
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

Digilalis liilca. Lutlerade (1914) (Kentgen). • , • 
Aleclorolophns fallax. Laag Soeren (J. f., v. Soest). 
Oracocephalus parrijlorns. Gorinchem, Deventer (K., H.). 
Galeopsis ochroleucu jl. alb. Havelte—l'lïellerveen (Exc. Ned. Bot. Ver.). 
(i'fdeopsis Ladannm fl. alb. Gulpen (II. Stessen). 
Stachys annum, Beugelsdijk bij Botterdam (J. D. Dorgelo). 
I.eonurus Cardiaca var. glaber. Vronwepolder (Si.). 
Leonurus Cardiaca var. villosus. Velp (J. L. v. Soest). 
Ajuga reptans var. mets. Kruisberg (Doetinchem) (Si.). 
iHantago psyllium. Botlerdam (K.). 
Campanula lalifolia. Overveen (Si.) 
Symphoricarpns racemosas. Botlerdam (SI.). 
Ambrosia tnfida. Reekhuizen iJ. L. v. Soest). 
Bidens connatus. Botterdam iK.). 
Helichri/sum arenarium. Bemelen (J. Pagnier). 
Artemisia ludoviciana. Wormerveer (K.). 
Schkuliria advena en pinnala. Bolterdam (K.\ de laatste ook Deventer ill.). 
Calendula arccnsis. Botterdam (K.). 
Centaurea Cyanus /J. alb. Schoorl (K.), op graanlaml met iiitsliiitend wille bloemen. 
Centaurea melile.nsis. Loosduinen (J. en W.). 

II. HEIKELS. 

De Rengersmade. — Naar aanleiding van uw opstel, dal onder bovenstaandeu titel in het 
Maartnummer van D. f.. A'. is verschenen, zij het mij vergund u deze opmerkingen ter plaatsing 
in dat Tijdschrift aan le bieden. 

Dok ik verheug mij ten zeerste met u, dat het de Vereeniging tot behoud van Natuur
monumenten is mogen gelukken de hand te leggen op »de Kolibellecht van de Holsmara (zooals 
de zich daar bevindende broedplaats der zwarlkoppen algemeen wordt genoemd) of —zooals 
ze kadastraal bekend is — »de vijf mad». 

Als oud-bestuurslid der afd. «Leeuwarden» van de Nederl. Natuurhist. Ver. heb ik er 
sloeds voor geijverd, dat deze mooie broedkolonie — die een zéér moeilijken tijd heeft doorgemaakt 
en voor wier voortbestaan Ik meermalen ernstig gevreesd heb — zou worden beschermd. En 
ik mag er in allo bescheidenheid op wijzen, dat de Heer mr. J. U. v. d. Plaats en meiue 
Wenigkeil reeds een paar jaar geleden bij uw medebestuurslid, den Heer mr. P. G. van 
Tienhoven en bij de Xederl. Ornithologische Ver. (wier leden, op onze Friesche excursie in 
1914, persoonlijk met het mooie natuurmonument hebben kennisgemaakt) tot aankoop of 
bescherming hebten aangedrongen. 

Dat de naam van den generouzen ertlater, die, zooals u zéér terecht opmerkt — in mijn 
geboorteland een heel goeden klank heeft, aan de nieuwe aanwinst is verbonden is naar mijn 
bescheiden meening, ook heel juist gezien. Minder gelukkig acht ik echter de keuze van het 
woord «Made*. 

Weliswaar beteekent het Friesche woord miede (Engelsch NJead en Meadow-Angelsaksisch 
maede, msedowe), laaggelegen grasland bestemd voor hooiproductie, doch primo is het Neder-
landsche «Madea in die beteekenis vrij onbekend en secundo zou het m.i.— gezien de meer 
en meer veldwinnende .longfriesche beweging »in Friesland Friesclw—laclischer geweest zijn 
de nieuwe bezitting »Bengersmiede« le deepen. 

Mocht de overeenkomst tusschen mad en made u er loc gebracht hebhen te meenen dat 
beide woorden dezelfde beteekenis hebben en dus »Beiigersmade>( ook in Friesland zou worden 
verstaan, dan is het wellicht niet ondienslig er u opmerkzaam op te maken, dal »mad« in 't 
Friesch een vlaktemaat van miedland is en wrel l j ^ pounsmict (verhollandscbl lot pondemaal 
= 30% Are). De naam «vijf mad« wil dus zeggen dat bet stuk 5 mad of ~}i pondemaat 
groot is. 

Of uwe hoop, »dat blauwe en roode reiger er zullen gaan broeden«, ooit zal worden ver
wezenlijkt? Ik vrees met groote vreeze. ik gelooi zonder grootspraak te mogen zeggen, dal 
ik de avifauna van mijn geboorteland — ook wat haar voorkomen en verbreidingsgebied 
aangaat — zeer goed ken, maar, hoewel er nog reigers genoeg binnen Frieslands grenzen 
broeden, is het nog nimmer geconstateerd, dat purpurea er zijn Heim heeft gevestigd en komt 
het in hel riet nestelen van cinerea zóó sporadisch voor, dat, toen dit in 1908 bij Terliorne 
plaats vond, het geval in de Leeuwardercourant wereldkundig werd gemaakt. 

Wat de opsomming der broedvogels van de »Earne\varren« (het »onlaud'. omEernewoudei 
aangaat, daaraan kan ik u direct wel helpen. 

Zeer zeker broeden er, behalve de door u genoemde soorten: Hel Baardmannetje, de Snor, 
ile Velduil, de drie Kiekendieven (de Heeren v. d. Burg en SlolTel vonden in Juni 1917 ook 
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Pygargus) hel ^orseleinhoentje•), de Waterrat2), de kleine bonte sfrandlooper'), en de 
Boschruiler2). - • 

Van den tafeleend vonden we in 1914 tusschen de meeuwennesten een nesl met 11, en 
1910 een met 8 eieren, (thans in 't Leidsch museum). 

Ultimo Mei 19J0 werden door ons een paar kuifeenden waargenomen en de Heer Siebers 
meent in Mei 1917 zeer stellig een paar krakeenden le hebben gezien. 

Volgens een Engelsch boek naar ik meen («Three vagabonds in Friesland») werd dooi
de schrijvers in 1900 een Lepelaarspaar onder Eernewoude aangetrofTen, terwijl eveneens een 
Engelschman aan den Heer StolTel verzekerde, dal hij een legsel van hel kleinste waterhoen 
van daar had meegenomen. 

Bovendien beweert het veenvolk hardnekkig, dat ook de Dilbelde Snip (major) er moet 
broeden, hoewel het lol dusver nog niet is gelukt een nest te vinden en bezit ik een ei, dat 
vrij zeker (het onderscheid met gallinago is zéér gering) van het Bokje afkomstig is en ook 
in die buurt is gevonden. 

In 1895 broedde de wilde Gans er nog, een legsel van 5 eieren — vroeger in mijne col
lectie, thans le Leiden — is daar als «Belegstück». 

Mocht de vereeniging er dan ook in slagen, een groot deel der «Kilde feanen» (oude veenen) 
te verwerven, dan zal deze aanwinst zeker op één lijn kunnen worden gesteld met hel Naarder-
meer, ja dit, volgens mij — die echter niet van chauvinistische lendenzen ben vrij te pleiten — 
weldra overtrefTen. 

Waar we dus tot zoover vrijwel accoord gaan, spijt hel me te meer, dal ik uwe meening 
in zake de etymologie van den naam «Eernewoudeu in 'l geheel niet kan deelen. Hoewel hel 
natuurlijk volkomen juist is dat heron en zijn — zeer weinig voorkomende — afkorting hern 
in 't Engelsch »Beiger« beteekenen ('t Friesche hern, heme beteekent hoek) zult u wel willen 
toegeven, dat dit woord door Gallische (Normandische) en niet door Germaanscbe (Friesche 
en Saksische) veroveraars in Brilanje's laai is gebracht. 

Eernewoude heeft dan ook met reigers absoluut niets uit le staan, doch is de verneder-
landschle vorm van 't Friesche Earnewüld en dit beteekent — zooals ik in mijn beide «Aves 
Frisicaet (die in uw bezit zijn) heb uiteengezet — vrij zeker Adelaarswoud, vgl.: Friesch 
«Earn», Angelsaksisch »Earn«; Gothisch «Ara», Oud-Hoogduitsch »Aro«, Schotsch »Erne« en 
>Earn«, IJslandsch *Erna en Middel-Nederlandsch »Arn« en »Aern(e)« dat allemaal «arend* 
beteekent. 

Onder dankzegging en met ornithologischen groet beb ik de eer te zijn steeds gaarne 
uw zéér dienstwillige 

Amsterdam, Maart 1918. TJEERD Gs. DE VRIES. 

Wij danken den heer De Vries zeer voor zijn duidelijke uiteenzettingen en ongetwijfeld 
zal het Bestuur der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenlen er haar voordeel mee 
doen. sietske had me ook al gezegd, dat miede of mjedde veel beter is dan made. 

'jKi'Ti'ii in miim- collwtio. 
' iKim' i i in mijne colleetit on in ilii> v«n 'a Rijksimi.ienm. 

Roofvogels. — In noot 1 van 't artikel «Boofvogels», all. 11, blz. 404, zegt de boer J. Verwey: 
«lïuigpoolbuizord schijnt 't (nl. bidden) ook kort te kunnen», ik meende me te herinneren 
een Kuigpoot wel eens le hebben zien bidden. Toen ik er nu 7 Maart jl. bij den Bierlap een 
te zien kreeg, heb ik er speciaal op gelet en zag ik hoe hij 'n paar maal op tamelijk geringe 
hoogte korten tijd bleef staan bidden. Kn dan de Bruine Kiekendiel, kan die T ook niet'.' 

's-Craccnhaije. G. A. BnomvKH. 

AANGEBODEN: 
«Het Vogeljaar», door Jar. P. Thijsse 2e druk, nog nieuw voor f 4.50. «Van Nevelvlek 

tot mensch", door L. Beinliardl, 3 nieuwe deelen, alle in prachtliaiid voor / 15. Te bevragen 
bij E. M. .1. Hesselink, kamer 7!', kazerne 2, Nijmegen. 

GEVRAAGD» 
Prijsopgaven van de jaargangen van De Levende Natuur, 2 lot on met 10 en vnn 't «Verkade's 

IferfstalbuiiK.. L. S. W. Wildervanck, Zall-Bommel. 
Een Isveedehands exemplaar van O. Sclimiedeknecht, «Die Hymenoptoren Miltel-Europa'S". 

Adres; W. G. de Voogt, St. Léger sur Vevey, Zwitserland. 


