstroomd werd. In de omgeving daarvan, 't was erg 
moerassig, zwommen vrij veel vischjes, waarvan de grootste 
plm. 10 cM. waren. Ik liet mijn inlandsche bediende er 
eenige vangen, wat vrij moeilijk ging daar ze, onraad 
hespeurende, zich met groote sprongen trachten te redden, 
ook over land. Eindelijk kreeg ik er een paar en kon ik ze 
op mijn gemak bestudeeren. 

't Dier kan zoowel op 't land als in 't water leven. Op 't 
land springt 't met zijn groote voorvinnen en staart, 't Heeft 
aan weerszijden nog een kleine vin voor de groote, benevens 
rug-, aars- en staartvin. Ik hield er een wel een uur buiten 
water, zonder dat ik bemerkte, dat hij slecht biiitenlnchl 
kon verdragen. Onder water ademde hij door kieuwen en 
kwam in uren niet aan de oppervlakte. Hij doet geheel en 
al aan een visch denken, zooals de teekening ook laat zien. 

Slijkspringer, Periophthaimua. 

Hebben we hier misschien, 't is maar een veronderstelling, 
met een overgangsvorm te doen? Zooals ik later bemerkte 
zijn ze vrij algemeen op Java en werd me zelfs van ver
scheiden kanten verzekerd, ze soms op de boornen gevonden 
werden. Gezien heb ik dit niet, maar waarom zou dit niet 
kunnen, als ze toch lang buiten 't water leven knnnon. Ik 
zie de menschen anders-al lachen als ze lezen: »visschen 
die in de hoornen leven«. Ik kon geen beschrijving vinden 
in een mijner studieboeken, ook wist niemand mij een 
Javaansche naam te noemen. De kleur is bruinachtig grijs 
op 't lichaam, terwijl rug-, aars- en staartvinnen rood ge
kleurd zijn met een donkere streep erdoor. De oogen puilen 
ver buiten de kop, die een eigenaardigen ronden vorm heeft. 

(Wij hebben een uitvoerig stuk van den heer Douwes 
Dekker, batavia, over deze merkwaardige vischjes, dat wij 
gaarne zouden plaatsen. De teekeningen er- bij zijn, jammer 
genoeg, gekleurd en niet best voor reproductie gesrhi kt. H.) 

Om voor heden in 't zelfde genre te blijven wil ik wijzen 
op een andere, mij tot nog toe onbekende visch. 

't Is een zoetwatervisch, die mijn jongen bij toeval mei 
een net ophaalde uit de Serajoe in 't Banjoemasche. 

Aniiiinis nebulosus. 

Tusschen een aantal »ikan heli« (Javaansche benaming) 
voor de gewone Amerikaansche catfisch (Amiurus nebulosus), 
waarvan ik hierbij een teekening geef, en die merkwaardig 
is om zijn acht lange lasthoorens en kleine oogen, vond ik 
een andere visch, overeenkomende met afbeelding III. 
't Merkwaardige is, wat u wel direct zult zien, de snuit, 
die veel op die van een miereneter gelijkt. Hij gebruikt 't 
als tastorgaan en ook werkelijk als slui-f, doordat hij voedsel, 
Lsukjes geweekt brood, met zijn vingervormige slurf in zijn 

bek bracht. De Javaansche benaming is, zooals ik infor
meerde, waarschijnlijk ikan sili; een beschrijving of iets 
dergelijks vontl ik nog niet. De kleur is groen-grijs van 
boven, van onderen wit5 snuit, bruinachtig met wit gele 
streepen. Over de geheele lengte van 't lichaam loopt, aan 
weerszijden een lichte streep ; de rugvin heeft zwarte 
vlekken. Do grootte van 't exemplaar was 14 cM. 

Banjoema* fJavaj. W. G. TEN HOUTB DE LANCE, 
Ie. Chernikef s, /'. Kcüihagor. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Statuten en Huishoudelijk Reglement van „Triton", 

Vereenlging ter bevordering der Aquarium- en Terrariumkunde, 
te Amsterdam. 

Het bestuur bestaat uit de beeren: F. M. Lurasco, voor
zitter; P. Theunissen, 2e voorzitter; W. .1. Smallegange, 
secretaris, I lasen broekstraat 38; .1. D. Schnijders, 2e secr. 
en G. H. F. Voorwalt, Rustenburgcrstraat 373, penningm. 

STATUTEN. 

Art. I. Naam en Zetel der Vereenlging. 
De Vereeniging draagt den naam van »Triton«; strekt zich 

uit over het geheele rijk en is gevestigd te Amsterdam. 
Art. 11. Doel der Vereeniging. 
De Vereeniging stelt zich ten doel de Aquarium- on 

Terrariiimknude te bevorden; zij tracht dit te bereiken door : 
Ie. Het houden van lezingen over Aquarim-en Terrarium-

kunde en zoo mogelijk door hot uitgeven v;in een orgaan; 
2c. hel, houden van Tentoonstellingen; 
3e. hel organlseerén van excursies. 


