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een geheele tenloonslelling kon worden georganiseerd. In hel belang van hel publiek was 
het dus gewenscht, dat naar een betere lokaliteit werd uitgezien. En meer dan eens 
benijdden we onzen goeden Bernink, die zoo keurig netjes uu zijn spullen* zat. Zoo ver konden 
wij het niet brengen. Maar toch op hot onverwachts, daar wordt ons geheel gratis een 
uitnemend geschikt gebouw door een onzer vrienden aangeboden. Onze burgemeester, de 
edelachtbare Heer A. van Vessem, wiens naam we dankbaar noemen, een man, die zelf niet 
blind is voor het schoone der natuur, wilde Ouddorp op deze wijze verrijken met een museum. 

't Kon niet mooier. 
Ouddorp, aan zee gelegen, dat jaarlijks vele vreemdelingen trekt en wier aantal telkens 

grooter wordt, Ouddorp, dat zich verheugen kan in zeer veel natuurschoon, was voor ons 
doel geknipt. We namen dan ook dadelijk dit zeldzaam aanbod met dankbaarheid aan. 

Naar een afzonderlijk gebouw zullen dus onze collecties verhuizen. Maar wie een museum 
verlangt, is met een gebouw alleen niel geholpen, al is dit ook het voornaamste. Men behoort 
ook kasten en laden te hebben. Doch hiervoor nu waren onze financiën niet toereikend. 

We richten daarom een vriendelijk verzoek tol allen, die met ons hetzelfde doel beoogen, 
ons zooveel bet kan te steunen. Elke gave, hoe klein ook, zullen we dankbaar aanvaarden 
en in D. L. N. verantwoorden. Reeds gaven enkelen blijk van sympathie en als anderen nu 
hun voorbeeld volgen, zullen we zeker in onze verwachting niet worden teleurgesteld. Dat 
velen ook nu mogen toonen, waarlijk die liefde tol de natuur te bezitten, welk ons driemanschap 
zoo gaarne ook aan anderen gunde. 

Ook van hen, die ons langs anderen dan financieëlen weg willen steunen, zullen we zeer 
dankbaar hel hunne in ontvangst nemep en beloven hen, datgene, wat zij afstaan, een waardig 
plaatsje in ons museum te reserveeren. 

Voorts is het ons aangenaam, nogmaals den naam van den heer van Vessem te mogen 
noemen, die zich bereid verklaarde, naast ondergeteekende elke gift in ontvangst Ie willen nemen. 

Moge binnen niet al te langen tijd ons museum geopend worden, is do wensch van 
Ouddorp (Z.-H.J. P. VAN EIJK. 

De Waterrietzanger in Nederland. — Naar aanleiding, van hel in afl. 9 (pag. 212/13) van 
den loopenden jaargang van dit tijdschrift voorkomende artikel van den heer .1. L. F. de Meyere, 
mogen de volgende regelen hier een plaatsje vinden. 

Waar ik in mijn «Oölogla Neerlandica* bij den Waterrietzanger spreek van een zekeren 
hoer Lobbecke, is dat praedicaat »een zekeren, in casu volstrekt niet door mij gebezigd uit 
twijfel aan de betrouwbaarheid van dien persoon, doch alleen omdat de naam Lobbecke zeer 
zeker wel voor de meeste lezers onbekend zoude zijn; niet altijd toch wordt met genoemd 
praedicaat iets ongunstigs bedoeld. 

De wijze waarop Thieneman in diens werk spreekt over zijn vriend Lobbecke, die ten 
dienste van die uitgave den auteur o. a. ook de nesten van Baardmees en Nachtegaal-
rielzangor uit de omgeving van Rotterdam verschafte, en de strenge eischen, die Thieneman 
ten opzichte o. a. van den Waterrietzanger aan «soort-zekerheid« stelde (vastleggen van den 
vogel op het nest door middel van strikken) hebben mij Thienemann's mededeeling over die 
soort mei vertroirwen doen citeeren. Intusschen ben ik het volkomen met den heer De Meyere 
eens, dat het bevreemding moet wekken, dat Schlegel in zijn werk van 1858 van die mede
deeling (Thienemann's werk verscheen in 1856) noch in bevestigenden, noch in sceptischen 
zin gewag maakt. 

Dat mijn berichtje, voorkomende in het nummer van 1 Juli jl., herhaald is in dat van 
den 15en dier maand, is niet op mijn verzoek geschied, doch zal aan een abuis ter drukkerij 
toegeschreven moeten worden. 

Ten slotte spreek ik den wensch uit, dat mijn geachte vriend de heer De Meyere over
tuigd moge zijn, dat het verre van mij is, hem zijn opmerking ten kwade te duiden; integen
deel verheugt hel mij, dat hel citaat uit Thienemann hem zijn welversneden pen daarover 
deed ter hand nemen. 

Arnhem. A. A. VAN PELT LECHNER. 

Afwijkende bloemen. — Dezer dagen vond ik op een stuk braakliggend land een witte 
klaverplant, waarvan elke bloem op een afzonderlijken steel stond. Tevens zend ik u een 
bloem van een vergeet-mij-niet (gekweekt), welke een buitengewoon groot aantal kroon- en 
kelkblaadjes heeft, wat vooral aan den achterkant goed zichtbaar is. Ik merkte dit het vorige jaar 
bij toeval in mijn tuin, en bleek bij nader onderzoek, dat haast elke plant iets dergelijks had. 

Utrecht. ABR. VOORIPS 

Klaver met gesleelde bloemen, dus schermen in plaats hoofdjes, komt meer voor. 
Verdubbeling van Vergeet-mij-nietjes is veel zeldzamer. H. 


