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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Entomologische Club. — Insecten verzamelaars in Utrechten omstreken 

welke geneigd zijn mede te werken tot oprichting eener Entomologische Clnb 
aldaar, worden verzocht hunne naamkaartjes met opgave van adres aan een der 
beide ondergeteekenden te zenden; deze zijn ook bereid nadere inlichtingen 
te geven. C. P. G, C. BALFOUB VAN UBLEIQH, 

Hendrik de Keyzerstraat 13. 
F. J. E. VAN DUNNE, Koningslaan 51, 

Zwarte specht. — Wellicht slell u er belang in te vernemen, dat, ik den 26en October het 
voorrecht had een jongen zwarten specht waar te nemen in hel VVindmeuleveld alhier, een 
prachtig woesl veld met reusachtige juniperusslruiken, waarlusschen hier en daar groepjes 
dennen. Mijn aandacht werd gelrokken door oen zacht «krik-krik!» op eenigen afstand. In 
't eerst dacht ik aan een onzer bonte spechten, die alle drie in onze buurt verre van zeldzaam 
zijn. Ik sloop nader on zag toen den grooten zwarten vogel met karmijnrooden kop en nek 
tegen een den zitten, 't Was dus een mannetje. Hij liel mij dicht genoeg naderen om zijn 
nog geheel gaven staart door don veldkijker op te nemen, maar vloog schreeuwend weg, 
toen ik hem wilde besluipen. Hij droeg daarbij zorg, den boom tusschen zich en zijn bespieder 
te lalen, zooals ook de andere leden zijner familie gewoon zijn Ie doen. 

Ruurlo. K. ZWART. 

De Lepelaar. — «Ik heb er (n.1. op Walcheren) vogels waargenomen, die bij ons (n.1. in 
Italië) onbekend zijn, in grootte onderdoende voor den ooievaar, maar overigens op dezen 
gelijkende, met uitzondering hiervan, dat zij een zwarten snavel bezitten, die aan het uiteinde 
oen zoor eigenaardigen ronden vorm vertoont. Ze gelijken op de lepels, die wij gebruiken bij 
hel nuttigen van vloeibare spijzen; ze noemen ze «leplet» wal in hun taal lepel belcokenl. 
Ik was er verbaasd over, dat zij, alsof ze lam waren, den mensch lol zich lieten naderen ; maar 
van mijn tolk vernam ik, dat dit hierdoor kwam, omdat door don Heer van Beveren, den 
vorst, van dit eiland, verboden was deze vogols eenigen overlast aan te doen, die bij hen 
bohooren lol de allereerste lekkernijen.» 

Uit eon beschrijving in briefvorm eener reis door Zeeland van een onbekend Italiaan, 
gedateerd Amiens 3 Aug. 1529. Bovenstaande vertaling van Dr. Z. A, J. Burgersdijk Jr. komt 
voor in de Middelbiirgsche Courant van 25 Dec. 1.1. De oorspr. Lalijnsche leksl is uitgegeven : 
Ie door Brom in Archivalia in Italië II ('s Rijks Geschiedkundige publication kleine serie no. 9.), 
'ie door Dr. A. H. Kan in Archief van hel Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1912. 

De schrijver maakt den indruk van betrouwbaarheid. Wat betreft den naam «leplet» : op 
meer plaatsen heeft de schrijver aan de Zoeuwsche eigennamen op den klank af een 
Latijnschen vorm gegeven en de copiïst (er is n.1. een copie uitgegeven) heeft niel zonder 
fouten afgeschreven. Zou de volksnaam, op zijn Zeeuwsch uilgesproken, «lepelér» zjjn geweest 
of iels dergelijks'? 

Domburg. P. J. v. D. FEEN JR. 

Een schelpenboekje. — Eindelijk is or een werkje verschenen, dal uitermate geschikt is, 
om iemand, die aan onze stranden wandelt, lol gids te dienen in de schelpenwereld der 
Noordzee. Het is getiteld: «Alias der schelpen van de Noordzee» door L. Verbrugghoen beval 
oen goed geleekende, helaas hier en daar slecht gekleurde afbeelding van de meeste schelpen, 
die men aan ons strand kan vinden. Wanneer men echter in aanmerking neemt, dat het 
determineeren van schelpen steeds naar den vorm en slechts bij hooge uilzondering naar de 
kleur geschiedt, dan blijkt dit bezwaar dus lang niet zoo grool Ie zijn als hel schijnt. Wat 
het boekje zoo geschikt maakl voor ónze amateur-scholpenkenners, is de juiste keuze der 
soorten, die afgebeeld zijn. Daar hel, werkje voor België geschreven is, beval het wel soorten, 
die hier nog niet zijn aangelroll'en, maar dat is eerder een goed dan een kwaad ding, omdat 
hoe langer hoe meer blijkt, dat de schelpenfanna van ons land nog maar zeer slecht bekend 
is. Ik wensch het boekje dan ook eene ruime verspreiding toe; de geringe prijs, 1.25 liane, 
brengt hel binnen ieders bereik, en daarvoor heeft men niel alleen een plaatje, doch ook 
den juislen Latijnschen en bovendien den Hollandschen, Franschen, Dnilschen en Engelschen 
naam van zijn schelp. Dicholome-tabellen ontbreken evenals beschrijvingen, waardoor het 
werkje juist voor beginners zoo uitstekend geschikt is. v. D. S. 


