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werkdadigen zin. Dr. Goedhart en Dr. Jongmans te Leiden hebben nu zeven jaar 
geleden het plan vol en breed opgezet. Voor ƒ 5 per jaar kan men zich abon-
neeren op de voor elke plant uitgewerkte kaartjes van Nederland, waarop met 
roode stippen en kruisjes de thans bekende vindplaatsen gedrukt staan; en 
daarvan zijn er al eenige honderden verzonden. En honderden kwartierhokjes 
worden er jaariyks ingevuld, die alle weer bewerking eischen. Het is te begrijpen 
dat zij, die zulk veel omvattend en tijdroovend werk belangeloos willen verrichten, 
daarbij, naast het gevoel van nuttig te zijn voor de wetenschap, ook wel eens 
behoefte gevoelen aan blijken van waardeering van hun werk door deskundigen 
en door belangstellende leeken. Meer wil ik er niet van zeggen, wie nadere inlichting 
en ter kennismaking een paar exemplaren van de plantenlijstjes verlangt, kan 
zich richten tot Dr. Vuyck, Docent aan de Hoogere Landbouwschool te Wageningen. 
Laat ik er dit nog bij zeggen. Jaarlijks worden er in de vacantie van wege de 
Nederlandsch Botanische Vereeniging excursies gehouden, als die waarvan boven 
sprake is, in dit jaar in de omstreken van Tilburg. Aan zoo'n excursie heeft 
iemand zonder plantenkennis natuurlijk niets; maar het is een dwaling onder 
de jongelui, ook onder de jongere studenten in de botanie zelfs, dat alleen zij 
mee kunnen doen en gewenschte deelnemers zijn, die elk plantje zonder deter-
mineeren op een afstand en voetstoots benoemen kunnen; ook als het niet bloeit. 
Deze dwaling doet het aantal deelnemers zeer klein zijn, veel te klein. Immers 
hoeveel zullen er zijn in ons land of in welk land ook, die dat kunnen! 

Eenige vaardigheid in dit opzicht ia vereischte, maar geen volmaakte kennis; 
die bestaat heusch bij de voormannen niet eens en zij hebben dat ook nooit 
beweerd en niet begeerd ook, want dan was het mooie en het aangename van 
het studeeren er af. Laat iemand, die er wat voor voelt, maar eens wat lijstjes 
bij Dr. Vuyck aanvragen en, kalmpjes en gestadig in zijn buurt ermee werken. 
Kom dan eens op de vergadering en doe met de excursie mee; ge krijgt dan — 
evenals ik hier in Zeeuwsch-Vlaanderen — een oude rot tot compagnon bij het 
hokken, en ge leert in een paar dagen meer van dit deel der botanie dan op 
uw eentje in een heel jaar. E. HEIMANS. 

J A P A N S C H E N A C H T E G A A L . 
Iemand, die kort geleden Weenen bezocht, deelde my mede, dut in de stadsparken 

aldaar profven worden genomen om de Japansohe Naohlegaal »einzubürgerén«, waartóe 
verscheidene paren in vrijheid gesteld werden. Vóór men daartoe overging, heeft men kunnen 
vaststeüen dat zo de winterkoude goed kunnen verdragen en de eigenschap onzer inheemsche, 
om tegen den winter te verhuizen, niet bezitten. Mij dunkt in het Vondelpark ten nwent en 
op uitgestrekte landgoederen ware er een proef mede te nemen. 

Nn we een tijdperk zijn ingetreden, waarin de voor de hinnenvisscherij en houtcnltnnr 
/.mi schadelijke reiger zeis lot een vliegend natuur»monuinent« gepromoveerd is, zonde deze 
zoo nuttige insecteneter zeker als zoodanig een eereplaats toekomen. 

Ilccnlr. V. IlF.EKF.REN. 


