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ze komen, dan verschijnt het Stofzaad (Monotropa) ook nog wel en ik ben er zeer benieuwd 
naar, of we dan den kalen of den behaarden vorm te zien krijgen. 

Zijn 'de vele nieuwe konijnenholen, die we in dezen tijd zien, afkomstig van eerstejaars-
konijntjes, die nu hun eigen huishouding gaan opzetten? Let ook eens op de gezellige 
graaf spelletjes van de heel jonge konijnen. Willen vacantiegangers in Zuid-Limburg nog eens 
gegevens verzamelen over hamster, eikelmuis, hazelmuis, zevenslaper? En juiste berichten 
over dassen, marters en vossen zijn ook nog altijd zeer welkom. Een nieuwe natuurbescher
mingswet is in voorbereiding, laat ons bijtijds en degelijk kunnen werken in het belang van de 
zoo verwaarloosde en miskende Nederlandsche zoogdieren: 

J A C P. THIJSSE. 

83 83 83 

BOEKBESPREKING, 
H. J. KUIJPER en H. v. D. NOORT. Siervisschen. ze zeer vermeerderde en verbeterde druk. 

352 pp met 24 gekleurde platen en 200 zwarte afbeeldingen. Amsterdam Holdert & Co. 
prijs ingen. ƒ 3.25, geb. ƒ 4.25, luxe-band ƒ 8.50. 

Dit fraaie boek mag wel het standaard-werk heeten voor onze aquariumhouders. De auteurs 
zien tegen geen moeite op, om op de hoogte van hun tijd te blijven en hebben heel dapper 
nieuwe nomenclatuur aanvaard, waar dat noodig was. Dit alles reeds is een bewijs van de grooten 
ernst, waarmee zij hun taak opvatten. Moge dit werk nog menigen druk beleven. Heel veel 
verbetering en vermeerdering lijkt voorloopig niet meer noodig. Misschien in het plantkundig 
gedeelte nog eens een mooie duidelijke afbeelding van Nitella? Overigens niets dan lof. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Het Prinsenhof behouden! Wat we konden verwachten, is feit geworden. Door de vele 

bijdragen konden de Oude Venen door I T FRYSKE GEA worden aangekocht. En zijn ze dus 
een bezitting geworden van de gemeenschap; van de mensch voorzoover het dat gedeelte be
treft, dat bestemd is voor recreatieoord, voor plant endier wat betreft het reservaat. Een belang
rijk deel onzer moerasflora heeft recht op zoo een reservaat en vooral mogen onze vogels in deze 
hunne eischen stellen! 

De huisjesbouw, die al meer en meer dit kostelijk gebied nadert vormt nu voortaan geen 
bedreiging meer voor Roerdomp, Fuut, Baardmees, Ral of Kickendief. 

En wat misschien het belangrijkste is, er kan nu sprake zijn van een geregeld toezicht! Want 
— en dat is een schande voor geheel Friesland — de oude venen kregen de laatste jaren een 
slechte naam. Het is helaas maar al te waar, tientallen en nog eens tientallen „ook-naar-buiten-
trekkers" gedragen zich al heel droevig. We vertrouwen, dat het in de toekomst én door betere 
opvoeding én door beter toezicht anders zal worden. De mensch moet e rop gewezen worden, 
hoe hij zich buiten heeft te gedragen; en gemakkelijk zal dat heusch niet gaan. Met energie 
dient dit geprobeerd! 

Intusschen verheugt het ons zeer, dat het zoo geloopen is. Dat vele onzer leden steunden 
stemt ons blij; al missen we op de lijsten nog al wat namen. Er is natuurlijk nog gelegenheid 
de fout te herstellen. Onze penningmeestcres zorgt wel voor doorzending van het bedrag. 
Men zij verzekerd van onze groote dank voor iedere bijdrage. 

Een onzer leden schreef ons, dat door werkloosheid van d'r man de bijdrage minder groot 
moest zijn. Toen we op de algemeene lijst de som zagen staan wreven we toch even de oogen 
uit. Prachtig, G.! 

Van iemand uit X ontving ik een aanvrage om een steunlijst.Vrager wou voor het goede doel 
wel werken, doch — ik moclit niet op een groot bedrag rekenen. Te X woonden alleen arbeiders 
zonder geld, doch met gevoel voor 't goede en schoone. 

De lijst kwam prompt op tijd binnen met een aanzienlijk bedrag. Ik stelde belang in deze 
daad en vroeg: wie zijt ge eigenlijk? Dit was het antwoord: 
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„Een doodgewone arbeidersvrouw uit . . ., bezield met een onbegrensde liefde voor de 
natuur, de eenige moeder, die steeds weer het evenwicht in een menschenziel kan brengen. 
Mijn beide kinderen zullen zeker mijn voetstappen volgen; als U gezien had, hoe leuk zij uit 
hunne spaarpotten (zonder dat ik dat vroeg) dadelijk offerden aan de lijst, zou U genoten 
hebben. Zij leven mee. Na iedere strooptocht zijn ze vol belangstelling en juichen mee als de 
buit binnen komt". 

Het Prinsenhof is behouden! En velen droegen daartoe bij. Wij zijn dankbaar en zeer voldaan! 
(Uit: „de Natuur in"). D, DIJKSTRA. 

Medewerking verzocht. Het Instituut voor het Vegetatie-onderzoek van Nederland 
(I . V. O. N.) heeft het voornemen opgevat, om op het a.s. Botanisch Congres van 1935 te toonen 
de verspreidingskaarten in Nederland van een aantal planten, die in de litteratuur als atlantisch, 
subatlantisch of mediterraan vermeld worden. In studie zijn daartoe genomen de volgende 
planten: 

Ammophila arenaria 
Anthyllis vulneraria 
Armeria maritima 
Artemisia maritima 
Aster Tripolium 
Cakile maritima 
Carex arenaria 
Centaurea Cyanus 
Corydalis claviculata 
Corynephorus canescens 

Erica Tetralix 
Eryngium maritimum 
Galium verum 
Genista anglica 
Genista pilosa 
Hydrocotyle vulgaris 
Lobelia Dortmanna 
Lonicera Periclymenum 
Myrica Gale 
Narthecium ossifragum 

Ononis spinosa 
Ornithopus perpusillus 
Plantage maritima 
Salix repens 
Sarothamnus scoparius 
Spartina stricta 
Statice Limonium 
Teucrium Scorodonium 
Trifolium fragiferum 
Ulex europaeus, 

Wij beschikken over gegevens van haast de helft der 26000 „kwartierhokjes", waarin Neder
land volgens het systeem Goethart-Jongmans van 1902 is verdeeld. Er wordt hard gewerkt 
om het ontbrekende aan te vullen, maar het is natuurlijk uitgesloten, dat dit voor het Congres 
gereed komt. En zelfs dan is de volledigheid niet te verwachten: zelfs de meest serieuse onder
zoeker ziet allerlei planten over het hoofd. 

Daarom komen wij U vragen om Uw herinnering. Uw herbarium eens na te gaan en verder 
dit jaar zoo mogelijk eens speciaal uit te kijken naar de hier genoemde planten. Elke opgave 
van voorkomen is welkom. Liefst met aanduiding van het kwartierhok, anders zoo nauwkeurig, 
dat er met de kaart kwartierhok-opgaven van te maken zijn. (De vakken, waarin de stafkaart 
tegenwoordig verdeeld is, stemmen niet met onze kwartierhokken overeen!) Weest echter niet 
bescheiden: 50 % van Nederland is onderzocht, 50 % niet; ge hebt dus een aardige kans dat 
Uw opgave nieuw is. Wat ons ook zeer welkom zal zijn, is de mededeeling van het ontbreken 
der betrokken soort in een bepaald, nauwkeurig aangeduid gebied. Onze kwartierhok-inven-
tarisaties vermelden dat zelden. Daarvoor zijn wij geheel aangewezen op de opgaven van men
schen, die een streek door en door kennen. Desgewenscht sturen wij U graag de verspreidings
kaarten der genoemde soorten, zooals die gereed zijn, ter inzage en ter aanvulling, 

Alleen een waarschuwing: Wij kunnen slechts die opgaven gebruiken, waarvoor diegenen, 
die ze verstrekken, ten volle kunnen instaan. Foutieve determinaties mogen niet voorkomen. 
Zijt ge niet volmaakt zeker: droog dan eenig materiaal; wij controleeren het graag. 

Hopend op Uw medewerking om mede daardoor een goed figuur te slaan op het Congres 
van 1935, 

namens de I. V. O. N . 
Bergen op Zoom, voorjaar 1934. JAN G, SLOFF, 
Halsterscheweg 78, Telef, 562. Secretaris, 

Een zeldzame Boekenschorpioen buiten. Misschien doe ik enkele natuurvrienden een 
dienst met het volgende. In het algemeen sluit het hoofdstuk van de bastaardschorpioenen 
voor ons met de niet voorkomende boekenschorpioen (Chelifer cancroïdes). Vorigen herfst 
echter vonden wij in het mos, dat wij met enkele paddestoelen meebrachten, een andere vertegen
woordiger van Chelifer en wel Chelifer cimicoïdes, naar de beschrijving, die Brehm er van 
geeft. Het voorwerp was juist twee dagen daarvoor door den heer Clercx in Ginneken ont
dekt op een sparappel. Daar wij niet weten, of dit diertje in Nederland eerder is aangetroffen 
geven wij dit berichtje door. 

Chaam. B. J, J, R, WALRECHT. 

Musschen als knoppenpikkers. Elk jaar, als de andere heesters al aardig in 't blad kwa
men, stond m'n Deutzia nog kaal; het bleek, dat alle knoppen verdwenen waren. Eerst geloofde 


