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Het eenige geluid wat ik van dezen vogel gehoord heb, was ee.n zachtklagend pieoe. 
De Enbaloeh-Dajaks noemden den vogel aarzel end t è kt e r o r, maar dit is bij hen eigenlijk 

de naam voor Lyncornis temmincki. 

Pontianak. j. DUNSELMAN. 

Dr MAX BARTELS was zoo vriendelijk ons te berichten, dat de hier afgebeelde geitenmelk er 
C. rnacrurus rnacrurus HORSF. is, en wel een jong in overgangskleed. De kerving van den nagel van 
den middenteen is bij de jonge vogels veel minder opvallend dan bij de ouden. Deze soort heeft 
volgens onzen zegsman een bruine kin en borst, met lichtere teekening, terwijl de slagpenurn en 
pooten donkerbruin zijn. 

Red. 

MEDEDEELIN6 VAN HET HOOFDBESTUUR 

Jaarlijksche Algemeene Vergadering.- Deze is thans definitief vas tgesteld op Zondag 21 juni 
a.s. , des morgens te 10 uur, in het gebouw van de Koninklijke Natuurkundige Vereenigin g, Konin gs- · 
plein Z. 11, Batavia C 
Agenda: 

1. Opening door den Algemeen Voorzitter 
2. Verslag over den finantieelen toestand der Vereeniging ·, 
3. Verantwoording en verslagen der afzonderlijke afdeelingen 
4. Uitgaven der Vereeniging , _ 
5. Diverse voorstellen en propaganda 
6. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 

De Voorzitter en secretaresse van de Afd. Soerabaja, Dr J. H. CoERT en diens echtgenoote, ver
trokken eind Mei, via China en Japan, met verlof naar Europa. 

BOEKBESPREKINGEN 

L. COOI'IANS DE' RUITER.- Borneo~Orchideeën. joH. ENSCHEDÉ en Zonen, Haarlem, 
1935. - 78 blz. + index. Prijs mij onbekend.· 

Dit boekje, dat oorspronkelijk als artikelenreeks bedoeld was, is niet te vergelijken met "Uit 
Borneo's Wonderwereld" van denzelfden schrijver. Het wil trouwens slechts beschrijvingen geven van 
een 48-tal genummerde en afgebeelde soorten uit 18 orchideeën-geslachten (gerangschikt in alpha
betische volgorde), aan welke vaak korte gegevens t.o.v. de verspreiding en de cultuur verbonden 
worden. Het is wel een aardig boekje, dat het raadplegen· waard is. De gewild moderne uitvoering 
echter kan mijn bewondering niet hebben: de afbeeldingen zijn alle tegen den bovenrand aangedrukt 
en hebben daardoor bij het afsnijden noodeloos geleden, 

De opzet van het boekje . beoogt- de naam vàn dep sc.brijver zegt dit reeds- betere bekendheid 
te geven aan de orchideeën van Borneo, -"hetgeen weèr nieuwe strijders voor de beschermingsgedachte 
werven" kan. V. SL. 

W. ROEPKE.- Rhopalocera javanica. Geïllustreerd overzicht der dagvlinders 
van Java. Fam. Papilionidae en Pieridae. Publ. -12 der stichting"FondsLandbouwExportBureau 
1916-1918. Wageningen, 1935. 102 blz., 1 gekleurde en 11 zwarte platen naar phot(}'s. Prijs. f 2.50.
Naar een geïllustreerd, degelijk en tevens Nederlandsch werk, zooals dit, het eerste van een serie 
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welke naar wij roeenen te weten zéér spoedig zal worden voortgezet, is door de Ned.-Indische vlin
derverzamelaars al jaren met verlangen uitgezien. 

De schrijver van deze zorgvuldig bewerkte publicatie heeft zich hier te lande reeds een algeroeene 
bekendheid verworven door zijn boek "De vlinders van Java", het reclame-album uitgegeven door 
de fa. DUNLOP (zie D. T. N. 22, 1933, blz. 75), dat echter uiteraard geen aanspraak op volledigheid 
maakt en evenmin op streng wetenschappelijke leest geschoeid mocht worden, twee eischen waaraan 
de auteur van "Rhopalocera javanica" wel degelijk heeft willen voldoen, en waarin hij m.i. uitstekend 
is geslaagd. Zonder de moeilijk te verkrijgen handboeken en tijdschrift-literatuur te hoeven raadplegen 
is het met behulp van dit boek mogelijk de Javaansche dagvlinders (Rhopalocera), in de meeste 
gevallen ook de lastigste soorten, zonder veel inspanning te determineeren, en dat wil heel wat zeggen! 

In dit eerste deeltje worden 2 van de bekendste families: Papilionidae (ridder kapellen) en Pieridae 
(witjes) behandeld. Geen lange beschrijvingen, maar een samenvatting van de belangrijkste kenmerken 
in uitstekende determineertabellen, waardoor de punten van onderscheid dadelijk in 't oog vallen en 
het inzicht in de verwantschap der soorten of soortsgroepen zeer wordt verhelderd . Wat dit werkje 
echter zoo bij uitstek practisch en aantrekkelijk maakt zijn de werkelijk voortreffelijk geslaagde foto 's 
welgeteld zijn 72 van de 80 behandelde soorten afgebeeld!- waarop zelfs de fijnste details duidelijk 
tot uiting komen, dank zij de prachtige reproductie . Nagenoeg alles wat tot dusverre op dit speciale 
terrein met foto's is bereikt wordt door deze opnamen overtroffen: zonder opsmuk, haarscherp en 
daardoor volkomen betrouwbaar. Dikwijls vinden we beide seksen van één soort, of verschillende 
vormen van het ~' op de platen achterin het boek terug, en het doet weldadig aan o/veral een nauw
keurige opgave aan te treffen omtrent de herkom st van het afgebeelde object, iets wat deze bewerking 
groote waa rde geeft. Uit het zeer goed verzorgde literatuur-overzicht, de opmerkingen over verspreiding 
en verwantschap der soorten en uit tal van kleinigheden blijkt, dat de schrijver zijn onderwerp vol
komen beheerscht. Een monografische bewerking van de dagvlinders van Java kan dit werk, zooals de 
schrijver wil, echter bezwaarlijk genoemd worden en behoeft het m . i. ook niet te zijn. Het is een 
tot het uiterste gecomprimeerd, systematisch vrijwel volledig, buitengewoon handig overzicht, dat 
voor eiken verzamelaar en voor ieder, die belangstelt in het vlinderleven volstrekt onmisbaar is. 

Wij raden met klem aan dit boek ook eens op vereenigings-excursies mede te nemen ; is er 
iemand met een vlindernet van de partij, dan kan men zeker zijn de gevangen vlinders meerendeels 
met behulp van dit werk te herkennen en thuis te brengen. 

Voor ons blijve de taak weggelegd biologische waarnemingen te doen en op die wijze ook het 
levende dier wat nader tot den mensch te brengen. 

LIEITINCK. 

Dr K. B. BOEDIJN en J, R. KUPERUS.- Plantkunde voor de Indische Middelbare 
scholen (H. B. S.-uitgave). Eerste deel. 147 blz., 96 fig. - J. B. WOLTERS, Batavia, 1936. Ing. f 1.50, 
geb. f 2.10. 

Deze uitgave bevat een deel van datgene, wat in dit tijdschrift 1934, p. 100 voor de uitgave voor 
de Afd. B. van de A.M. S. 1e deel (morphologie) en 1935, p. 214 voor het 2de deel (systematiek) werd 
besproken. De systematiek wordt nu behandeld aan de hand van speciale planten. Voorts is een 
hoofdstukje over bestuiving en een over verpreiding van vruchten en zaden toegevoegd. Nieuwe 
figuren zijn in vergelijking met de A.M. S.-uitgave niet opgenomen. 

v. ST. 

TER OVERNAME AANGEBODEN 

Een in goeden staat verkeerend microscoop, met re vol vertafel, olie-immersie, polarisatie-inrichting, 
instrumentarium en diverse chemicaliën. 

Elk aannemelijk bod wordt tegemoet gezien door Ir A. J. E. WITSENBURG, p.a. Galoehan, Nga
diloeweh, SS/OL. 


