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geologie, geographie, geneeskunde, anthropologie en ook van kunst en philosopbie. Hij slaagt 
er in, in deze 48 pagina's hieromtrent veel wetenswaardigs te vertellen en vindt bovendien 
nog gelegenheid op enkele onderdeden nog wat dieper in te gaan. 

Wie er meer van wil weten, vindt, hopen wij de noodige boeken in leeszaal en bibliotheek. 
Daarvoor geeft Schierbeek dan ook aan 't eind van ieder hoofdstuk een boekenlijstje van heel 
eenvoudig tot bar geleerd en zoowel in het Nederlandscb als in Fransch, Duitsch en Engelsch. 
Uitteraard is deze lijst heel schematisch. Uit duizenden werken moet een keuze gedaan 
worden. Als Schierbeek voor een tweede druk van deze nuttige brochure zijn boekenlijst nog 
wat kon uitbreiden en preciseeren, dan zou dat zeer welkom zijn. En dan wat meer aandacht 
besteden aan Fransche, Engelsche en Amerikaansche litteratuur. J A C P. T H . 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Uit de Waarnemer. Dit „Orgaan van bet Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch 

onderzoek in Groot Amsterdam, uitgaande van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeni
ging Afdeeling Amsterdam verschijnt viermaal per jaar. Ik vind er altijd belangwekkende mede-
deelingen in. Hier volgen enkele: Aan het Barnegat hebben twee paar roerdompen gebroed, 
waarschijnlijk. Een boer vond in April een legsel. Het tweede legsel was gevonden door deel
nemers aan een N.J.N.-excursie, met als noodlottig gevolg dat een week later de beide nog 
overgebleven jongen dood naast het nest lagen". Dit is een nog al ernstige beschuldiging. Hoe 
zit dat? In ieder geval vraagt het Barnegat dringend om bescherming en bewaking. 

Van de Groote Gele Kwikstaart wordt medegedeeld dat die „steeds verder doordringt in 
de stad" als wintergast. Hoe ver nu dan wel? Veertig jaar geleden, neen vijftig, kwam deze vogel 
's winters al geregeld voor aan de Muidergracht en op het Roeters Eiland. 

De nieuwe vijver in het Amsterdamsche Stadsbosch kreeg op 6 Dec. bezoek van 1 mannetje 
Pijlstaart, 5 mannetjes en 7 wijfjes Kuifeend, 14 Tafeleenden waarvan 4 wijfjes. 

Het wordt nu wel tijd, om de benaming Boschplan te vervangen door „Stadsbosch". Het 
„plan" is zoo goed als heelemaal gereed en voor een groot deel reeds uitgevoerd. J A C P. T H . 

Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en Omstreken. 
Wij ontvingen het Verslag dezer Vereeniging over het jaar 1938—1939. Het gewaagt van 

velerlei bemoeienis, klein en groot, van het verzekeren voor een beter gezicht op een bloeiende 
sierkers af, tot kapitale daden in zake Reeuwijksche Plassen en Sorgvliet toe. Inderdaad heeft 
deze Vereeniging een uitgebreid arbeidsveld. Gelukkig staat zij niet alleen: ter plaatse reeds 
kan zij medewerking vinden met het groote Zuid-Hollandsch Landschap, de aloude Neder
landscb Natuurhistorische Vereeniging, de Haagsche Vereeniging voor Vogelbescherming. Dat 
is allemaal dringend noodig, want er staan in het zich zoo snel uitbreidende Haagje en in het 
dicht bevolkte Zuidholland groote belangen op het spel. 

Des te meer is bet te betreuren, dat het aantal der leden op 1 December 1939 slechts 1970 
bedroeg. Nog al bevreemdend, daar de minimum jaarlijksche contributie op slechts ƒ r.— is. 
gesteld. Voor die ééne gulden krijgen de leden: 
1°. Vrije wandeling op het afgesloten deel van Ockenburg. 
2°. Zoolang de voorraad strekt een exemplaar van het boek: „de Haagsche Vogeltuin". 
3°. Onmiddellijk na het verschijnen een exemplaar van het boek „Wandel-, fiets- en auto

tochten om den Haag". 
4°. Het aangename gevoel van mede te werken voor het bewaren van het natuurschoon van 

den Haag en Omstreken. 
Dat nog niet eens 2000 leden op een bevolking van een half millioen zich bij deze Vereeniging 

hebben aangesloten is niet in orde. Is het sloomheid? J A C P. T H . 

Moeilijkheden met Valvata macrostoma. De Heer Van Sambeek, Directeur van het 
Nat. Hist. Museum te Enschede, was zo goed mijn aandacht te vestigen op een artikel van 
Dr. C. O. van Regteren Altena in het Correspondentieblad van de Ned. Malacologische Vereen. 
Febr. 1940, en wel: „Is Valvata macrostoma een goede soort?" Hierin citeert de schr. ook mijn 
artikel uit afl. 4, Jg. 44 van D. L. N. : „Iets over Valvata macrostoma". De lezing van dit artikel 
is voor ons aanleiding geweest materiaal op te zenden naar genoemden auteur van de exemplaren,, 


