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Men segt, en schrijvd, dat de Konijnen so vrugtbaar souden wesen, d a t e e n p a a r 

K o n i j n e n m e t h a a r J o n g e n , e n d e J o n g e n v a n d i e n , b i n n e n e e n 
J a a r s o u d e n v e r m e n i g v u l d i g e n t o t o v e r d e S e v e n t i g . 

Het was al in den Jare 1661. dat de Staten van Holl. en Westvriesland goedgevonden hadden, 
de Konijnen te doen verhuisen (of vertrekken) uit de Duinen van N o o r d w i j k en ontrent 
N o o r d w i j k e r h o u t , g e h e e l , en uit e n i g e Duinen bij K A T W IJ K, nader daar 
aangewesen, e e r s t voor den tijd van 7. daarna van 10. Jaren, welke ten einde lopende óp 
Ligtemis van 't Jaar 1679. so hebben de Schouten en Ambagtsbewaarders van die samen ge
voegde Dorpen van Noordwijk en Noordwijkerhout, ook van KATWIJK en WASSENAAR, 
en bijsonder de Eigenaars van Landen, aan de Duinkant gelegen, een Versoekschrift weder 
ingeleverd aan de Staten van Holl. en Westvriesland, waar in sij ootmoedelijk versoeken vol-
herding en verlenging van die Jaren, anders bedugt, dat de Heren Raden en Meesters van de 
Rekening over de Heerlijke Goederen van Holl. weder Konijnen in die Duinen souden laten 
insetten. 

Na dat te voren te kennen gegeven hadden, dat de Duinen doorgaans seer hoog, en in N o o r d -
w ij k op enige plaatsen seer smal waren, maar bereikende de breedte van 100. Roeden, en 
dienvolgens weinig vlakte en weiding voor de Konijnen, welke dan plagten te verwoesten alle 
den helm der voorn. Duinen, en verder de goede en vrugtbare Landen, aan de Duinkant ge
legen, waardoor de Eigenaars niet alleen weinig konden trekken, maar ook geschapen stond, 
door de geschonden helm, dat geheel souden werden van 't Sand overstoven, en onbruikbaar 
gemaakt, ende sij onmagtig verder gesteld werden om Verponding, nog Mergengeld, nog andere 
lasten te kunnen opbrengen; ' T welk alles van Hooggemelde Staten, wijsselijk aangemerkt en 
ingesien hebben, ter bede van de Versoekers, na ingenomene aanmerkinge en Raad van onse 
Afgesonden Raden, de Raden ende Meesters van de Rekeningen, en den Dijkgraav en Hoge 
Heemraden van Rijnland, goed gevonden en verstaan, dat deselve Duinen, in die voorn. Ge
westen en plaatsen, voor den tijd van nog 10. Jaren, nam: tot het Jaar, 1691. Konijneloos sullen 
werden gehouden, ens. 

Dit was so Gedaan in den Hage, onder het Groot Segel, den 3. van Holmaand, des Jaars 1682. 
Was ondertekend, CASPAR FAGEL. 

en verder, S. v. BEAUMONT. 
De Ingelanden van KATWIJK hadden haar Versoekschrift ingeleverd, den 30. van Hoim. 

1680. en daar bij versogt Verlenginge van het Raadbesluit der Staten, hier ontrent, van het 
Jaar 1661. 

Voords sijn de Konijnen h i e r geheel uitgeroeid, en tot WASSENAAR, in 't Jaar 1693. 

Bovenstaand stuk ontvingen wij van den heer Ir P. E. WILMER, dien wij hiervoor onzen 
hartelijken dank betuigen. J. P. T. 

Blauwe Morgenster en andere planten. Bij het determineeren van de Blauwe Morgenster 
(Tragopogon porrifolius) zagen wij, dat deze zeer zeldzame plant waarschijnlijk alleen in Zeeland 
in het wild voorkomt. Hier bij Middelharnis stonden ook eenige van deze mooie boksbaarden 
en wel in den Kruisweg. Bijna lederen dag gingen wij er even heen. Ze waren 's morgens meestal 
open, het verdere van den dag geheel gesloten, zooals ook de Gele dit doet. Nu zijn ze echter 
met het grasmaaien allen omgehakt. Nog een plant, die volgens de Flora van Heiman s, Heinsius 
en Thijsse in Zeeland en in Z. Limburg veel voorkomt, groeit ook op ons eiland, en wel in 
vrij groot aantal op den Bleekertschen dijk onder de gemeente Nieuwe Tonge. Het is de Wilde 
Marjolein (Origanum vulgare). Sarelse merkte verleden jaar, in zijn moestuintje tusschen de 
haag een klimplant op. die wij determineerden als Clematis vitalba, de Bosrank. Deze plant 
begint op het oogenblik weer te bloeien. P. VROEG IN DE WEIJ . 

Middelharnis, Juli '43. R. SARELSE. 

D e eerste zomervondst in Nederland van Barbastella barbastella (Schreb). Toen 
ik in den voormiddag van den I2den Juli van dit jaar langs het beekwegje op den St. Jansberg 
liep, vond ik daar aan den voet van een eikeboom een nog levende vleermuis. 

Hoe het beest daar kwam kon ik niet gissen, want van een gat of holte in den stam van den 
boom was niets te bespeuren. Was dit wel het geval geweest, dan had er mogelijkerwijs aan 
een mislukte manoeuvre gedacht kunnen worden, bij het zoeken van een dagverblijf. Hoe dan 
ook, het beest lag daar, met uitgespreide vleugels op den kouden grond. 

Na het opgenomen en even bekeken te hebben, probeerde ik, door in de lucht gooien, of 
het vliegen kon. Dat ging niet en daarom nam ik het mee naar huis. Veel fut zat er niet meer 
in en den volgenden dag was het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. 

Nu heb ik hoegenaamd geen verstand van vleermuizen. Maar omdat de kleur van dit exem
plaar naar mijn meening nogal van de gewone afweek (het had n.1. een fraai zilvergrijze rug) 
had ik toch een idéé dat het wel eens iets aparts kon zijn. 

Na opzending aan het Zool. Museum te Amsterdam kreeg ik al spoedig van Prof. de Beaufort 
bericht, dat mijn vondst de Mopsvleermuis (Barbastella barbastella Schreb.) bleek te zijn en 
wel een jeugdig mannelijk exemplaar. De vleugelspanning bedroeg ± 23 cm, terwijl voor een 
volwassen exemplaar 27 cm staat aangegeven. 
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Deze soort is indertijd in de Z. Limburgsche grotten in winterslaap aangetroffen. En volgens 
mededeeling van Prof. de Beaufort is dit exemplaar de eerste zomervondst in Nederland. 

Nu dus blijkt, dat deze soort zijn verblijf niet alleen in de uiterste zuidpunt van ons land 
heeft, maar nu minstens 130 km noordelijker is aangetroffen, is het zaak ook in andere deelen 
van ons land naar Barbastella uit te zien. 

Plasmolen, 28 Juli 1943. T . VAN BURKEN. 

Bigamie bij de Fitis. Terwijl de vogels van dubbellegsels bij mijn weten in ons land 
nooit nader nagegaan zijn, is het me gelukt, in 1939 met volledige zekerheid bigamie vast te 
stellen bij de Fitis. Eén mannetje had op zijn broederf twee wijfjes, hij baltste beide aan en 
het gelukte me, de twee legsels te vinden, die binnen de grenzen van het eigen broederf lagen. 
Vanaf het begin van de broedtijd was er geen ander mannetje in de naaste omgeving aanwezig. 

Bij het doornemen van de literatuur bleek, dat er in ons land slechts bigamie geconstateerd 
is bij de Kievit (Dr. J. Verwey), de Winterkoning (Dr. H. N . Kluyver c.s.) en misschien 
bij de Gekraagde Roodstaart (C. J. S. Ruiter). Uit het buitenland zijn andere gevallen bekend. 
Zijn er lezers, die nog andere gevallen weten? D. A. VLEUGEL. 

Bloei van Cichorei. In de flora van Dec. 1942, 13e druk, bladz. 1039 staat vermeld, dat 
de bloemen van C. Intybus L. zich na den middag sluiten. Hedenmiddag op mijn tocht van 
Bergen naar 't Woud en de Egmonden zag ik ergens een groepje rijkbloeiende Cichorei ondanks 
het feit, dat het donker weer was en zoo nu en dan zacht regende, 's Avonds om een uur of 
acht vond ik eenzelfde plant in een kaalslag bij Heiloo met één wijd open bloem, terwijl een 
flinke regenbui zich ontlastte. 
Alkmaar, io-VII- '43. JAN VISSER. 

Adders en Ringslangen. „Nu nog eens over de slangenkwestie. Ik heb wat deze betreft 
nog al ondervinding, omdat ik in mijn jeugd zoo veel verkeerde in de gemeente Opsterland. 
De ringslang en de zwarte slang zijn daar om onnaspeurlijke redenen thans zoo goed als 
verdwenen en kwamen er vroeger algemeen voor. Verleden jaar zag ik er nog één zwarte 
slang, anders niet. Vroeger joeg ik in een zeer adderrijke streek, ook wel in Drente. Wat wij 
„groote" adders noemden, bereikten de lengte van hoogstens 68 cm, maar ik meen dat er 
een enkele voorkwam van drie voet. Maar ringslangen van anderhalve of twee meter zijn er 
in mijn levenstijd nooit geweest. Zoudt u in De Levende Natuur wellicht eens een vraag kun
nen zetten of iemand ooit een ringslang van meer dan r meter lang heeft gezien en zoo ja, 
waar? Adders zag ik in de laatste jaren voor den oorlog soms op de jacht wel eens een paar 
per dag. Tweemaal woonde ik bij dat een jachthond door een adder werd gebeten en zonder 
doodelijk gevolg. Vroeger werden nog al eens adders gezocht, daar de veearts voor iedere 
levende adder een gulden gaf. Die adders werden met olie in een flesch gedaan en het aftrek
sel aan het vee gegeven ter genezing van wat men noemde het Femien. Ik denk dat de tegen
woordige dierenartsen dit middel wel niet meer zullen gebruiken. 

Leeuwarden, 16-6-43. HARINXMA. 

Het is nu vele jaren geleden, dat wij onze adder-enquête hielden en er is in dien tijd veel 
veranderd. Wij hadden toen bij Amsterdam de ringslangen als het ware voor het opscheppen 
en daar waren heele knapen bij, maar we hebben ze niet gemeten. Adders misten we zelden 
op onze tochten over de Veluwe of in Drente. We stellen nu drie vragen; 
1°. Wat weet ge van het voorkomen van ringslangen, gladde slangen en adders in uw omgeving; 
2°. Hebt u afmetingen van deze dieren vastgesteld? 
3°. Zijn u uit de laatste jaren gevallen bekend van adderbeet met ernstige gevolgen? 

Ik ben er zeer benieuwd naar ol wij evenveel medewerking zullen ondervinden als destijds. 
J A C P. THIJSSE. 

Wel vroeg te ruste. Op 24 Juli van dit jaar zette zich een Kleine Vos neer op een wand 
van een trapportaal in mijn huis, waarop vijf nog al druk werkende deuren uitkomen. Waar
schijnlijk was dit vlindertje pas uit de pop gekomen, maar in plaats van te gaan genieten van 
het heerlijke zomerweer en de overvloedige brandnetels gaf hij er de voorkeur aan, nu reeds 
zijn „winterverstijving" te beginnen. Nog een maand eerder dan het Vosje van Christiaan 
Raadt verleden jaar. (Zie D.L.N. Juni '43, pag. 30.) JAC. P. T H . 
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