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L E N T E 
achlkens, heel geleidelijk is de lente gekomen. 

Een prachtige zomorhemel, waaraan geen wolkje te 
te bespeuren valt, overwelft de aarde. 

Heerlijk-weldadig doet 't Lentezonnetje ons goed. 
Nog slechts enkele weken, enkele dagen geleden, zwiepte 

de voorjaarsstorm boomen en heesters, och arme! alsof ze 
nog niet genoeg geleden hadden, niet te kunnen geuren en 
mooi-zijn, den heelen, langen winter. 

De hagel rammelde de velden onbarmhartig af en menige 
boer vreesde voor zijn koren. 

En nu! welk een' geheel andere aanblik vertoont de om
geving ons! Trots regen en wind zijn de hazelaar, de els 
en de beuk aan 't bloeien gegaan en 't is hun wèl bekomen. 
Zij verrukken ons oog met hun mooie teere bloemen. 

Dit alles lokt je uit, om de oude wandelingen door weide 
en akker en bosch en hei te hervatten. 

De 2e Paaschdag liet zich prachtig aanzien, en toen ik 
wakker werd besloot ik direct er op uit te gaan. Het was 
kwart na zes, toen ik uitstapte, de zon was al op; daar 
ons huis een half uur buiten de stad staat, was ik dadelijk 
midden in de mooie natuur. 

Een der eerste beelderige plekjes, die mijn oog te aan
schouwen kreeg, waren uitgestrekte weiden, waarlangs veel 
elzen-struikgewas. De takken dier elzen bogen onder de 
vracht van geel-groen-bruinaehtige „rupsjes". Dit geheel 
stak heel-even af tegen den grijsblauwen hemel, waarvoor 
een schemering floers. Mijn oog zou al heel weinig ont
vankelijk moeten zijn voor mooie indrukken, als ik niet onder 
de bekoring was geraakt, van zulke heerlijke schakeering, 
Eenige elzenlakken heb ik afgesneden en in mijn kamer 
gezet te „pronken". Ik wist dat ze vrij lang goed bleven 
en ik had voldoening van mijn pogon-mijn-kamer-op-te-
vroolijken; want ze maken teler eflect, dan menige voor-
mooi-doorgaande-kasplant. Midden in al die heeriykheid 
voel je dat 't Lente is: iels lenteachtigs leefde in mijn 
gemoed. Ik voelde me frisscher-opgewekler vroolijk, dan 
anders. 

Het was nog vroeg. 
Hoog boven me, niet te zien maar goed te hooren, zong, 

in zilveren tonen, de leeuwerik zijn lied; alles om me heen 
was rustig en in mijn hart trilde 't van reine geluiden. 

Op dat oogenblik kou ik me voorstellen, wat v. Eeden 
gevoeld n I hebben, toen hij zijn „Heil worik" dichtte; 
het heldere klokje, hoog boven alles, vertelde van groote-
heerlijke blijdschap. 

Ik liep door, want ik was tegeerig meer te genieten; 
overal bespeurde ik, dat de winlerheerschappij een einde 
had genomen; de wedstrijd van pracht- en liefelijkheden 
tentoonstellen was weer begonnen. 

Pracht en liefelijkheden, die de boomen en heesters en 
bloemen ons met zulk een maagdelijken zwier te genieten 
geven! Ik zag nog uitgebloeide sneeuwklokjes; op enkele 
plaatsen, waar ik stellig wist, dat sneeuwklokjes gestaan 
hadden, zag ik niets meer. Ik vroeg me af, hoe 't mogelijk 
is, dat zulke teere fijne bloempjes, geen hinder hebben van 
de kou. 

Ook zag ik wilgen, allerlei soorten; maar alle mol die 
wit-wollig-dodderige katjes, stralend afstekend tegen het 
vrij-fel-bruin der schutblaadjes en 't dof-bruin of groen der 
takken. Ook daarvan sneed ik enkele takken af — ik wilde 
nog nd genieten. 

Hier en daar tusschen 't hout, ook wel in 't vlakke veld, 
zag ik Klein-Hoefblad bloeien. Deze bloempjes staken vrij
moedig hunne stralende gezichtjes naar de zon, meedingend 
naar den prijs van 't mooisl-zijn. 

Voor U, van mooie-kasplanten-houdende, grooten-tuin-
bezilter, moge zulk een Klein-Hoefblad een leelijk nietig 
bloempje zijn; . . . ik vind 't lief en ik boud ervan, zooals 
t daar staal in zijn eenvoudig-bescheiden isolement; ook, 

omdat het me voor den geest toovert, andere mooie lieve
lingen van mij; van wilde-bloemen-houdend natuurkind. 
Ik dacht aan anemonen, aan kamperfoelie en korenbloemen 
en ik weet niet, wat ai meer — zij bloeiden nog niet. 
Althans zoo meende ik; want toen ik langs een beukenbosch 
liep, zag ik de anemoontjes, hunne reine, witte kopjes 
tusschen de dorre-bladeren omhoog steken. 

Toen ik de dorre bladeren wat op zij deed, trof mijn oog 
de mooie schakeering; op den grond kroop overal klimop 
en daar tusschen, vlak te midden in, groeiden en bloeiden 
de anemoontjes. Ik vond 't baast zonde er af te plukken, 
zóó lief stonden ze daar. 

Ik liep verder en naderde zachlkens het kleine rivierke, 
dat als een zilveren lint door onze velden kronkelt. De 
velden erlangs waren gedeeltelijk met een gazig weefsel; 
der Lentefeeën bruidstoilet. Wat 't eigenlijk was kon ik 
niet berijpen, maar ik gaf 't voor me zelf den naam van 
Lente-Herfstrog. Ook verder over de velden hingen nog 
draden van dit jjle weefsel. Op den achtergrond verhieven 
zich mijn' geurige dennen. 

Te midden van die heerlijke omgeving overstelpte, me de 
heerlijkheid der levende Natuur en 't onaangename ver
dween in al die lente-zonne en zonne-lenleweelde. 

Overal vertoonde de omgeving zich in een zee van licht 
en toch was in de verte moeilijk iels waar te nemen, dooi
de glazig-schemerige lucht heen. 

Op mijn thuisweg hoorde ik 't gesjilp der musschen en 
hel gekra der kraaien; ik hoorde in die lonen niets sner-
pends, niets leelijks; hel deed mijn gehoor zelfs aangenaam aan. 

Maar hoe kon 't anders! 
Alles vertoonde zich in zomieglans en gaf zich in uiterst-

blijde zielstemming over 't ontwaakt-zijn der natuur. 

GATO J. 

VAN MUIZEN, RATTEN EN WEZELS. 
(ieen huis zonder kruis, en ik mag er wel bijvoegen: geen 

huis zonder muis. Dit laatste geldt althans voor het plalle-
land. De bewoonde huizen, de schuren. Waarin vee geherbergd 
is of voeder bewaard wordt, ze bevatten, schier zonder uit
zondering, een aantal dier ongenoodc gasten. En toch, geen 
diertje wordt hardnekkiger vervolgd dan de hiiismnis. Mot 
behulp van vallen, do een al veriiul'liger samengesteld dan 
de andere, met muizentarwo, etc. tracht men de diertjes Ie 
vangen en te dooden. Wat zouden evenwel al dezo middelen 
baten, als we in onzen strijd tegen de huisplagen niet trouw 
werden geholpen door den kaf.' Op een boerderij loopen 
soms 3 tot (i katten rond, die druk werk hebben,om selniren, 
stallen en bergplaatsen van het gespuis Ie zuiveren. Eu 
of haar dit altijd gelukt'? Wie dit meent, heeft nooit eens 
een kijkje bij een boer genomen. In den zomer werden 
zijn schuren achtereenvolgens volgeladen met schooven van 
rogge, tarwe, haver, boonen. Wal speelde hem ons wispelturig 
klimaatvaak parten, wat moest hij dikwijls keeren en wenden! 
Ja, slechts zelden ging het oogsten van een leien dakje. 
Maar eindelijk, eindelijk rijdt op dor gejuich de laatste wagen, 
versierd met een versch gesneden groenen lak, de sebnnr 
binren. Nu is het koren veilig binnen! Veilig'? meent ge, 
O neen, de muizen zijn oven verheugd over den oogst als 
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de landbouwer, die zeer zeker wel roden heeft, feestelijk 
gestemd te zijn, nu bij zijn noeste vlijt beloond ziet. Ook 
de muisjes vieren feest en wel huwelijksfeest, bouwen nestjes, 
on weldra vergasten hunne kindertjes zich aan liet heerlijke 
graan. Is er wel heerlijker verblijfplaats voor muizen donk-
baar'? Materiaal voor haar nestjes is in overvloed aanwezig, 
terwijl dag aan dag de tafel gedekt is. Geen vreugde echter 
is onvermengd. Ongeveer een half dozijn katten komt nu 
en dan de muizenpret verstoren. Menig muisje, dal zich '\e. 
ver waagt, wordt buitgemaakt: velen echter weten aan de 
klauwen der kat te ontkomen: er is gelegenheid te over 
om zich te verstoppen. Intusschen is de winter genaderd 
en het geklipklapklep der dorscbvlegels klinkt u tegen. O, 
muisjes, zingt, nu maar: ,.ils sont passés, les beaux jours de 
fète!" Immers met elkeu dag vermindert het aantal bossen 
en met eiken dag wordt do schuilplaats onveiliger. Worden 
schooven uil de bergplaats gebaald, dan ontbreken de katten 
nooit op het appèl. Bij ervaring welen ze, dat baar nu een 
rijke vangst wacht: ze kunnen zich nu naar hartelust ver
gasten aan dikke vette muizen en nog piepjonge beestjes, 
ternauwernood zoo groot als een vingerlid. Ik heb er bij 
gestaan, dat nesten voor den dag kwamen die 18 a 20 jongen 
bevallen, welke toebehoorden aan drie ouderparen. Al die 
beestjes worden door de arbeiders zonder vorm van proces ver
nietigd, voor zoover ze n.1. niet door de katten gegrepen waren. 
Eindelijk wordt de onderste laag bereikt. Al het personeel 
der boerderij, gewapend met knuppels, is thans tegenwoordig. 
Ook do katten komen het feest bijwonen, alleen do schuwste 
ulij ven op eenigen afstand. Zoodra de laatste bossen voor
zichtig worden opgebeurd, heerscht er een waar „sauve 
qui peul" onder de muizenwereld. Vele dor arme diertjes 
worden verpletterd onder do klompen of vermorzeld met de 
knuppels. Kallen en honden bijten om strijd, terwijl die, 
welke zicli gelukkig waanden te ontkomen, opgewacht worden 
door de kallen, die liet tooneel van verre aanschouwden. 
Ik heb gezien, dal bij hol opruimen van een tarwemijt wel 
meer dan 50 muizenlijkjes op het slagveld lagen. 

Ik wil een en ander mededeelen omtrent muizen en ratten, 
die dezen winter in mijn schuur haar intrek namen. Gelukkig 
was hot aantal dezer dieren bij mij niet zoo groot als bij 
een boer, maar toch hebben ze mij heel wat last en schade 
berokkend. In mijn schuur dan ontbreken de muizen nooit, 
mag ik wol zeggen. En geen wonder: er zijn konijnen en 
geilen gehuisvest, en van het voedsel, dat deze dieren ver-
morsen, kunnen heel wat muisjes leven. In het begin van 
dezen winter waren er echter veel meer dan mij lief was : 
kwam ik in de schuur, dan gingen steeds eenige muisjes 
ijlings op de vlucht. Hel krioelde van muizen; het baatte 
al heel weinig, dat ik er eenige in een val, die er geregeld 
stond, ving. Wanneer ik mijn vee voederde, waren de 
muisjes soms zoo brutaal, dal zij bij de konijnen oen stukje 
brood weghaalden. In de eerste dagen van Januari echter 
was het aantal muizen sterk verminderd: hoogst zelden zag 
ik er een, en in de val werd geen enkele meer gesnapt. Ik 
feüciteerde mij, dal ik van de muizenplaag verlost was. 

Wal zag ik evenwel op een goeden morgen, loen ik de 
schuur opende'? In een der gaatjes van het vallettje — 't 
was een algemeen bekende val met 5 ronde gaatjes en even
veel ijzeren veeren — stak do bebloede kop van een muis; 
van de rest was niols meer te bespeuren. Welk dier zou 
bol muisje min den kop opgegeten hebben? Een kal kon 
het niet zijn, die zoo zich bij hel openen der schuurdeur 
wel uit de voeten gemaakt hebben. Maar wie was dan de 
schuldige'? Dien heb ik nooit, kunnen ontdekken, doch ik 
geloof niet, dat ik mistast, als ik beweer, dat de vermoede
lijke dader èen rat was. Toen ik de schuur nauwkeurig 
onderzocht, zag ik hier en daar uitwerpselen van ratten. 

Ook bleek mij, dat zij aan voederbieten on knolrapen ge
knaagd hadden. Den volgenden dag ontdekte ik eon gang 
onder den leemen vloer, terwijl oen groote knolraap meer 
dan half opgepeuzeld was. Er schenen dus al vrij wat 
ratten aanwezig te zijn. Was mijn veronderstelling dus 
ongegrond, loen ik de ratten voor muizen-verdelgers hield'? 
Zij bleken zoo goed razzia onder het muizenvolk gehouden 
te hebben, dat er van deze laatste dieren geen enkele overbleef. 
Thans voerden de ratten de schepler in de schuur, en al 
spoedig ondervond ik, dat ik geen goeden ruil gedaan had. 
Niet alleen aten de groote ratten veel meer dan de veel 
kleinere muizen, maar zij sleepten van alles weg. Hoewel 
zij in een hok met rapen en bieten zooveel konden eten, als 
zij beliefden, schenen zij toch aan die, welke voor do geiten 
in kleine stukjes gesneden waren, de voorkeur te geven. 
Althans eiken nacht sleepten zij een partijtje van genoemde 
stukjes uit een bakje naar een paar boeken der schuur. 
Ook ander voedsel, als maïs, brood was van hun gading, 
dit lag soms eveneens in die hoeken verspreid. Het spreekt 
vanzelf, dat ik die eetbare waar zooveel mogelijk in veilig
heid bracht. 

Kort te voren had ik een kal aangeschaft. Vroeger had 
ik er ook een gehad, maar omdat ze nagenoeg al de vogels 
uit mijn tuin verdreef, weer weggedaan. Nu echter was 
ik genoodzaakt weder een „poesje" te houden, want in mijn 
woning, van den nok tot den kelder, bevond zich een heirleger 
van muizen. (Hiervan zou ik staaltjes kunnen mededeelen!) 
Die kat kon in het opruimen van liet gespuis in de schuur 
niet behulpzaam zijn: ze kon in mijn huis niet gemist worden. 

Intusschen gingen de ratten voort, zich te vermenigvuldigen; 
in dezelfde male nam ook de schade toe, welke zij aanrichtten 
Twee konijnen hadden jongen gekregen, doch de ratten 
wisten ze wel in hel warme nestje te vinden; alle werden 
opgepeuzeld. Niet alleen waren ze tevreden met zulke piep
jonge beestjes, zelfs randden ze konijntjes aan, die reeds 4 
è. 6 weken oud waren. En de roovers werden hoc langer 
hoe driester in hun optreden. Zoo zag ik eens, terwijl ik 
stond te kijken naar eenige zes weken oude konijntjes, die 
met hun moeder bij een geit in een groot hok liepen, 
plotseling een rat te voorschijn komen en een argeloos 
diertje naar een der vele gangen slepen. Dit was zoo gauw 
geschied, dat het mij niet mogelijk was, het arme dier te 
redden. De moeder en' do andere kleintjes vluchtten in 
allerijl onder den ruifel, alleen de geit bleef dood bedaard 
tijdens het drama. Ik geloof niet, dat een moerkonijn ooit 
moeite doet, haar kroost legen dergelijke vijrnden te be
schermen; de schrik verlamt haar, als het ware. 

fWordt vervolgd). 

OOK EEN GOED DOEL. 
/ ^ roo te belangstelling toon ik steeds in den inhoud van 
*\ uw interressant tijdschrift, met name de verslagen van 

de floriston, die onvermoeid de flora van verschillende 
deelen van ons vaderland bestudeeren. Hoewel zelf geen 
botanicus, kan ik me levendig voorstellen, dal die studie 
op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden bijzonder 
interessant zal zijn, althans te oordeelen, naar wat ik er zelf 
van zag. Één ding zou ik wel onder de welwillende aan
dacht van heeren en dames willen brengen. 

Ik kan me voorstellen, dal een liefhebber der natuur 
smult bij 't aanzien en bestudeeren van de velerlei variaties 
in het leven der natuur met name die van den planten-
rijkdom, doch zou die studie nog niet bezielender en doel-


