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den vorm heeft van een buikige flesch en in het geheel geen uitsteeksels ver
toont, voortreffelijk zweeft en dat er een vorm bestaat van Anuraea cochlearis, 
geheel zonder achterdoren, die zich eveneens uitmuntend weet te redden : kunnen 
wij, met deze voorbeelden voor oogen dan maar een, twee, drie, al die uitsteeksels 
als zweef- en drijflnrichtingen of zoo iets betitelen? Zoo heb ik eens Sexarthra 
gevonden. Telkens als er een ander diertje naderde, zette dit rotatorium zijn zes 
stekels op. Ik wil daarmee niet zeggen dat de stekels van dit raderdier een 
verdedigingsmiddel vormen. Maar het had er toch allen schijn van. In allen 
gevalle, groote voorzichtigheid van oordeel is geboden ! 

En eindelijk iets over de parasitisehe raderdiertjes. Zooals alle families hebben 
ook de rotiferen hun minderwaardige leden, die het verkieslijker vinden zich te 
voeden met het goed en bloed van andere wezens, dan zich zalven met eigen 
krachten door het leven heen te slaan. Deze parasieten vindt men bijv. in 
Volvoxkogels. Nu is het op zich zelf al een heele bof, deze kogeldiertjes aan te 
treffen. Maar wie zoo gelukkig is, Vol vox in voldoende aantallen te vinden moet 
ook eens letten op de in sommige exemplaren parasitoerende rotiferen. Andere 
parasitisehe soorten komen voor in den darm van regenwormen en slakken. Daar 
deze diertjes echter den meesten leeken niet veel belangstelling zullen inboezemen, 
zullen wij ze verder onbeschreven laten. 

De bijgevoegde teekeningetjes dienen, om de beginners alvast in aanraking 
te brengen met eenige, algemeen voorkomende vormen. Wie er in slaagt, de 
afgebeelde soorten alle eens onder de oogen te krijgen, heeft zijn a. b. c. der 
raderdierkennis onder de knie en geleidelijk komt hij dan wel verder. En dat 
durf ik wel te zeggen: Het zal niemand berouwen zijn kracht eens in deze 
richting te beproeven vooral niet, omdat hij onderdehand nog ontelbare mooie 
dingen meer onder oogen zal krijgen, waarvan hij de schoonheid nooit had 
durven droomen. 

L. DORSMAN CN. 

VOOR OISTERWIJK. 
NDANKS de moeilijke tijden doet de Vereeniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten in Nederland opnieuw een beroep op de offer-
vaardigheid harer vrienden. Het geldt de uitbreiding en beveiliging 
van de beroemde Oisterwijksche vennen en bosschen. De gelegenheid 
bestaat, om tegen tamelijk lagen prijs aan te koopen het terrein 

van den Duivelsberg en het stuk waarin het Diaconie-ven en het Brandven 
gelegen zijn. 

Een enkele blik op de kaart toont aan, hoe onvoordeelig tegenwoordig de 
ligging is van de bezittingen der Vereeniging. Ze vormen twee vierhoeken, 
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die elkander slechts in een punt raken, waar het Tonven-gebied zijn afwatering 
heeft naar het Choorven. Indien nu de heide van de Duivelsberg bezet raakt 
met villa's, en daar is mettertijd alle kans voor, dan wordt het Choorven met 
zijn beide gezellen Witven en het Van Esschenven gescheiden niet alleen 
van het Tonven maar ook van het „achterland", dat is de Oisterwijksche heide 
en de Broeklanden in het oorsprongsgebied van het Rosepstroompje. In een 
vorig opstel heb ik reeds op de groote beteekenis van de Broeklanden gewezen. 

Oisterwijk. Het rijk begroeide Choorven. Foto A. BURDET. 

Het is volstrekt noodzakelijk, dat de verbinding tusschen al die gebieden niet 
wordt verbroken. 

In 't eerst lijkt het, alsof villabouw aan de planten- en dierenwereld van 
een streek niet zoo heel veel afbreuk doet. De vogels verlaten hun broedplaatsen 
niet zoo licht en in de eerste jaren lijkt het dan ook, alsof men verkeert in het 
tijdperk wanneer de Leeuw met het Lam zal samenwonen. De nachtegaal nestelt 
bij de keukendeur. Maar wacht eens een jaar of tien! Ik heb dat in Bloemen
daal van A tot Z meegemaakt. Jaar in jaar uit wordt de vogelbevolking armer, 
verscheidene insectensoorten verdwijnen, de grove onkruiden verdringen de fijne 
boschplanten en de boomstammen verliezen de kleurige en sierlijke korstmossen. 
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Voor wie 't niet beter weet, ziet zoo'n villabuurt er nog aardig genoeg uit, 
maar de kenner betreurt het verlies van 't fijne natuurschoon. 

Wanneer we daarom een belangrijk landschap ongerept willen behouden, 
dan moet het niet te klein zijn en er moet als het ware een beveiligingszöne om 
heen worden aangelegd. Indien die strook zelf weer waarde heeft voor den 
natuurvriend, des te beter. Soms is het terrein op zichzelf al veilig genoeg; het 
mooiste voorbeeld daarvan is het Naardermeer, dat trouwens wijd en zijd mag-
gelden als een onovertreffelijk natuurmonument. Maar het is dan ook 700 
H. A. groot. 

Intusschen heb ik vroeger reeds verteld, dat wat natuurschatten betreft, het 
Oisterwijksch gebied voor het Naardermeer niet behoeft onder te doen. Het heeft 
zelfs meer soorten van zomervogels (ruim 80 tegen nog geen 60), en wanneer we 
eens zuidwaarts van de Achterste Stroom een gebied uitzetten van 700 H. A. 
dan krijgen we een soorten rij kom, grooter dan die van Texel met zijn 18000 H.A. 
Indien de Vereeniging een zoo groot gebied afdoende kon beschermen, en dat 
behoort lang niet tot de onmogelijkheden, dan zou ook het aantal vogels van 
iedere soort grooter worden en dan hadden we hier weldra een prachtig open
lucht-museum van 75 o/0 der Nederlandsche broedvogels. 

Een dergelijke vogelrijkdom kan alleen bestaan op een terrein met een 
groote verscheidenheid van plantengroei en inderdaad boogt het afwisselend 
terrein van hoog en droog bosch met lage moerassen op groote plantenrijk-
dommen en ik zou mij al zeer moeten vergissen indien bij grondig onderzoek 
daar nog niet eens mooie zeldzaamheden zouden worden ontdekt. Let maar eens 
op Utricularia neglecta, Subularia en Isoëtes. Graebner maakt in zijn „Pflanzen-
welt Deutschlands" in zijn hoofdstuk „Heidegewasser* onderscheid tusschen plassen 
rijk aan veenmos en arm aan veenmos. De laatste hebben helder water met 
witten zandbodem en als typische planten de blauwe Lobelia, de groote witte 
waterboterbloem R. hololeucus, Moerasscherm en dan ook onze Isoëtes. Het 
meest volmaakte type van zoo'n „witte plas" is het Diaconieven. Sommige 
partijen van het van Esschenven vertoonen ook wel een dergelijk karakter, 
maar het Diaconieven spant in alle opzichten de kroon, 't Is daarom een groot 
geluk, dat dit vennetje ook behoort onder de gronden, die thans zullen worden 
aangekocht, het behoort om zoo te zeggen, tot de verzameling, die anders niet 
compleet zou zijn. Over de vennen zou nog veel verteld kunnen worden, laat 
ik echter er mee volstaan met te zeggen, dat ze door geleerden en door leeken 
om het zeerst worden gewaardeerd. 

Ik ben er dan ook niet bang voor, dat de Vereeniging schipbreuk zal 
lijden met haar pogingen. Het gaat om ƒ 25.000: rentelooze leening of schen
king, naar verkiezing. De leening is gesplitst tot in aandeeltjes van ƒ 100, 
schenkingen worden aangenomen tot elk bedrag, ook kwartjes. Als we een bus 
plaatsten aan 't station Oisterwijk en iedereen die daar uitstapt, om in de 
bosschen te gaan wandelen deed er twee kwartjes in, dan waren we al lang 
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klaar, ja, dan konden we nog wel een vennetje extra er bij koopen. Dergelijke 
redeneeringen zou ik nog meer kunnen maken, b. v. als honderd menschen 

Oisterwijk. Een Witven. Foto A. BURDET. 

het voorbeeld volgden van H. M. Koningin Emma, die ƒ 250 zond, dan waren 
we er ook al. 

Nu weet ik wel, waarde lezer, dat gij wol honderd menschen in den lande 
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kunt noemen, die dat inderdaad zouden kunnen doen. Ik ken ze ook. Maar ik 
weet dat er onder hen zijn, die vroeger de Vereeniging op onbekrompen wijze 
hebben geholpen en die nu vinden, dat de beurt aan de anderen is. Sommige 
van die eersten zullen toch nog wel wat geven, en sommige van die anderen 
zullen ook wel uit den hoek komen. Maar ik wil er toch maar niet op wachten 
en stuur daarom mijn penningske alvast maar aan den Penningmeester der 
Vereeniging, den heer Mr. P. G. van Tienhoven, Rokin 69, Amsterdam, en als 
nu vijf-en-twintig-honderd menschen mijn voorbeeld volgen dan zijn we er ook 
al. Wees nu vooral niet bang, dat er te veel zal inkomen. Zet maar gerust op 
den postwissel „Voor Oisterwijk", want het gebied is nog voor veel uitbreiding 
vatbaar. 

Van vroeger herinnert ge u nog wel, dat de Oisterwijksche vennen evenals 
het Leuvenumsche bosch en de bosschen van Hagenau voor iedereen toegan
kelijk zijn, ook voor niet-leden der Vereeniging. Dat kan alleen zoo blijven, 
wanneer het gebied voldoende bewaakt kan worden en dat kost natuurlijk ook 
alweer geld. Hoe welvarender zoo'n natuurmonument dus is, hoe beter het aan 
zijn bestemming kan beantwoorden. Wat nu de ongunstige tijden betreft, ik 
vrees inderdaad, dat we niet veel inschrijvingen van ƒ 1000 zullen krijgen, want 
mijn handelsvrienden vertellen me, dat 't niet zoo gemakkelijk is, om thans 
groote sommen ^los* te krijgen. We zullen het dus voornamelijk moeten hebben 
van het geld, dat reeds rolt. Des te beter. 

JAC. P. THIJSSE. 

MIMICRY. 
N allevering 11 van den XIX<ien Jaargang schrijft de heer Thijsse over de mooie 

schutkleuren van den blauwen sprinkhaan (Oedipoda eoerulescens) en zegt dan, 
dat hij steeds zijn best doet zooveel mogelijk feiten pro er. contra de mimicry-
theorio te verzamelen. 

Dit gaf mij den moed, om ook eens te gaan vertellen vaneen jiaardingetjes, 
die ik gezien heb. 

Allereerst wil ik de aandacht vragen voor een minstens oven mooi mimicryvoorbeeld als 
de blauwe sprinkhaan, nl. Satyrus semele, de heidevlimler, de trouwe kameraad van Oedipoda 
op de heide. 

De sprinkhaan en de vlinder heb ik beide met veel genoegen gadegeslagen, toen ik in 
de maand Juli in Ermelo was. In de onmiddelijke omgeving van het dorp zijn daar vrij groote 
heiden, meer of minder begroeid met alleenstaande sparren en dennen en groote bosschen 
bezembrem. Daar wemelt het letteriyk van Oedipoda en Satyrus. 

De vlinder is er nog veel overvloediger dan op minder dorre en woeste plaatsen het 
koolwitje. 

Bij lederen slap jaagt men er op. Het diertje is eenvoudig geteekend, de bovenzijde 
„zandoogjes bruin" met twee zwarte oogvlekken in een meer (§) of minder ((ƒ) breede gele 
schaduw. De onderzijde doet sterk aan de kleuren van den blauwen sprinkhaan denken: 
zwart, grijs en wit gemarmerd en gespikkeld. In rust verdwijnt de voorrand der voorvleugels 


