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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
BOEKBESPREKING. 

M. VAN DEN BROEK en F. J. SCHENK: (Ziekten en 
beschadigingen der tuinbouwgewassen. Tweede druk 18(18, 
Groningen, J. B. WOLTEBS; 2 dln. gecartonneerd. Ie deel 
402 paginavs met 178 Illustraties, prijs f 2.25; 2e deel, 250 
pagina's en 75 illustraties, prijs f 1.65. 

Deze beide deeltjes met hun rijken inhoud zijn onontbeerlijk voor iederen tuinbouwer, 
vooral voor de velen, die Ibans door den nood der tijden het edele bedrijf in kleiner of grooter 
uitgebreidheid zijn gaan beoefenen. De schrijvers zijn mannen van de praktijk, dus berust een 
groot deel van wal zij te-vertellen hebben op eigen ervaring. Wie nu malheur heeft met zijn 
rozen of appels, zijn luinboont jes of seldery kan met behulp van de registers der beide deeltjes 
de misdadigers op bel spoor komen en dan nazoeken wat hem te doen slaat. Er is wonder 
veel in te vinden en de auteurs hebben nog kans gezien om zeer veel aandacht te besteden aan 
de Dierkunde en Plantkunde zelve, om de boekjes meieen geschikt te maken voor leerboeken 
aan de landbouwscholen. Intusschen blijft bij heldoorlezen van deze zoo uitmuntende boekjes al weer 
hoe onzeker en onvast nog onze kennis is van de economische beleekenis der dieren. Nog slechts 
in weinig gevallen is hel mogelijk, om mol beslistheid te oordoelen over hel nuttig of schadelijk 
zijn van een diersoort en nog moeilijker is hel om te komen tol een bepaalde en dan juiste 
gedragslijn jegens de dieren. Een uitspraak als; «de ekster eet nuttige zang vogeltjes", heeft 
eigenlijk toch weinig te beduiden. Ook lijkt het mij nidl de moeite waard om te vertellen dal 
de koolmeezen honigbijen eten. De pimpelmeezen doen hel trouwens ook, maar geen van 
beiden zoo dikwijls of zoo algemeen, dat de bijenstand er onder zou lijden. De leeuwerik had 
ik gaarne vermeld gezien als onschaCbaro bestrijder van de ritnaalden, want hij voedt zich in 
de voorzomer vooral met kniplorreri en de graspieper houdt hem daarbij gezelschap. Ook de 
graafwespen verdienden meer gereleveerd te worden en onder de musschenbestrijders verdienen 
ook de uilen een eervolle vermelding. Zeer terecht wordt met ernst gewezen op het groote 
nul van kikvorschen en padden voor den tuinbouw. 

In overeenstemming met de beleekenis der boekjes als leerboek zijn hier en daar — 
gelukkig niet Ie veel — vragen ingelascht o.a.: „Waarom is een kamervlieg zoo moeilijk met 
de hand te vangen T Wel, ik vang ze zeer gemakkelijk met de hand en mis er haast nooit een. 

Er zijn veel illustraties maar we zijn van de firma Wolters wel lieler gewoon. Hier 
bestond nu de gelegenheid om eens flink voor de dag te komen met nieuw werk, maar hel 
zit weer vol met oudjes en met geleend goed en zoodoende is dan ook de Amerikaansche 
poppenroover in deze pagipa's komen ronddolen. Ook ontmoette we weer het heel oude 
graafwespprentje waar Ammophila op nog nooit vertoonde manier aan een rusp staal 
te zeulen. Zeer gaarne zou ik bij de zweefvliegen de eenige zeer schadelijke zwoefvliegen 
Merodon equestre en Eumerus lunulatus bobben afgelieeld gezien. Zoo is er meer 

Ongetwijfeld verschijnt er van deze uitstekende en onmisbare boekjes binnenkort wel een 
derde druk. Wij hopen dat bij die gelegenheid de uitgeefster eens in do bus zal blazen en 
onze vaderlandsche lilleraluiir zal verrijken met een groot aantal nieuwe oorspronkelijke, 
duidelijke en doeltreffende afbeeldingen. JAG. P. TH. 

Dr. VALOKENIEH SURINOAH: leiddraad tot het vormen, ont
leden. schrijven en uitspreken van wetenschappelijke (in 't 
bizonder botanisch phnnerogame) geslachts- en soortnamen. 
Wagenlngen H. VEENMAN, 72 pagina's. 

Dit is een bnilengowoon nuttig en aangenaam werkje, dat vooral te pas zal komen, nu 
van de studenten geen gymnasiale opleiding meer wordt geeischl. Mij dunkt, iedereen die 
met wetenschappelijke namen heeft om te gaan, moet wel de behoefte aan een werkje als 
dit gevoeld hebben en als hij dit boek doorwerkt, zal hij zich verbazon over de massa Latijn 
en Grieksch, die je zoo al doende en delermineerende als vanzelf kunt leeren. Het gekke van 
hel geval is dat dan juist door do zoogenaamde Wet-Limburg de lielangstelling en waardeering 
voor de klassieke lalen in breede kringen wordt bevorderd. Dit boekje zal ongetwijfeld een 
groot en welverdiend succes hebben. JAC. P. TH. 

Dr. J. VAI.CKENIKR'SURINGAR: Systematisch ovenlcht 
der voornaamste plantenfamilles en geslachten met 'winter
harde hontgewassea. Wagenlngen, II. VEENMAN.04pagina's, 

Met dit boekje kunnen de bloeiende boesiers van onze parkon en tuinen gedetermineerd 
worden tot op de geslachten. De aulour belooft ook later lijsten te geven voor de soorten en 


