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reeds genoeg te doen om telkens weer boven 't zand
uit te groeien. De lengte van den stengel in 't zand
bedraagt dan ook van 1|— 3 d.M.
Aan den rand van de Polytrichum-schollen groeien
de grijze, stekelige Nardus en de iets minder stijve
Corynephorus, twee echte zandgrassen. De eerstgenoemde raakt soms los en de uitgedroogde pollen
huppelen door de wind voortgezweept, over de zandvlakte. Iets dergelijks neemt men wel meer waar.
Enkele heuvels zijn zóó verstoven, dat een vrijstaand, cylindervormig stuk is overgebleven. Dat
maakt ook een vreemde indruk. Op den top dier
cylinder-duinen groeien bijna steeds kruipwilgen, en
juist die wilgen hebben hun ondergrond voor verstuiving gered. De kruipwilg, Salix repens, vertoont
hier den echten zandvorm, grijs met vrij groote grijze
of grijsgroene bladeren, en dus niet de lichtgroene,
in 't voorjaar rijk bloeiende vorm der meer vochtige
heidevelden. Veel zeldzamer is, tenminste nabij het
centrum der verstuiving, de Zandzegge, Carex arenaria,
met zijn lange, rechte uilloopers waaruit nieuwe
planten opstijgen, als soldaten in 't gelid geschaard.
Op enkele plaatsen groeit Elymus arenarius, dat
helmachtige gras, met stijve, stekelige, bij droogte
opgerolde bladeren en met een lancetvormige gedrongen bloeiwijze. In andere verstuivingsgebieden,
bijv. op de Veluwe is die plant vrij gewoon, hier
groeit ze slechts op den top van een paar lage
heuvels, dicht bij de Centraalspoor.
Aan de Oostzijde der verstuiving, daar waar het
bosch nog stand houdt, zijn de heuvels hooger en
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groeien dennen en eiken, terwijl jeneverbessen bleien daar in hoekige grillige vormen uit 't zand oprijzen. Een merkwaardige plant is hier de berk.
Nog staan hier vrij talrijke, helwitte stammen, doch
eens was hier een vrij groot berkenbosch, wel is
waar niet uit oude boomen bestaande, doch vrij
zuiver, zonder onderhout en bijmengsels, 't Is gestikt in 't zand. Overblijfselen vindt men nog, min
of meer diep, hier en daar bloot gestoven, stukken
van wortels en stammen, dikkere en dunnere takken,
vermengd met repen schors en vruchtjes. De bewoners der heide hier in de buurt en de Soest erboeren hebben de meeste groote stammen weggehaald en als brandhout gebruikt, stukken stam
vindt men dan ook nu alleen onder 't zand. 't Is
een z.g. boomkerkhof.
En wanneer de mensch niet helpt, door planten,
die 't zand vasthouden aan te planten, of het
stuwende zand door geschikte middelen op te vangen,
dan sterven nog vele der nu aanwezige planten door
verstikking, ze worden levend begraven. Gelukkig
zal echter die hulp ook hier spoedig komen, en zal
door menschelijken invloed het zand hier als op zoo
vele andere plaatsen beteugeld worden. We verliezen dan wel een schilderachtig stukje natuur,
doch meteen een gevaarlijken vijand. En bij de
bestrijding daarvan zullen wij in de eerste plaats
de hulp der plantenwereld noodig hebben en wel
van helm, zandzegge en de taaie wilgen!
Amsterdam.
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welken roman is het ook al weer zoo fijn
gevoeld, zoo heerlijk weergegeven, dat gelukkige wederzien na jarenlange scheiding,
van de bloemen, waarbij zij was opgegroeid, — de
innige ontmoeting eener jonge vrouw in weedom
met de lievelingen der Natuur uit haar blijde jeugd,
die ze nu, in de diepe stilte van het bosch, zachtjes
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noemt, ze liefkoozend met haar namen, éen voor
éen, zooals een moeder haar kinderen streelt na
lange afwezigheid — en wier teeder samenzijn haar
thans oogenblikken schenkt van in lang niet gekende
gemoedsrust?
Of heeft nog geen onzer begaafde schrijvers zich
daaraan gewaagd? Ze zouden op onze dankbaarheid
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kunnen rekenen, want zoo gaarne zien we ons eigen
gevoel door kunstenaars vertolkt op een wijze, zoo-

NATUUR.
kinderen en die ons dierbaar zijn ook om de eerste
vriendschap, die wij er sloten met dier en plant.
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als we zelf het niet kunnen, en allen hebben we
toch wel een zekere voorliefde voor de hoekjes en
plekjes in de vrije natuur, waar we speelden als
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Oude bekenden weder te zien, geeft altijd genoegen,
— van bloemen niet 'het minst. Althans ik verlangde eens weer naar mijn drassig landje met zijn
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plompen en bloeiend blaasjeskruid, met zi]n suizend
riet van meer dan manslengte, zijn egelkolen als
rijksdaalders, zijn hooge wederikken en'zijn smetlooze kelken der witte winde in de wilgen, — die
mooie bloemen, die sommigen in onze schooljaren
schuwden als „spokebloemen."
Ja, bijgeloovig dat enkele jongens destijds waren!
De slanke zwanebloem noemden ze „tongerblom"
(d. i. donderbloem) en ze zouden zich wel wachten,
die bij onweer zelfs maar aan te raken. Dat was
bepaald hemeltergend, en als de godvergeten ongeloovige, die dit waagde, al niet op hetzelfde oogen-
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van een geheimzinnigen „dolwortel," waarvan een
afgesneden schijfje in het water geworpen uit pure
venijnigheid rondholde en aldus zijn vergif naar alle
kanten rondslingerde. Nooit ben ik er achter gekomen,
welke onschuldige wortelstok van zoo duivelsche
snoodheid verdacht werd.
Maar ik dwaal af. Ik wilde u brengen aan den
oever van het Tjeukemeer, een der groote waterplassen, die het Z.-Westen van Friesland maken
tot het waterrijkste gebied van ons land. Wie oog
heeft voor het vredig schoon dezer stille binnenwateren, kan zijn hart ophalen, door des Dinsdags

vinde.

blik door het hemelvuur werd geveld, dan kon hij
er staat op maken, dat de gerechtelijke wedervergelding voor het snood bedrijf hem eenmaal niet zou
ontgaan, zoomin als hem, die zich niet ontzag te
wijzen naar de bliksemende wolken.
Later heb ik mij wel eens afgevraagd, of de overeenkomst van vorm tusschen de zwanebloem en de '
bliksemafleiders op de boerenhuizingen misschien
aanleiding kan hebben gegeven tot het ontstaan
van dit wanbegrip, of dat het van zeer ouden tijd
dagteekent.
En bijna alles, wat in de sloot groeide, was vergiftig. Vooral dat spitse pijlkruid stond in kwaden
reuk. En dan hadden ze nog een vage voorstelling

van hier (Oosterzee) met het stoombootje het tochtje
mee te maken naar Sneek, de marktplaats. Dan
glijdt hij langs de lage landen door bijna de geheele
reeks van meren en meertjes, want pas heeft hij
het wijde bekken van het Tjeukemeer achter zich,
of vóór hem glinstert alweer het watervlak der
Groote Brikken, en dan doorsnijdt hij achtereenvolgens nog de Kleine Brikken, het Sloter- en het
Hegermeer. De Engelsche jachten, die elk jaar weder*
keeren naar deze provincie, bewijzen, dat dit eenvoudig natuurschoon zelfs vreemdelingen" lokt van
verre. Een Engelschman heeft dan ook een rijk
geïllustreerd boek geschreven over de Friesche meren.
Dat oude Tjeukemeer heeft ons in onze school-
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jaren al wat genoegen verschaft. Waar de smalle
zandstrook uit het Zuiden onzer gemeente zich vooi tzet door het meer, om zich aan te sluiten bij de
uitloopers van het Gaasterlandsche diluvium, bood
het de heerlijkste badplaats achter riet en wilgen,
met een geribden bodem van hard, zuiver zand.
En 's winters, als het dichtvroor bij stil weer, en
het lastige grondijs alzoo de rijbaan niet bedierf,
was geen ruimer en prettiger plaats voor ijsvermaak
denkbaar. Vaak hebben we dan, als eindelijk de
schaatsen moesten lesgebonden worden, nog een
poosje staan luisteren, als plotseling een doffe knal
gelijk een gedempt schot de stilte van den winteravond verbrak, het geluid langzaam wegrolde langs
de ondervlakte van het ijs tot aan den overkant
en zoo een halve minuut lang hoorbaar bleef als
de nagalm van een wegstervenden donderslag. Dan
scheurde het dikke ijs over de volle breedte in lange,
splinterende barsten. „Dooiweer ophanden!" profieteerde dan de eene baanveger. „Balken onder het
ijs!"" weerlegde de ander.
Nu ligt het meer op den bladstillen zomerdag
voor ons in volkomen rust als een staalblauwe
spiegel met strepen van blinkend zilver. Zuiver van
vorm geeft het de terugkaatsing van het roerlooze
riet en de biezen aan den oever, in donkerder tint.
Maar zie, even buigt het riet vol gratie, een zuchtje
siddert over de oppervlakte, die fijn zich rimpelt en

langzaam komen de schommelende spiraallijnen van
het verbroken spiegelbeeld weer tot rust.
Meer naar het midden strekt zich een sargasso uit
van Glanzend Fonteinkruid. Als jongens noemden
we het wier. De bloeiaren op hun dikke stelen zijn
duidelijk zichtbaar, de lange vlottende stengels zijn

veel dunner. Zoo kunnen ze zich ook beter op den
golfslag wiegen. Maar de aren moeten een fiinken
windstoot'kunnen verdragen.
Een der Friesche meren, de Fluessen, dankt aan
het dikke vlies (in 't Friesch = flues), waarmede

deze en andere waterplanten zijn oppervlakte bedekken, zelfs zijn naam.
Van de stormachtige dagen in het begin der
vacantie heeft het Fonteinkruid hier blijkbaar nog
al te lijden gehad. Als een onooglijke massa ligt het
hier aangespoeld, half verdroogd en verschrompeld,
vermengd met zwarte meermolm. Ook de fuiken en
netten hebben het zwaar te verantwoorden gehad.
Er valt heel wat aan te reinigen en te herstellen.
Daartoe staan ze te drogen in wind en zon.
De uiterste punt der kleine landspits, die hier
vooruitspringt, droog of verdronken al naar den
waterstand, is geheel naakt. Dan wagen zich eerst
de ronde blaadjes van Waternavel, de voorste van
een paar millimeters middellijn. Ongesteeld liggen
ze als groene munten gestrooid op den grauwen
grond. Een nietig draadje van Knoopig Vetmuur
tracht zich staande te houden, een platgedrukt
wortelrosetje van Waterpunge, haast onherkenbaar,
durft niet te bloeien. Wat verder glanst al een klein
bloempje van Egeigras en uit een nabijgelegen
• wilgenboschje, bijna onmiddellijk aan den waterkant, kruipen tot hier over den grond de bijna
lijnrechte, van 3 tot 4 M. lange stengels, tevergeefs
zoekend naar gelegenheid om te klimmen. Het
zilverschoon zendt zijn roode uitloopers langs het
zand. Tusschen het lage riet schuilt een enkele
dwergachtige Wederik naast een schrale Watereppe.
Daar achter wordt de plantengroei weliger. Een
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kantwerk, waarboven zich de volle blauwpaarse
breede, bloemrijke, grasvlakte, het geel op sommige
bloemtrossen buigen en klemt de Moeraslathyrus
plaatsen aangezet tot goud en oranje, het rood vermet haar gevleugelden stengel zich aan de onderste
hoogd met vegen van purper en paars, breidt zich
twijgen. Op den vochtig beschaduwden grond vervan hier uit tot den dijk. De bodem, deels zand,
dringen zich de groote, glinsterende, langgesteelde
deels veen, wordt landwaarts gaandeweg droger en
bladeren van Waternavel, in de nabijheid van
zoo vertoont de flora hier in klein bestek een
bloeiende
Gele Walerruit, Vijfvingerkruid en Roode
bonte verscheidenheid.
Hennepnetei. Daar hangen ook de zware, tot het
Hier steken hoog boven het gras uit de groote,
uiterst gezwollen, glanzende urnen van Iris en geurt
goudgele hoofdjes van de Moerasmelkdistel met zijn
de welriekende Moerasspiraea. Een reusachtige Bereglimmende bladen; wijkt weer het gras voor de
Groote Ratelaar,
klauw staat eenverheffen
zich
zaam.
boven het helHier wordt de
derrood der franbodem
droger.
jeachtige
KoeReeds vertoont
koeksbloem de
zich het viltige
bleekroode MoeFilago arvensis
rasandoorn en de
en een enkel
hoogergekleurde
heideplantje is
verdwaald naar
Kattestaart.
ons laagveengeNaast de lichtbied.
oranjeplekken
Een dicht molvan Moerasrollig kleed van
klaver,
aangeLangharig Hastreept met rood,
vikskruid dekt
stralen de fraaie
de helling van
hooggele
bloeden
dijk, op
men van Heelsommige plekblaadjes en de
ken rossig van
kleinere van het
bloeiende kleine
veel vertakte
Zuring.
WaterkruisHeelblaadjes.
Nu hebben we
kruid.
Dichte
de lage weilanden voor ons, waar het grazende vee
bedden van Watermunt, waaruit de grofgezaagde
in de verte zich vertoont als bonte vlekjes.
Wolfspoot met zijn regelmatigen bladstand opsteekt
Langs de kanten der Ringvaart zijn tot op grooten
en de vriendelijke blauwe bloempjes van het Glidkruid
afstand nog de bruine Oeverzuring en de kolven der
bij paartjes uitkijken, zenden hun sterke geuren op.
Lischdodden te onderscheiden.
Forsche Smeerwortels prijken in drieërlei kleur naast
de annbloemige hoofdjes van Waterduizendblad en
Amsterdam.
H. BOUMA.
de Waterbezie. Brunelle en de dichtineengedrongen
Gewone Oogentroost duiken op uit het lange gras,
Koolmees.
de bruingele Vorkenf tiert nog welig. Leeuwentand
Men maakt mij opmerkzaam, op de correspondentie,
groeit overal met bloemen en met grauwe kaarsjes,
gevoerd over het roepen van de koolmees. Ter nadere
vuil naast het witte, zijïge Wollegras.
toelichting diene, dat de koolmees het met andere vogels
gemeen heeft, een zekere weervoorspelster te zün: ze roept
Uit de enkele wilgenboschjes, hier onregelmatig
„spin dikke," in 't algemeen in den herfst, maar in 't bijzonder
opgeslagen, schieten hoog op het Leverkruid met
als er kou te verwachten is en men dikker spinnen, warmer
kleeren aantrekken moet; zoo, heeft men in den winter
een overvloed van bleekrose platte trossen en de
luwe, zoele dagen, en de koolmees roept, dan kan men er
goudgele Wederik. En overal tusschen het grijsvast op aan, binnen 'n paar dagen vorst te kragen. Omgekeerd waarschuwt ze in 't voorjaar, dat men het vuur
groene loover prijken de zuiverreine en zachtrose
dooven kan, „schiet in 't vuur," als de kou eindigen zal
kelken der Haagwinde, wier regelmatige bladeren er milder weer te wachten is. Let er maar eens op!
Men lokt de koolmees bij huis, door een stukje spek of
slingers elegant zich buigen van tak tot tak, en de
vleesch, of 'n botje, aan een touwtje buiten onder de
giftige Duivelsmelk bijna geheel aan het oog ontveranda of aan een boomtak te hangen: alléén de mees
kan daarvan eten en komt op geregelde tüden, 's morgens
trekken.
en 's middags, er onderaan hangende, wat afpluizen, soms
Een meer dan meterhooge Basterdwederik vermet vier, zes tegelijk. Andere vogels (vinken, merels, musschen) wagen zich niet aan dergelijke gymnastische toeren
levendigt de bleeke kleuren met tal van roode roosjes.
Lochum, 31 October 1900.
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