MAART—APRIL. - - VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
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DAGBOEK VAN

16 Maart. Abeel (Populus alba) staat op 't punt te gaan
bloeien; van Ribes sanguinea zijn de hangende bloemtrossen
zichtbaar; roeken en houtduiven zijn druk aan 't bouwen;
de eersten breken met hun snavel veel takjes uit de iepenboomen.
17 Maart. Prachtig weer; zuidenwind met zonneschijn.
Taxus baccata stuift druk; maagdepalm bloeit on wordt
voornamelijk bezocht door Osmia bicornis. Ook do eerste
aardhommels (Bombus terrestris) komen voordendag. De
dagbladen vermelden ooievaars.
18 Maart. Regenachtig, maar zwoel, wind Z. O., 't prachtigst denkbare weer voor vogeltrek. De Tjlftjaf (Phylloscopus rufus) is aangekomen en zingt druk in de hooge
iepen.
19 Maart. Hetzelfde weder. Iepen bloeien, groenvinken
(Fringilla chloris) laten zich veel hooren; berberis bot uit;
van een onkele kastanje (Aesculus hippocastauum) springen
de knoppen open.
20 Maart. Nachtvorst, koude nevel, regen en dan weer
warme zonneschijn. Vleermuis vliegt in de namiddag,
vier uur. Holosteum umbellatum bloeit, anemoontjes zijn
al heelemaal bovon de grond, maar staan nog gebogen.
22 Maart. Prachtig weer, zuidenwind; de meeste heesters
zijn groen, bij een enkele Spiraea-soort zijn de uitbottende
loten rozerood gekleurd, wat do indruk maakt, alsof die
struikjes in bloei staan.
23 Maart. Bloeiende Richardia's aan de markt; Ribes
bloeit, lijsterbesknoppen bersten, anemoontjes staan rechtop.
24 Maart. Anemone nemorosa bloeit. Hepatica's en
sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, ook taxus en elzen hebben
gedaan.
25 Maart. Corydalis solida bloeit. De vroege kastanje
(zie 19 Maart) heeft zijn bladeren uit de knoppen; een
enkele spitsbladige ahorn begint te bloeien.
26 Maart. Zacht, vochtig weer, wind Z. O. Groote zwermen bonte kraaien komen uit 't westen en trekken over
do Zuiderzee oostwaarts. Regenwulpen (Numenius phaeopus)
en tureluurs (Tetanus calidris) vliegen over.
29 Maart. Wandeling van Hilversum naar do Vuursche,
door het Soester Ven naar Soest, en over Soestdyk naar
Baarn. Welriekend viooltjo bloeit nog, langs de zonnige
zandweg zijn zandloopkevers (Cicindela campestris en hybridum), graafwespen (Pompilus viaticus), hagedissen (Lacerta
agilis) druk in de weer. By de Vuursche zingen: vink,
groonvink, winterkoninkje, roodborstje, meezen, morel, zanglijster en boomkruipertje.
In een vyver in de buurt veel Utricularia, zich ontwikkelend uit de winterknoppon, eon dozijn soorten van
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watertorren, larven van glazemakers, en de beide salamandersoorten. In 't Ven bloeit Andromeda byna, waterklaver
(Menyanthes trifoliata) begint uit te loopen. Langs do
Soester straatweg „vertoonen zich [een paar roodborst-tapuitjes (Saxicola rubicola). Larix bloeit. Veel beukenmotjes
(Choimatobache fagellum) tegen eiken, beuken en ahorns.
1 April. Dotterbloem, Anemoontjes en Corydalis solida
bloeien nu op 't drukst, ook Forsythia viridissima(Ghineesclie
klokjes).
3 April. Reukgras (Hierochloa odorata) bloeit. Leouweriknest met drie eieren. Ooievaar kleppert. By hectometerpaaltjo 26 aan 't Stoter jaagpad hebben alle speenkruidbloempjes twaalf kroonblaadjos.
4 April. Bezoek aan de duinen bij Caprera (Klein Zomerzorg Zandpoort). Hondsviooltje bloeit prachtig mooi blauw
tusschen dor gras aan de voet van witte berken. Hier
en daar is zooveel bloem van Corydalis solida, dat de grond
er bedekt lijkt met een purpurblauw wolkje. Een onkele
groeipiek van die plant is door een laag van veertien dorre
eikeblaren hoon geboord. Pypbioem (Aristolochia clematitis)
komt op met dikke bruine stengels en is juist goed, om
overgeplant te worden. Vogelmelk (Ornithogalum nutans)
bloeit; de bol zit 40 cM. onder de grond. Kardinaalshoedje
(Evonymus europaeus) is geheel bebladerd en vertoont
bloemknoppen. Op een berk zit onbeweeglijk eenpeper-enzout-mot, (Amphidasis betularia); zijn vleugels hebben juist
de zilvergrauwe berkentint, de zwarte streepon erop bootsen
de ademhalingsopeningen in de schors na. Kieviton schermen op 't binnenduin; wulpen roepen in de verte; gele
lystors en roodborstjes zingen tot bij achten 's avonds.
7 April. Amandelboompje en spitsbladige ahorn in volle
bloei. Salomonszegel (Convallaria polygonatum) komt op;
ook kiemplantjes van Impatiens noli tangere (Inlandsch
Kruidje roer me niet).
8 April. De bloemen van de spitsbladige ahorn worden
druk bezocht door prachtige graafbijtjes (Andrena fulva);
Carabus clathratus gevangen, half elf v. m., tusschen gras,
rondloopend aan een slootkant.
12 April. Hyacinthen bloeien druk. Oostenwind.
13 April. Koizorskronen en narcissen gaan open. Tulpon,
crocusjes, scilla's en corydalis zijn uitgebloeid.
14 April. Zwarte populier (Populus nigra) bloeit, ook berk
(Betuia alba), wilg (Salix alba), spar (Abies excelsa), brem
(Sarothamnus vulgare), Klein Herderstaschje (Teesdalia
nudicaulis), Sterremuur (Stellaria Holostoa). Een mol zwemt
een sloot over, waarin veel waterranonkel (Batrachium sp.)
bloeit.
JAC. P. THIJSSE.

Vragen en Korte Mededeelingen.
Een Vraag.
Wu hebben onze lozers een vraag te doen.
Velen uwer zullen opgemerkt hebben, dat wy in de'
meeste onzer opstellen de buigingsuitgangen geheel weglaten; dat wij van eene, hunne, gijnen, mijnen en den, de
e en n's weglaten, die maar in enkele streken van ons
land gehoord worden; zoodat wij, als wij ons door de
macht der gowoonte niet vergissen, altyd eenvoudig een,
mijn, hun on ook de schrijven.
Dat is geen slordigheid; wij doen het opzettelijk, om hot
ons zelf en onze medewerkers, vooral de jeugdige, niet
noodeloos lastig te maken.
Van mijnen, uwen, eenen en eene laten tegenwoordig zeer
veel schrijvers de uitgang weg, zelfs in schoolboekjes; maar,
dat wy die ook van het andere lidwoord weglaten, dat wy
in plaats van den bodem, den avond, den kever, den vlinder,
de bodem, de avond enz. schrijven, al is het woord manlijk,
enkelvoud en 3de of 4de naamval, dat gaf een viertal onzer
lezers aanleiding, ons te verzoeken, in 't vervolg weor dev
te schrijven, en niet de, waar dat volgens de gewone taalregels hoort.

Nu zouden wij graag zion, dat in de toekomst het weglaten van die n van den geen taalfout meer zou zijn; net
zoo min als het weglaten van de laatste e van eene tegenwoordig nog als fout wordt gerekend. Het zou voor heel veel
groote en kleine menschen, vooral voor hen, die nog oxaraons
moeten doen, oen uitkomst zijn, als 't spoedig zoover kwam;
dat ieder, die de n's zetten wil, (omdat hy denkt, dat het
zoo hoort of mooi staat), dat doet, — en dat ieder, die 't
onnoodig vindt, het laat.
Om het kort te zeggen: wij willen die n van den niot
afschaffen, dat kan ons weinig schelen, maar wij hopen
dat hot gebruik er van facultatief zal worden. Daarom
schrijft één van ons drieën in zyn opstellen dan ook zorgvuldig alle uitgangen en zoekt in de woordenlijst van alle
beestjes en plantjes op, of ze mannotyk of vrouwelijk zyn —
d. w. z. van de namen.
Maar, on dit is het doel van dit berichtje, hinderen wii
hiermee lezers, in plaats van, zooals wij dachten, de meesten
een genoegen te doen, — dan zullen wij in 't vervolg bij
woorden, waarvan wrij, zonder het op te zoeken, weten, dat
zy mannelijk zijn, in de 4de nv. enkelvoud, weer den zetten,
Laat ieder, die het weglaten van de n van den hindert,

