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D w a r s over de Ve luwe. 
De Terugtocht. 

{Vervolg en slot van biz. 2G1). 

In het Zuiden, dus links van ons, wijken de 
bosschen meer en meer terug, doch komen verderop 
in den vorm van een halve maan weer naderbij. 
't Is juist, alsof zij de zwakke bodemverhefflng recht 
voor ons uit vermijden, en er zich omheen buigen. 

Toen we den bult dan ook over waren, liep onze 
richting, die ik steeds op 110° aanhield, dwars door 
de meest naar voren tredende dennengroepen heen. 
Daarheen begaven we ons opnieuw. 

Plotseling vliegen twee donkerkleurige vogels 
ter grootte van een kip met groot geraas in schuine 
richting uit de hooge calluna's voor ons uit, blijven 
laag bij den grond en strijken een mijl verder in 
een boschje neer. 

De korte, snelle vleugelslag, die een snorrend 
geluid maakte, en de lage vlucht verrieden hun 
hoenderachtige afkomst. 

Het waren korhoenders (Tetrao tetrix) die, opge
schrikt door onze nadering, misschien hun nest 
verlieten; doch dit laatste bleek niet zoo te zijn, 
want, niets dat op een nest geleek, kwam ons voor 
de voeten. 

Natuurlijk gaf zoo'n kleine ontmoeting weer stof 
tot discours en vast waren we in de overtuiging, 

dat in deze eenzame, verlaten natuur meer van 
dat goedje moest zitten. Tot nog toe hadden we 
bitter weinig van de dierenwereld te zien gekregen 
geen vogel, geen haas, niets had zich vertoond sinds 
ons vertrek van de boerderij en dat was toch al 
een heel poosje geleden. 

"Waar zou men een betere schuilplaats voor wild 
kunnen verwachten dan op die duizenden hectaren 
woesten grond, en toch bleek het wild een andere 
meening toegedaan. 

Een kwartiertje bleven we nog tusschen het laag 
naaldhout doormarcheeren, toen begon de donkere, 
kniehooge bezemvlakte weer veld te winnen en was 
het voorgoed met het opgaand hout gedaan. 

Eensklaps uit ik een kreet van verrassing! Bijna 
had ik den voet op acht netjes gerangschikte, room-
kleurige, bruingestippelde eieren gezet, die in een 
primitief, radiaal gebouwd, schotelvormig nest in de 
hooge calluna's verscholen lagen. Werkelijk was 
het dan toch een korhoendernest. Wij gingen er 
in een kringetje omheen staan en namen de eieren 
voorzichtig in de handen, om ze te bezien en te 
overleggen, wat er mede te doen. 

Na lang over en weer praten kwam het daar op 
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neer, dat we het geheele zaakje precies zoo zouden 
laten liggen, als we 't gevonden hadden. Medenemen 
was een onbegonnen werk, want zulk een breekbare 
bagage was, met het oog op onze volgepropte ransels 
en den lastigen weg, beter in de struikhei op haar 
plaats. 

Toch speet 't mij geweldig, want gaarne had ik 
het geheele nest met de acht eieren er in naar 
Artis willen brengen, doch in de gegeven omstandig
heden geloof ik eerder, dat het Genootschap slechts 
struif met eierschalen in plaats van een gaaf kor
hoendernest zou gekregen hebben. 

Wij legden de eieren dus weer in goede orde 

heel ander landschap. De nijvere menschenhand 
was daar weer aan het werk der vernieling geweest, 
doch de woeste grond zat ons nog te versch in 
't geheugen, om ons over die mishandeling der 
natuur boos te maken. 

We dalen achter elkander de mulle helling af en 
zakken tot over de enkels in het wegschuivend 
heidezand. 

Een laatsten blik naar dien hooggelegen eenzamen 
heidegrond en we wandelen het half duistere, 
tamelijk woeste naaldbosch over een voetpad binnen. 

Oude, gekromde pijnboomen met grove, rood
achtige en grijze schors, dichte, verwarde kronen 

Plotseling vliegen twoo donkerkleurige vogols ter grootte van een kip (Korhoonders) 
uit de hooge struikhei voor ons op. 

tegen elkander en wie'pen nog een laatsten blik op 
dat aardig, ongewoon tafereeltje. 

Het is nu juist halftwee; we begeven ons 
weer op marsch en het eentonig geruisch der 
heidestruiken vangt weer aan. 

Onder een nieuwe pijp tabak, korhoender- en 
eiergesprekken leggen we nog een paar duizend 
meter in die eenzame omgeving af, verlangend om 
nog een kleine ontmoeting tegen 't lijf te loopen, 
doch dat werd niet verwezenlijkt. 

Vijf minuten vóór tweeën staan we plotseling op 
den rand van een steile glooiing, het andere eind 
van onze hooge heide dus, die bij de boerderij 
aanving. 

Dichte dennebosschen met vele kronkelpaden, 
omgehouwen stammen en stapels eiken hakhout 
liggen aan onze voeten en vormen opeens een ge

en grillige doode takken, stonden ordeloos door 
elkander gestrooid. 

Geen zweem van regelmaat kwelde den blik; van 
daar dat de omgehouwen stammen en hoopen hak
hout niet zoo direct storend op het tafereel werkten. 

Een uithoek van dat bosch lag in onzen koers. 
Spoedig waren we er dan ook doorgewandeld, 
vruchteloos zoekend naar een geschiKt motief voor 
een opname, want eerstens was het er te duister 
en tweedens kon ik geene distantie nemen, zonder 
hinderpalen voor de lens te krijgen. Daar kwam 
dus niets van, en van schetsen evenmin. 

Toch bevreemdde 't mij, dat er geen mos-vegetatie 
en onderhout aanwezig was; slechts een bruin 
glimmend naaldkleed van het vorige jaar bedekte 
den golvenden bodem. 

We staken een treurig, geraseerd stuk grond over, 
waar eertijds zware dennen hun grillige stammen 
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en sombere kronen omhoog beurden, doch waar de 
bijl en zaag alles totaal vernietigd had. 

Slechts eikenstronken en afgezaagde stompen van 
stammen staken even boven den grond, waartusschen 
dan bovendien nog afgerukte eikentakken met hier 
en daar bundeltjes verdorde bladeren er aan het 
droefgeestig en akelig aanzien verhoogden. Haastig 
spoedden wij ons voort; gelukkig kwamen we snel 
uit die woestenij; en eene kleine klimpartij tegen 
een helling met dor, geelbruin eiken kreupelhout, 
dicht begroeid, bracht ons op eene hooger liggende, 
warm bruingroene heide, die in westelijke richting 
zacht glooiend 
oploopt en 
zich zonder 

verschiet 
scherp tegen 
de vale lucht 
afteekent. 

Wat zou 
daar nu weer 
achter liggen ? 

Onwillekeu
rig hield die 
vraag ons 

bezig, en in 
stilte dacht ik 
aan de zand
heuvels van 
twee jaar te
rug, die in 
die richting 
moesten lig
gen. De heide 
was merk
waardig effen; 
wel in haar 
geheel oploopend, doch totaal effen, zonder eenig 
hobbeltje of kuiltje. 

De struikjes — 't was al weer een calluna-heide — 
niet hooger dan een decimeter, waren om zoo te 
zeggen stijf opeen gepakt en zoo precies gelijk van 
lengte alsof een knipmachine er over gerold was. 
Nooit zag ik zoo'n volmaakt eenvormig, effen stuk 
heigrond in de natuur. Niet alleen wanneer men 
er in schuinsche richting overheen zag, maar zelfs 
van vlakbij gezien was die vegetatie zoo dicht, dat 
we zorgvuldig de gewassen uit elkander moesten 
warren, om den zandbodem zichtbaar te maken. 

We liepen dan ook feitelijk niet op den grond 
maar in letterlijken zin op de struiken, die zich 
oogenblikkelijk achter ons weer oprichtten. 

Een kwartiertje gingen we zoo voort en ik vond 
't eigenlijk jammer die prachtige vlakte zoo onbarm
hartig te vertrappen. 

Een mijner vrienden werd duizelig, waarop ik hem 

aanried, niet zoo naar den grond te kijken; want 
juist het streeperige van den tamelijk snel onder 
ons doorgaanden, volmaakt eenvormigen bodem, zon
der eenige afwisseling hoe gering ook, was daarvan 
de oorzaak. 

Tien minuten voor drieën hadden we het hoogste 
punt bereikt en een uitroep van verrassing ontglipte 
ons allen gelijktijdig. 

Ongeveer twee kilometer van ons af, staken de 
eerste blinkend witte zandduinen uit de zwartbruine 
heide omhoog, die van ons verheven punt af in 
hun geheel te overzien waren en zich tot bijna aan 

den gezicht
einder uit
strekten. 

Daar moes
ten we eens 
op ons gemak 
bij gaan zit
ten, want er 
was waarlijk 
genoeg op te 
merken. 

Direct de 
kaart en den 
kijker gegre
pen; nu kwam 
't er precies op 
aan te onder
zoeken, hoe 
we voor ons 

eindstation 
lagen. 

„Wat een 
frappant pano
rama alweer!" 

Zeker der
tig kilometer ver konden we in westelijke richting 
de blikken laten gaan. Een blauwachtig ver
schiet, waaruit enkele torenspitsen omhoog staken; 
daarvoor schitterend witte zandheuvels, die naar 
voren toe krachtiger van kleur werden en daar weer 
voor een scherp begrensde zwartbruine heide, die 
aan den voet der heuvels begon en zacht klimmend 
in ons hoog gelegen rustpunt eindigde, ziedaar in 
ruwe trekken de schilderij, die we aanschouwden. 

Wij bevonden ons vrij wat hooger dan de hoogste 
toppen dier zandduinen, want de horizon kwam nog 
een heel eind boven hun kruinen uitkijken. 

Eensklaps krijg ik de hooge en steile afgeknotte 
spits van Barneveld in 'toog; recht, spatrecht voor 
ons uit, reikte zij even boven den horizon, want 
het torentje zelf is lang geen Goliath in zijn soort; 
doch duidelijk, zeer kenbaar zelfs, stond hij daar 
trouw op ons te wachten in zijn blauwachtig wazige 
omgeving. 

^'iififfiii ^"• • - .«^«^^S»' aK,i Ü^t 

„Ongeveer twee kilometer van ons af staken de blinkend witte zandduinen 
uit de zwart-bmine heide omhoog." 

Lunteren. Barneveld. Amersfoort. 
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Dat was nu nog eens netjes geloopen, om over 
zoo'n lengte precies voor 't doel uit te komen; we 
prezen dan ook bij beurten zoo'n handig, onmisbaar 
zakkompas en hoopten in de zandheuvels niet minder 
fortuinlijk te zijn. De honderd meter hooge Lieve-
Vrouwentoren van Amersfoort, circa twintig kilo
meter ver weg, liet ons niet lang in 't onzekere, 
doch met die kleintjes hadden we meer moeite. 

Lunteren o. a. kwam net eventjes boven den 
horizon uit en werd eerst later opgemerkt, terwijl 
Voorthuizen in 't geheel niet te vinden was. 

Doch aan onzen afgeknotten kegel hadden we 
genoeg, waarom we dan ook verdere onderzoekingen 
aan den gezichteinder staakten. 

Toen die topografische waarnemingen afgeloopen 
waren, bleven we nog een poosje van dat boeiend 
panorama genieten, want het kostte ons werkelijk 
moeite, de oogen van die blinkende zandduinen, 
waar we dwars doorheen moesten, af te houden. 

Hun grootste lengte meten zij van noord naar 
zuid, doch de breedte, die ik nimmer afgelegd had, 
bleek ook al niet gering te zijn. Aan den voet van 
dat heuvellandschap, in de bruin-violet kleurige, 
donkere heide, schitterde een groote plas, die al 
direct mijn aandacht getrokken had en waarheen 
ik voorstelde te gaan, alvorens de heuvels in te 
trekken. 

Hoewel hij veel noordelijker lag, dan onze koers 
aanwees, dwong de aanblik van die schitterende 
waterstreep ons toch onweerstaanbaar tot het maken 
van een zijlijntje op onze route. Zoo gezegd, zoo 
gedaan. 

De ransels worden weer aangegespt, de slokken 
ter hand genomen, een pypje gestopt en, zacht 
dalende, slaan we door korte dichtopeengepakte 
heidestruiken de richting naar den plas in. 

Onze oude koers van 110° kreeg voorgoed zijn 
„congé en de nieuwe zou aan de plas vastgesteld 
worden. 

Herhaaldelijk vlogen ons kleine witte, zwart 
gestippelde, vlindertjes voor de voeten weg, die zich 
des daags in de heidestruiken verscholen houden. 

Ook zagen we dikwijls de bruin-gele heidespinner, 
Bombyx Quercus, onbewegelijk op de takken der 
Calluna's zitten, doch 't medenemen was de moeite 
niet waard, daarvoor is het een te algemeen insect 
dat wel dichter bij huis te krijgen is. 

Naarmate we daalden werd het loopen bezwaar
lijker; de bodem ongelijker en de struiken hooger. 

Onze plas dook tot mijn verbazing hoe langer 
hoe meer weg, en een kwartier later zagen we hem 
heelemaal niet meer. Het bleek dan ook dat zich 
een kleine rug tusschen ons en het water begon 
te verheffen, die we van boven af natuurlijk niet 
hadden kunnen zien. We marcheerden op den gis 
achter elkander en waren al zoo ver gevorderd, dat 

de heuvels tegen de lucht afstaken. Eensklaps 
schreeuwt de voorlooper ons een waarschuwing 
toe en zakt tot over de enkels in 't water; direct 
houden we halt en kijken goed rond. 

Overal verraderlijke poeltjes om ons heen, die 
naarmate we vorderden, talrijker werden. 

Bleeke grassen begonnen zich tusschen de heide 
te mengen; veenmossen vormden verscholen weeke 
bedden en op sommige plaatsen sijpelde de bodem 
zoo bedenkelijk onder onze voeten, dat we aan 
tetugkeeren begonnen te denken. Ook hier bewezen 
mijn wandelschoenen goede diensten, want een mijner 
vrienden had reeds doornatte kousen gehaald. 

Gelukkig kwam ons weer een klein ruggetje in 
den weg en dat was natuurlijk droog. 

Veiligheidshalve hielden wij maar sterk op de 
heuvels aan, waardoor ik mij wel is waar de 
bewuste plas zag ontglippen, maar liever dat, dan 
door een moeras te baggeren. 

We kregen weer drogen grond, doch tevens weer 
hooge, zware struiken, die ons nu toch werkelijk 
begonnen af te matten. 

Eensklaps blinkt ons aan den voet der eerste 
heuvels een streep water tegen, die een takje van den 
groeten plas bleek te zijn. Nog een vijftig meter 
door die taaie bezems geworsteld en dan een welver
diende rust op het smetteloos blank duinzand genieten, 
dat was dus nog zoo onbillijk niet. 

Toch zakte ik nog even in een konijnenhol of zoo 
iets, terwijl een mijner vrienden zijn schoenzool op 
een verraderlijken ouden tak openspleet, die er als 
een wig in drong. Half vier precies lieten we ons 
op de blanke, efïene gladgewaaide helling van het 
eerste duin, vlak bij een verward dooreengegroeid 
bed van kruipende wilg, met een zeker welbehagen 
neervallen. 

De blinkend geelwitte zandkleur rondom ons 
werkte pijnlijk op de oogen, iets, waarvan we alle 
drie geweldig last hadden, en merkwaardig was dan 
ook de plotselinge en sterke tegenstelling der 
zwart-bruine heide en het schitterend geelwit zand. 

De plas vormde als het ware eene natuurlijke 
scheiding, doch verderop, waar geen spoor van water 
te bekennen was, bleek de overgang van heide 
in duinen al even scherp en zelfs zoo, dat ik aar
zelde van de schets eene illustratie te maken, uit 
vrees van beschuldigd te worden van overdrijving. 

De geheele omgeving kaatste om zoo te zeggen 
het daglicht in verschillende richtingen terug, waar
door ik een indruk kreeg, die niet sterker verkre
gen wordt, wanneer men zich uit een zeer donkere 
kamer eensklaps op een helder verlichte straat begeeft. 

Tegen half vijf breken we op; door een nauwe 
keel tusschen twee smetteloos reine, gladgewaaide 
en zacht afgeronde kale zandhellingen treden we 
het heuvellandschap binnen. 
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Nauwelijks waren we dien nauwen doorgang ge
passeerd of een blanke, kale, dun met helm bewassen 
heuvel betwistte ons den doortocht. 

Direct werd hij met een aanloopje genomen, want 
het was een natuurlijk observatorium, dat den omtrek 
vrijwel domineerde. 

Op den top hijgend aangekomen, werd in de eerste 
oogenblikken geen woord gewisseld, want ieder van 

Werkelijk was 't een vreemd, uitheemsch land
schap, mag ik wel zeggen, dat zich daar mijlen ver 
uitbreidde. Onafzienbaar, kaal, woest en verlaten 
lagen die witte dooreengestrooide, hooge en lage, 
grillig gevormde zandruggen en heuvels voor ons. 

't Was er doodstil, niets bewoog; want niets kon 
er bewegen, of 't moest de schrale helmvegetatie 
zijn, waarop we zaten. 

Zandstuivingen op de Veluwe. 

ons scheen eenige oogenblikken noodig te hebben, 
om dat zeldzaam tafereel te snappen. 

Toen kwamen de uitingen van verbazing en be
wondering achtereenvolgens los. 

Weer gingen we er bij zitten ; een hebbelijkheid, die 
we ons meer en meer aangewend hadden, doch die 
op zoo'n zware thuisreis dan ook wel te vergeven is. 

Is dat nu Nederland? 
Is dat nu het gecultiveerde, dichtbewoonde Neder

land, waar op vele punten de menschen drie en 
vier hoog boven elkander leven ? 

Onwillekeurig hielden ons die vragen bezig en 
toch was 't zoo, toch waren we in op één na het 
dichtst bevolkte land van Europa en hadden daar 
slechts een stukje van de groote onbewoonde plek
ken voor ons, die ons vaderland nog kan aanwijzen. 

Boomen of struiken ontbraken, zoover we zien 
konden, alleen verstrooide heikorsten op de hel
lingen, als met zwartachtige stippen en plekken 
besprenkeld, verhoogden nog het krachtig effect van 
licht en donker. 

De mat grijswitte zandbodem was merkwaardig 
vlak, wel met ribbels en golfjes door gierende 
stormen en wervelwinden opgewaaid, maar overigens 
zonder diepe valleien of pannen, zooals men in de 
zeeduinen aantreft. Het waren dan ook precies 
heuvels en ruggen die op één uitgestrekte zandvlakte 
waren opgeworpen. In het noorden, westen en 
zuiden heuvels, en ruggen met ruggen en heuvels, 
doch achter ons de zwarte heide vanwaar we kwamen. 

Dat waren de echte zandstuivingen op de grind-
gronden der Veluwe, die men met den trein van 



286 D E L E V E N D E N A T U U R . 

Amersfoort naar Apeldoorn ook voor een deel door
snijdt. We bepalen koers, dalen af in de vlakte en 
begeven ons dieper in die vreemde zandwereld. 

Torens hadden we op den top niet meer gezien, 
maar we vertrouwden, dat we nog wel in hun richting 
zouden zijn, al benamen de duinen in de verte ons 
nu elk doorzicht. Terwijl we onhoorbaar over het 
onbetreden, glad gewaaid, witachtig fijn zand voort-
wandelden, bleven de op- en aanmerkingen niet 
lang uit; en toen we er vergelijkingen bij gingen 
halen, aarzelde ik niet, Noord-Afrikaansche zand-
woestijnen, waarvan ik veel gelezen en afbeeldingen 
gezien had, als tegenhangers te noemen. 

Ongetwijfeld zat in dat landschap net zoo min 
een Hollandsch karakter als in een wolkeloozen 
hemel met een stralende zon, die we toch ook wel 
eens een enkelen keer te genieten krijgen. 

We wandelen in een rechte lijn op een vooruit 
aangewezen punt aan; kleine voethooge bulten, 
glad gepolijst door weer en wind, komen ons van 
tijd tot tijd voor de voeten, doch overigens kunnen 
we wel een kwartier lang over een natuurlijk door 
ringheuvels ingesloten vlak terrein ongestoord door
marcheeren. 

Het loopen ging buitengewoon goed, want de 
bodem was vast en met grint gemengd. 

Toen de vlakte overgestoken was, baanden we ons 
een weg over ruggen en geïsoleerde zandbergjes, 
dun met heidepolletjes en stijve, hier en daar in 
bundeltjes vereenigde grassen bewassen en kregen 
zoowaar boomgroei. 

Een vrijstaand hoog eiland, beter kan ik 't niet 
uitdrukken, verhief zich recht voor ons uit als een 
begroeide oase tot circa 5 a 6 meter boven de zandzee. 
Somber, zwart, toekende die begroeide klomp zich af 
tegen de schrille omgeving; we wandelden er kalmpjes 
om heen en bekeken hem op ons gemak van alle 
kanten. 

En dat was wel de moeite waard. 
Gekromde dennen, met roestkleurigen stam en 

zwartgroene paraplu-vormige kronen hadden het 
hoogste punt in bezit genomen. Terrasgewijs daarom
heen lagere struiken, hooge calluna's en korst
mossen, die vooruitspringende zoden vormden. 

Alles zwaar van kleur en scherp van omtrek, 
tegen dien helderen achtergrond zich afteekenend. 

Het frappeerde ons zoo, dat er direct aanstalten 
voor eene opname gemaakt werden, doch bij nader 
overleg bleek het verstandiger, de platen voor nog 
eenige kiekjes te bewaren, die meer een karakter
beeld van de zandstuivingen op de Veluwe gaven, 
dan dat verdwaald brokje plantenwereld. 

We lieten het eiland dus achter ons en spoedden 
ons weer over die vlakke maar hobbelige zandzee 
voorwaarts. Iets verder deed ik dan toch eene 
opname, die voor D. L. N. bestemd werd. 

Ik stuurde mijn beide vrienden naar een ver
wijderden heuvelrug om als maatstaf te dienen en 
fotografeerde van een drie voet hoog bultje af, waar 
ik eenige spichtige grassen zorgvuldig uittrok, de 
omgeving. 

Twintig minuten later waren we eensklaps de dui
nen uit en stonden voor een vlakke stoppelige, 
bruine heide die een langgerekte gedaante van 
noord naar zuid vertoonde; doch aan den overkant 
begonnen de zandstuivingen weer opnieuw. 

Half vijf zaten we er weer midden tusschen, doch 
de terreinsgesteldheid was veranderd. 

De vlakke bodem was verdwenen, zoodat de heuvels 
meer in elkander overgingen en een aaneengesloten 
ensemble van hoog en laag vormden, dat meer aan 
de zeeduinen deed denken. 

Ook werden de toppen hooger; Salix repens begon 
zich hier en daar te vertoonen, terwijl heidestruiken 
zich er mede plaatsjes hadden veroverd. De zon 
breekt bedeesd door een matten sluier, doch blijft 
niettemin ternauwernood zichtbaar. Te vijf uur 
nemen we rust; we strekken ons uit en merken dat 
we vermoeid zijn. Ik fotografeerde nog een typisch 
tafereel; doch dat mislukte, doordat het toestel 
verschoof. 

't Was doodstil om ons heen; de natuur was geheel 
in rust naar het scheen; geen windje bewoog de 
luchtlagen. 

Geen dier, hoe klein ook, hadden we op die geheele 
wandeling gezien; vogels waren er niet, zoomin als 
zoogdieren; insecten misschien wel, maar zeker niet 
boven den grond. 

Kwart over vijven braken we op; de heuvels 
worden meer begroeid, hooger en steiler, waardoor 
diepe kommen en kuilen ontstaan, die ons terdege 
vermoeiden. 

Onder het loopen sneed ik bloeiende wilgentakjes, 
die met hun gele en roode borstelige katjes tot 
inzamelen dwongen. 

Mijn beide reismakkers waren blijkbaar een weinig 
onder den indruk van den langen marsch, want ik 
hoorde hen mopperen over hooge heuvels en diepe 
kuilen, waar geen eind aan kwam en zand dat onder 
de voeten wegzakte. 

't Zag er trouwens niet naar uit, dat we vooreerst 
verandering zouden krijgen, doch ziende, dat de moed 
een weinig was gezakt, besloot ik den koers iets te 
wijzigen om eene meer vlakke omgeving te zoeken. 
We hielden dus. een weinig meer zuidelijk aan, 
waardoor de hoogste verheffingen mis geloopen 
werden. Niettemin werd het landschap aanhoudend 
mooier; het zand vertoonde zich minder en heide
struiken sloten zich meer en meer tot een donker
bruin geheel aaneen. 

De blinkend witte heuvelklingen beurden zich ter 
rechterhand schril en grillig omhoog en wee den 
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v/andelaar, die onder een hooge zomertemperatuur 
het mulle zand en de smoorheete kuilen tracht te 
trotseeren. 

Mijn knapzak, onvoldoende bij het begin geprovian
deerd, was in een plantenkoker veranderd, want 
rondom ons nam de vegetatie voortdurend in ver
scheidenheid toe. 

Slangvormige wolfsklauwen vertoonden zich tus
schen de Empetrums, Erica's en Calluna's, maar 
vooral de bloeiende wilgen, deden mij herhaaldelijk 
stilhouden. 

Mijn tochtgenooten spoorden mij van tijd tot tijd 
aan, wat haast te maken en begonnen aan onze 
goede richting te twijfelen. 

We verlaten de heuvels meer en meer en spoeden 
ons over een minder geaccidenteerd terrein recht 
op een ver verwijderd bosch aan, dat eensklaps over 
een bult zichtbaar wordt. 

Onze torens zijn we kwijt; het kompas wordt 
opnieuw geraadpleegd en langs het bosch over een 
onafzienbare, kort bruine heide, waar de zand
stuivingen en woeste gronden ten einde zijn, gaan we 
verder. De goede stemming keert terug, doch een 
geweldige honger komt er langzamerhand bij. 

Jammer dat we ons zoo slecht geproviandeerd 
hadden, want vooreerst zou er nog wel niets te 
krijgen zijn; doch dat behoort ook al tot de avonturen 
op lange tochten. Water begint zich weer te ver
toonen in den vorm van drassige plekken, die door 
roode en oranje boorden van polytrichum-mossen 
en drosera's op een afstand reeds te herkennen waren. 

Hier en daar vertoonden zich sporen van akker
bouw en heel in de verte teekenden zich verstrooide 
daken, van stulpen of schaapskooien tegen de met 
dampen bezwangerde lucht af. 

De heide werd kaal en slikkerig; een lichte nevel 
kwam uit het westen opzetten, die het verschiet 
langzamerhand verzwolg en het ons onmogelijk 
maakte ons te orienteeren. 

Met haar talrijke oogen zat ze daar te kijken 
tusschen het onderhout, begeerig om te zijn aan 
den anderen kant van den weg. 

Doch het was er een vrij drukke passage en een 
trap van dier of mensch zou haar het leven kosten. 
Even snel overloopen? Neen, 't zou niet gaan, dat 
begreep ze wel, al was ze maar een spin. Toch 
moest en zou ze den overkant bereiken, dit denk
beeld had zich nu eenmaal onverzettelijk in haar 
spinnenhoofd vastgezet en fluks kroop ze tegen een 

Eindelijk stuitten we in schuinsche richting op 
een traag stroomende beek, wier oevers als met 
millioenen roode, fijne spelden omzoomd schenen, 
de vruchtstengeltjes van haarmossen. 

We volgden haar, aangezien zij zich in de goede 
richting voortslingerde en denkelijk de Barneveldsche 
beek moest zijn. 

Een vastgetreden voetpad liep langs den oever, 
waarop we snel vooruitkwamen, doch de omgeving 
werd er lang niet mooier op. 

Het landschap nam een meer gecultiveerd karakter 
aan en 't duurde niet lang of opgaand hout en bouw
land omringde ons aan alle kanten. Bramen, varens, 
eikenhout en breedbladige grassen vervingen de 
drosera's en polytrichums op den oever, terwijl de 
in het geboomte verscholen boerderijen, waarlangs 
de beek steeds haar loop vervolgde, talrijker werden. 

Voor het eerst kwamen we ook weer menschen 
tegen, doch van Barneveld of het station was nog 
maar steeds niets te zien. 

Te half acht vonden we een weg, die in noordelijke 
richting naar het station voert, maar die ons tevens 
deed inzien, dat we op het laatste traject aan het 
knoeien geweest waren. 

Hadden we de heuvels ten einde gewandeld dan 
waren we stellig niet zooveel zuidelijk van ons 
doelwit aangeland, doch het was weer gauw goed 
te maken ; en het weggetje bracht ons dan ook tegen 
acht uur zeer vermoeid aan het station Barneveld-
Voorthuizen. 

De geheele tocht was naar wensch volbracht en 
kreeg dan ook een waardige plaats in de reeks van 
wandeltochten, in Nederland gemaakt; vooral omdat 
ik weer terdege ondervonden had, dat ons vaderland 
nog interesssante en boeiende natuurtafereelen genoeg 
kan aanwijzen, die men zoo vaak uitsluitend in het 
buitenland meent te moeten zoeken. 

M. A. KOEKKOEK. 

eik op. Hooger en hooger klauterde ze, tot ze bij 
den top genaderd was. Daar ging ze over op een 
der takken, die met zijn uiterst eind haar midden 
boven den weg bracht. 

Toen ik aan kwam wandelen, was ze, hangende 
boven den weg, zoover afgezakt, dat ik het levende 
schietlood onwillens bijna medegevoerd had. 

Roerloos stil hing ze daar. Ik blijf bij haar staan. 
Na een poosje wachtens komt er beweging in. Ze 
daalt en daalt tot ze op den grond terecht komt, 
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