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zooals gisterenavond was geen sprake. Eieren zoowel als vrouwtjes waren echter zichtbaar 
alsof ze diffuus verlicht werden. 

Aangezien uit de buurt van Haarlem nog slechts weinig bericht is ontvangen, meende 
ik, dat dit wel zou interesseeren. Ons is nog een vondst bekend van ongeveer 8 jaar geleden; 
één exemplaar langs den Zandvoortschen straatweg. 

Hnnrlei». J. en W. 

Paddeiiloelrecept. — Vergun mij een enkele aanmerking op uw recept voor het toebereiden 
van morieljes op blz. 122 van all. li. Dat recept is Ie kort en verzwijgt een voor den gebrui
ker van morieljes allerbelangrijkste aanwijzing, als ik tenminste Steudel en Michael gelooven 
mag. Eerstgenoemde toch zegt in zijn "Praktische Pilzkuiide«, blz. 72: »Morieljes zijn in 
rauwen toestand vergiftig. Zij moeten daarom onder alle omstandigheden vóór het gebruik 
in zout water afgekookt worden, waarna het zoute water, dat de gemakkelijk oplosbare uit
getrokken vergifstof bevat, afgegoten wordt. 01' wel deze paddestoelen moeten vóór het 
gebruik gedroogd worden In de zon of door ze aan draden te hangen boven de warme kachel. 
Door het drogen wordt de vergiftige stof, welke deze paddestoelen in versehen toestand eigen 
is, omgezet in een onschadelijk besiunddeel». 

En Michael raadt in zijn kleinen «Külirer für Pilzfreundeo blz. 5: «Vóór het stoven moeten 
de morieljes afgekookt worden, daar zij een bizondere gifstof schijnen te; bevallen, welke 
door het afkoken verwijderd wordt.u Hij laai er echter op volgen: »Ik zelf ben nog nooit 
onwel geworden na het gebruik van versche en gave morieljes». 

Misschien is dal ook uw ervaring en maakt gij dus in uw recept geen gewag van de 
noodzakelijkheid, om morieljes voor het gebruik af te koken'? Dan heb ik onnoodig alarm 
gemaakt, maar toch meen ik, gedachtig aan het spreekwoord: «voorzichtigheid is de moeder 
van de wijsheid«, dat vooral bij het smullen van gerechten als gestoofde morieljes van toe
passing zou kunnen zijn, goed tedoen met even op de adviezen van Steudel en Michael te wijzen. 

W. N. DE FRE.MERV. 

Over het voorkomen eau Glaukoniet in Nederland, afl. O, blz. 124, — Glaukoniet komt in 
Nederland op twee wijzen voor nl. primair, d. i. ter plaatse, waar het gevormd is, en secundair, 
d. i. naar de plaats van ligging getransporteerd, 

Primair nu vinden wij het glauconiel; 
o. in zand: aan de basis der holle wegen rondom Vaals en Gulpen; bij de hoeve Bekering, 

noordelijk van den straatweg Winterswijk:—Odink; aan de oevers der Schiplieek, oostelijk 
van Buurse; in holle wegen bij den Tankenberg, oostelijk Oldenzaal, en in de spoorweg
insnijdingen naar Bentheim; 

b. in kalksteen: ter halve hoogte der holle wegen, die van Gulpen uit naar den Bekberg, 
zuidelijk van dit dorp voeren. 

c. in zwarte leem in leemgroeven, zuidwestelijk van Winterswijk. 
Secundair vinden wij het glaukoniet: 
(i. in zand: langs het, kanaal Almelo—Nordhorn; 
h. in gele leem: in een leemgroeve bij het station Borue. 

Óver hel i'oorkiiiiicii van conglomeraten en breenVs in Xederland. - Conglomeraten komen 
secundair het meest voor en wel als zwerfsteenen, aangevoerd door zuidelijke waterstroomen 
van uit de Ardennen: in Zuid-Limburg en op de Veluwe. 

Primair ken ik ze alleen van de spoorweg-insnijding Roermond—Vlodrop, dicht bij het 
laatstgenoemde dorp (het bindmiddel is hier ijzerhydroxyd) en van een grintgroeve tusschen 
Cadier en Hemelen (het bindmiddel is hier kiezelsteen). 

Secundair, d. i. als misleen, vond ik eenmaal bij Eibergen een stuk, afkomstig van het 
Teutoburgerwoud. 

Primair komen broccies een enkele maal aan hel zeestrand voor (zoo bij Katwijk) doch 
hier /.(jn het z.g. sehelpbreccies, d. w. z. schelpresien zijn door kalk tol een breccie aaneengekit. 

Van al deze voorbeelden zijn door mij verzamelde monsters aanwezig in de geologische 
collecties der Hüks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool Ie Wageningen. 

.1. v. IUHEN. 

A A N G E B O D E N : 
l.iargang I, Il en Hl van D. /.• iV. voor ƒ 2 per jaargang in band en 

G E V R A A G D : 
Dr. üudemans Nederl. Tntccleii; Dr. Everts Gcieoptera Neetiandiea; Ter Umw Onze Vlinders. 

Aanbiedingen aan Joh. C. Francken, Schiebroekschestraat 30, Hotterdam. 


