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De gele zoomen van de overige ringen in het 
midden geelachtig rood, zonder insnijdingen in het 
midden. 

De zoom in den vierden en vijfden ring heeft 
geen vlekken, maar insnijdingen. 

Pooten helder rood. 
Vleugels roodachtig. 

B. Werkivesp. 

Lang 12 a 13 mM. Vlucht 32 mM. 

Scutellum, postscutellum, dekschubbetjes en eene 
vlek onder eiken vleugel, geel, niet rood. 

Langs de schouders geen roode vlekken, maar 
wel de gele scherp omgebogen lijnen, zooals bij de 
wijfjes. 

Kopschild met een zwarte lijn. 
Achterlyf van boven als bij het wijfje; van 

onderen loopen de gele zoomen van de vijf laatste 
ringen, zonder bruin in het midden, door. 

Sprieten somtijds van boven geheel zwart. 
Heupen zwart; alsmede de dijen, behalve aan het 

onderste gedeelte. 
Schenen, van boven gezien, gedeeltelijk zwart. 
Overigens geteekend als het wijfje. 

C. Mannetje. 

Lang 13 mM. Vlucht 33 mM. 

Sprieten geheel zwart, somtijds van onderen bruin
achtig rood; altijd is echter de eerste geleding van 
voren geel. 

Kopschild met zwarte streep. 
Scutellum zwart met twee gele vlekken. 
Overigens de teekening van het borststuk als bij 

de werk wesp. 

De vogel was gevlogen en had ons een eindje van 
het pad gelokt; we stonden midden tusschen de 
struiken, maar als het een echte lokvogel uit 't sprookje 
was geweest, dan had hij ons niet beter kunnen 
dienen, want toen we de oogen weer naar den grond 
sloegen, stonden we een oogenblik verbijsterd. 

Rondom ons golfde een zee van varens, zoo 
schitterend, als ik 't nog nooit gezien heb. Niet de 
gewone mooie varens, die we tot nu gezien hadden: 
mannetjes- en wijfjes- en koningsvaren met een enkele 
stekelvaren ertusschen, neen, van die heerlijk zee-

Achterlijf van boven: 
Alle ringen zwart met gele, allen in het midden 

ingesneden zoomen; de gele zoom in den eersten 
ring echter zeer dikwijls recht doorloopend. 

Van onderen: 
Zeer dikwijls de eerste ring geheel zwart. 
Overigens geheel geteekend als de werkwesp. 

O v e r e e n k o m s t en v e r s c h i l m e t 
a n d e r e w e s p e n . 

Bijna altijd van de andere wespen gemakkelijk te 
onderscheiden door de zeven en omgekeerde zeven 
op het borststuk. 

Mocht dit kenmerk niet kunnen worden toegepast 
dan bediene men zich o. a. van de volgende punten; 

Van Vespa Vulgaris, V. Germanica, V. Rufa en 
V. Arborea is de Vespa Media gemakkelijk te onder
scheiden door de oogen, die de basis der mandibulae 
niet bereiken; door het eerste en derde lid dei-
sprieten, die voor een groot gedeelte geel zijn; door 
het onderste gedeelte van alle geledingen, dat geel 
of bruinachtig rood is en door het rood op het 
voorborststuk; van Vespa Crabro door de mindere 
grootte; door het eerste lid der sprieten, dat van 
voren geel en niet rood is; door het ontbreken van 
rood op den eersten ring van het achterlijf en door 
vele andere kenteekenen; van Vespa Norwegica door 
het ontbreken van roode vlekken op den tweeden 
ring van het achterlijf en door het aanwezig zijn 
van rood op het borststuk; van Vespa Sylvestris 
en Vespa Saxonica is zij zonder moeite te onder
kennen door de aanwezigheid van roode vlekken 
en strepen op het borststuk. 

H. MARTIN. 

Leiden, Aug. '99. 

groene beukvarens, wier keurig blad dwars op een 
dun zwart stoeltje staat, zoodat de fijne bladeren een 
handhoog boven den grond schijnen te zweven; en 
een kleur, een kleur, o, zoo innig mooi en teer; de 
zon scheen er letterlijk doorheen op den donkeren 
bodem en toekende hun schaduw met bleek groen 
licht; ik kreeg een gewaarwording, dat er een groot 
zomerfeest in 't bosch werd gegeven en, ' t is mal, 
maar 't is zoo, ik meende een oogenblik die goddelijk 
mooie planten heel zacht te hooren zingen. 

Hoe we ons ook keerden en wendden, overal om 

Ui t den O o s t h o e k van T w e n t e . 
(Vervolg van bh. 212.) 
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ons heen lachte dat onveigeetlijk groen ons tegen, 
hier wat verduisterd door een hooge struik, ginds 
vol door de zon beschenen; en grooter, veel grooter 
waren ze dan hun soortgenooten, die ik in Zuid-
Limburg voor 'teerst heb ontmoet; er waren er bij, 
zoo forsch, dat ik even twijfelde of het wel 
werkelijk de gebo
gen Beukvaren (Po-
lypodium phego-
pteris) was, die ons 
hier boeide; vele van 
de planten waren 
stellig drie deci
meter hoog, enkele 
nog hooger en hun 
driehoekige veer 
was nauwlijks te 
bespannen. 

Toen we ons zat 
hadden gezien, groe
ven we een paar 
van de allerkleinste 
voorzichtig uit om 
den langen en dun
nen wortelstok niet 
te beschadigen, en 
ze thuis te kunnen 
overplanten; daarby 
merkte ik nog iets 
bijzonders aan de 
plant, dat mij een 
goed kenmerk toe
schijnt, want, het 
gold, hier althans, 
zonder uitzonde
ring ; de jonge vee
ren namelijk blijven 
lang opgerold en 
dat opgerolde blad 
vormt een licht

groen kogelrond bol
letje, hier bijna zoo 
groot als een knik
ker, daar nauwlijks 
als een erwt, dat 
boven op den top 
van het reeds hoog 
opgeschoten zwarte 
stoeltje prijkt; hoe
wel ik met 't uitgraven van de varen bezig was, 
wist ik werkelijk het eerste oogenblik niet, wat ik 
voor mij had. 

Doch dit zelfde mooie plekje zou ons nog meer 
in verrukking brengen, het was 't moment van 
verrassingen. Onder het uitgraven van den wortel
stok, die maar geen eind wou geven, schoof ik de 

andere omringende planten op zij en mijn hand 
gleed langs een zeer lang dik blad, iets grasachtigs, 
maar toch geen gras, O zoo, ook al de wilde hya
cinth, dacht ik, maar neen, daartoe was het blad 
te donker groen, te dik en de middennerf te hoog 
opgelegd; daar is er nog een; verbazend wat een 

lengte, meer dan 
een halven meter; 
wat kan 't zijn ? 
Een lelieachtig ge
was is 't zeker, ik 
heb het blad stellig 
meer gezien, maar 
ik kan 't niet thuis 
brengen; er zit een 
bol aan. Sneeuw
klokje dan ? 

Wij raden om 
beurten; de bol is 
te groot voor een 
sneeuwklokje en 't 
is het blad ook niet; 
zie, daar is er nog 
een, en een stap 
verderop weer een 
plant, en nog een, 
alle ongeveer een 
halven meter van 
elkaar verwijderd; 
wacht even,, daar 
zit wat tusschen de 
bladeren: een zeer 
lange dunne stengel 
ligt plat op den 
grond en aan 't 
eind zoowaar 
de vrucht, peervor-
mig, van boven wat 
dikker dan van on
der, zoo groot als 
een knikker bijna, 
Ook die had ik hon
derd keer gezien, dat 
wist ik zeker. Ein
delijk gaat me een 
licht op, er is geen 
twijfel meer aan» 
hier hebben we een 
groeiplaats ontdekt 

van het lieve lente-klokje, Leucojum vernum, dat 
in ons land nog niet in 't wild is aangetroffen; 
geen wonder, dat een mensch in de wildernis en 
met Pinksteren niet aan lente-klokjes denkt, maar 
't was dom van mij, want ik had het jaren lang 
gekweekt en zelfs geteekend voor de ^Levende 
Natuur" 2lle jaargang. 

Maartsché of Lente-klokjes (Leucojum vernum). 
Geteekend naar tuin-exemplaar. 



U I T DEN O O S T H O E K V A N T W E N T E , 241 

Voor onze lezers, die dat deel niet bezitten, 
heb ik de cliché weer laten opzoeken en inzet
ten, Van de wilde plant waren de bladeren niet 
omgekruld, 

En echt.wild staat het daar aan de Zuid-helling 
van den Tankenberg, zelfs de verspreiding van het 
tiental planten, dat we vonden, konden we er na
gaan: de lengte van de liggende vruchtsteel kwam 
namelijk precies overeen met den onderlingen af
stand van de onderscheiden planten; waar de vrucht 
de aarde bereikte daar was een nieuwe plant op-

En werkelijk, daar stond in het kleine tuintje, van 
een paar meter in 't vierkant, een dicht groot groen 
bosch van de bladeren van Leucojum vernum. We 
vroegen de bewoners, hoe ze er aan kwamen, maar 
de vrouw wist er niets van, den naam kende zij 
niet, ze mompelde iets van witte klokskens, ze 
hadden er haar heele leven gestaan; een oudere 
vrouw kwam er bij en zeide, dat ze wel langgeleden 
uit het bosch zouden gehaald zijn; de oude groot
vader, van wien we nadere inlichtingen en nog meer 
groeiplaatsen hoopten te vernemen, bleek zoo stok-

Maagdepalm en Blauwe Boschbes (links). (Vinca minor en Vaccinium vitis Idaea.) 

geschoten, afkomstig van het zaad, dat niet weg
gehaald werd door mieren, of opgegeten was door 
vogels of welke andere dieren ook. 

Een enkele plant, waarvan de vrucht was aange
vreten, hebben we meegenomen, de andere staan 
er nog, mogen ze er lang blijven en zich verder 
verspreiden. In 't voorjaar hoop ik de bloemen te 
gaan zien. 

We verlieten de boschjes en stieten niet ver van 
daar op een boerenwoning; dus toch menschen in 
de buurt. Onze eerste gedachte was, dat het lente
klokje uit het boerentuintje verwilderd zou zijn. 

doof, dat wij hem niet aan 't verstand konden 
brengen, wat wij bedoelden. 

Gekocht was de Leucojum stellig niet, evenmin als 
de vijf of zes andere planten uit het tuintje, die 
blijkbaar ook uit het vroegere bosch afkomstig 
waren. En bovendien: over de grenzen groeit Leu
cojum vernum ook in 't wild, zooals de flora van 
Westfalen aangeeft. 

't Speet ons wel, dat we niet konden uitmaken, 
dat de Leucojum vernum oorspronkelijk wild in ons 
land voorkomt, maar wat voor ons 't voornaamste 
was, hadden we gezien: het Lenteklokje kan en wil 
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bij ons in 't wild voort, het krijgt rijp zaad en plant 
zich voort, waar 't geschikten grond vindt; al is die 
grondsoort stellig zeldzaam in ons land, zooals ons 
spoedig blijken zou, 

We keerden de mooie boschjes dankbaar en voldaan 
den rug toe en voor ons lag de zacht opglooiende 
weg naar den eigenlijken Tankenberg. 

Het uitzicht van dien heuvel, door een houten 
belvedere nog eenige meters verhoogd, was een nieuwe 
verrassing; zóó mooi had ik mij het Achterland niet 
voorgesteld. Overal in 't rond golfde de bodem bevallig 
op en neer, hier droegen de hellingen en de dalen 
naald- en loofbosch, daar jonge rogge, ginds weide en 
verderop, met tal van poeltjes besprenkeld, bruine 
heide vol gagel en brem. Heel in de verte sloot 
naar 't westen een heuvelring den horizon af, waar 
de dorptorentjes boven uit staken, en naar ' t oosten 
wees een wazig groene rand op uitgestrekte denne-
bosschen, die de heuvels aan de grenzen bedekten; 
aan onze voeten lagen enkele eenvoudige boeren
woningen ; meer naar 't Noorden in de richting 
van Denekamp kringelde de rook omhoog uit de 
schoorsteenen van steenbakkerijen. 

Langs de belvedère en den koepel van den 
Tankenberg, die met een lang en half onleesbaar 
vers prijkt, daalden we aan de noordhelling den berg 
weer af. Al spoedig trof mij het ongewone van de 
grondsoort en de omgeving. We liepen op klei, onder 
hooge sparreboomen; dat was een raar geval; maar 
nog zonderlinger werd 't voor mij, toen ik onze veen-
orchideeën, ons gewone Handekenskruid, Orchis lati-
folia en incarnata in een echt dennenbosch bij 
honderden zag groeien, zoo frisch als men 't maar 
wenschen kan, tusschen de bruine dennenaalden in. 
Dat lijkt de verkeerde wereld wel voor een botanist, 
zooals ik, die alleen ons landje ken; mogelijk is dit 
buiten ons land niets ongewoons, maar van het buiten
land heb ik nog maar een bitter klein stukje 
gezien. 

Ik was er versteld van, de veenflora op klei in 
dennenbosch te vinden, en nog gekker stond ik te 
kijken, toen ik midden tusschen de boomen een 
hoog-opliggend kussen van Water-Montia ontdekte, 
en op een voetpad een heele rij van drie kussens, 
net als in de beek bij Oldenzaal, Ik stapte er heen, 
maar eer ik er op verdacht was, zakte ik tot mijn 
knieën in den grond; helder water, geen modder, 
volstrekt niet; koud helder water spatte tegen me 
op, ik krabbelde met behulp van een dennentak en 
braamstruiken uit den valkuil, keek om en zag niets 
dan mooi wit zand; fijne blinkende wateradertjes 
liepen er door heen, die onder de Montia-kussens 
doorsijpelden en verderop een gootje vormden, dat in 
een spleet van den bodem verdween; andere gootjes 
liepen naar den voet van een ouden den en kropen weg 
tusschen de wortels ; meteen hoorde ik mijn zoontje 

,/hallo" roepen; dat doet hij Thijsse na, die mij 
altijd met dien uitroep waarschuwt, als er iets bij
zonders waar te nemen valt op onze excursies, en 
wij, zooals gewoonlijk, op een twintig pas van elkaar 
aan het rondkijken zijn, Bernink had ook al een 
nat been opgeloopen. Er was geen twijfel aan, we 
waren midden in een bronnenland verzeild geraakt, 

Daar hadden wij natuurlijk geen spijt van ; wij 
waagden er zes natte beenen aan, om alles goed op te 
nemen en zoo dwaalden wij zonder op kaart of hemel
streek te letten verder; 't was alleen toeval, dat wij 
de goede richting hadden gehouden, hetgeen ons 
bleek, toen we op een heuveltje klommen en de 
schoorsteenen van de steenbakkerij niet ver van ons 
boven de groene golven zagen uitsteken. Dien kant 
dus maar op. Over heuvels, door holle wegen, vlakke 
natte dennenbosschen, droog eikenhakhout, harde 
boschpaden, die blank stonden, andere week als pap 
met breede hellende bermen vol witte orchideeën en 
frambozenstruiken, 

Op een kwartiertje afstands, denk ik, van de 
steenbakkerij raakten we in de knel, we zaten 
midden tusschen een net van holle wegen; drie, vier 
meter breed en diep, dicht begroeid met allerlei 
struikgewas. De bodem der kuilen was glibberig en 
met een handdiep water bedekt, maar dat hinderde 
niet: onze voeten konden toch niet meer nat worden,. 
Lastiger was het opklauteren tegen de kleien hellingen, 
jongens, dat is een natuursport, om warm van te 
worden. Toch hadden we het grootste plezier, als 
we meenden er door te wezen, en, boven gekomen, 
weer net zoo'n gleuf voor ons zagen; blijkbaar 
stonden we hier op zeer oude grondsoort; hier en 
daar lagen groote brokken vuursteen, graniet en 
een blauwachtige steensoort aan de , oppervlakte. 
De bodem bestond uit een dikke leem korst, die met 
breede golvingen rees en daalde, en waar het grond
water boven stond; sommige wallen waren afge
graven en kaal of alleen met varen begroeid, andere 
prachtig donkergroen met lichtblauwe vlekken en 
rose-witte stipjes. Van naderbij gezien, bleek alles een 
dichte massa van maagdepalm te zijn, met duizen
den buitengewoon groote, prachtig blauwe bloemen, 
waar de roode boschbes met zijn witte en rose 
klokjes doorheen worstelde. 

Hoe dichter we bij de steenbakkerij kwamen, 
hoe droger de grond en hoe kaler de wallen tusschen 
de diepten. Vele waren blijkbaar afgegraven; dat 
wil hier zeggen van de bovenste aardlaag ontdaan, 
om de oude geelachtige klei bloot te leggen; en daar 
stond Bernink in verrukking voor een weelderige 
massa van Klein Hoef blad, dat voor ons Amster
dammers niets vreemds is, maar voor hem een zoo 
goed als nieuwe plant, die in zijn buurt nergens 
anders voorkomt, 

(Wordt vervo/gd).tyOu.%&*. E, HEIMANS. 


