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doch daar wil ze niet zijn en werkt zich een eindweegs in de hoogte, inpalmend den draad, waaraan
ze hangt, tot een witte streng, die ze van de pooten
afwerkt en in de lucht wapperen laat. Nu weer
een oogenblik van ophijschen, gevolgd door een wijle
rust. Dan weer afgedaald met kleine tusschenpoozen
tot den grond toe, waarna het opstijgen en inpalmen opnieuw begint.
Deze geheimzinnige manier van doen prikkelde
mijn nieuwsgierigheid niet weinig, 'k Wilde er
meer van weten.
Doch daar komt midden over den weg een paard
aan, geleid door een man, en vrij zeker is het, dat
mijn spin op den kop van het dier zal medegenomen
worden.
Ik plaats me vlak voor den acrobaat in een
houding met zoo iets van: niet dan over mijn lijk.
Werkelijk wijkt de man uit en terwijl hij met
zijn ros bij mij staan blijft, zegt hij: »Wat hangt
die daar aardig hè?"
Een dienstman van 't station komt en merkt op:
,/Nou dat 's ook een dikke," en terstond begint hij
een verhaal van een groote spin, die hij onlangs bij
het schoonmaken van een hok gezien heeft. //Zoo
een, meneer," zegt hij en houdt daarbij de toppen
van duim en wijsvinger ongeveer een decimeter van
elkaar.
Een moeder, die een kinderwagentje steekt blijft
eveneens staan en terwijl ze in de richting, waarin
wij turen, naar het bosch voor ons kijkt, vraagt ze:
/,een eekhoorntje?"
//Nee," zeggen een paar jongens lachend, „een
dikke spin."
»Waar?" — „Daar!" Snel geeft de vrouw een
duw aan het wagentje en maakt, dat ze weg komt.
«Wat is er te doen", vragen twee dames, die
haastig komen aanwandelen met brandnieuwsgierige
blikken.
//Een groote spin," zegt een heer, die met de
punt van zijn wandelstok op den acrobaat wijst.
De beide schoenen werpen met een hooghartig en
smalend lachje het hoofd in den nek en zetten fluks
den gang er weer in.
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//Wat zou ie willen"? hoor ik me toevoegen.
//Vermoedelijk wil het dier naar dien boom, zonder
van den grond gebruik te maken" was het antwoord. //Ziet, daar wappert al een dwarsdraad dooide lucht."
Voorzichtig loopen we nu turend door elkaar en
om het schietlood heen. Flikkerend in de zon zien
we daarbij tal van draden, door de uiterst zacht
bewogen atmospheer rustig zwevend gehouden, op
verschillende hoogten van den verticalen draad verbonden.
Weer begint de spin te klimmen, nu tot ongeveer een halve meter boven onze hoofden, inslaande
tot heele tressen den draad, waaraan ze hangt.
Daarna zakt ze opnieuw en blijft dan plotseling
roerloos hangen.
Alle oogen zijn op haar gevestigd, niemand spreekt
een woord.
Doch plotseling klinkt het: //Stil, stil, kijk daar
gaat ie, ja wel hij heeft hem, je zou toch zeggen
zoo'n beest hè?"
En werkelijk de acrobaat schrijdt behoedzaam
voor onze verbaasde oogen in waterpas richting naar
een boom op enkele meters afstand, aan den kant
van den weg.
Eindelijk dan was het gelukt, om een der gevierde
draden een punt van aanhechting te doen vinden;
en deze was het, die het beest brengen zou, waar
het wezen wilde.
Daar zit nu onze kunstemaker, door alle omstanders bewonderd, in zijn bruin pak bijna onzichtbaar
tegen den boom, terwijl hij zijn koorden als herfstdraden in de lucht wegwapperen laat.
Niemand, zelfs geen der straatbengels, dacht er
aan de vermoeide, wakkere spin te storen in haar
rust.
De toeschouwers gingen met een glimlach op 't
gelaat, nadenkend, zwijgend uiteen.
De vertooning, die ruim een half uur lang een
ë&r talrijk publiek geboeid had, was afgeloopdn.
W.

W. W. S.

Oct. 1899.

Uit den Oosthoek van T w e n t e .
(Vervolg en slot van bis. 242.)
eel later dan ons plan was geweest, naderden
wij de steenbakkerij; het landschap bleef
golven, maar wij daalden langzaam en zagen
in de verte den witten grintweg door donkere heide
en dennestruiken snijden. Op eens gleed ons een

wagentje zonder paard voorbij, beladen met menschen
en brokken klei; ik dacht eerst aan een autocar,
maar zag spoedig, dat alleen de hellende bodem en
een paar rails alle trekkracht overbodig maakten, en
de werklieden dagelijks een gratis tochtje op de
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rutsch-baan verschaften. Het gedeelte van den weg
bij de steenbakkerij was vrij vlak en eentonig, wat
den plantengroei betreft: de gewone menschen-planten,
brandnetel, weegbree en dergelijke, die altijd opschieten langs een weg, waar veel menschen dagelijks
komen en gaan.
Tegen een uur of drie bereikten wij den groeten weg
naar Denekamp en toen bleek het, dat wij nog niet zoo
heel ver van Oldenzaal verwijderd waren; we hadden
een uur of vijf geloopen over een weg van een uur,
maar dat gebeurt natuurliefhebbers wel meer.
Daar zaten we nu in 't gras van den wegrand
ons broodje te eten; maar twee van ons drieën
letten meer op de omgeving, dan op het broodje,
dat tamelijk hard en droog was geworden. Nog
nooit heb ik zoo'n weg gezien; mooi is hij niet, dat
zal ik ook niet beweren, maar vreemd! Verbeeld
u een lijnrechten, broeden, harden, boomloozen grintweg, van anderhalf uur lengte, met vlakken broeden

De weg van Oldenzaal naar Denekamp.
Naar een opname door den Heer J. Kasprowicz,
photograaf te Oldenzaal.

grasberm, rechts en links heide, weide, roggeveld of
laag dennehout. Aan één kant de onafzienbare rij
telegraaf palen. Akelig, eentonig, zult ge zeggen. Goed,
maar geef dien weg nu een heuvel met een torentje
er op aan elk eind, sla er een stuk of zes deuken
in, elk van een klein kwartier lengte, in 't midden
de diepste deuk, naar de torentjes toe elke volgende
iets minder, zoodat ge, als ge in 't midden van den
weg gaat staan, tegen drie golvingen opkijkt naar
een heuvel met een torentje; en als ge u omkeert
over drie net zulke ook met een heuvel en torentje
tot eindpunt; dan hebt ge zoo wat een idee van den
grintweg van Oldenzaal naar Denekamp; als ge ten
minste niet vergeet, u de perspectief van zoo'n weg
er bij voor te stellen. Waar ge staat, ziet ge den
weg heel breed en vlak voor uw voeten liggen,
verderop stijgend en geleidelijk smaller wordend
tot aan de eerste hoogte; die hoogte verbergt echter
een dalend stuk weg, dat er achter ligt voor uw
oog; doordat de weg verderop weer rijst, komt hij
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weer voor den dag, maar nu plotseling veel smaller;
daarachter een herhaling van dit verschijnsel op
kleiner schaal, in 't laatst in de verte een wit paaltje
en daarop een kop met een spits: het torentje.
Dadelijk heb ik geprobeerd, dien merkwaardigen

Van Oldenzaal naar Denekamp, ongeveer halfweg.
Naar een foto door den Heer J. Kasprowicz.

weg te schetsen; maar met lijntjes en krabbels
kun je zoo iets niet weergeven; tenminste niet zoo,
dat iemand, die 't niet zelf in werkelijkheid gezien
heeft, er een stijgende en dalende, lijnrechte, weg uit
herkent. Van twee kennissen, aan wie ik de potloodschets liet zien, met de vraag wat het moest
voorstellen, zei de een, dat ik een verrekijker met
franje, de ander dat ik een Chineesche pagode in
een bosch had geteekend; ze zagen den liggenden weg
voor een staand voorwerp aan.
Om eens te zien, wat de camera van zoo'n perspectief zou maken, heb ik een photograaf te Oldenzaal verzocht, een paar opnamen voor mij te doen.
Twee of drie golvingen duidelijk op de plaat te
krijgen, scheen niet te kunnen door den groeten

De weg van Oldenzaal naar Denekamp.
Naar een foto van den Heer J. Kasprowicz.

afstand; maar die eene voorste versmalling (bovenste foto) doet al raar genoeg; zoodat een kind
zeide, dat het een plaatje van een waterval was.
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Ook de heerweg van Maastricht naar Aken, en de
Amersfoortsche straatweg geven op sommige gedeelten zoo'n verrekijker-perspectief, de laatste o.a.
tusschen Het Loo en de Put, maar lang niet zoo
sterk als de Denekampsche grintweg.
Die fraaie perspectief is ook het eenige, waarin
onze grintweg met die beide andere prachtige
lanen, met hun reuzenboomen, kan vergeleken
worden. Op sommige oogenblikken was 't mij van
den zomer soms, of er een warm strijkijzer tusschen
mijn schouders gezet werd, zoo brandde de zon
ons op den rug. Voor de toekomst belooft die
grintweg beterschap bij monde van een aantal
gestutte zweepjes langs den berm, doch voor de
eerste tien jaar is en blijft het stellig een warm
werkje, zoo'n voetreis van Oldenzaal naar Denekamp.
Maar laat ik er geen kwaad van spreken; daartoe
zijn ér te veel mooie plekjes vlak langs den weg.
De heide rechts en links is een ideaal-heide; je
vindt er alles, wat een heide in ons land met
Pinksteren voor moois geven kan, poelen, beekjes,
kommen, hooge droge plekken, veenmosvelden, alles
in gedurige afwisseling, vetkruid, gagel, zonnedauw,
wateraffodillen, bij duizenden en duizenden; veteranen
van struikheideplanten met stammen van een pols
dikte en heele plekken bezaaid met de sappig
groene rozetten van de wolverlei, de Arnica, uit de
Kneipp-kuur welbekend.
Een eind verder naar Denekamp toe kruist een
beekje (door een duiker gelegd) den weg, en in zijn
breede vallei aan weerszijde van den weg treft
men den weelderigsten plantengroei, die zich bij ons
denken laat; daar hebben de struiken het ook eens
weer tot heusche boomen gebracht. Wat een heeriyk
uurtje hebben we daar gesleten, we lagen in de
bloeiende orchideeën, pinguicula's en moerasviooltjes,
en speelden met heikikkers, en mijn nieuwe parapluie
heb ik er vergeten, meer behoef ik niet te zeggen.
Die parapluie had me de heelen dag al verveeld,
ik was wel een beetje blij, dat ik hem goedschiks
kwijt was geraakt, maar het had er een week aan
een stuk geregend en dan wantrouwt een mensch
het klimaat wel eens en verwacht niet zoo'n snikheeten dag; den volgenden morgen vond ik de
parapluie in mijn logement terug, een kennis van
Bernink had hem aan den weg zien liggen en
terug bezorgd.
Op een goed kwartier van 't dorp kruist de
Dinkel den grintweg en op dat punt is het werkelijk
mooi; frissche grasvelden omzoomen 't beekje, dat
nu smal is, tot aan de oevers; deze zijn beboscht.
Flinke beuken volgen aan weerszijden 't riviertje en
vormen dicht bij den weg iets, wat men haasteen
bosch zou kunnen noemen. Maar al laat de uitgestrektheid dit niet toe, de grondflora is wel echt
die van de groote bosschen, roode klaverzuring,
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dalkruid en boschviooltjes bedekken er den bodem
en langs den wegrand staan, in talrijke exemplaren,
de merkwaardige vrouwenmanteltjes, die in elk van
hun sierlijk getande en geplooide bladeren nog een
groote dauwdrup bewaren en doen glinsteren, al is
't al bijna avond.
Eindelijk toch eens een bocht in den weg; vlak
bij Denekamp, dat er met zijn toren en molentje
zoo vriendelijk en echt dorpachtig uitziet en dat
wij, na den langen, heeten tocht, met blijdschap
en vol verlangen naar een frisschen dronk en een
hartig maal, betreden.
Nu, daaraan heeft het niet ontbroken, wie den
Oosthoek eens met een bezoek wil vereeren, kan
gerust op Denekamp rekenen voor middagmaal en
nachtlogies; er is zelfs meer dan een gelegenheid.
Ook een wandeling door 't dorp geeft nog wel
't een en ander dat het kijken waard is; wel zijn
de logementen en de huizen der notabelen net als
overal elders van baksteen met of zonder stuc en
zandsteenversiering; maar de eigenlijke dorpshuizen,
waarvan vele tegelijk veestallen zijn, hebben een
eigenaardig karakter, er ligt iets Duitsch in; alles
is veel hooger en breeder en dichter in elkaar gebouwd, niet zoo net en regelmatig en luchtig uiteen
als een even welvarend Hollandsch dorp; toch ook
wel schilderachtig dunkt mij, met al die kruisende
gevel-, goot- en schoorsteenlijnen, en huislook of
donderbaard en allerlei mossen en bloemplanten op
de verweerde daken.
Na den maaltijd gingen we tegen de schemering
er nog eens op uit. Bernink zou ons naar Singraven
brengen, de heerlijkheid van Denekamp, met kasteel,
tuin en bosschen, watermolen, en nog meer moois,
waarvan hij ons den heelen dag had loopen te vertellen, en waarheen ik ook verlangde, omdat het de
plek is, waar Bernink in 't voorjaar de nieuwe
geelster (Gagea spathacea) gevonden heeft, geteekend
en beschreven op blz. 58 van dezen jaargang; en,
dat is maar zeker: een nieuwe plant voor ons land
vind je stellig niet op een platgetrapt wegje, of 't
moet een pothoofd- of meelfabriek-plant zijn en dat
is de nieuwe geelster niet, 't is een echte westeuropeesche boschplant.
En een mooi bosch is het, dat Singraven daar
ginds aan den Dinkel bij Denekamp. Bernink had
den bezitter, den heer Roesingh-Uding, voor hem en
mij verlof gevraagd, en dat was dadelijk welwillend
toegestaan, voor vrije wandeling, zoodat wij er met
ons drietjes op ons gemak alles opnamen, zonder
vrees voor wachters of oppassers en zonder gevaar
te loopen, zoo iemand te moeten uitleggen wat
botaniseeren is, wat lang niet altijd gemakkelijk gaat.
Groot is het bosch niet, of eigenlijk niet meer, want
't lijkt mij, naar den plantengroei te oordeelen, een
overschot van wat vroeger zelfs een woud mocht
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heeten. De flora van den boschbodem is er zoo
houdend kraspiepte, zich vlak voor onze voeten iets
mooi als ik maar zelden gezien heb; voor zoover
naar rechts moest bevinden.
mijn ondervinding reikt, zijn alleen 't MiddachterWij bukten en zochten en zochten, maar vonden
bosch, 't Hummeloosche bosch en 't Osenbosch,
niets, liepen een paar pas naar rechts, het krakend
enkele andere boschkuilen bij Gulpen, mooier, ofgepiep bleef aanhouden, met gelijke tusschenpoozen
schoon niet rijker aan soorten. Onze zeldzaamste
regelmatig als van een krekelzang, maar niet zoo
boschplanten: Breukkruid (Sanicula), Gele doovesnel van tempo.
netel en Rapunzel (Phyteuma), bedekten er in
Hoe verder we het grasland inliepen, hoe sterker •
weelderige massa's den bodem, over de paden en
het geluid werd, we waren nu al een vijftig pas
op vochtige plekken ziet het geel van Bosch-wederik
van de plek, waar wij eerst dachten, het dier te hoeren
en Gulden-boterbloem.
en nog waren wij er niet bij. Het geluid werd er
Bernink bracht ons bij de plek, waar hij de nieuwe
door den kortersn afstand ook niet mooier op, 't leek
geelster had gevonden; er stonden nog eenige
nu wel van een schorre vlaamsche gaai afkomstig.
exemplaren; met moeite vonden wij ze terug door
Zou er daar ginds bij de sloot zoo'n vogel in
de wbrtelbladeren en de vrucht, want de bloem was
angst zitten? Misschien in een klem gevangen.
al lang verWe kwamen
dwenen.
oponzeteenen
't Werd zoo
loopend met
langzameringehouden
hand avond,
adem bij het
maar nog was
slootje. Geen
't niet donker.
vogel te beLangs
den
speuren,
en
Ootmarsumplotseling
schen wegzou
zweeg
het
den wij naar
beest. Nog een
't dorp terug
twintig
pas
keeren en hielverderop zag
den den rand
ik beweging
van 't bosch.
in 't water,
Nog duidelijk
er was iets
zagen wij' in
onder gedo't korte gras
ken. Wij er
de Harlekijnsheen. Onbeorchis op
weeglijk bieven
den
Heer
J.
Kasprowicz,
te
Oldenzaal.
^ij 0 P ^
hoopjes bijeen , Gezicht op Denekamp. Naar een foto van
staan, allerlei
plek aan den
nachtvlinders vlogen om ons heen, wielewaal, lijskant gehurkt zitten, een minuut ongeveer; daar
ter en nachtegaal zongen om 't hardst, koekoek en
kwam een kleine grasgroene kikvorsch aan de opperspecht maakten wat minder geweld dan zooeven;
vlakte, een boomkikker; hij sloeg zijn zuigteentjes
voor ons lag een breede strook grasland met een
tegen 't riet, trok zich een eindje op, eventjes uit 't
viertal smalle slootjes, die wij in de lengte voor ons
water; en er kwam een blaas onder zijn kin zoo
hadden en aan de overzijde weer een boschje, waar
groot bijna als 't heele beest Op 't zelfde oogenblik
we op aan stuurden.
verscheurde een onverwacht sterk, krassend gekwaak
onze ooren; 't deed werkelijk pijn. We schrokken
We spraken net over de prachtige tinten, waarmee
er van, bewogen even, en het diertje dook weer
de zon nog een poos na 't ondergaan boom en struik
onder.
kleurde, de weerkaatsing wellicht van het avondrood,
dat de wolken in vuur zette, toen wij alle drie tegelijk
Nog eens waagde hij 't, zijn meizang aan
verstomden en strak naar het gras voor onze voeten
te heffen, ik had de hand al onder hem en wou
keken. Wat een raar en sterk aanhoudend geluid
net toegrijpen, toen de boomkikker iets van onze
was dat! En waar kwam dat van daan ?
aanwezigheid bemerkte en in 't water sprong.
//Een reuzensprinkhaan", zei m'n zoontje zachtjes
't Was al te donker, om hem op den bodem te
en het had werkelijk wel iets van 't geluid van den
zien; daarom lieten wó hem met rust en beloofden
grooten, groenen sprinkhaan,maar tienmaal zoo sterk.
ons voor den volgenden morgen een genoeglijke
En 't gekste was, dat wij geen van drieën anders
jacht op den boomkikker.
dachten, dan dat het beest, dat zoo luid en aanIk zelf had er nog maar eens een gezien en wel
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op een wandeling met Thijsse in April '98 door 't
Tondensche veen op de Veluwe bij Hall niet ver
van Eerbeek, op denzelfden tocht, dat wij voor 't eerst
de Wasgagel (Myrica cerifera) in 't wild vonden.
Daar zagen wij onverwachts een schitterend groene
boomkikker midden op den zwarten veengrond zitten.
Dat was een wijfje en gaf dus geen geluid, want
't heeft geen keelblaas; onze Denekampsche mannetjes schreeuwen zooveel te harder, er waren er
minstens drie, want toen wij een eindje voortgewandeld waren, hoorden we vóór en achter ons het
boomkikkerlied, dat ons vooreerst niet meer uit het
geheugen zou gaan.
Vreemd, dat Bernink het geluid nooit te voren
had opgemerkt en ook nooit iets gehoord had van
het voorkomen van den boomkikker bij Denekamp.
Maar 't is wel te verklaren; men moet al heel lang
in een streek wonen en bijzonder goed ooren en
oogen gebruiken, om de avond- en nachtgeluiden
van een bosch- en waterrijke streek te loeren onderscheiden en dat lukt dan nog meestal alleen voor
dieren, die men al in de hand gehad of ten minste
van nabij gezien heeft. Nu wordt de boomkikker
in ons land in de streken, waar hij tamelijk veel
voorkomt, wel gehoord, maar zeer zelden gezien en
haast nooit gevangen, net als met den veldkrekel
het geval is. Het geluid is zoo sterk en vreemd,
dat men zich meestal in den afstand vergist, als
men op vangst gaat. Ik stelde mij dan ook niet
veel voor van het succes op de voorgenomen jacht;
Bernink was vol verwachting, ook mijn zoontje,
hij kon er in 't eerst niet van in slaap komen.
's Morgens gingen wij er met ons drietjes al vroeg
weer op uit naar Singraven. Het was prachtig weer,
's nachts had het geregend, en heelemaal droog was
't nog niet, maar de zon brak door. We namen
dus den Ootmarsumschen weg, dien wij gisteren als
terugweg hadden gebruikt, nu als heenweg.
Achter ons lag Denekamp in de waterige zonnestralen, daken, torentjes, molens, alles glom nog
van het hemelnat. Zooals 't dorp daar uitstak
boven de zee van groene roggegolven, die alleen
hier en daar tegen een eilandje van boonen- of
aardappelloof aansloegen, was het werkelijk om te
schilderen; maar we moesten niet veel om- en
opkijken, want onze weg stond vol plassen en
waterkuilen ; 't moet dien nacht verbazend geregend
hebben.
Toen we dicht bij Singraven waren, liepen we al
te luisteren en keken tusschen de struiken en
grashalmen naar boomkikkers. Even dacht ik, dat
er al een gesnapt was, hoewel we nog een heel eind
van het bewuste slootje verwijderd waren. Mijn
zoontje gaf een schreeuw, en grabbelde in den
grond, hij had een hazelworm gezien en haast
gepakt ook: maar 't gladde beest was hem uit de
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hand geglipt en in zijn gang gekropen. Verder
zoeken en opgraven bleek nutteloos; maar 't is
toch al wat waard, als je haast een hazelworm
gepakt hebt; er werkelijk een vangen gebeurt een
mensch niet eiken dag, niet eens elk jaar, dat is
een heele tref, al woon je in de streek, waar ze
huizen.
Eindelijk zijn we bij de sloot, waar den vorigen
avond de boomkikkers ons gefopt hebben. Nu
opgepast, voetje voor voetje langs de sloot, van de
zon af, dan kan je goed op den bodem zien; en
niet praten. Eigenlijk keek ik niet eens er naar,
want ik had niet de minste hoop op een vangst;
de boomkikkers zaten wellicht al in de struiken of
in de boomen van 't bosch.
De sloot is afgeloopen, de tweede ook, geen boomkikker te zien of te hooren, natuurlijk. Mijn beide
reismakkers zijn nog zoo vol moed, dat ik ze niet
uit de prettige stemming wil brengen, door mijn
voorstel, om het op te geven. Ze zijn geheel en al
waarneming; gehoor en gezicht zijn tot op 't uiterste
ingespannen, hun voet, voorzichtig neergezet, geeft
geen geluid, hun armen maken geen onnoodige
beweging. Plotseling valt de kleinste neer als een
blok, springt op, valt weer neer vlak bij de sloot
en #ik heb er een, ik heb er een!" klinkt 't door de
morgenlucht. We zijn er al bij: wEen wijfje!"
Eventjes bekijken, de zuignapjes aan de teenen en
de mooie oogjes en dan voorzichtig in de plantentrommel met het diertje. „Toch gelukt, hè!*
Op 't oogenblik, dat ik dit schrijf zit de Denekampsche boomkikker in het terrarium op zijn vlieg
of worm te wachten, in gezelschap van nog vijf
soortgenooten, waarvan er drie Nederlanders zijn
(twee uit Zeeuwsch Vlaanderen en één uit Empe op
de Veluwe) en twee Italianen van de Riviera uit
de buurt van Mentone. Er zijn twee mannetjes bij,
die, als ik op de tafel klop, hun keelzak opblazen
en hun krakend gekwak aanheffen, maar lang niet
zoo luid als in 't voorjaar en in de vrije natuur.
Toch klinkt het door het geheele huis heen, al zyn
alle kamerdeuren gesloten.
Meer was er niet noodig, om den dag goed te
maken. Een boomkikker heelemaal en een hazelworm half gepakt; haast te veel voor één dag.
We wandelden door 't bosch van Singraven,
groeven tot souvenir van de reis een van de duizend
Rapunzels uit voor den tuin, en een mooie Sleutelbloempol, een rijkbloemige Salomonszegel en een
Boschwederik; daarmede was de bus net gevuld; we
bleven nog een poos in den koepel zitten kijken naar het
schuimen en kringelen van het water in den molenvijver, naar 't wentelen der schepraderenen 't sjouwen met meelzakken over een dunne plank, terwijl
boven ons hoofd tegen 't dak van den koepel een
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winterkoninkje aan zijn nestje werkte en koninginnepages om ons heen fladderden.
Maar dit was ook het laatste mooie en droge
oogenblik van dien merkwaardigen Zaterdag vóór
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bloeien is ook iets, wat een West-Nederlander niet
eiken dag overkomt.
Ik had er nooit een in 't wild gezien, alleen een
uitgebloeid exemplaar in een bloempot, dat een
vriendelijk lezer mij uit Eext had toegezonden;
dus de tocht moest gedaan worden en wij hebben
er pleizier van gehad.
Op een half uur afstand van het dorp ligt een
woeste natte heide met begroeide wallen, boschjes,
grint en leemputten, veenpoelen en andere aantrekkelijkheden voor een vriend van wilde natuur. En
op een van de walletjes stonden ze onder de hulst-,
eiken- en hazelaarstruiken, de prachtige witte
bloempjes, bij tientallen.
Er waren er bij, die in alles de heilige zeven
eerden, in de stengelbladeren, den kelk, de bloem-

Gevel van een huis te Denekamp (over 't Logement).

Pinksteren; 't begon te mot-regenen, met een stortbui
voor de variatie, om het half uur zoowat.
Doornat en vrij koud kwamen we in 't logement
terug en daar wachtten wij //een droge bui* af,

De Zevenster (Trientalis).

De zes boomkikkers wachtend op hun avondmaal.

om eventjes naar het Trientalis-hoekje te wippen,
Bernink's trots en glorie. Wie wel eens bij winden regen weer door een lage, natte heide gewandeld
heeft, weet wat dit zeggen wil; maar een Trientalis,
zóó'n mooi zevensterretje, in de natuur te zien

kroon en de meeldraden, alles zeven aan zeven.
Oudtijds zou zoo'n vondst de kosten van de heele
reis hebben goedgemaakt, men hield het voor 't
eenig kruid, dat tegen den dood kon helpen. In een
van Grillparzers drama's is de oude sage van de
Zevenster verwerkt. Een oude koning van Bohemen
lag op sterven, zijn vijanden wachtten met ongeduld op 't einde. Zijn dood zou ellende brengen
over 't land en over zijn eenige dochter, die voor
't sterfbed geknield lag te weenen. Toen verscheen
haar een Engel, die haar een schitterend wit bloempje
toonde met zeven blaadjes en zeven draadjes, en
haar zeide: „zoek in het dal Budesch naar dit
bloempje en uw vader zal genezen."
Hoe de Zevenster, Trientalis europaea, aan zijn
wetenschappelijken naam Trientalis is gekomen,
schijnt niet met zekerheid te zeggen. De een verklaart het, door de Romeinsche maat triental, dat
een derde-voet beteekent, de plant krijgt werkelijk
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ongeveer die hoogte. Een ander leidt Trientalis af
van Trinitas (Drieëenheid), de bloem bloeit ten tijde
van het Trinitatis'-feest.
Met een polletje Zevenster beladen, wilden we
terug, maar nu begon het zoo hevig te gieten, dat
we zoo snel we konden in een schop (schuur of
werkplaats) vluchtten, die in de nabijheid stond;
we waren ingeregend en hadden al den tijd een
paar staartmeezen te bestudeeren, die in een ouden
krommen pijnboom nestelden. In de schop lagen
een verzameling spinnewielen, die gerepareerd
moesten worden; ook al iets, dat men tegenwoordig
niet eiken dag onder de oogen krijgt.
Bijna droog; er maar weer door, en meteen den
terugtocht aanvaard, om tijdig te Oldenzaal den

NATUUR.
trein te pakken. In 't beukenbosch aan den Dintel
moesten wij weer een half uur schuilen tegen een
wolkbreuk. Wat kwam mijn parapluie ons te pas.
Toch zou de slot-herinnering van de Denekampsche
Pinksterreis nog aangenaam worden; een rijtuig
kwam ons achterop, de eigenaar noodigde ons, in
te stappen, wat wij natuurlijk deden; en zoo
kwamen wij wel door en door nat en van onder
tot boven bespat, maar lekker uitgerust en vol
blijde herinneringen aan 't station, waar wij met een
tot weerziens afscheid namen van onzen vriendelij ken gids door den prachtigen Oosthoek van
Twente.
E. HEIUANS.

UIT VENLOO'S OMSTREKEN.
't Is een mooie, zonnige lentedag, al is 't nog
zéér vroeg in 't voorjaar (2 Maart). Volgens den
kalender zou ik ook nog niet over voorjaar mogen
spreken, en werkelijk, eergisteren was 't nog winter.
Vandaag evenwel niet meer. In 't laatst van Februari
en 't begin van Maart heeft men twee soorten van
mooie dagen en wel winter- en lentedagen, waartusschen men 't onderscheid kan voelen, zien,
hooren en . . . . ruiken !
Ruiken l? Gerust, tenminste ik ruik het. Ga eens
met je neus dicht bij den grond, op die twee soorten
van mooie dagen, en haal eens ferm op. Ruik je
nu geen verschil ? Als 't vriest, heeft de bodem
bijna geen wgeur," wanneer daarentegen 't zonnetje
or op geschenen heeft, ruik ik, dat er nieuw leven
in zit. Want zoo'n aardlucht op 2 Maart is alweer
héél wat anders, dan 't luchtje, dat je in den zomer
of in October kunt waarnemen.
Enfin, dat is maar een bijzaak. Dus /,revenons è,
nos moutons," in dit geval naar dien mooien 2en
Maart. De wind is nog schraal, en oppervlakkig is
.er nog niet veel van 't nieuwe leven waar te
nemen. Maar ga met me mee en ik zal 't laten zien.
Voorbij //de bovenste molen" gaan we 't spoor
over en slaan rechts af. 't Is een gewoon zandpaadje,
met links en rechts wat hakhout. Hier moeten we
ook niet zijn, maar we moeten door de rechtsche
rij kreupelhout heen, en komen dan, van een helling
afklauterend, in een smalle strook weiland, die aan
alle kanten door heuvels omringd is.
Dwars door de heele reep weiland loopt een sloot
en die sloot moet ons nu maar verder den weg wijzen.
't Is geen gewone kikkersloot, dat ziet ge wel, en
om die te zien, had ik je ook niet meegenomen
hierheen. Er staat lang geen halve meter water in

en dat water is helder en frisch, om 't zóó op te
drinken. De bodem van 't watertje bestaat ook niet
uit modder, waaruit vieze gasbellen opstijgen, maar
uit grof, lichtgrijs zand. Wanneer je nu nog opmerkt, dat 't water stroomt, dan zal 't denkbeeld
wel opkomen, dat we hier eigenlijk een kleine beek
voor ons hebben. Nu, zoo is 't ook. En nu stroomopwaarts.
Wat een heerlijke, frisch groene planten groeien
daar onder water, niet waar? In de verte lijkt 't
een bosch waterpest, maar 't ziet er toch frisscher,
vroolijker uit, zou ik zeggen.
Nu visch maar eens wat op! Kent ge die plant ?
Vermoedelijk niet, want ze is niet algemeen, 't Is
't bronmos (Fontinalis Antipyretica) en wanneer ge
goed zoekt, ziet ge misschien óók de vruchten (van
verleden jaar trouwens). Maar kijk goed, want die
vruchten hebben geen steel en zitten op kleine zijtakjes half verscholen tusschen bladeren.
Zoo, gooi nu maar weer weg en spoel die paar
kleine bloedzuigers en die waterpissebed van je
hand, die met de Fontinalis-raassa zijn achtergebleven.
't Gras langs den oever is nog tamelijk dor, maar
zooveel te aardiger steken daartegen een paar sneeuwklokjes af, én hier en daar een madeliefje. Ook zien
we al een enkele paardenbloem, die 't er maar op
gewaagd heeft, om open te gaan, maar zich stijf
tegen den grond aandrukt, om zoo weinig mogelijk
last van wind en nachtvorst te hebben. Nu, hier
staat hij goed, want de zon schijnt lekker en de
kikvorsch en, die we opschrikken, komen dan ook,
na even in 't water geplompt te zijn, weer gauw
naar hun plekje terug.
Maar we zijn nu zoo pratende doorgeloopen, en
in dien tijd is 't beekje van gedaante veranderd.

