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Uit Bentheim. — Veel bosschen van Duitschland bezocht, bezichtigde en bewonderde
ik, maar zooveel grilligheid in boomvormon als in de Bentheimsche bosschen zag ik
nimmer bijeen, on dit deed mij naar mijn schetsboek
grypen om er een blijvend aandenken aan te hebben.
Men kan die bosschen niet als oerliosschen betitelen
maar men deelde mij daar mede, dat de Vorst van
Benlhcim zoo min mogelijk de hand aan de hoornen
laat leggen, opdat hel ware cachet er niet aan zou
ontnomen worden.
Slechts de d o o d e
t a k k e n , die door
ouderdom of storm
a f v a l l e n , worden
o p g e r u i m d , ten
einde de paden voor
den wandelaar vrij
te houden. Ik geel'
ii hierbij e e n i g e
afbeeldingen, door
mij gemaakt van
de grilligste dier hoornen. No. 1, de Kanonboom genaamd,
is om zoo te zeggen geheel hol. Het is een oude eik, ja
een bepaald afgeleefde,
maar hij bleek toch nog,
-w»
tol mijn verbazing, eenige
frissche wel wal kleinere
bladeren te dragen. Boom 2, nog ongedoopt, geef ik den
naam van Krokodil. Men beschouwe slechts hel uiteinde
van een zijner takken.
Het is ook een zeer oude
eik en wel uit drie deelen
bestaande. Het middenstuk, dat we rechterbeen
zullen noemen, is geheel
hol en het linkerbeen, dal
we aan den buitenkant
zien, is evenzeer hol. Toch
dragen ze nog bladeren.
Het derde deel links mei
.-4^:

hel rechter verbonden is

krachtig van slam en heeft drie lukken waarvan twee geheel bladerloos zijn en een den
vorm van een been met voet er aan heeft. De andere hoornen zijn ook meest hol, het zijn
grootoiK.leels haag-beuken; maar de stammen hebben heel veel overeenkomsl in vorm met onze knol wilgen (ze werden dan ook inderlijd geknol).
Veel boomen ziet men met énorm lange lakken die zich om andere heenslingeren zooals bijv. in No. 4.
Ben ieder, die belang stelt in wonderlijk grillig gegroeide boomen,
waarvan ik er slechts een paar Ie zien geef, verznime uiel een kijkje
in de Itentheimsche bosschen te gaan nemen.
WwCTN®'

Den Haag.

Dr. W. BROES VAN HEEKEREN.

Wonder. — Op een boom midden in de stad, en wel op een van de drukste plaatsen,
zijn 2 duiven elk jaar aan 'l nestelen. Het broedsel gelukt elke keer.
Uolterdam.

JANSEN.

CORRESPONDENTIE.
L. T. Dordrecht. Uw geteekende diertjes zijn Braconiden, sluipwespjes.
H.
A. J. P. Amersfoort. Het Handboek voor den verzamelaar van ter Haar bevat geen
determmatietabellen, wel een lijst van namen en synoniemen; Jaspers, kweeken en yerzamelen
evenmin. Koopt in de eerste plaats üudemans, daarin vindt ge vele aanw^zingen omtrent
literatuur op dit gebied.
H.

