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het lage land. De Staat heeft al goeden wil betoond door de stichting van Natuur
monumenten in de gebieden van het Staatsboschbeheer, behoeft dus in die richting 
nog slechts enkele schreden voorwaarts te doen. 

Maar het spreekt vanzelf, dat in afwachting van deze goede dingen alle organisaties 
voor natuurbescherming klaar moeten staan om in geval van nood dadelijk op te tre
den. Laat ieder onzer het zijne doen, om ze daartoe in staat te stellen. Zij zijn, helaas, 
lang niet sterk genoeg. 

JAC. P. THIJSSE. 
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VOORJAAR IN DE LUCHT.,.. 
Staat achter, o nijdig geweld van den winter; uw rijk heeft 

een einde, in de boomen begint er weer hope te rijzen, weer 
hulpe aan ons leed. 

(GEZELLE). 

Nu Maart zijn intrede heeft gedaan, begint er langzamerhand toch werkelijk 
al iets van voorjaar in de lucht te komen en ofschoon de gure winden ons 
om de ooren waaien en de zware regen- en hagelbuien het vrije veld tot een 

onherbergzaam oord maken, toch is er in de Natuur een onbestemd iets, dat ons aan
kondigt: er is wat op til, er gaat wat gebeuren!! 

Bij het eerste krieken van den ochtend, als de zon als een purperroode bol boven 
den horizon uitrijst en een getemperd licht over het slapende dorp valt, zingt in den 
top van een berk de zanglijster. Zijn lied, vol jonge kracht en sprankelende levenslust 
galmt over de aarde als een heerlijke zegenbrengende roep en de natuurvriend gooit 
de ramen open, luistert vol aandacht naar het melodieuze gefluit en met den kijker 
ziet hij naar het hijgende keeltje, waar met trillend geweld, dit bewonderenswaardig 
klankvolume wordt voortgebracht! 

Het lied is vol variatie en rijk aan nabootsingen van geluiden van andere vogels. 
Nu eens meen je een wulp te hooren jodelen, dan weer roept de grutto in je tuin; 
het gefluit van de wielewaal kan de zanglijster even goed imiteeren als het gekwetter 
van de spreeuw op de nok van het dak. 

Maar wat het ook zij, dat deze veelzijdige, muzikant ons laat hooren, in ieder geval 
moeten we het beschouwen als een hymne aan het openbloeiende jaar, als een symp-
toon van het blijde en het vreugdige van de nieuwe lente, die aanbreekt met onweer
staanbaar geweld van krachten. 

En als het lied van den zanglijster over de aarde zweeft in het vroege morgenuur, 
dan wekt het mensch en dier en in alle hoeken en gaten komt leven en beweging. 
Het winterkoninkje kruipt uit zijn schuilplaats van den nacht te voorschijn en met 
luid getwinkel van toontjes en klanken schalt zijn liedeke langs wallen en slootkanten. 
En daarbij wipt het kordate vogeltje maar steeds van tak op tak, vol leven en bewegen, 
vol ongebreidelde vreugde om het leven. Het roodborstje is al even tevreden en het 
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eentonige, maar toch wel aardige wijsje doet mee in de grootsche voorjaarssymphonie! 
Hebt ge de koolmeezen al gehoord de laatste dagen? Die hebben een drukte en een 

kabaal, dat het een aard heeft. Ze stoeien en schreeuwen in het struikgewas zonder 
ophouden en hun lokroep is vuriger en onweerstaanbaarder dan ooit! 

De merels doen er al niet voor onder en de mannetjes, gestoken in deftig zwart, 
zijn alle op zoek naar een bruid, die wel spoedig gevonden zal worden, want ik zie 
ook al een paar wijfjes in den tuin rond scharrelen. Dan duurt het niet lang meer, 
of in de Coniferen vinden we weer het kunstig gevlochten nestje met de vier tot zes 
groen-blauwe, dicht met bruingrijze en rossige vlekken bezaaide eieren. 

De merelzang kunt ge in dezen tijd van het jaar ook reeds beluisteren, maar in den 
regel beginnen ze niet zoo vroeg, noch scheiden ze zoo laat uit als onze zanglijsters. 
De p a r e l e n d e 
merelzang is een 
klankenschat, die 
we niet gaarne 
zouden willen 
missen in den 
bottenden voor-
jaarstuin! 

Voor de nest
kastjes hebben 
zich ook reeds 
nieuwe huurders 
aangemeld. De 
p i m p e l m e e z e n 
hebben het eene 
kastje van binnen 
en van buiten 

eens nauwkeurig bekeken en [bij [het andere woninkje heb ik een boomkruipertje 
gezien. Ze hebben echter nog geen beslissing genomen, zoodat we maar moeten 
afwachten welke vogels we dit jaar zullen huisvesten. 

Zoo merken we overal aan de vogels, dat de Natuur stilaan de oogen weer open
slaat! 

De metaalachtig glanzende eendenwoerden werven om de gunst der vrouwtjes 
en de eerste kieviten zijn overgetrokken. 

De musschen kijven en krakeelen op de daken en de spreeuwen zitten op de nok 
hun lange voorjaarsuithalen aan elkaar te rijgen tot malle melodietjes, met uitbundig 
geklap van de vlerk j es en ge wip op de ranke pooten. 

In de hooge populieren langs den weg stoeien de eksters, keurig uitgedost in zwart 
fluweelen broek en jas en wit vest. Deze bruidswervers laten alomme hun feestkleedij 
blinken en hun vroolijke schaterlach klinkt over de landen als de blijde aankondiging 
van een nieuw begin! 

Broiiwer. 
Winter aco nietjes. 
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Het aantal eksters is de laatste jaren aardig vermeerderd en de eigenaardige over
dekte nesten met een zevental groenige donkergestipte eieren zullen in grooten getale 
weer in de slanke popels zwaaien, als de Aprilwind over de aarde blaast. 

Als het zoo ver is, dan heeft het voorjaar voorgoed zijn intrede gedaan en dan kun
nen we ons hart weer ophalen aan de kieviten, die buitelen over de lage landen, de 
grutto's die hun baltsvlucht houden in de ijle lentelucht en hun kernachtigen roep 
naar de aarde schreeuwen, de kemphanen, die hun tournooien organiseeren op de 
lage oevers van het Zuidlaardermeer! 

Dan is het overal in veld en bosch, in tuin en park een bruiloftsdrukte van je welste 
en overal schit
teren de prach
tigste kleedjes en 
klinken de uit
bundigste fanfa
res, een voor
jaarssymphonie 
uit duizend en 
meer kelen! 

Ook in de plan
tenwereld zijn er 
tal van teekens te 
bespeuren, die er 
op duiden dat de 
lente in aantocht 
is en weldra haar 
intrede zal doen. 

De sneeuw
klokjes, die in 

Januari al bloeiden, hebben nu al veel van hun luister verloren, maar hun fami
lieleden de lenteklokjes zijn nog vol blanke pracht. Deze lenteklokjes zijn iets 
grooter dan de sneeuwklokjes en even anders van vorm; kleine lampekapjes van 
broos maaksel, die in Maart een warm schijnsel werpen over de donkere aarde 
onder de zich kleurende heesters. 

De tulpen en narcissen boren hun spruiten door den grond, als de crocussen al 
volop in bloei staan en insecten lokken. 

Overal vinden we nieuwe spruitjes van het speenkruid en de jonge blaadjes van de 
anemonen komen boven de aarde. 

Nu de hazelaars zijn uitgestoven komen de elzen aan de beurt. De lange mannelijke 
katjes, die eenige weken geleden nog als kleumsche vingertjes aan de boomen hingen, 
hebben zich langzamerhand gestrekt en gerekt en nu bengelen ze als zachte soepele 
stuifmeelfabriekjes aan de nog kale takken. 

Als ge goed oplet kunt ge groote wolken stuifmeel uit deze meeldraadkatjes zien 

Brouwer. 

Fig. 2 . l D e sleedoorns met het fijne bloesemwaas 
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waaien als de wind ze heen en weer schudt. Dit stuifmeel wordt door den wind naar 
de vrouwelijke katjes gevoerd, die aan den zelfden tak te vinden zijn en met him 
purperroode stempelslipjes het stuifmeel kunnen opvangen. 

Als het stuifmeel op de stempeltjes terecht is gekomen, kan het vrouwelijke 
katje uitgroeien tot het bekende elzenpropje, dat in den winter aan den boom 
blijft hangen om langzamerhand de vruchtjes één voor één uit te strooien. 

Doordat ze op het water drijven kunnen die ergens anders aan de oever 
spoelen en ontkiemen. 

Tot het einde van den winter 
blijven er nog vruchtjes in de 
oude zwarte proppen achter, 
waardoor de vogels nog steeds 
in de gelegenheid zijn er vrucht
jes uit te halen. 

Nu de elzen bloeien moet u 
eens op deze dingen gaan letten, 
dan zult u de elzenproppen van 
den vorigen herfst leeggegeten 
aan de stuivende boomen zien 
hangen! 

Ook een andere katjesdragende 
boom maakt zich gereed om te 
gaan bloeien, maar hij is nog 
lang niet zoo ver als onze els! 

Het is de wilg, die langzamer
hand de bruine schelpjes, die 
heel den wintertijd aan de takken 
geplakt hebben gezeten, open 
zet om de zilver grijzige pluis-
dotjes bij duizenden langs den 
waterkant te hangen. Als we die 
katjes gaan bekijken in den tijd, dat de kieviten aan den leg zijn en de grutto's 
roepen, dan wordt het zilver doorweven met goud. Bij nadere beschouwing blijkt, 
dat alleen bepaalde struiken heelemaal verguld worden, als blij symbool van de ge
komen lente. Dat zijn de mannelijke struiken, die alleen meeldraadkatjes voortbren
gen. De struiken, die niet geel worden blijken slechts vrouwelijke bloempjes te 
hebben, waarvan de tallooze zilveren bekertjes geheel open staan om het gouden 
stuifmeelpoeder te ontvangen. Het is zeer de moeite waard de bloeiende katjes met 
een loupe te bekijken : de zilverige haren langs de randen van de donker-gekleurde 
schubben, de honingkliertjes, de meeldraden of de stamper met kleverige stempel. 

Als we wat geduld hebben zien we verder, dat de wind het stuifmeel niet mee 
voert, maar dat insecten de bloemen bezoeken — vooral hommels en bijen — en dat 

Fig. 3-
Foto Fop. I. Hrouwer. 

Peperboompje. 
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deze nijvere dieren het stuifmeel van den mannelijken boom naar den vrouwelijken 
boom vervoeren. De wilg is geen windbestuiver! 

Zoo heeft iedere plant haar bijzonderheden en eigenaardigheden, waarvan de be
schouwing ons zoo veel vreugde brengt en genot! 

Als de winteraconietjes gele plakaten vormen op de zwarte aarde, dan volgt spoedig 
een heele reeks van voorjaarsplanten in allerlei vormen en kleuren die we niet on
opgemerkt mogen laten staan, maar die we nader moeten beschouwen en die we 
daardoor zullen leeren bewonderen! 

De berken en de populieren met hun katjesbloei, het peperboompje met zijn tooi 
van paarse of witte bloemen, de doovenetels met hun schijnkransjes van mooie lip-
bloemen, de vroegelingen met hun teere blankheid, de dotters met de forsche gulden 
fleur, de sleedoorns met het fijne bloesemwaas, zij allen wachten u in de dagen van het 
lengend licht, als de kiekendief cirkelt in de zonnige voorjaarslucht, als de weide
vogels paren en vrijage houden. 

Al deze heerlijkheden wachten ons; dat is de al-goedheid van de oude aarde, die 
zich telkens vernieuwt. 

We hopen, dat de ontelbare genietingen van de voorjaarsnatuur in ruime mate 
bij onze lezers de waardeering zullen ondervinden, die hun krachtens hun aard en 
wezen zoo zeer toekomt! 

Haren (Gron.) FOP. I. BROUWER. 

sa sa sa 

EEN NEDERLANDSCH MINERAALTRIO: 
MARKASIET-PYRIET-GIPS. 
'T Ts nog altijd hetzelfde liedje: Nederland bezit toch geen mineralen?! Voor een 

halve eeuw was 't algemeen: de Nederlanders zijn niet muzikaal, en nog zijn 
er wel hardhoorenden, die den vreemde aanbidden. Ondanks Boekelo, Lim-

burgsche mijnen en Gelderlands Achterhoek zijn we nog gespeend van mineralen! 
't Is droevig, die onbekendheid met onze eigen bodemschatten, en we bezitten toch 
zulke interessante mineralen. 

Maar laten we even vaststellen wat een mineraal is, daar het begrip wel bij velen 
ietwat zwevend is. 

Wetenschappelijk wordt onder een mineraal verstaan ieder vast of vloeibaar homo
geen lichaam, dat op natuurlijke wijze is ontstaan, dus zonder menschelijke of me
chanische hulpmiddelen; terwijl dat lichaam tevens een bepaalde samenstelling of 
formule moet bezitten. 

Steenzout is een mineraal, keukenzout daarvan gefabriceerd, is geen mineraal 
meer. De populaire beteekenis van mineraal is wat ruimer, komt overeen met de be-
teekenis van delfstof, iedere stof die uit de aarde komt, ook krijt, petroleum, diamant, 
steenkool. 


