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Rectificatie. — De figuren in hel artikel «Van steenon, die spreken«, In afl. 4, zijn op 
natuurlijke grootte geteekend, maar op 2/s gereproduceerd. De vergrootlng van fig. 10 is 
daardoor niet plm. X 200, maar x 150. Op blz. 69, regel 2 van onderen, moet. «klei* ver
anderd worden in «hei». RED. 

Witte Mol. — Van den heer .1. Pickée te Ter Apel ontvingen wij een albino van een mol. 
Het. exemplaar is aan Artis afgestaan voor do Fauna Neerlandica. Hot dier was 29 Juni 1915 
te Ter Apel gevangen. 

Haarlems klokkespel. — Rij deze bericht ik u, dal Ik twee jaar geleden bij massa's in 
bet gras in mijn tuin te Glnneken Haarlems klokkespel vond. Ik heb nooit begrepen waar 
die toen ineens vandaan kwamen. Verleden jaar haast geen, nu iels moer. Het waren flinke 
plantjes met bloemen als witte Plnksterbloemen. 

Bolterdam. J. VAN S.—D. 

De heer Leonard Springer maakt ons opmerkzaam er op, dat hel Haarlems klokkespel 
met gevulde, dubbele bloemen nog geregeld in den handel voorkomt en dat de wilde vorm 
met enkele bloemen zeldzaam is. Ik geloof echter wel, dat men in nieuwe tuinen hot 
bloempje niet zoo dikwijls meer aanplant, 't Is ook niet bijzonder mooi en waar men hel op 
buitenplaatsen aantreft of op die oude heerlijkheden, daar is het stellig wel sinds lange jaren 
verwilderd. In Onkruid vertelt Van Eedon ook, dat in de Haarlemmerhout reeds in de vorige 
eeuw dit plantje werd aangetrollbn. 

Wal don echten, wilden enkelbloemlgon vorm aangaat, die is stellig veel mooier dan die 
met do gevulde bloemen, mooier van blad, mooier van bloem, mooier van habitus. Ik vond 
hem veel In hel veel Ie weinig gewaardeerde Noord-Llmburg langs de oevers van do Maas 
beneden Venlo in zeer prachtige exemplaren, 't Is met zijn knolleljes ook juist een plant, om 
door beekjes of rivieren verspreid te worden. Een »woudplant«, zooals Van Eedon hom 
noemt. Is 't niet. T. 

Gal op Braam. — 
met oranje pootjes. 

Deze gal, ons toegezonden, is veroorzaakt door oen klein, zwart wespje 
Hel heele diertje Is 2—2.8 mM. lang en komt in Mei of Juni uit hol 

galweefsel te voorschijn. Als, zooals 
in ons exemplaar, do gaatjes zichtbaar 
worden, dan zijn do dloiijcs gevlogen. 
Zo booten Dlastroplms rubl. De gallen 
zijn niet altijd zoo gekromd, komen ook 
aan bladstelen voor en kunnen lol 
80 cM. lang on 1 cM. dik worden. Do 
wespen zijn volwassen in hel tweede 
jaar. T. 

ilal van Diastrophus rubi; het bovenste stukje afgesneden. 

Nederlandsche Insecten. — De heer 
P. Tonnissen, do welbekende redacteur 
van Land- en Tuinbouw van llri Nieuvw 
run den Dag, heol't-voor de lirma .1. C. 

Baan & Co., In thee on kolHo Ie Alkmaar, oen album teworkt.over do Ncdcilandsclie Insecten. Illj 
hooft zich niet tevreden gesteld mol hot leveren van ondorhoudonilo bijschriften bij plaatjes, maar 
Inderdaad con werk ^oschrovon over de Nederlandsche insecten, dal ten volle ieders aandachl 
waard is. En wannoor, zooals Teunlsson In zijn voorwoord zegt, leerlingen van normaal-, kweek-
on burgerscholen dit album /.ouden gebruiken als een aanvulling van do gewone leerboeken 
over dierkunde, dan kregen zij stellig voor hun ontomologlsclie konnis heel dikke Iionen. 
Hij vertelt alles op zijn eigen levendige, oonvoudigo, gemocn/.amo manier on woel zoodocmlo 
con groote uitvoerigheid te bereiken, zonder in 't minst langdradig Ie worden. Vooral het 
algcinoon godoolle, 37 kolommen compros gedrukt, is uitermate geschikt, voor weetgierige 
jongelui. In hot bijzondere godoolle wordt vooral aandachl geschonken aan do Insecten, dlo 
op economisch gebied van bolcckonis zijn. Do gokloiirdo plaatjes ten getale van honderd-cn-
tachtlg, zijn wel niet zoo mooi als die, welke Jan Voerman toekende voor de Verkade-albums, 
maar toch over hoi algemeen duidelijk genoeg en stellig lictor dan die van verscheidene 
populaire vlinder- of koverboekjos. Hot zou zeer zeker in hol belang van do volkswelvaart 
en de volksontwikkeling zijn, indien werken als dll van rogeoringswogo worden nitgogovon 
en voor Keringen prijs verkrijgbaar gestold. Inmiddels wonsciion wij don heer Tcunlsscn van 
harte geluk mot. zijn mooie boek en ook hopen wij, dal do firma liaan 3! Co. loon naar 
werken moge genieten. T. 


