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alleen te vinden in de gemeenschappelijke liefde voor de natuur, maar bij den een uit zich die 
in een juichende hymne op de Veluwsche roggeoogst, bij den ander in een minutieuze beschrij
ving van den nestbouw van een graaf bij. De vogelaars zijn in de overhand, ook in de foto's. 
Enkele artikelen en afbeeldingen zijn onzen lezers bekend, zoo „het dagboek van de Beer" van 
Tinbergen, dat uit De Levende Natuur overgenomen is; het maakt hier geen kwaad figuur 
met de prachtige foto's van de bergeendenpias. 

Een bijzonder cachet van voornaamheid geven aan dit boek de litho's van Voerman, fijn uitge
werkt in details en toch rustig, geheel gevuld in het vlak en toch evenwichtig verdeeld, zooals 
wij ze zoo goed kennen van zijn kalenders. J. Hs. 
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Adres der Redactie: Te beginnen met 1 Juli a.s. is het adres der redactie 

wederom bij Dr. Jac. Thijsse, Binnenduin, Bloemendaal (N.H.). 

Monst reuze b r a a m . Aan een braamstruik 
vond ik kortgeleden een monstreuze bloem, 
waarvan ik bijgaande schets maakte. 

De bloemformule was: C5; K5; A00; Goo. 
De kelkbladen waren groen, één ervan was 
vanaf het midden gespleten. De kroonbladen 
waren in plaats van wit of rose, groen ge
kleurd. Aan de meeldraden kon ik geen af
wijking waarnemen. Op een verlengde as van 
2,5 c.M. volgden dan de vele groengekleurde 
vruchtbladen, die alle „open" waren en geen 
zaadknoppen bezaten. 

Geen der andere bloemen op de struik ver
toonde eenige afwijking. 

Leiden. A. TIMMERMANS 

Merkwaardig is de overeenkomst, die deze 
misvormde bloem door z'n verlengde as ver
krijgt met de bloem en vrucht van het ver
wante Nagelkruid (Geum). J. Hs. 

Dren t sche schat ten . De heer Beyerinck 
noemde in het September-nummer '30 o.a. 
„de boschgeelster, gagea lutea, vanMidlaren" 
als boschplant van 't Drentsche gebied. Ook 
in Gieten groeit deze plant, ergens vlak aan 
de straat. De streek rondom Annen bezit wel 
meer planten, die minder algemeen zijn. We 
noemen o.a.: bosch-anemoon — hier en daar 
heel veel, muskuskruid — slechts weinig, ze-
negroen (Ajuga reptans), goudveil (Chrysos-
plenium alternifolium), parnassia, kever-
orchis, welriekende nachtorchis, rapunzel 
(Phyteuma spicatum), fraai hertshooi(Hyperi-
cum pulchrum), klein blaasjeskruid (Utricu-
laria minor), moeras-wederik, akkerkromhals 
(Lycopsis arvensis), slangenkruid, Malva borealis en neglecta, gele ganzebloem (Chrysanthemum 
segetum), gele- en witte honingklaver, Mentha longifolia, gaspeldoorn (bij Zeegse; waarschijn
lijk aangeplant door Prof. v. Veldhuizen), beekpunge, Spaansche ruiter enlidsteng. Er zouden er 
zoo nog wel meer te noemen zijn. 

De plantengroei van dezen hoek van Drente is dus wel de moeite waard en wie hier in de buurt 
woont of komt kan heel wat moois verwachten. 
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