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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, Districts-
Commandant, 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. Heidemaat
schappij, 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. Wil-
brenninck, Vertegenwoordiger v/d. Kon. Ned. Brandweerverg. te Zutphen; D. van Maas-
winkel, 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 
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verdwenen. Het zal mij verwonderen, of we ze het volgende jaar weer zullen zien, nu de 
laatste stukjes braakland tusschen de huizenblokken ook bebouwd worden. 

Drie ransuilen waren gedurende Februari en de eerste week van Maart lederen dag te 
zien in een populier aan de groote Zuidervijver van het Vondelpark. Ze hebben wat veel 
bekijks gehad; misschien is dat wel de reden, dat ze nu verdwenen zijn. 

De steenuiltjes broeden nog ieder jaar in een boom daar in de buurt. 
De groote vijver daar dicht bij ligt nog vol met wilde eenden, zeker wel 50 paren. 

Daartusschen was begin Maart één paartje pijlstaarten. 
Op de grasoever staat een groote troep kokmeeuwen te dommelen, ouden en jongen, 

de koppen in alle stadiën van ontwikkeling, van een smalle zwarte veeg tot bijna compleet 
lentekleed. Een heel rijtje stormmeeuwen staat er tusschen, gemakkelijk te onderscheiden 
aan hun opvallend dikke spierwitte koppen en groene pooten. Een paar waterhoentjes zijn 
daar ook gewoonlijk te vinden. 

Een wonderlijke verschijning, die we een paar weken lang dagelijks konden waarnemen: 
op de Vinkeleskade was een van boven geheel zwarte meeuw; hij zwom en zat tusschen 
de gewone kokmeeuwen geheel als een der hunnen; blijkbaar een kokmeeuw, die z'n rug 
en kop op een of andere manier had besmeurd met roet of teer, of een andere onafwasch-
bare verfstof. 

De kuljleeuweriken zijn er in de nieuwe straten van Zuid nog niet veel minder talrijk 
op geworden met de uitbreiding der bebouwing; 's zomers zien en hooren we er echter 
niet veel meer van. 

Torenvalk en sperwer zien we er ook in deze maanden beiden nog vaak genoeg over 
de huizenrijen scheren. 

Maart 1930. J. Hs. 

Jeugdkampen voor Natuurstudie. — De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 
(N. J. N.), die jonge Natuurliefhebbers van 13 tot 22 jaar verenigt, organizeert, evenals 
andere jaren, in de aanstaande zomervakantie tussen eind Juli en half Augustus, kampen 
op Schouwen en bij Winterswijk. Elk kamp geeft gedurende een tiental dagen aan de 
deelnemers gelegenheid tot het bestuderen van een mooie en natuur-histories belang
wekkende streek, tijdens een opgewekt kampleven. De kampen zijn uitsluitend toegankelijk 
voor N. J. N.-ers; ieder meisje en iedere jongen, die geen lid is van de bond, en een kamp 
wil meemaken, moet zich eerst als lid van de bond opgeven. Zij kunnen zich wenden 
tot de Algemeen-sekretaresse, tevens sekretaresse der kampkommissie, Anna van Oven, 
Cobetstraat 28, Leiden, die graag alle gewenste inlichtingen over de bond en het kamp 
verstrekken zal, ook aan ouders en andere belangstellenden. De aanmelding sluit, wanneer 
het maximum aantal deelnemers is bereikt, of op 15 Juni; men vrage dus spoedig inlich
tingen, wil men niet teleurgesteld worden. 

GEVRAAGD: 

„Natura", (Orgaan der Nederl. Nat. Hist. Ver.) aflevering Februari 1927. — Onkosten 
gaarne vergoed. 

Adres: W. H. DE WETTE, Huizen (N. H.). 

AANGEBODEN: 
Verkade Albums: Bonte Wei, Bosch en Heide, Het Naarder Meer, Bloemen in onze Tuin, 

Texel; geheel compleet en in goeden staat; Blonde Duinen (met 108 van de 144 plaatjes), 
Winter (met 103 van de 144 plaatjes). — Eveneens ter overname de Albums van de 
Karnemelkzeepfabriek .Het Klaverblad", nl. Vogelalbum no. 1 en De Bloemenvelden 
(geheel compleet). 

Aanbiedingen te richten aan P. MALTHA, Hoogstraat 387, Rotterdam. 


