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MORGENSTER.

gevonden had Maar ze scheen het toch niet naar den zin te hebben, want de plant is
het volgend jaar niet voor den dag gekomen.
De bloemen zitten in ijle schermen. Middenin een paar knoppen, dan eenige geopende
bloemen en onderaan vruchten. De takken, die vrucht gezet hebben, gaan horizontaal
staan, dat maakt het scherm nog ijler. De bijen zorgen voor de bevruchting. Die kan
men dan ook gewoonlijk in de buurt vinden. Ze zoeken het lokaas, de honing, diep in
een buisje, dat de helmdraden tezamen vormen en brengen dan bij hun bezoek aan een
volgende plant het stuifmeel over.
Zoo alleraardigst als de open bloemen daar tusschen het gras staan, zoo weinig succes
heb je ervan om er wat mee te nemen en thuis in een vaasje te zetten. Ze treuren meteen
en blijven treuren.
Volgens het woordenboek van de Ned. Plantennamen, heeten ze in Friesland nakende
meisjes, een naam, die te plaatsen is. Want het lijnvormige blad, dat veel overeenkomst
met het gras heeft, valt niet op en alleen de bloem zonder meer springt in het oog. In
Limburg noemt men haar Paaschbloem; morgenster en vogelmelk zijn in Utrecht wel de
gangbare namen, hoewel een boerin, die uit den Eempolder kwam, me vertelde, dat de
boeren daar ze kortweg .sterretjes" noemen.
Utrecht 1929.

J. H. BRINKQREVE—ENTROP.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEEL1NGEN.
Een vel extra. — Door de vriendelijkheid van het Meijendel-comité zijn wij in de
gelegenheid deze aflevering met één vel uit te breiden. Daardoor kunnen we de tabel
van de begroeiing van Meijendel in zijn geheel geven. Wij hechten aan dat vergelijkend
overzicht groote waarde en spreken nogmaals de verwachting uit dat de Overheidszorg
voor Meijendel de wetenschappelijke verzorging moge evenaren.
T.
Tegen Brand van Bosch en Heide. — In de Algemeene Ledenvergadering van de
Nederlandsche Heidemaatschappij, welke in September j.1. te Leeuwarden werd gehouden,
werd door eenige leden de wenschelijkheid bepleit van het instellen van een commissie,
die het boschbrandvraagstuk en de bestrijding en voorkoming daarvan in studie zou nemen.
De Voorzitter zegde toen toe, dat het Bestuur van de Maatschappij dit zou overwegen.
Als gevolg daarvan heeft de Raad van Commissarissen een commissie benoemd, die op
7 April 1930 voor het eerst bijeen kwam.
Ze is als volgt samengesteld:
A. W. J. J. Baron van Nagell, Voorzitter v/d. Ned. Heidemij., Voorzitter te Bameveld;
W. H. de Beaufort, particulier Houtvester te Maarn; Mr. M. J. Koppius, Commissaris v/d.
Onderlinge Bosschen-Verzekering-Maatschappij te Arnhem; C. D. H. den Hartog, DistrictsCommandant, tevens Inspecteur der Rijksveldwacht te Arnhem; J. H. Jager Gerlings,
Inspecteur v/h. Staatsboschbeheer te Zeist; G. van Leusen, Directeur v/d. Maatij. van
Weldadigheid te Frederiksoord; J. P. van Lonkhuyzen, Directeur v/d. Nederl. Heidemaatschappij, Arnhem; Jhr. A. J. B. v. Suchtelen v/d. Haere, Opperhoutvester van H M. de
Koningin te Het Loo; Mr. P. G. van Tienhoven, Voorzitter v/d. Verg. tot Behoud van
Natuurmonumenten te Amsterdam; J. C. J. Verheugt, Burgemeester van Mierlo; A. Wilbrenninck, Vertegenwoordiger v/d. Kon. Ned. Brandweerverg. te Zutphen; D. van Maaswinkel, Administrateur v/d. Ned. Heidemij., Secretaris te Arnhem; P. J. Drost, Houtvester
v/d. Ned. Heidemij., toegevoegd Secretaris te Arnhem.
Groote Bonte Specht. — In de eerste week van April hadden wij hier in Bloemendaal
veel drukte van Groote Bonte Spechten; op 8 April in den namiddag 6 stuks (3 paren?)
bij elkaar. Kan dit terugtocht zijn van den abnormaal sterken herfsttrek van verleden jaar? T.
Wintervogels in Amsterdam. — De ringmusschen van de Apollolaan zijn dit jaar weer
de heele winter present geweest in een flink troepje (30-tal). Ze hebben zich meer dan
verleden jaar van de huismusschen gescheiden gehouden en zijn ook veel vroeger weer

