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Na het bad. 

drogen: éen vleugel wijd uitgestrekt en éen poot 
achterwaarts geheven met de teenen wijd uitgestrekt, 
zoodat de platte zolen genieten van het warme 
zonnetje. De oranje-met-groene kousenband aan 
't been, waarop hij staat blinkt in 't licht. Die 
kouseband is bij de meerkoeten niet zoo schitterend 

als bij de waterhoen
tjes, maar in 't voor
jaar toch altijd een 
zeer opmerkelijk stukje 
kleur juist boven het 
hielgewricht. 

Andereliggen kalmp-
jes tusschen 't riet, 
doch zonder te slapen, 
want als 't bootje dooi
de biezen strijkt, schar

relen ze omhoog en rennen met neergebogen, telkens 
schokkende kop naar het veilige water. Licht treden 
ze met de lange teenen over mos en stoppels; een 
enkele vliegt op een open plek op en snort langs de 
riettoppen naar 't wijde water. 

Eindelijk snap ik ook een minnend paartje, natuur
lijk met den verrekijker. Hij staat op den wallekant 
en zij ligt in't water, 
stilletjes en tevre
den, terwijl hij met -
zijn blanken snavel 
door haar zwarte 
kopveeren woel t . 
Het staan wordt 
hem te moeilijk — 
dat is altijd zoo, als je pooten zoo ver naar achteren 
staan — en nu zakt hij langzaam neer op zijn hielen. 

Tegelijk zakt het wijfje wat dieper in 't water. 
Ze kan inzinken, precies zoover als ze wil : 't is 
alleen een kwestie van meer of minder lucht in de 
luchtzakken. Er zijn veel vogels, die zich zoo als 
onderzeesche bootjes kunnen gedragen, o.a. de aal

scholvers, de futen en 
de dodaarsjes. Ze doen 
het soms uitnoodzaak, 
soms om prooi te ver
schalken, maar dik
wijls schijnbaar alleen 

Kapitein Nemo. u i t fa aardigheid . Ik 

heb zoo eens twee dodaarsjes en vijf koeten tegelijk 
zien rondzwemmen met alleen de koppen boven water, 
een van de gekste vertooningen, die ik ooit heb 
bijgewoond, een soort van ornithologisch waterballet. 

Zoover komt het nu op 't oogenblik niet, maar 
met den dag worden ze speelscher en speelscher. 
Als ze goed en wel aan 't nestbouwen en broeden 
zijn, gaan we nog eens kijken. 

JAC P. TH. 

Voedsel zoekend. 

KNOPPEN. 

Ofschoon het in menig opzicht lang geen zegen 
is te wonen in een land met een zoo ruw 
klimaat als het onze en menig Nederlander 

een groot deel van zijn leven doorbrengt in den 
min aangenamen toestand van chronische verkoud
heid- of influenza-patient, toch hebben wij, in veel 
opzichten misdeelde noordelingen, één onwaardeer
baar voorrecht, n.1. getuigen te mogen zijn van het 
onvergelijkelijk schoone schouwspel, dat de ont
wakende natuur in het voorjaar aanbiedt. Laatst 
heb ik eens gelezen, dat menschen in Indiü soms 
zulk een heimwee krijgen naar het teere groen 

van onze voorjaarsboomen, dat zij een heester in 
hun tuin geheel van de bladen ontdoen om althans 
één keer weer eens iets te zien, dat het heerlijke 
ontluiken onzer lenteplanten eenigszins nabijkomt. 
Of dit waar is, weet ik niet, maar zeer goed kan 
ik mij voorstellen, dat een altijd zich gelijkblijvende 
plantenweelde en vormenrijkdom op den duur hun 
bekoring voor den aanschouwer moeten verliezen 
en eidelijk doen smachten naar het machtig cres
cendo dat de hoofden en harten verrukt van alle 
natuurvrienden in noordelijker streken. 

Zeer jammer is het nu echter, dat zooveel van 
onze lentepracht ongezien en ongewaardeerd voorbij
gaat aan honderden menschen. Als geheel treft het 
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opleven der natuur stellig in mindere of meerdere 
mate wel ieder, want ook door de menschenwereld 
gaat er in de lente een schok van verhoogde levens
energie, doch bij een globale bewondering van het 
verschijnsel zal het bij de meesten wel blijven. 
En, nogmaals — dit is zeer jammer! Want, is het 
geheele lente-ontwaken trotsch en indrukwekkend 
als een machtige symphonie, heerlijk zijn ook de 
thema's waaruit die symphonie is opgebouwd. En 
wat het mooiste is, de studie dezer motieven is 
onder het bereik van een ieder. Geen moeilijke 
vaklitteratuur, geen dure instrumenten zijn er noodig, 
om iets meer te weten te komen omtrent de wer
king der natuur in het voorjaar, alleen wat belang
stelling en om nu bij sommigen die belangstelling 
eenigermate wakker te roepen heb ik mij gezet 
tot het schrijven van dit stukje. 

Om iets te begrijpen van den grootschen klimax, 
die er in de lente valt waar te nemen in de planten
wereld, moeten wij met onze gedachten terug naar 
den herfst. Bekijken wij een plant in dat seizoen, 
dan zien wij, dat er een remming optreedt in den 
groei, veroorzaakt door de toenemende temperatuurs-
verlaging en hoogstwaarschijnlijk door nog vele 
andere onbekende oorzaken. Bijna alle boomen op 
onze breedte vormen dan loten, die het tijdelijk 
niet verder kunnen brengen dan tot hun allereersten 

ontwikkelingstoestand en in dit stadium blijven 
doorsluimeren, tot de periodieke groeistilstand een 
eind genomen heeft. Zulke onontwikkelde, samen-
gedrongen loten noemt men knoppen. 

Licht begrijpt men, dat deze teere spruiten in 
het ruwe winterseizoen aan tal van schadelijke 
invloeden zijn blootgesteld. De voornaamste gevaren, 
die hun bestaan bedreigen, zijn koude, verdamping 
en indroging door zonnewarmte. Daarmede overeen
stemmende vormen dan ook de meeste planten 
een beschermend hulsel samengesteld uit knop-
schubben. Dit zijn veranderde bladscheeden of 
steunblaadjes, die door hun bijzonderen bouw prachtig 
voor de hun opgedragen taak zijn berekend. Bij
zonder goed is deze beschermende laag waar te 
nemen bij de gewone paardenkastanje. Wie een 
knop van dezen boom beziet, bemerkt dat de plant 
op uitnemende wijze zorg draagt voor hare aan
staande takken. Vooreerst is de geheele knopbe-
kleeding zeer slecht warmtegeleidend. Niet alleen 
zijn de schubben zelf voorzien van verkurkte 
buitenwanden en door een bedekking van hars en 
anthocyan ondoordringbaar gemaakt voor koude, 
doch het geheele binnengedeelte is doortrokken 
van een harig, wollig weefsel, dat alle fijne deelen 
als een overtrek van vilt omgeeft en door het 
overlaten van kleine luchtruimten nog beter aan 
zijn doel beantwoordt. Opmerkelijk is het ook hoe 

de teerste deelen weder worden beschermd door 
iets krachtiger organen. De groote blaadjes grijpen 
om de kleine, deze weer om nog kleinere en 
heel binnenin eindelijk rust de embryonale bloem-



10 D E L E V E N D E N A T U U K . 

pluim die eens de glorie der plant zal uitmaken. 
Ook tegen vocht en indroging zijn de knoppen 

uitnemend gewapend. Stijf liggen de schubben tegen 
elkander geplakt, elkaar bedekkende als de pannen 
van een dak en vormen te zamen een 
pantser, zóó krachtig, dat het zelfs den 
raensch eenige moeite kost het te verbreken. 
Niet de geringste opening is er in te ont
dekken en gemakkelijk ziet men, dat het 
zoo goed als waterproof is, en bijna vol
komen alle verdamping van binnen naar 
buiten en alle doordringen van vocht in om
gekeerde richting kan verhinderen. 

Zoo sluimeren de knoppen, goed toege
rust, den geheelen winter door, tot in de 
maand Februari de geheimzinnige remming, 
die den groei heeft stop gezet, blijkt opge
heven en er slechts een geringe temperatuurs-
verhooging moodig is, om den jongen loot 
tot verdere ontwikkeling te brengen. Dan 
begint het altijd weer wonderschooneschouw
spel der ontluiking. Langzaam begint zich 
de knop te rekken. Het schubbenomkleedsel 
wordt iets minder dicht, maar als waren 
de trouwe wachters overtuigd van de onge
stadigheid van ons lenteweder, blijven zij 
de jonge blaadjes gezelschap houden: zij 
groeien mede doch geen warm, ondoor
dringbaar pantser vormen zij meer, integen
deel een nieuw, teer, bladachtig weefsel, aan 
welks top nog slechts een bruine, hars
achtige anthocyanvlek de vroegere functie 
verraadt, heeft de plaats er van ingenomen. 
Stijgt de temperatuur nu weder iets, dan 

gaat de jonge loot 
voort zich te ver
lengen. Langzaam 
en schuchter, elkaar 
oravat houdende en 
steunende, dringen 
zich de kleine, vilten 
blaadjes tusschen de 
onwillig uitwijken
de t o p s c h u b b e n 
door, naar buiten, 
z o r g v u l d i g hun 
s t e r k s t e deelen 
blootstellend aan de 
gure voorjaarswin
den. De stevige ner
ven en de sterk 
behaarde onderzijde 
kunnen de koude 
het best trotseeren. 
Daarom presenteert 

het ontluikende blaadje deze deelen aan de vinnige 
Aprilvlagen: het is als alle uitbottende groen hyponas-
tisch gebogen, en bereiktdaarmede het dubbele voor
deel, zichzelf te beschermen en een beschutting te 



D E V O O R J A A R S C R O C U S . H 

vormenvoor de dieper liggende teerdere organen. Nog 
eenige temperatuursverhooging is er noodig, om de 
ontwikkeling te doen doorgaan. Nu treedt er een 
andere kracht in het jonge blad op, die het juist 
omgekeerd kromt als de hyponastie. Thans begint 
n.1. de bovenzijde sneller te groeien dan de onder
kant, en onder invloed van dezen nieuwen impuls 
begint het orgaan zich te strekken en later om te 
buigen. Om twee redenen ik ook deze epinastische 
beweging weer uiterst doeltreffend. In de eerste 
plaats komt er zoo ruimte voor andere blaadjes en 
vervolgens geeft het omgebogen blad niet al te • 

veel vat aan den wind, die gemakkelijk het nog 
teere, slappe weefsel kon verscheuren. Maar niet 
lang blijft het in dezen stand. Daartoe werken er 
op het nieuwe orgaan te veel krachten. Vooreerst 
zit er in de plant, evenals in de gansche levende 
schepping een drang naar het licht, het blad, of 
althans de bladsteel is heliotropisch en poogt zich 
dientengevolge naar boven te bewegen. De zwaarte
kracht daarentegen tracht het naar beneden te 
trekken doch wekt door dezen prikkel in de blad
gewichten een nieuwe bewegingsoorzaak, negatieve 
geotropie genaamd. En al deze in- en uitwendige 

krachten geven te samen een resultante, die het 
blad juist plaatst in den stand, die voor zijne 
functie de voordeeligste is. In dien tusschentijd is 
het volwassen geworden; de warme haarbekleeding 
is uiteengeschoven, onmerkbaar dunner en dunner 
geworden en afgevallen; het weefsel is krachtig en 
hard, in staat om met succes aan een harden 
windstoot het hoofd te bieden; de steel is stijf 
en betrekkelijk onbeweeglijk en volkomen berekend 
om het blad den ganschen zomer te dragen tot het 
in den herfst als gevolg van andere krachten lang
zaam te niet gaat. Doch vlak boven de plaats, 
waar het oude blad gezeten heeft, is een nieuwe 
knop gevormd, die in een volgende lente ons weder 
op het heerlijke ontluiken zal vergasten. 

Is een kastanjeknop wel het gemakkelijkste voor
werp om de geboorte van het jonge groen gade te 
slaan, prachtig is dit ook waar te nemen bij tal 
van andere boomen als iep, linde, sering enz. In 
hoofdzaak echter volgt het proces denzelfden gang 
en wie in Februari of Maart het ontluiken dei-
knoppen bespiedt, krijgt reeds een voorproefje van 
dien heerlijken tijd waarvan Goethe zingt: 

Wie herrlich leuchtet 

Mir die Natur! 

Wie glanst die Sonne! 

Wie lacht die Flur! 

Es dringen Binten 
Aus jeden Zweig, 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gestrauch. 

Amsterdam. L. DOKSMAN CZ. 

DE VOORJAARSCROCUS. 

Op een zonnigen voorjaarsdag, als de hommels 
reeds lang hun winterkwartieren verlaten 
hebben, als kleine vos en dagpauwoog reeds 

geruimen tijd op mooie dagen zich hebben laten 
verlokken tot 't maken van uitstapjes; als de bijen 
reeds hun wondere liederen door de lucht zoemen; 
als heel het vroegere leven gewekt is door koesterende 
zonnestralen, dan is het boven een bloeiend crocus-
veld een leven en bedrijvigheid als nergens anders. 
In woeste vaart bonzen de hommels de bloemen in, 
dat je denkt ze te zien kraken; vooral de witte 
crocus, die zooveel teerder lijkt dan de gele. Voor
zichtiger, maar toch ook al in haast, alsof ze niet 
een heelen langen zomer vóór zich hebben, zweven 
de bijen van bloem tot bloem; alleen als twee bijen 
een zelfde gastvrije bloem met hun bezoek willen 
vereeren is het daarbinnen een onstuimig gedoe van 
belang en de geheele bloem staat te waggelen tot 
een der twee bezoeksters overhaast retireert. 


