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VACANTIEHERINNERING.
»Und frci autatmend begriiss'ich das Meer, Das liebe,
rettendo Meer, Thalatta, thalattau.
(HEINE).

EHGEN aan Zee, liefelijk plekje aan den voet onzer vaderlandsche duinen; wal
hebben wij in onze vacanlie genoten van de tintelende zee in haar eeuwige
wisselingen van kleuren, van het ongerepte strand en de onvergelijkelijk
mooie, breede duinenrij.
Hier, waar alles spreekt van schoonheid door volkomen harmonie, rust
ziel en lichaam uit van wie daar komen »uit de groote stad en haar weedom».
Hoe hebben wij rond gezworven door de bosschen
meer landwaarts in, en de geuren opgesnoven der
bloeiende, purperen hei, die ons plotseling als een verrassing is in dit landschap.
En waar zijn intiemer duinpannetjes voor téékenaar
en bloemenliefhehber dan hier, waar men parnassia
noch duizendguldenkruid tevergeefs zoekt, waar tallooze
orchideeën groeien in groote verscheidenheid, en wij
zelf ook nog eenige forscho exempfaren aantroffen van
epipactus pah'istris eu plalantera bifólia.
Het eenige, wal ons aanvankelijk teleurstelling Tropische Kauri.
ini. Cypraea.
baarde was de betrekkelijke armoede aan schelpen.
Vorige jaren te Noordwijk en Wijk-aan-Zee vertoevende, hadden wij een vrij aardige
collectie aangelegd der meest voorkomende schelpen. Een hoog kastje, in gelijke vakjes verdeeld, alle behoorlijk geëtiketteerd, bevat thuis de oogst dezer vacanlies aan hel strand, en
onze kinderen hebben het hierdoor dan ook al zoover gebracht dat zij de meeste
schelpen bij name kennen.
Het is hier de plaats, onze ondervinding mede te deelen, dat op de stranden
der drie genoemde dorpen, groot verschil zoowel in soorten als aantal der schelpen
valt op te merken.
Noordwijk was in dit opzicht het rijkst bedeeld. Hier vonden w-ij zoowal van
alles: mesheften (solen) in beide soorten, groöfo wulken (buccinum) met de
boven.
aanoeugekleefde leege eieromhulsela, (sponsjes genoemd) massa's mooie tepelhorens
(natica) en kleine horentjes in alle kleuren en grootten. Natuurlijk de nergens
ontbrekende groote eu kleine alrandschelp (Mactra stultorum en mactra sublruncata), het
zaagje (dónax) het nonnetje (tellina) met haar fijner zusje, het teere platschelpje (tellina
tennis), de gewone mosselschelp (mytilus) enz. enz.
Even als te Wijk vonden wij ook tal van huidskeletten der hartvormige zeeklit (échinocardium cordalum) met de mooie stervorm ige ornamenten.
Te Wijk trof ons voornamelijk de aanwezigheid van talrijke boormossels, zoowel de ruwe
(phólas crispa) als do tijne witte (phólas Candida).')
Ook werden wij enkele loodgrijze en bruine Venus-schelpen rijk, (Venus
gallina) die de andacht der kinderen boeide door hun aardige oyerdwarse
streepen en scheeven top.
Bovendien konden wij onze collectie dat. jaar aanvullen met een paar
K&mi opzijde.
aardige torentjes, als de witte wenteltrap (Scalaria clathratula) het ribhorentje (trophon truncalus) en een zeer aangegroeid gevlochten fuikhorentje (Natta reticulata).
Van al deze heerlijkheden te Bergen niets. Een enkel verdwaald mesheft, een paar kapotte
') Uit werd door ons toegeschreven aan de nabijheid der pieren van Umuiden; is dat juistf
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wulken, harlv. zeeklit, weinig nonnetjes of plalschelpjes, alleen wal zaagjes en de allergewoonste slrandschelpen benevens veel Venusschelpen; natica of kleine horentjes geen een;
en dit alles, ofschoon hel van de 4 weken bijna drie aanhoudend sterk uil hel westen woei.
Tol opeens op een morgen, onze tweede, een echte snuffelaarsler, een vondst deed, die
alles goed maakte.
Het was zoowaar een kauri; (trivia europaea) geen warm gestippeld exemplaar der
tropische streken, doch een echt kind der lauwe westerstranden. bleekgeel, met nauwelijks
wat. donkergrijs op den rug.
Hoewel Dorsman de kauri uitdrukkelijk als inlandsch vermeldt en op eenigen afstand van
de kust er waarschijnlijk wel meer worden opgehaald met ander moois, lijkt mij onze vondst,
voor onze voeten aangespoeld, toch belangrijk genoeg, om te vermelden.
Een teekeningelje op ware grootte voeg ik hierbij.
Onder mijn kennissen heb ik nog niemand aangetroffen, die er ooit oen heeft gevonden.
Wie der lezers van dit lijdschrift was wèl eens zoo gelukkig-?
Wij hebben onze kauri dan ook voorloopig in eenigszins voornaam gezelschap onder gebracht; bij: 1 kleine kamschelp (wijde mantel, peclen opeivularis), 1 pannetje (patella vulnata)
een paar pelikaansvoetjes, (al deze niet zelf gevonden) eu 2 mooie gedoomde zandsohelpen,
cardum ochinatiuni jaren geleden door mijn man op de hoogte van Katwijk gevonden.
Wie brengt ons eens op de hoogte van de oorzaak der betrekkelijke sclielpeuarmoeilc liij
Bergen'? Kan zulks hel gevolg zijn van een trek van de zeenaar don Nieuwediepscheu kant,
of ligt hel aan den bodem'? Voor hot strand ligt wel een bank, die bij eb droog loopt, doch
ook daar zocht ik, na hoog water, tevergeefs naar schelpen van eenige grootte of beteekenis.
En zijn er ten slotte niet meer ouders, die hun vacantie-ervaringen eu vondsten eens
miMledeelen in dit blad'?
J. L. MARIS—FRANSEN VAN DE PUTTE.

De gevonden Kauri is blijkens uw afbeelding de tropische soort en is wol naar dat strand
versleept door kinderen misschien ook van oen versierd doosje afkomstig. Zoo iels komt wel
vaker voor, o.a. vond v. d. Slee een prachtige eonus midden in de duinen. Onze Inlandsche
kaurie ziet er anders uit, bijgaand ruw schetsje maakte ik naar een exemplaar dal de beer
Van der Slee mij geleend heeft. Dezo «inlandschcu kaurio is toch altijd nog zeer zeldzaam.
II.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
RUILAANBOD.
Gevraagd één of meer der volgende opgezette vogels:
Maal' in ruil voor: Postvogel,Graiiwvliegenvanger idem Kraai, Braamsluiper idem Wielewaal,
Tuinfluiter idem Kruisbek, Waterrielzanger idem Koolmees, Kleine Karekjet idem Notenkraker,
Groote Lijstor idem Putter, Nachtegaal idem Klapeksler, Roodhorstlapult idem Kramsvogel,
Kraanvogel idem Naclitzwaluw, Ibis idem Groone Specht, Kleine Boschduif idem Hop, Bergeend
idem IJsvogel, Meeuwgans idem Hoerdomp, Witoogeend idem Kwarlelkoning, Tal'rleond idem
Kemphaan, Eidercend idem Kleine Fuut, Papegaaiduiker idem Aalscholver, Geoorde Fuut idem
Sueeuwuil of Sperweruil.
Adres: aan 't Museum: »Nalura docet», Denekamp.

CORRESPONDENTIE.
F. G. v. d. D. Uw plant te Rotterdam aan don
dijk geplukt is de bij ons zeer zeldzame Pariëtaria deffusa (Glaskruid). Ik zal de juiste plek maar niet inyullen.
H.
K. B. te Amsterdam.

Uw plant is een wilde Asperge.

II.

