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lust heeft, moet er maar eens trachten een uit betrouwbare gegevens samen te stellen. Wie dat doen
wil, zal daarmee een goed werk verrichten, vooral
als hij (of zij) daarbij inlichtingen kan verkrijgen,
omtrent vorm en inrichting der nesten. Daaruit zal
dan blijken, dat de vogels zich dikwijls op bewonderenswaardige wijze naar omstandigheden weten
te schikken en dat ze in andore gevallen blijk geven
van totaal gebrek aan inzicht en overleg. Hoe meer
ge de vogels in hun dagelijksch leven leert kennen,
des te levendiger wordt het besef, dat er voor hun
gedrag en gewoonten geen algemeene regelen te
geven zijn.
In 't nest worden vijf of zes eitjes gelegd, langwerpig, heel broos, wit met roode plekjes. Na 15 of 16
dagen komen daaruit de jongen te voorschijn, die
om hun dikke koppen, uitpuilende oogen en breede
bekken de treurige reputatie verworven hebben van
de leelijkste producten uit de heele vogelwereld te
zijn. Ik kan ze zoo bijzonder leelijk niet vinden.
Nu begint er voor de ouden een drukke tijd. Op
zijn hoogst 's morgens vroeg en 's avonds laat vindt
het mannetje nu nog tijd, zijn babbelend liedje te
doen hooren. Een zwaluw zingt heel aardig, ook
onder 't vliegen.
Maar nu komt 't er op aan, om insecten te vangen. Blijf daar eens een kwartiertje naar kijken;
't wordt licht een half uur. Of ga op een gure Junidag wandelen in een grasland, waar nog niet gemaaid is. Duizenden vliegjes en mugjes zitten daar
half verstijfd te schuilen en als die nu opvliegen,
waar ge loopt, dan komen van alle kanten de
hongerige zwaluwen aanzetten en blijven u gezelschap houden; terwille van de vliegjes natuurlijk.
Geef nu uw oogen de kost. Nu kunt ge zien, werkelijk zien, dat de zwaluwen vliegen met wijd
opengesperde bekken, waarin 't eene vliegje voor,
't andere na, verdwijnt. Nu en dan hoort ge hoe
de snavel dicht geslagen wordt. Zie die bruine oogen
glinsteren. Die ontwaren iedere wending van de
ongelukkige mugjes, en geen is er zoo vlug, of de
zwaluw weet hem te achtervolgen en in te halen.
Iedere wending wordt veroorzaakt door een verandering in de vleugelslag of de houding van de staart.
De tien witte plekken, waardoor deze zoo prachtig
versierd wordt, zijn nu eens alle te zien, dan weer
maar vijf van do rechter- of linkerkant, en soms is
er geen een zichtbaar; dan zijn de twaalf pennen
zoo dicht mogelijk saamgevouwen. Dat gebeurt als
de zwaluw op zijn snelst vliegt. Hoe snel?
Ga maar eens na, in hoeveel seconden ze gindsche
boerderij bereiken, waar ze nestelen, en die wel
driehonderd meter van hier ligt. Acht of tien seconden! Dat is nog niet eens zoo heel gauw: een
snelheid van dertig meter per seconde is voor een
zwaluw niets bijzonders, daar kunt ge u ieder
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oogenblik van overtuigen. Er zijn wegen genoeg
met hectometerpaaltjes er langs, waar ge dergelijke
waarnemingen gemakkelijk doen kunt.
Als 't een zwaluw meenens is, dan doet hij wel
vijftig meter in de seconde, getuige de zwaluw die
in 1889 in anderhalf uur van Parijs naar Roubaix
vloog. Ik geloof, dat ze nog wel sneller kunnen
vliegen: soms gaan ze zoo gauw, dat van de vogel
niets te zien is: alleen een schitterend blauwe
streep wijst de weg aan, die hij aflegt.
Er zijn dan ook weinig vogels, die zulke uitstekende vliegwerktuigen bezitten, en stellig is er geen
een, die zooveel gelegenheid of liever noodzakelijkheid heeft, om zich te oefenen. Als een roofvogel
verzadigd is, kan hij uren lang stilzitten, de meeste
vogels doen een middagdutje: de zwaluwen alleen
zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat druk
bezig. Alleen in 't laatst van September, in de stille
weken vóór de groote winterreis, kunt ge zo in
groote gezelschappen op telegraafdraden, in boomen
of op daken zien zitten, maar dan nog hebben zij geen
rust, want telkens verlaat er een 't gezelschap, om
na 't volbrengen van een paar prachtige vliegtoeren
zich weer te midden van 't kwetterend gezelschap
neer te zetten.
Wij zeggen dan, dat ze zich oefenen voor de
groote reis, doch geloof maar gerust, dat die dieren
al oefening genoeg gehad hebben. Ze hebben geen
rust in hun vlerken, dat is alles.
In Juli en Augustus zitten ook vaak zulke zwaluw-clubjes in boomen of op telegraafdraden, maar
die zijn veel minder talrijk, 't Zijn de jongen, die
pas uitgevlogen zijn en nu „buiten" gevoederd
worden. Ze zitten meestal bij vieren of vijven netjes
op een rij te wachten, tot vader of moeder aankomen. Als ze hun ouders maar even in de verte
zien, dan krijgen ze ineens een vreeselijke honger
en dan is 't een dringen en duwen, om de eerste
beurt te krijgen. Ja, de haantje-de-voorste vliegt
ze tegemoet en die wordt voor zijn moed en ijver
dan ook behoorlijk beloond. De oude zwaluw houdt
midden in de lucht stil en reikt hem 't begeerde
brokje toe. Om dat te ontvangen, moet het jong
dan ook even stil houden; zoodoende krijgt hij
meteen les in de hoogere vliegkunst.
't Is buitengewoon leerzaam, na te gaan, hoe die
jonge zwaluwen zich van blinde, kale, hulpelooze wezentjes, in weinig weken ontwikkelen tot
echte virtuozen in de vliegkunst. Zoo gauw ze
vleugelpennetjes en staartveeren krijgen, zitten ze
al op de rand van 't nest. Af en toe rekt er een
zijn vlerk, een ander slaat al met beide vleugels,
maar de sprong in de diepte durft er geeneen nog te
wagen. Dat gebeurt meestal in de opgewondenheid
van 't voedsel ontvangen, 't Is of de ouden ze dan
van de nestrand willen weglekken, en, zijn de kleintjes
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zoover, dan worden ze naar een geschikt plekje in
een boom of op een dakgoot geleid, om daar de dag
door te brengen, 's Avonds keeren alle weer naar
't nest terug.
De tweede stap is dan, dat ze in de vlucht
gevoederd worden. Dat is heel wat moeilijker.
Om te blijven stilstaan, zonder te vallen, moet een
juist evenwicht verkregen worden tusschen de
werking van de vleugels en de tegenwerking van
de staart.
Op onze plaat is aan 't oude zwaluwwijfje bijzonder
goed te zien, hoe dat in zijn werk gaat.
De staart is wijd uitgespreid en omlaag gebogen,
daardoor wordt iedere beweging voorwaarts tegengehouden. De vleugels werken met volle kracht,
maar zijn een weinig naar voren omgebogen; de
voorrand staat hooger dan de achterrand, daardoor
wordt alle kracht er aan besteed, om een beweging
loodrecht naar boven te verkrijgen — maar ook
weer niet te veel: juist genoeg om 't vallen te verhinderen. Er zou een heel boek volgeschreven kunnen
worden over het wonderlijk samenstel van spieren,
banden, gewrichten en gevederte, dat zoo iets
mogelijk maakt.
Ik wil daar nu niets van zeggen, later willen we
eens zien, wat we van die vliegkunst begrijpen
kunnen. Alleen dit. In alle boeken staat, dat meeste
vogels holle beenderen hebben, en dat ze daardoor
weer wat makkelijker vliegen kunnen; misschien
is 't niet overbodig, er hier even op te wijzen, dat
een zwaluw in zijn heele geraamte geen enkel hol
beentje bezit. Daar komen wij later ook nog wel
eens op terug.
De jonge vogels hebben heel wat minder staart
dan de ouden, maar ze kunnen toch ook al prachtig
stilstaan. De zwaluwman heeft de mooiste staart,
daarvan zijn de buitenste pennen nog wel de helft
langer, dan die van 't wijfje. In kleur verschillen
mannetje en wijfje weinig; 't zit hem hoofdzakelijk
hierin, dat bij 't laatste 't voorhoofd, de wangen
en de keel wat minder rossig zijn; borst en buik
bijna wit.
De jongen zijn nog valer, dan 't wijfje; de veeren
van schedel en rug zijn niet zoo mooi staal blauw,
terwijl de slag- en stuurpennen de mooie groene
weerschijn missen. Maar als ze over een half jaar
weerom komen, zijn ze al heel wat opgeknapt; dan
zijn tenminste van de dekveertjes de dof-bruine
randjes af, die ge al dadelijk ziet, als ge een jong
in de hand neemt.
Van die vale zwaluwtjes zwerven er in Juli en
Augustus heel wat rond. Die zijn alle 't nest uitgejaagd, om plaats te maken voor 't tweede broedsel,
dat in de regel tegen midden September volwassen
en afgeëxerceerd is. Dan begint de trek naar 't Zuiden,
eerst gaan de jongen van 't eerste broedsel, dan die
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van 't tweede en eindelijk — midden October, de
ouden. Dan is hier geen zwaluw meer te zien.
Toch wel; ieder heeft wel eens in November
zwaluwen zien vliegen: in mijn dagboeken staan ze
genoteerd voor 12 Nov. '83, 18 Nov. '85 (5 exemplaren) en 1 Dec. '93.
Dat waren zoowel jongen als ouden, die van
1 Dec. '93 was een heel oud mannetje, die stellig
op een prik de weg naar Abessiniö kende. Over dat
achterblijven van zwaluwen is al veel geschreven,
maar 't rechte weten we er nog niet van. Er bestaat
een oud volksgeloof, dat verscheiden zwaluwen
's winters hier blijven, bij strenge vorst in de
modder wegkruipen, en daar in een toestand van
verstijving blijven, totdat mildere dagen komen.
Meer dan honderd jaar geleden is een Engelsch
predikant in 't Zuiden van Engeland begonnen die
zaak nader te onderzoeken. In zijn „Natural History
and Antiquities of Selborne" (een werk, waarover ik
nog eens een groot artikel hoop te schrijven) doet hij
eenige zeer betrouwbare mededeelingen omtrent
zwaluwen, die dood of schijndood in de modder gevonden zijn. De uitslag van zijn onderzoekingen was,
dat zwaluwen hier werkelijk soms overwinteren.
Dit is later ernstig in twijfel getrokken en wel
op grond hiervan, dat de meeste zwaluwen, die
's winters in de grond of in riethoopen gevonden
zijn, oeverzwaluwen waren. Die nestelen in gangen
in steile aardwanden, veelal langs 't water. Dikwijls
komt 't voor, dat een zwaluwpaar laat broedt; zijn
dan de jongen eerst in 't laatst van October volwassen, dan kunnen zij niet meer aan de trek
deelnemen, blijven hier rondzwerven en zoeken bij
't invallen van guur weer hun nesten in de grond
en aan de waterkant op, waar zij dan van honger
en koude meestal omkomen. Wanneer bij 't afgraven
van een slootkant die lijken voor den dag komen,
werden ze licht gelijk gesteld met kikkers en salamanders, die 's winters bij graaf- en baggerwerk
ook vaak in toestand van verstijving gevonden
worden. Heel licht kwam men dan op de gedachte,
dat die zwaluwen ook hadden willen overwinteren,
en van die veronderstelling tot het vaste geloof,
dat die overwintering soms gelukt, is de afstand
zoo heel groot niet.
Nu is 't werkelijk waar, dat de meeste zwaluwen,
die 's winters dood gevonden worden, oeverzwaluwen zijn, maar 't valt niet te loochenen,
dat ook boeren- en huiszwaluwen tot in December
vliegende gezien zijn. En nu nog iets. Een paar
Duitsche schrijvers, wier waarheidsliefde boven alle
verdenking verheven is (al zijn ze ook jagers), en
die van de inheemsche vogels meer afweten dan
wie dan ook in heel Midden-Europa, hebben het in
hun standaardwerk ^Tiere der Heimat" de moeite
waard geacht, nog eens de aandacht op die over-
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winterings-kwestie te vestigen. Uit hun eigen ervaring
en uit mededeelingen van een derde deelen zij eenige
gevallen mee van boeren- en huiszwaluwen, die
's winters in staat van verdooving gevonden zijn
en die, in een warme kamer gebracht, herleefden.
Er wordt bij gezegd, dat de meeste van die diertjes
na enkele dagen toch stierven.
We zijn dus nog weinig verder dan in de dagen
van Gilbert White; en ik weet niet beter te doen,
dan u allen aan te raden, nauwkeurig acht te geven
op wat er in uw omgeving gebeurt. Hier hebben
we weer een voorbeeld ervan, dat de eerste de beste
schooljongen de mannen van de wetenschap een
groote dienst kan bewijzen. Ik voor mij vind de
overwintering van zwaluwen nog zoo heel onmogelijk niet.
Waar gaan die millioenen zwaluwen heen, die
wel verhuizen? Naar Afrika! Maar Afrika is zoo
groot. Veel gaan er naar Abessinië en naar 't
bronnengebied van de Nijl. Maar daar en ook in
't Gongo-bekken wonen al zwaluwen, die daar standvogels zijn.
Onze landverhuizers kunnen daarom daar geen
plaats meer vinden en trekken door tot in de
Transvaal, Natal en Kaapland. Of dat nu Nederlandsche, Duitsche of wel Spaansche zwaluwen zijn
die zoover trekken, daar weten wij ook al weer
niets van. Dat moet ook nog onderzocht worden.
Het eenige middel om er achter te komen, is eenige
honderden zwaluwen te vangen, ze te merken en
dan door correspondenten na te laten gaan, waar
ze terecht komen. Het beste was, dat iemand in
Natal of de Transvaal die dieren merkte, dan is de
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kans grooter, dat die dieren in handen zullen komen
van menschen, die belang in de zaak stellen, 't Is
gemakkelijk genoeg, zwaluwen op 't nest te vangen,
en, zooals ik reeds zei, 't merken behoeft de dieren
geen leed of schade te berokkenen.
Nu wil ik nog even voor mijn jonge lezers onze
vijf soorten van zwaluwen even opsommen en
onderscheiden.
Wij hebben twee glimmende zwaluwen en drie doffe.
Van één glimmende soort behoef ik niets te zeggen:
die staat op de plaat duidelijk genoeg afgebeeld;
dat is de boerenzwaluw (Hirundo rustica). De andere
glimmende soort is de huiszwaluw (Hirundo urbica):
die heeft geen witte plekken aan zijn staart en geen
bruinrood aan kop of keel. Zijn borst en buik zijn
zuiver wit en als hij vliegt valt 't dadelijk in 't oog
dat rug en staart door een breede witte band
gescheiden zijn. Van de doffe soorten is er één
pikzwart met een witte keelvlek; dat is de gierzwaluw (Cypselus apus), die overal woont, waar
hooge huizen zijn en 's avonds luid schreeuwend
rondvliegt. De tweede is veel kleiner, is op de
rugzijde aardkleurig, aan de onderzijde witachtig;
dat is de oeverzwaluw (Cotyle riparia), die in holen
in de grond nestelt. De derde soort is heel groot,
grooter dan de boerenzwaluw, en over 't geheele
lichaam donker gevlekt, 't Is de nachtzwaluw of
geitenmelker, een heel mysterieus dier, dat voornamelijk in dennebosschen huist en zich alleen in
de avondschemering vertoont. Dat zijn ze alle vijf;
ik hoop, dat ge er in de vacantie geen één van
zult missen!
J A C P.

THIJSSE.

ONZE VIOOLTJES. II.
Het

driekleurig

viooltje.

7l»ls u iemand zegt, dat hij maar één soort viooltje
' \ m kent, dan is dat altijd het driekleurig viooltje,
daar kunt ge zeker van zijn. En ongetwijfeld zijn
er maar weinig menschen, die dit bloempje nooit
gezien hebben; en, wat veel meer zegt, die de naam
er niet van kennen, want, als de roos niet bestond,
dan was het viooltje vast de bekendste bloem.
Het groeit dan ook zoowat overal en altijd. Van
Maart af tot November toe kunt ge viooltjes vinden
op klei- on veengrond, in de tuinen en langs de
wegen, maar het allermeest in het duin, op de
heide, tusschen 't koren, of in 't algemeen op
zandige hooge gronden. Het komt dus veel meer
voor dan het welriekend viootje, waarvan ik u in de
l s t e aflevering het een en ander verteld heb, en

(Viola

tricolor).

't heeft, in tegenstelling met dit plantje, een zeer
lange bloeitijd; geen wonder, dat het driekleurig
viooltje (viola tricolor) voor ons land „het viooltje" is.
Bij onze buren dragen beide viooltjes verschillende
namen. De Engelschen noemen ons driekleurig
viooltje //pansy", en 't andere //violet", dus bijna
zooals de Franschen, die het eerste #pensée" het
tweede „violette" heeten. De Duitschers spreken
van „Veilchen", als ze het welriekende viooltje
bedoelen, of soorten van viooltjes, die er op lijken
en die we een volgende keer samen bekijken zullen;
maar het driekleurig viooltje kennen ze alleen onder
de naam van ,/Stiefmütterchen," stiefmoedertje. In
enkele streken van ons land heet „viola tricolor"
ook zoo. Hoe het bloempje aan zoo'n zonderlinge
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naam gekomen is, valt moeilijk te zeggen. Wel
bestaat er een heel oud volksverhaal over deze
plant, waaraan de bloem zijn naam moet te danken
hebben; maar of het sprookje niet juist verzonnen

Tig. i.
't Driekleurig vioollje (Viola tricolor) op 2/3.
st. bl. (steunbladeren),
sch. bl. (schutbladeren),
bl. (gewone bladeren).

is met het doel de naam te verklaren, zou ik niet
durven tegenspreken. Het lijkt me zoo toe, dat
iemand met nog al veel kennis, met veel gevoel
voor de natuur en met een rijke verbeelding, het
voor zijn kinderen gemaakt heeft, om hen op een
aangename wijzen de deele van de bloem te leeren
kennen. Wie de geschiedenis van het stiefmoedertje
nog nooit gehoord heeft, die luistert maar even,
dan kan hij die aan anderen over vertellen, en
zelf oordeelen over het ontstaan van de vertelling.
Er was een tijd, dat het grootste van de vijf
bloembladen van het viooltje, dat nu naar onder
gericht is en meest drie kleuren vertoont: paars,
geel en wit, heelemaal bovenaan heeft gezeten.
Daaronder stonden naar rechts en links de twee
blaadjes, die maar twee kleuren hebben en heel
onderaan de twee effen, eenkleurigo, paarse bloembladeren. Dat driekleurige bloemblad nu was een
jonge booze stiefmoeder; uit ijdelheid pronkte ze
steeds met een driekleurige, gestreepte japon, en
zette zich breed uit op twee stoelen; haar twee
eigen dochters kregen een tweekleurige jurk en
mochten ieder op één stoel zitten; aan haar stiefdochters gaf het slechte mensch maar een effen,
eenkleurige jurk en samen moesten deze beide verdrukte stumpertjes op één stoel zitten. Dat alles
kunt ge nog nagaan als ge een viooltje van achter
bekijkt, de vijf stoelen (de kelkbladeren) zijn er nog,
en ook nog op de zelfde wijze verdeeld.
De vader kon er niets aan doen, want de booze
vrouw zat hem op de kop, hij mocht voor geen
daagslicht komen, en bleef zijn heele leven met
bloote beenen opgesloten in een zak, die de vrouw
altijd bij zich droeg, want daarin was ook haar
schat geborgen. Maar zooveel boosheid bleef niet
ongestraft, dat is te begrijpen. Op een goeie dag,
werd de slechte vrouw onderste-boven gekeerd; in
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plaats van steeds bovenop te pronken, hangt ze
voortaan naar beneden en de geminachte stiefdochters staan heelemaal boven aan; maar de man
is er niet beter op geworden, die was en bleef
onder de plak en dat is zijn verdiende loon. Wat
liet hij zich ook op de kop zitten en waarom trad
hij niet op voor de rechten van zijn beide oudste
kinderen. Eens probeerde hij wel te voorschijn te
komen, maar zijn vrouw hield hem vast en alleen
zijn kaal hoofd werd al zichtbaar; verder heeft hij
het evenwel nooit gebracht.
Als ge hem te voeten uit wilt zien, moet ge de
vrouw met de dochters het huis uitjagen, één voor
één, eerst de dochters; maar de vrouw laat de zak
niet los, reken daar op; ge moet haar er maar af
scheuren, de zak blijft dan aan de stoel hangen;
rijt die toet maar open; dat hindert niet, want de
schat is niets anders, dan wat honing, die onder
in de spoor zit. Zie fig. 4.
Daar hebt ge nu de man van de stiefmoeder!
Bevallig ziet hij er niet uit, maar als ge hem zijn
gele mantel met de bruine kraag uittrekt, is hij nog
leelijker door zijn lange, naakte hals en zijn dikke
buik; met de mantel zijn meteen de beenen verdwenen, merkt ge wel? Fig. 6,
De gele mantel met de bruine kraag zijn niets
anders dan do vijf meeldraden, die een driehoekig uit-

Fig. 2. Meeldraden en stamper van Viola palustris, met het onderste deel
van de korte spoor, waarin de honing afdruipt Sterk vergroot.
Boven, op een bloemblad, haartjes, waarin zich stuifmeel verzamelt.

steeksel hebbon; twee er van hebben bovendien elk
nog een verlengstuk, dat in de zak, de spoor, van
het groote onderste blad reikt. Aan de uiteinden
van die twee slippen wordt de honing bereid, en
die druipt langzaam af in de spoor; dus net als bij
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het welriekend viooltje. Op de teekening ziet ge de
honing in 't ondereind van de spoor afdruipen,
maar het grootste deel van de spoor is voor de
duidelijkheid geheel weggesneden.
Dit figuur stelt geen deel voor van het driekleurig viooltje, dat bemerkt ge wel aan de stempel;
het honing-bereiden gaat evenwel bij al onze viooltjes ongeveer op de zelfde wijze toe, daarom kon
ik voor de teekening wel een andere soort nemen;
dit figuur komt dan later bij het bespreken van
dat andere viooltje ('t moeras-viooltje) toch weer
te pas.
De neus en het oog van het mannetje kunt ge
alleen zien, als ge hem van ter zijde beschouwt,
zoodra ge het dingetje maar even keert, verdwijnt
de neus en wordt een lip, en wat het oog leek,
blijkt een gat te zijn, vlak boven die afhangende
lip. De kop van het mannetje is de knopvormige
stempel van het viooltje. Fig. 5.
Ge herinnert u nog het teruggebogen haakje, dat
bij het welriekend viooltje buiten de mantelkraag
uitsteekt, niet waar? Anders moet ge 't maar even
weer nazien op blz. 6. Dat haakje is de stempel
van viola odorata. Viola tricolor heeft een knopvormige stempel; dat weet ge nu; en onthoud het
goed, want dat is een best onderscheidingsmiddel.
Er zijn namelijk driekleurige viooltjes, die maar twee
kleuren hebben of soms maar één, en die gaan dan

Fig. :).
Onderste blad van een
viooltje (Viola tricolor) met
kelk, meeldraden en stamper.

Fig 4.
Meeldraden en stamper van 'tdiiokldurig
viooltje. In de spoor de aanhangsels
van twee meeldraden, die honing afscheiden.
(Van ter zijde.)

heel veel lijken op andere eenkleurige viooltjes; alle
vormen van viola tricolor evenwel hebben zoo'n
vreemd gevormde stempel; dat is een uitkomst.
Dat gaatje en die lip in de holle knop spelen een
rol bij de bestuiving, dat heb ge al lang geraden.
Het deel van een stempel, dat bestemd is om het
stuifmeel op te nemen, is, zooals ge weet, altijd
eenigszins kleverig of ten minste vochtig; want
vocht is er immers noodig, om de stuifmeelkorrels
aan 't groeien te krijgen. Nu, bij viola tricolor en
zijn naaste familieleden ligt die kleverige plek deels
in de holle knop van de stempel, deels op de voorzijde van de hangende lip.
Nu moet ge de teekening No. 3 eens even be-
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kijken. De kale kop, van het mannetje, dit is het
bovendeel van de stempelknop, ziet ge duidelijk boven
een donkere vlek afsteken; die vlek is de ingang
van een kanaal, dat naar de spoor, en dus naar de
honing-bewaarplaats voert. De lip hangt in dat
kanaal neer en de bezoekers, die hun lange tong in
de spoor willen brengen moeten die noodzakelijk
aanraken. Brengen ze nu al stuifmeel mee, dan

strijken ze dit op de lip af, of het valt in de holte
van de stempel. Is nu de lip gepasseerd, dan stoot
de tong tegen de koker van de losjes aaneensluitende helmknoppen; deze schudden hun doosjes leeg
en het poeder valt op de tong.
Bij het terugtrekken kan geen stuifmeel meer op
of in de stempel komen; want alsdan wordt de
achterkant van de lip geraakt, die buigt naar voren
en sluit zoo de opening; bovendien is die achterkant
niet kleverig; door deze inrichting kan een driekleurig viooltje zelden of nooit met zijn eigen stuifmeel bestoven worden; althans niet in het begin
van de bloei. Later als het bloempje gaat dorren
en de blaadjes ineen rollen is het wel mogelijk.
Toch gebeurt het niet vaak, dat viooltjes, die buiten
staan, niet door insecten op de aangegeven wijze
bestoven worden; ze hebben altijd druk bezoek, ten
minste als hun standplaats niet al te ongunstig is.
Zoodra de bloembladen verwelkt en afgevallen
zijn, valt het dikke lichaam van het mannetje duidelijk in 't oog, dat is dan ook sterk gegroeid; kop
en hals echter blijven dun en verdrogen; het vruchtbeginsel (dat is altijd het onderste deel van de
stamper) is reeds een vrucht geworden; daarin rijpen
een dertig, veertig zaadjes; soms nog meer. Straks
krijgt het een driehoekige vorm, drie naden worden
zichtbaar en de vrucht springt met drie kleppen open.
Ge moet vooral niet verzuimen, zoo'n opengesprongen vrucht eens te plukken; of een, die net op openen
staat, dat is ook goed en daar is altijd wel gele
genheid toe. Zooeven heb ik er een uit de tuin
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gehaald; in elk der drie vakjes zaten twee rijen
glanzend bruine zaadjes dicht opeen gedrongen. Ik
lei het voor mij op een boek om het te teekenen;
het is erg warm weer en de lamp geeft ook nog
al hitte. Ik slijp even een punt aan mijn potlood.
Tik, daar knapt het glas van de lamp; dat is lastig.
Ik ligt de kap op, maar zie geen barst. Tik, tik, ik
voel een knip tegen mijn neus, meteen zie ik mijn
viooltjes-vrucht over de gladde kaft van het boek
achteruit springen; een heel eind, wel een drie centimeter schuift bij elke knip, die ik hoor, het stukje
bloemsteel achteruit. Als ik het niet verleg, glijdt
het van het boek af. Voortdurend vliegen de zaden
in 't rond tegen de lamp, tegen de boekenkast, tegen
de wand, soms twee meter ver. Het viooltje zorgt
uitstekend voor de verspreiding van zijn zaden,
zooals ge ziet; naar drie zijden minstens vliegen ze
heen, een heel eind van de oude plant af, die zelf
het voedsel uit de aarde in zijn buurt dan ook wel
op kan. Het viooltje jaagt zijn jongen het nest
uit, de wereld in, net als de oude duiven met
hun jongen doen, als ze op eigen wieken kunnen
drijven.
Ik merk, dat ik voort moet maken, als ik mijn
vrucht nog teekenen wil; één van de drie zaadkleppen is al leeg, een andere heeft nog maar twee
zaadjes over; juist, dat ik met de schets voor bovenstaande teekening klaar ben, zijn ze alle drie leeg
en de beide bovenhelften van de kleppen zijn stijf
tegen elkaar geklemd. Het is heel gemakkelijk na
te gaan, welke mekaniek de viooltjes-vrucht gebruikt,
om zijn zaden weg te schieten. Zie maar naar de
leege- en de bijna leege klep; ongeveer op't midden
ontstaat in de lengte een deuk; (fig. 8), daar begint de
drukking op de gladde zaden, de deuk wordt hoe
langer hoe dieper, de zaadjes worden steeds meer
gekneld en daar de knelling op de onderhelft van
't zaad het sterkst is, wordt het zaadje ten slotte
met kracht weggeslingerd. Op dezelfde wijze dus
ongeveer als wij kersepitten met duim en wijsvinger wegschieten. Aan de binnenzijde bij de top
van de bloemsteel, die nu vruchtsteel moet heeten,
begint het wegschieten. Nog beter kunt ge de werking
van de viooltjes-vrucht nadoen, als ge uw beide
handen zoo tegen elkaar legt, dat ze samen een
kom vormen; de pinken liggen daarbij geheel tegen
elkaar, de duimen zijn het verst van elkander verwijderd. Plaats nu een rond, of ten minste glad
voorwerp, dat een flink eind boven de duimen uitsteekt in de holte tusschen de handen, een groot
stuk toilet-zeep bijvoorbeeld; dat glijdt goed. Breng
nu langzaam en met kracht de vingers dichter bij
elkaar, maar houdt de duimen strak tegen; nu knelt
de zeep tusschen de vingers vast en begint naar
boven te werken, verdubbel nu plotseling de kracht,
waarmee ge de handen tegen elkaar drukt, en de
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bal zeep vliegt er een eind ver tusschen de vingers
en de handen klappen plat tegen elkaar.
Wat de oorzaak is van de deukvorming in de
vruchtkleppen van het viooltje, is niet met volkomen zekerheid te zeggen; zeer waarschijnlijk echter
is de beweging een gevolg van het plotseling verdrogen van enkele deelen der vruchtkleppen; dat
het indrogen juist daar begint, waar het noodig is,
om de zaden weg te persen, en dat dit uitdrogen
op die plek zoo verbazend snel in zijn werk gaat,
is heel merkwaardig. In vijf minuten zijn er een
dertig zaadjes de wereld in geschoten. Probeer eens
te meten, hoever uw viooltjes het brengen, en ook
eens, of 't vochtig maken het uitschieten tegen houdt;
ik heb vruchtjes beademd; ze boven waterdamp
gehouden, ze bedroppeld, het hielp niet; als ze eens
aan de gang waren, bleven ze doorschieten. Het
licht heeft er ook niets mee te maken; want als
ge goed rijpe vruchten in een leeg lucifersdoosje
bewaart en dat even bij de lamp of een warme
gasvlam houdt, hoort ge dadelijk de zaadjes tegen
wanden van het doosje knetteren.
Het is onverschillig welke soort van viooltjes ge

Fig. 7.
Zaad van 't viooltje.
In 't doorgesneden zaadje is
de kiem te zien.

Fig. 8.
Vrucht van een viooltje, die
bezig is zaden weg te
schieten.

hiervoor neemt; ze knippen alle met kracht hun
zaden weg; alleen de vruchten uit cleistogame bloemen (17) zie blz. 10, doen dit niet altijd; te minste
niet bij de viooltjes, die deze vruchten naar de aarde
buigen; zooals het welriekend en het harig viooltje;
die brengen hun zaden een eindje weg, door ze aan
de lange steel over de grond voort te schuiven.
Bovendien bezitten die zaden, zooals ge al weet,
een uitwas, dat de mieren gaarne lusten en dat dié
beestjes verlokt, de zaden mee te sjouwen ver van
de oude plant af. Nu heeft het driekleurig viooltje
geen geheime bloemen, voor zoover mijn ondervinding reikt; dus alle vruchten, die ge aan driekleurige
viooltjes vindt, zijn goed om te laten knippen, als
ze maar open gesprongen of ten minste rijp zijn.
De zaden van Viola tricolor hebben ook wel een
wit of grauw uitwas, maar dit is klein in vergelijking met de zaden van andere soorten, dat zal ik
u later op een teekening laten zien. Dit uitwas is
de plaats, waar vocht uit de aarde naar binnen kan
dringen, als het tijd is dat de kiem moet gaan

