
102 • DE LEVENDE NATUUR. 

GLIMWORMEN. 
Glimwormen (kruipende) zag ik vroeger te Ede in tamelijk groot aantal, in den tuin van 

het landelijk gelegen pension van den heer Ditraar Jansen. Vóór en rechts waren korenvelden; 
aan den linkerkant en vlak achter het huis uitgestrekt bosch. 

Baarn. Mevr. A. BBEDEMEVER—BOLLE. 

In antwoord op uw vraag in afl. I meld ik u, dat een jaar of vier geleden door mij 
glimwormen (wijfjes) werden gevonden in Naaldenveld dicht bij kruispunt Doorweg—Zand-
voortschelaan. 

Haarlem. .1. C. UIJK. 

Glimwormen komen voor op het bekende buitengoed «Zorgvliet* bij 's Gravenhage. Men 
kan ze zien, als men de Stadhouderslaan volgt, die langs Zo.igvliet loopt, van af de Groot-
Hertoginnelaan tot, aan de Oude Seheveningsehe weg bij het hotel »Promenade«. Eenige 
jaren geleden waren er verscheidene. Dit jaar slechts enkele. De straatlantaarns bemoeilijken 
de waarneming. 

's-Gravenhage. 1). VAN HOYTE.MA. 

In de zomer van 1905 en 1907 hel) ik hier een keer of vier glimwormen waargenomen. 
Telkens op den grond en op ivgeiiaehlige lauwe zomeravonden, eens evenwel onder een 
langdurige regen met harden wind gepaard. 

(foes. A. W. KLOOS. 

Toen ik onderwijzer te Kinderdijk was, heb ik daar menigmaal op donkere, regenachtige 
avonden lichtende stipjes op den grond gezien. Een paar malen schepte ik met een zakmesje 
zoo'n lichtend puntje met wat aarde op en borg het in een doosje. Bij het licht der lamp 
bleek er dan steeds behalve de aarde ook een klein keverlje in het doosje te zijn. Of hel 
alleen mannetjes waren en of er ook wijfjes gevonden werden, wist ik niel en is me ook 
thans nog onbekend. In dien tijd, het was in het jaar 18(15 of '66, dacht een jongmenseh van 
18 of 19 jaar daar nog niet aan. 

Hoek ran Hol/and. G. .1. CARRIÈRE: 

Doornenkroon. — In de 2de afl. van I). L. N. las ik hel stukje van Dr. L. Vnyek over 
»De Doornenkroon", waarin hij uwe theorie aanvalt. In verband daarmee heb ik een in mijn 
bereik staand ..kiiiidthoek" negeslagen, waar ik het volgende vernield vind: 

«Klaveren met gekronkelde llauwkens; in 't Latijn «Trifoliinn Cochleatnm.ï 
^Geslachten. Van deze klaveren worden in de Moven van Nederlandt twee soorten ge

vonden, het eene heeft hauwkens als glakkenhutskens, ende het ander als een 't samen-
gerolde nipse." 

Gedaente. De eerste brengl voorl ronde, teere steelkens, met kleene, drie bijeengevoegde 
en rondom de kanten gekertelde bladeren gewassen. Aan de leppen van de steelkens draagt 
het bleek-geele bloemkens die van gekronkelde hauwkens, de slackën-buiskens niet ongelijk, 
gevolght worden. Het zaad is wit en wat kromachtig. 

De tweede soorte is de voorgaande van steelkens gelijk, maar de bladeren en zijn niet 
gekerft ende de gekronkelde hauwkens mei scherpe doornken bezet, de gedaante van een 
Hupse uitbeeldende. 

Plurtne (— groeiplaats). Heide deze soorten van deze klaveren groeien alleen in delloven 
van Liefhebbers der kruyden. 

Oeffeningh. Zij moeten alle jaren in April gezaaid worden. 
Aerl en krarliten. De aert en werkinge van de.se gewassen zijn onbekend en onverzocht. 

Dodonaeus. 
Het jaartal van het boek ontbreekt. Het is geschreven door P. Nijlandt, is opgedragen 

aan «(inlielmns Piso M. Doctor en voornamen l'ractisyn der stadt Amsterdam. 
Na de voorreden bevat het boek, dat ± 360 bladzijden telt en geïllustreerd is, hel volgende: 
In llisloriam l'lantarum iiidigeiiarum a Cl. v. I'eho Nylandt tl. I). (Volgt een Latijnsch 

gedicht van ,1. van Broeckhuysen. 
Ik veronderstel, dat dit .lohan van Broekhuizen is, geboren 20 Nov. 11)49 te Amsterdam 

en overleden aldaar in 1707, 13 Dec. 
(Kredrico & Van der Brander, Biographisch woordenboek der N- c n z- Nederl. letter

kunde, tweede druk). 
Ik meende n hiermede misschien van dienst te, kunnen zijn. Het pleit m. i. voor uwe 

veronderstelling («in de hoven der liefhebbers van kruidenu). 
Vlaardingrii. C. II. IIEHELS. 


