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onnatuurlijk veel dennenboomen bij elkaar, dan komen er natuurlijk veel nonvlinders, dut 
spreekt vanzelf: de dennenboomplaag van den mensch is de schuld er van. 

Het is zoo ontzettend jammer, dat de toon-aangevende bladen van de huiskamers niet 
meer «natuurgevoel» bezitten; dan zouden ze zeker niet die walgelijke jagorsverhalen vol 
schietwoede en natuurmoorden opnemen (met snorkende photo's van jagers te midden van 
tientallen lijken, waar dan onder staat: «een mooie overwinning»!!! of iels dergelijks) zooals 
nu laatst bijv. weer y>De Aarde en haar Volkenu van 12 Dec. 1912 in het stuk van Geoff'roy 
Tiaireanx over «de jacht in de Pampas van Argentinië». Eenige van de vele walgelijke 
zinnen zal ik eens nu en de volgende keer citeeron, om met bewijzen te staven, hoe 
onbeschaafd onze tijdschriften op dit punt nog zijn, en hoe verruwend en nadeelig ze dus op 
ons volk moeten werken. 

«Indien ik over meer plaats mocht beschikken (aldus de schrijver) zou ik graag vertellen 
hoe men al die verschillende dieren nazet{\\) waar ieder europeesch jager van droomt (!) . . . 
«Hij vertelde ons, dat hij den gehoelen dag met zijn makkers struisvogels had gejaagd, en 
daar die jacht sedert eenigen tijd verboden was door de autoriteiten, moest men zeer voorzichtig 
te werk gaan. (!!! wat een schoone moraal!!) . . . «de kring werd langzamerhand nauwer 
gemaakt, doordat men al schreeuwende en dravend alle struisen iusloot, terwijl de dieren 
in angst heen en weer loopend, tegen het einde van den dag de hunnen zagen vallen, als 
hun pooten in het prikkeldraad verward raakten, waar ze niet lang behoefden te wachten 
op de definitieve worging ( ü d a t is nu een Fransche heèr-jager die spreekt!!). Men kan nog 
van dit schouwspel genieten (!!) dat zijn eigen schilderachtigheid heeft, i n , . . . etc». En welk 
een duidelijk bewijs van allerprimitiefsto wereld- en menschenmoraal geeft de schrijver over 
zich zelf, indien hij kinderachtig voortbabbelend over de veerenhandel ten opzichte van deze 
Amerik. struis of nandoe zegt: «de veeren zijn bruikbaar voor de fabrikatio van plumeauv 
Dat is maar een nederige beslemming, nietwaar, vergeleken bij de prachtveeren op de dames-
hoeden; maar aües heeft zijn nut in de wereld (WW; deze laatste naïve en toch zoo ruwe en 
ongecivilieerde en laagstaaiide egoïstische overpeinzing doet wel do deur dicht!)'. Dat is weer 
éen van het groote publiek, die vindt dat de hééle natuur om hèm moet draaien, en dat het 
«nut» (!'??i van oen «nederige» plumeau het menschdom verhoogt en'het uitroeien en kwellen 
van levende wezens rechtvaardigt. 

De volgende keer nög een paar zinnen voor ik tot de vakliteratuur weer overga. 
Dordrecht. P. .1. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

P. S. Mag ik iederoen al vast met een voorloopig kort woord aanvuren om zich te 
ahonneeren op het mooie blad nliliUter fiir Naturschutt*, Organ des «Bundes zur Erhaltung 
der Naturdenkmaler aus d. Tier- und Pflanzenreiche iNatiirscliutzbund)i(. Adres; Walter 
Henecke, Berlin, Lehniner Strasse 7/II. 

Uit correspondentie bleek me, dat ik in Juni het adres voor de ook voor Nederl. zoo 
nuttige brochure van Prof. Schillings over «rfiy Tragiidie des Paradiesvogel u. des Edelrei/iers« 
niet duidelijk had opgegeven. Het is Stuttgart, .lagerstrasse 34, Verlag des Bundes fiir Vogel-
schutz (niet in den handel, maar particulier volop te krijg; 2de druk ter perse). 

Nestblokjes ophangen! — Het is nu hoog tijd, om nestblokken op te hangen. De meezen 
zoeken al druk naar een nestgelegenheid en zingen reeds al hun voorjaarsliederen. De vink 
slaat en al de spechten laten zich hooren, elk naar zijn aard. 

Tegelijk met de eerste crocusjes verschijnt dan ook de prijsconrant van de firma Immig 
en Van Tongeren, tegenwoordig gevestigd te Zeist. Het doet ons zeer veel genoegen, te 
merken, dat thans bij de fabricatie van de nestblokken rekening gehouden wordt met de 
vindingen en ervaringen van den heer G. Wolda op Oranjo-Nassauoord. Men zou nu haast 
denken, dat die nestblokjes niet meer verbeterd kunnen worden. Alle bezwaren, die in den 
loop der jaren door verschillende schrijvers in ons tijdschrift te berde zijn gebracht, zijn 
overwonnen. Het kwam vroeger nog al eens voor, dat in blokken van het oude Berlepsch-
systeem de jongen omkwamen, doordat ze het nest niet konden verlaten. Toen is het systeem 
Leyds gekomen met de bijna-horizontale blokjes. Thans is men weer tot Berlepsch terug
gekeerd, maar de binnenwand van 't blokje is voorzien van richels en onefTenheden, waar
tegen de jongen kunnen opklauteren. Er is een deksel aangebracht, zoodat men van tijd tot 
tijd eens in 't nest kan kijken, en een onderdeksel van kippegaas maakt, dat kwajongens 
niet al te gemakkelijk de eitjes er uit kunnen nemen. Een doelmatig aangebracht dek van 
asphaltpapier, aan de achterzijde flink overklappend, zorgt er voor, dat er op geen enkele 
manier regenwater in 't nest kan komen, vooral wanneer het een klein weinigje voorover 
wordt gehangen. Niet zoo heel erg voorover, maar juist genoeg, om er zeker van te zijn, 
dat het niet achterover hangt. 
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De blokken zijn bevestigd aan een ophanglat en men kan ze krijgen, die door middel 
van een enkele schroef zijn vast gemaakt, zoodat men ze kan wentelen, wat zeer gemakkelijk 
is bij 't schoonmaken, dat altijd in Februari of Maart moet gebeuren en nog eens weer in 
September, 't Is dan niet noodig, de nesten geheel er af te nemen, een heele besparing van 
arbeid, wanneer er, zooals in groote stads plantsoenen en groote tuinen wenschelijk is, een 
groot aantal hangen, 't Is altijd goed, om reet nestblokken op te hangen en zelfs in stads
tuintjes kunt ge ze bewoond krijgen. 

Do prijzen zijn heel matig, de firma stuurt op aanvrage gaarne een prijscourant. De leden 
der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels kunnen door bemiddeling van 
den Secretaris der Vereeniging kleine bezendingen betrekken tegen grosprijzen. Het meest 
komen in aanmerking de modellen No. 1 en No. 3, die respectievelijk 45 en 50 cents per 
stuk kosten (grosprijs). Indien men ze wenscht wentelbaar om die schroef, dan moet dat 
expressehjk worden opgegeven, anders krijgt men ze op de lat. gespijkerd. 

JAC. P. TH. 

Vergadering van Onze Entomologlsche Club op den lien Januari 1913 In American Hotel. — 
De heer Mac Gillavry brengt vooreerst ter tafel larven en imagines van Reduviua personotus Li. 
en vermeldt, dat de larven dezer soort in gevangenschap zelfs de stevig gebouwde mieren: 
Campónotus ligniperda doodden. Voorts vertoont hij eenige merkwaardige Coleopteraen Hhyn-
chota, afkomstig van de excursie der Ncd. Natuurhist. Vereeniging naar Terschelling, nl. Apion 
limonii Kirby, MecintM collaris Germ., welke gallen vormt op Plantago maritima, Georyssus 
cremdatus Hossi en het voor onze fauna nieuwe Coleopteron Myrmecopora nvida Er., voor
komend onder blaaswier in Midden-Europa (Frankrijk, Italië, Dalmatië); voorts de wantsen: 
Megamélw notulus Germ., een cicadine, eveneens nieuw voor ons land, Jmtsta vtMtpennisSablb, 
en Corixa atomaria lil. Daarna laat hij rondgaan een variatie van Cicindela campestris L. met een 
geheele humerale lumula, gevangen te Mook (Juni 1912) en tot dusverre slechts uit Dalmatië 
bekend, Hydrophüus ptcéws L. $ plieifer Bedel en eenige monstrositeiten van Lucanus 
cervua L. 

De heer Van der Vaart laat zien een exemplaar van Actios sclene, Hübn, uit een bij ons 
in de vrije natuur gevonden rups gekweekt; hieraan sluit zich aan een mededeeling van den 
heer Koornneef, die uit een rups, in den tuin van het Concertgebouw gevonden, een Antheraea 
Pernyi Guér. verkreeg, zonder twijfel eveneens van ingevoerd materiaal afkomstig. De heer 
Koqrnneef stelt daarna ter liczichtiging eenige der zeer fraaie platen uit het vlinderboek, «Die 
Schmetterlinge», door Prof. Dr. Eckstein, dat door den Deutschen Lehrerverein voor zijne leden 
verkrijgbaar wordt gesteld. 

De heer Willemse laat eiergroepen van Stencbothrus bicolor zien en deelt een en ander 
over de wijze van eierleggen van dezen sprinkhaan mede; voorts een monstrositeit van Tettix 
hi)iunctata L, een kleurvariatie van Oedtpoda eoerulescent L, waarbij de achterrand van het 
pronotum geel gekleurd is, een inlandsch exemplaar van Thamnotrizon oinereum en van 
Dytiscus latiuimus L. en een exemplaar van Melasoma tremulae. V. met kleine middenpoot. 

De heer De Meijerc laat rondgaan een Chionea nraneoidei Dalm, gevonden te Valkenburg 
door den heer Heselhaus, en vergelijkt deze vleugellooze Tipulide, welke nieuw is voor onze 
fauna, met de eveneens vleugellooze en eveneens des winters verschijnende Pasorpido 
Boraus hiemalis. In de tweede plaats spreekt hij over het uitkomen dor Mantiden uit den 
eiercocon, waarbij deze dieren een eerste larvehuid afstroopen, die soms in de eischaal 
besloten blijft, soms daarbuiten ligt on dan dikwijls aan een fijnen draad hangt, welke gevormd 
wordt door de zeer lange en dunne cerci. Hij vestigt de aandacht op het verharde kapje 
op den kop der eerste larvehuid en vermeldt meerdere gevallen, waar op overeenkomstige 
wijze bizondere aanhangsels dezer eerste huid het verbreken der eischaal vergemakkelijken. 
Daarna doet hij eenige mededeelingen over Dipterenlarven en bespreekt de beteekenis 
van dit stadium voor de systematiek, vooral naar aanleiding van Trichocera, welker larve 
in vele opzichten van het gewone schema der Tipuliden-larven afwijkt. 

Do heer Polak vertoont een mannelijk exemplaar van Cyphocrania gigas, het eenige. dat 
in het insectarium van Artis verscheen onder zeer talrijke wijfjes; voorts Dinolomns rulpinus Sw., 
een sluipwesp uit Noord-Amerikaansche Papilio's, die bij het uitkomen het papier, waarin de 
vlinderpop was gewikkeld, heeft doorgeknaagd. Hij vermeldt, dat in Artis Pharao-mieren ook 
in de open lucht nesten maken en in de bijenkasten te vinden zijn, echter niet op de door 
bijen bezette raten komen. Ten slotte laat hij eenige vlinder-monstrositeiten zien, nl. IViitosamt'rt 
cynthia Dr. met kleinen reehter-achtervleugel, Vanessa polychloros L. met ontbrekenden rechter-
achtervleugel en Vanessa, urticae L. met versmald rechtervleugelpaar, en van Coss«s cossus L. 
oen imago met rupsekop. 


