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algemene kennis omtrent het insektenryk in zyn geheel eigen te maken . Als zeer ges chikt
voor dit doel kunnen wy o.a. aanb evelen het werk van j. TH. OUD EMANS. De Insecten
van Nederland , 1 deel en D. SHARP, Cambridge Natural History, Insects, 2 delen (in 't
Engels). Ofschoon de vormen van onze Oost er niet spesiaal in ' behand eld zyn, geven
deze werken toch de beginner in een niet al te stren g wetenschappelike vorm een goe de
kyk op . de oneindig grot e vormenrijkdom en de merkwaardige levenswij ze van de voornaamste insekt engroepen.
In een volgend artikel zullen wij ons meer in 't bizonder bezighoud en met de
verschillende methoden voor de vangst en het prepareren van insekten, doch meenden wy
dit inleidende woord onze lezers niet te kunnen besparen.
EDW. j ACOBSON.

OVER DEN MIEREN=ROOVER (= OENDOER-OENDOER)
uit RÖSEL VAN ROS ENHOF.
Dien listigen Mieren-Roover dus hebbende leeren kenn en, en vangen, zo verzamelde
ik 'er veelen van allerleie grootte en verschill end en ouderdom; die ik naar huis brag t;
alwa ar ik hun bekwaame woonin gen bezorgde; te weeten houten en glazen Bakk en van
een handbreed hoog, en halfwegen met dro og Zand gevuld, om 'e r myne nasp ooring en
onderzoeking mede te beginn en. volgens welken ik myne waa rnemingen nu verder besch ryven zal. Vermoedelyk zal 'er veel inkomen dat met de beschryvin g van DE REAUM UR
overeenstemt ; nochtans kan ik verzek eren, dat ik alles, wat ik 'er van zeggen zal zelf
gezien hebbe ; en als ik iets uit gemeld en Schryver aanhaale, zal ik het getrouwlyk melden.
Dat ook myne Figuuren geen namaakz eis zyn van die van den Heer DE REAUMUR, zal ieder,
die dezelven by elkander vergelykt, moeten bekennen. Tw ee kundig e persoonen, eenerleie
zaak onde rzoekende, moeten, wann eer zy voorzichti g te werk gaan, meermaals het zelfde
vinden; waard oor dan de waarheid des te meer bevesti gd wordt. Komt 'e r verder bygeval
in myne beschryving iets voor, 't geen de Heer VALLlSNIERI reets gezegd heeft, zo kan
men nog minder denken, dat ik zulks uit hem hebbe overgenomen : want , zo my uit het
Werk van den Heer DE REAUMUR niet bekend geworden was, dat deze, in 't jaar 1697 te
Venetië, de Historie van den Mieren-Roover beschreeven en in 't licht gebra gt had, zou
ik 'er niets van geweeten, hebben, gemerkt zyne Schriften my nooit ter hand gekomen
zyn. Bovengen oemde Heer DE REAUMUR schryft, dat dit Insect, sed ert omtrent 50 jaar en,
bekend is; en zegt, niet te kormen begrypen , hoe 't mogelyk zy, dat de oude Natuurkundigen het niet waargen omen, ja zelfs niet eens gezien hebben. Ondertusschen kan het hun
echt er niet gantsch onbekend geweest zyn; want ALDROVAND US zegt, in zyn V·le Boek van
de Insecten, Cap. I. pag. 207. in den Frankf ortschen druk, dat de Formicaleo, volgens
ALBERTUS MAG Nus , een Insect is, 't welk onder de Mieren zo veel als een Leeuw , en
teffens eene Mier en een Leeuw zy; dat het een wel klein, maar den Mieren zeer schadelijk
Dier is; zich onder 't Zand verbergt; van 't zelve een half kogelv ormigen Duin of Vesting
bouwt, waar uit het de met Koorn belaaden Mieren op eene listige wyze aanvalt, en
doodt. Dat ook anderen kennis van dit Insect gehad hebben blykt uit de Schryver s, die
de Heer SCHEUCHZER, in zyne Physica saera over job, aangehaald heeft; alwaar by, in het
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der de Deel van den Augs burgschen druk , pag . 323. zegt : de aart en wyze, op welk e de
Mieren- Roover zynen buit maakt, wordt ons door zeker Dichter in de Biblioth. Petaviana
n. 1344, niet onaartig in deezer voegen beschreeven:

Est Formicaleen formicarum Leo, qui se
Pulvere consepelit, bicque latendo manet.
Formica: dum prteiereunt, pia farra trabentes
Prodit ab insidiis, bas spoliando necat
Waarv an de zin hier op uitkomt:

De Miereu-Poover, Leeuw der Mieren , heet op rooven ,
Begraa ft zich in het zand, en schuilt in ' t Moorders-graf
Rolt dan een Mier, terwyl zy graatten torscht, van boven,
Zo schiet hy toe, en neemt haar 't lieve leven af.
Des moeten ook and eren ons insect reets gezien hebben ; schoon men niet omstandig
en volledig door hen gemeld vinde: dan of het ooit door een Duitsehen Schryver naauwkeur ig beschreeven zy, hebb e ik tot nog toe niet kormen ontdekken.

HUISHOUDELIJK GEDEELTE.
Sedert den oproe p in het , voorgaa nd nummer zijn we overstelpt met de opgaven
van leden en ab onné's voor de lijst, die binn enk ort verschijnen moet. T al van op gaven
kwamen binnen omtrent onde rwerpen van studie waarvoor de lezers zich interesseer en.
Een groot aantal brieven en briefkaart en met adhzesie- betuigingen en toezegging van medewerking enz. enz.
Zou dat nu werk elijk waar zijn, hoor ik sommigen vragen. Neen, waard e lezers, 't
bovenstaande is een gees telijk fata morgana der redactie. Hoe zou dat werk elijkheid kunn en
zijn in de tropen. Hoe loodzwa ar ligt de penn ehouder hier in de hand en hoe afmattend
en uitpu ttend werkt het schrijv en van een briefkaart of kort epistel hier op den geï mportee rden weste rling, dat moet de redactie toch ook eens beseffen.
Ja we hebben wel wàt ontvangen ; ongeveer 3 %, wij herhalen drie procent, van ' de
leze rs liet iets van zich hooren. Sommige mensch en hebb en ons ingefluisterd, dat we heel
blij moeten zijn met dat result aat en absoluut geen recht of reden hebb en ons gebelgd
te toonen.
We zijn dus dank baar, maar niet voldaan. De redact ie of liever het adres der redacti e
zit te wacht en op meer: opgaven van naam en qualiteit en ad res voor de lijst, opgaven
van onde rwerpe n, die men in studie heeft of waarvoor men iets (zegge iets) voelt.
Zooals we reeds opmerkten, ontvingen we briefkaarten en enkele brie ven en copi e
en toezegging van copie. Zeer verkwikt war en we o. a. door een der leden die ons in
staa t ste lde ons aa n and eren te spi egelen. Hij schreef over het treurig e lot van vele
Indisch e vereen igingen en den vroegtijdigen dood door gebrek aan animo. Inderdaad die
meneer slaat den spijker op den kop. Misschien hebb en we onwillekeurig wel eens den
indruk gevestigd, dat het tijdschrift van en voor de Redacti e was en toch is daar nooit

