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van Apeldoorn, door den Intendant van het Loo en zijn vrouw, den heer en mevrouw v. Steyn,'en 
eenige dames van de hofhouding bijgewoond. Ook de onderwijzeres van de prinses, mej, 
Cohen Stuart, was aanwezig en vol ijver, toen ik haar rondleidde om van verschillende dingen 
te vertellen. De prinses, die zich zeer interesseert voor de paddenstoelen, was er met de 
Koninginmoeder dos morgens geweest en zij had thuisgekomen, dadelijk een paddenstoel 
geteekend. Ook eenige aanwezige hofdames lieten zich hel toebereide maal van mevr. Berendsen 
goed smaken. De Intendant en vele hofdignitarissen gebruiken, naar men mij verleide, 
reeds veel paddenstoelensoorten voor de consumptie. 

De tentoonstelling, die 4 dagen duurde, had natuurlijk geweldig veel succes; ook van 
de , burgerij van Apeldoorn, die mevr. Berendsen de ooren van 't hoofd al aan de padden-
sioelenproeljes. Zeer zeker is dit voor de zaak een goede reclame geweest. 

Haarlem. GATII, GOOI.. 

CORRESPONDENTIE, 
Bestaat er een -vvetenschaiipelijk lijdschrift voor Wis- en Natuurkunde? 

F. HENNEMAN, 

Bingelkruid. — De heer Garjeanne drukt in de aflevering van Nov. j.l. op bl. 230 het, ver
moeden uit, dat de groeiplaats van Mercurialis annua L. te Winschoten een toevallige zou 
zijn. 't Is mo niet duidelijk, wat hij daarmede liedoelt, maar ik wenschte toch met 't oog op 
het vaststellen van de noordelijkste grens der groeiplaatsen van deze plant mede te deelen, 
dat ze, sedert ik haar hier vond, in 1884, zich er steeds in grooten getale heelt weten te 
handhaven. 

Wiiuchoten. W, W. ScHiPPF.n. 

Kraanvogels. — Door dezen deel ik u mede, dat ik den 22en October j.l. voor het eerst 
twee groote vluchten kraanvogels en den .'Men October wederom een groote troep heb waar
genomen, die N.0.—Z,W, vlogen. 

I. WURKUAIN. 

Kraanvogels. — 22 October, ruim half negen, passeerde, evenals 't vorige jaar, te Terwolde 
een kolossale troep kraanvogels. Drie dagen later trokken er ± 100 stuks in Z. richting, 

D. J. VAN TONGEREN, 
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