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zoo krijgen we nan een beknopte dendrologie voor Nederland. Het overzicht is streng welen-
schappelijk en vormt zoodoenden een aanvulling voor onze flora's, die uit den aard der zaak 
weinig inzicht geven in de groepeering en verwantschap der plantenfamilies. De auteur geeft 
de voorkeur aan hel stelsel van Bentham en Hooker. JAC. P. TH. 

J. B. BEBNINK: Ons Dinkelland. Uitgave van het Museum 
Natura Docet te Denekamp, gecartonaeerd 102 pagina's, vele 
illustraties en éen kaar t 'Je druk. 1918. Prijs f 2.—. 

Vroeger hebben wij don eersten druk van dit werkje uitvoerig aangekondigd. De 
tweede druk, die thans verschenen is, is belangrijk uitgebreid en verrijkt met vele 
nieuwe illustraties, waaronder zeer mooie foto's van den heer Bins en bijzonder 
fraaie teekeningen van den heer Bolink. Het vliegenvangertje tegenover blz. 33 
afgebeeld, was. niet al te best opgezet, dat is jammer voor de leekening. De algemeene 
opzet van het boek [is onveranderd, er zijn alleen een paar hoofdslukken bij gevoegd, 
waarvan het laatste^ stukje autobiographie bevat, benevens de wordingsgeschiedenis 
van hel Museum. Ook hier mogen wij hel wagen, wenschen uit te spreken voor den 
derden druk en wel: een uitvoeriger kaartje dat meer welenswaardigs geeft dan de 
groeiplaatsen, die liever niet zoo verleidelijk vermeld moesten worden, en dan ook een logischer 
behandeling van de lijsten aan het slot van hel werkje. Hel gaat eigenlijk niet aan, om in 
een boekje als dit, dat vooral zijn debiet zoekt onder de gewone loerislen in Twente de 
plantenlijst op te stollen in hel kortschrift van Dr. Goelhart. Ook de lijst van wat er in het 
Museum te zien is doel een weinig kermisachlig aan, dat komt in hoofdzaak natuurlijk door 
de grilligheid in de geschenken, maar wij hopen dal bij de uitbreiding in de allervoornaamste 
plaats er naar gestreefd zal worden om een goed museum lol stand te brengen betreffende 
de natuurlijke historie van Twente. In ieder geval echter mogen wij alvast dankbaar zijn voor 
wat Bern ink lot nog toe daar aan de grens tol stand heeft gebracht. JAC P. TH. 

Dr. A. SCHIEPBEEK en D. VALKEMA : Dierkunde (Een 
moderne leiddraad bij het onderwijs in de Natuurlijke 
Historie. Ie deel H i + X I I pagina's, met atlas van 38 platen. 
Amsterdam W. VERSLUUS 1918. prijs f 2.— 

Na de verschijning van het tweede deel hopen wij dit werk uitvoeriger te bespreken, 
maar nu reeds -wenschen wij de aandacht er op te vestigen dat hier iels nieuws wordt gegeven. 
Op het titelblad staat, dal het bestemd is voor Hoogere Burgerscholen met 3- en 5-jarigen 
Cursus, Gymnasia, Opleidingsinrichlingen voor a.s. onderwijzers en hoofdonderwijzers. Van 
harte hopen wij, dal het zich een plaats zal veroveren, want het wordt werkelijk tijd, dal op 
sommige dier inrichtingen de leerstof van het vak dierkunde eens worde opgefrischt, en dat 
contact gezocht wordt met de werkelijke wetenschap. Ongelukkig is het programma voor 
de onderwijzers-examen veel te onzeker en bekrompen. Laat ons hopen, dat dit boek ertoe 
moge medewerken dat bij de opleiding van onderwijzers ook eenige aandacht wordt geschonken 
.aan duidelijke hoofdfeilen uil de palaeonlologie, vergelijkende anatomie, embryologie en 
evolutieleer, zooals die door den schrijver van dit boek zoo sober en betrouwbaar worden 
medegedeeld. Van de beide auteurs is de eone de schrijver, de andere de leekenaarsler. De 
atlas geeft duidelijke en eenvoudige afbeeldingen van al hel behandelde, vooral het anatomisch 
gedeelte is bijzonder goed verzorgd. Wij zien met zeer veel verlangen de verschijning van 
hel tweede deel tegemoet. JAC. P. TH. 

Llbellenvleugeitjes. — Men wordt verzocht in de determineerlijsl in de vorige aflevering, 
blz. 43 e.v., de onderstaande storende fouten lo verbeteren, welke tot mijn spijl nog inge
slopen zijn: 

blz. 43 onder IB (13en regel van onder) moet staan; radiale (zonder c.) 
blz. 43 onder HA (7en regel van onder) moet staan flg. 2 hk. (niet kh) 
blz. 44 in de noot *) (3en regel van onder) moot *taan: in fig. 1 (niet flg. 2)-
blz. 45 in 2a (4en regel van boven) moet slaan; oen bijna regelmatige, 
blz. 45 in 5b (2en regel van onder) moet staan: bij * flg. i, 
blz. 4(5 in Ca (2en regel van boven) moet staan; Gesl. Nehalennia. 
blz. 50 bij Leuc. dubia (2en regel van boven) toevoegen: achtervl. gemidd. 27 mM. 
blz. 51 in 2b (8en regel van boven) invoegen: on ongeveer even dik , 
blz. 52 bij Ae.viridis (I4cn regel van boven) aanvullen: pt. sliynia minstens'4 mM. lang. 
blz. 52 bij G.flavipes (25 regel van boven) moet slaan/•lauipes,achlerij/"/"(niet achtervleugel). 

Verder zyn de lijstnummers vóór aan de alinea's per abuis overal herhaald bij de 6; het 
geheel zou duidelijker zijn als ze alleen voor de a's stonden. 


