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Bij het wisselen der werkzaamheden, om half drie, 
stak Jan den vinger op: 

— Meester, mag ik asjeblieft even drinken, ik 
heb zoo'n dorst. 

Jan kreeg toestemming om buiten aan de pomp 
te gaan drinken, Jans buurjongen hoorde ik zeggen: 
Hij had zoo'n dorst niet, hij was erg nieuwsgierig 
naar het vliegenvangertje. 

Jan komt terug. 
— Hoe is het buiten. Jan? vroeg ik. 
— De vliegenvanger is er nog niet in gemetseld, 

hij zit nog even onnoozel te kijken. 
— En de zwaluwen? 
— Die heb ik in 't geheel niet gezien. 
De indringer bleef waar hij was; ik geloof niet, 

dat hij dien dag een enkele maal is opgevlogen. Dit 
zal het levendige diertje wel moeielijk gevallen zijn. 
De zwaluwen schenen hun pogingen om 't nest te 
heroveren opgegeven te hebben, althans ze vlogen 
alleen tegen den avond nog maar een paar malen 
langs het nest, echter zonder eenige vijandige gezind
heid te toonen. 

Den volgenden dag reeds mocht onze vliegenvanger 
zich in het ongestoord bezit van het nest verheugen. 
Hij sleepte, geholpen door zijn wijfje veertjes en 
strootjes aan, om het bedje te spreiden. De eitjes 
zijn gelegd, en het is een komisch gezicht, een 
vliegenvanger in een zwaluwnest broedende te zien. 

De jongens hadden op een anderen afloop gerekend. 

Ze hadden zoo graag de zwaluwen als overwinnaars 
uit het strijdperk zien treden. De Zuid-Afrikaansche 
oorlog was al zoo ongelukkig afgeloopen; (de vrede 
was juist in die week gesloten) onze zwaluwen 
waren niet minder te beklagen! Deze laatsten stegen 
niet in de achting der jeugd. Een enkele waagde 
het zelfs ze voor sukkels uit te maken. 

Hoe liep het met onze „daklooze" zwaluwen af? 
Een paar dagen later waren ze weer bezig, een nest 
te bouwen tegen den zijkant van mijn huis. (Ik 
vermoed, dat het dezelfde waren), 't Scheen echter, 
dat het noodlot hen vervolgde. Immers, toen het 
nest nog niet voltooid was, nam zoowaar een musch 
het in bezit. Ook hier bleven de pogingen dei-
zwaluwen om den indringer te verdrijven, vruchteloos. 
Ik meende echter nu de //ongeluksvogels" te moeten 
helpen. De musch, die zich nu juist niet in mijn 
sympathie mag verheugen, met het oog op de erwten 
in mijn tuin, verjoeg ik een paar keer. 't Nest is 
ledig en blijft ledig: de zwaluwen stelden mijn hulp 
al bitter weinig op prijs. Ze hebben aan mijn woning 
geen nest meer gebouwd. Nu, ik kan ze geen ongelijk 
geven. 

En wat was het oordeel mijner leerlingen, wien 
ik ook de laatste roovers-geschiedenis vertelde? 

— Die zwaluwen zijn toch eerste sukkels, hoor! 

Bijsn-ijk [Geld.) 19 Juni 1902. 

B. J. VAN WAf.ENSVKLD. 
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1900. 

5 Juni. Aan spoordijken bloeien: Mafgriet, Papaver Elioeas, 
fotentilla, Geranium enz. St. Theunisbloem heeft nog 
kleine bloemknoppen. In slooten bloeit Balrachium. 
Smeerwortel bloeit, sommige exemplaren hebben witte 
bloemen (albino's?) Op riet goud-groene en zwarte Donacia's. 

9 Juni. Bü Muiden bloeit lisch druk. Zwanebloem heeft 
bloemknoppen. Veel kokerjuffers en libellen vliegen. 
Wollegras verspreidt zaadpluis. Zeer veel Orchis incarnata 
bloeien, waaronder praehtexemplaren, ware reuzen, met 
groote trossen. De gevlekte orchideeën beginnen pas, 
meest met donker purperen bloemen. Natuurlijk veel 
Lychnis Flos cuculi, waaronder enkele albino's. Adder
tongen hebben nog geen rijpe sporen. Verder bloeien: 
Gele Raat, Zilverschoon, Klaver en Waterlelie. Deze eerste 
soort, zoo half en half een woekerplant, laat zich zeer 
moeiiyk drogen, daar alles na eenige dagen zwart wordt. 

15 Juni. In den tuin heeft Rabarber zaden. Buiten de 
Muiderpoort bloeien allerlei planten: Vlier, Koekoeksbloem. 
Klaver, Brandnetel, kleine Papaver. Akker-Winde, Mafgriet, 
Zilverschoon, Walstroo, op bouwland tuinboon, en op 
zandige plokken veel opgeblazen Silene (Silene inflata). 
De meeldraden van deze plant zijn tweeërlei: lange en 
korte; de kelk is van bleekgroen tot paarsgroen gekleurd, 
de kroon is sneeuwwit of heel licht paars. Tusschen het 
gras overal de hauwtjes van Thlaspi arvense., net Judas-
penning in het klein. Luzerne heeft nog kleine bloem-
kuoppen. Op zuring veel zuringhorretjes. 

16 Juni. In de rietlandjes verbazend veel koekoeken. Bij 
de reeds bekende nog 4 koningsvarens ontdekt, alle 
prachtige struiken; vele hebben reeds bruine spoorhoudende 
toppen De andere varens groeien flink. Platanthora 
bifolia begint te bloeien; onder vleeschkleurige en gevlekte 
orchideeën ware reuzen: een bloemtros was ruim 14 c.M. 

lang. Aschkruid en Wolfsmelk zijn voor het grootste deel 
reeds uitgebloeid. Kamperfoelie heeft groote roode bloem
knoppen; een enkele haagwinde bloeit reeds. Tusschen 
het riet veel moeras-Lathyrus en Vogelwikke in bloei, in 
de boschjes eveneens bloeiend: Valeriaan, Braam en 
allerlei schermbloemen. Op distelbloemen veel groentjes: 
het paars van de bloemen en het schitterend groen van 
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de vlindertjes geeft een eigenaardig kleureneffect. Tusschen 
het veenmos hier en daar vuurroode zwammetjes. Last 

bvtnot least een achttal rietspinners gevonden. 
19 Juni. Wandeling langs de Suhinkel. Koekoeksbloem 

vormt zaaddoozen In de wilgen verbazend veel ringel-
rupsen; op brandnetel en onkruiden rupsen van de kleine 
vos en beemipsen Lisch en Valeriaan bloeien nog, smeer
wortel heeft bijna rijpe zaden. Aan do waterkant tusschen 
steenen Bitterzoet. Overal veel Vogelwikke, met mooie 
blauwe trossen. 

23 Juni. In tuintjes bloeit veel Akelei, Vingerhoedskruid 
enz. Op een ruigte aan den weg bloeit een enkele Avond-
Koekoeksbloem. Wilde Kamperfoelie is nu op zijn mooist. 

Zeer veel Platanther^'s zijn nog in knop; veel bloemen 
afgeplukt, om thuis de bestuiving door avond- en nacht
vlinders na te gaan. Heerlijk is de geur van zoo'n bouquet 
van die mooie bloemen! Eigenaardig is het, dat deze 
orchidee in twee verschillende vormen bloeit (natunriyk 
ook overgangen). Van de eene soort zijn vruchtboginsel, 
schutbladen, en steel van de tros lichtgroen; en zijn de 
bloembladeren vry smal, en wit tot bleek lichtgroen ge
kleurd. De andere soort heeft veel forscher stengel en 
veel breeder schutbladen, en ook dikker vruchtbeginsel, 
terwijl dit alles donker grasgroen is. De bloembladeren 
zijn breeder dafe bü de andere soort, en wit, alleen de 
onderlip is bruinachtig. De tweede soort maakt dus een 
vee* forscher indruk. Voorts bloeien niet veel planten: 
Haagwinde, Poehuit en Glidkruid. 

1 Juli. Te midden van bijna manshooge boschjes van brand
netels en stinkende gouwe op ,.Oiid-Roosenburgli" staan 
verwilderde aalbessen-struiken, vol rupsen en poppon van 
do bessenspanner (Abraxas grossulariata). 

Bessenspanner. 

7 Juli. Met de boot naar „het Kalfje", Overal langs het 
water de beide soorten lischdodde, met meeldraad- en 
stamperkolven. Zwanebloem en egelskop bloeien. Heerlijke 
polder-landjes naar de kant van Amstelveen: koren- en 
havervelden, waarvan de goudgele kleur prachtig afsteekt 
tegen het blauw van den hemel. Het gras is in langen 
t\Jd niet gemaaid, zoodat de mooiste onkruiden volop 
bloeion: prachtige vogelwikke en rolklaver, vorgoet-mij-

Bessenspanner. 

nietjes, en langs de slooten bitterzoet. In greppels een 
mengelmoes van planten, meest bloeiende waterweegbree 
en bloembiezen. In de vaart langs do Kalfjeslaan voel 
kikkerbeet met lange uitloopers. 

11 Juli. Op een zandige plek een nest graafbijtjes ontdekt; 

overal gaten in den grond, met af en aan vliegende 
bijtjes; de pooten zijn met lange gele haren bezet. Op 
droog zand bloeien papavers zeer nietig, doch zandklokje, 
luzerne, hertshooi en muurpeper staan prachtig in bloei. 

13 Juli. Zeer warm weer. Aan den spoordijk door de 
Watergraafsmeer bloeien zeer veel hertshooi'of Sint-Jans 
kruid, zandklokjes en rolklaver. Vooral deze eerste plant, 
welke gehoele plekken geel kleurt, wordt bezocht door 
duizenden inseccen, vooral dagvlinders (zandoogjes, dik-
kopjes, hooibeestjes enz.) en verder mooie spanneitjesen 
groentjes (Ino statices): prachtige diertjes met forsche 
sprieten en metaalgroene vleugels, Op distelhoofdjes vier 
penseelkevers gevangen. In het gras veel groene wantsjes 

en sprinkhanen, waaronder ook de groene sabelsprink
haan. Voorts vliegen er libellen in soorten, hommels en 
allerlei mooie vliegen, in een woord een rijke insecten
wereld. Maar ook de plantenwereld is goed vertegen
woordigd. behalve de reeds genoemde soorten bloeien nog: 
drie soorten klaprozen (Papaver dubium L., Papaver 
rhoeas L. en Papaver argemone L.). Op een plekje staat 
beneden aan den dijk een steen-anjertje (dianthus del-
toides L.). De drie z's in de flora doen ons besluiten de 
plant niet uit te graven, doch enkel een paar van de 
mooie bloempjes mee te nemen, om te drogen. Verder 
nog st. theunisbloem, vogelpootje, driekleurig viooltje, 
braam, vlasbekje, akkerwinde, hazepootjes of „bezempjes" 
(Trifolium arvensei, akkerviooltje, diplotaxis (Diplotaxis 
tennïfolia), met heerlijk riekende licht gele bloemen, en 
natuurlijk nog ooievaars- en reigersbekken. Op het laatst 
nog een verrassing: een doodgraverskever is bezig een 

Doodgraver. 
mol te begraven. Eindelijk zwaar beladen van dit do
rado, dat waarlijk voor Amsterdam eenig genoemd mag 
worden, naar huis. 

1901. 

6 Juli. Wandeling naar Zeeburg. Warm weer. Overal bloeien 
allerlei gele cruciferen, te veel en te algemeen om te ver
molden. Tusschen bazaltsteenen veel walstroo en kleef-
kruid in bloei. Tevergeefs naar Macroglossa-rupsen gezocht. 
Malva sylvestris en vulgaris trekken de aandacht dooi
de vele mooie bloemen. Kleine vossen en dagpauwoogen 
vliegen te midden van geheele wildernissen van bloeiende 
distels en brandnetels. Op ruigten bloeien kattestaart, 
vlasbek, rolklaver en een enkel exemplaar slangenkruid. 
Op distels mimeeron schildpadtorretjes en jonge sabel
sprinkhanen. Overal de zeer algemeene pistooltjes of 
gamma-uiltjes. Aan den zeedijk vertoonen zich de prach
tige, doch vergankelijke klokken van haagwinde. Muur-
ruit heeft sporen. Jacobs-kruiskruid en liguster bloeien. 
Mooie o. 1. heersbeestjes op zulte of zeeaster gevonden. 
Langs het Merwedekanaal op zandige plekken hier en 
daar verwilderd vlas (Linum usitatissimum). De blauwe 
kroonbladeren vallen bij de minste aanraking af. 

10 Juli. Nog steeds warm weer. In slooten in de Water
graafsmeer zwemmen geheele legers jonge stekelbaarsjes 
en voorntjes. Daar de spoordijk pas gemaaid is, weinig 
bloemen. Sint-Theunisbloem en struikheide hebben bloem
knoppen. Malvasylvestris vormt ware struiken, in vollen 
bloei. Op zandig terrein bloeit honigklaver met lange ijle 
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trossen van gele bloempjes, m gezelschap van avond
koekoeksbloem. De zaaddoozen van deze plant worden 

fSenr. 
aangetast door een soort rups. Tevens bloeien nog akker
viooltje en muurpeper, en in de slooton batrachium. In 
het Öosterpark bloeien jasmijn en spiraea. 

IC Juli. Zeer warm weer. Rietland-excursie. In boeren-
tuintjes bloeien veel lelies, monnikskappen en ridder
sporen. Akelei vormt zaden. Linde raakt uitgebloeid. Aan 
een muur veel poppen van vanessa urticae. Karekieten 
zingen en koekoeken roepen nog. Het thans manshooge 

riet wordt bijna overal geheel omstrengeld door bloeiende 
haagwinde. Een prachtig effect maken tevens de lisch-
dodden en de gele bloeitoppen van lysimachia vulgaris. 
De orchideeën en gele ratelaar raken uitgebloeid. Kamper- | 

Natunrgoueeswuzen. 

In het slot van het artikel over Hondsdraf, voorkomende 
in afl. XII van deel VI van dit tijdschrift, deelt u mede, 
dat hondsdrafbladen een uitstekend middel zyn tegen pijn
lijke eeltverdikkingen aan de voeten, en daar u zelf in de 
gelukkige omstandigheid verkeert, er niet de proef van te 
kunnen nemen, vraagt u bericht hierover van anderen. 
Minder gelukkig dan u, sedert ik eens een paar te nauwe 
bottines heb gedragen, die ik uit zuinigheid niet heb willen 
afdanken, heeft zich op mijn linker-voetzool eelt ontwikkeld. 
Een voetreisje door de Ardennen, waar de hondsdraf geen 
vreemdeling is, ofschoon ik er de witgebloemde vergeefs 
zocht, stelde mij in staat, de proef op ruime schaal te 
nemen. Do pijn werd inderdaad gestild door eenige blaadjes 
op de eeltverdikking te leggen en het wandelen daardoor 
zeer veraangenaamd. Maar het eelt is niet verdwenen. Ik 
had gehoopt, dat het weg zou trekken, evenals wratten 
verschrompelen door ze een paar malen in te wrijven met 
de donzige binnenzijde van de schillen van tuinboonen. 
Dit middel werd mij, toen ik een jongen was door onze 
keukenmeid aan de hand gedaan. Een paar jaren geleden 
had ik gelegenheid, de voortreffelijkheid van de tuinboon-
schil nogmaals te ondervinden, tk had een pad, wiens 
leven bedreigd werd, met mijn voet een zetje gegeven, 
waardoor het dier veilig in een bloemperk kwam te zitten. 
Korten tijd daarna ontwikkelden zich op mijn groeten teen 
een drietal wratten. Of ik die aan de pad te danken had. 
weet ik niet. Men zegt, dat het Jiet aanraken van dat dier 

foelie echter nog niet. Wilde frambozen zijn rüp en 
eetbaar, natuurlijk heeriyk voor de dorst. Braam bloeit 
nog. Te midden van de wildernissen bloeit scrophularia 
aquatica in zeer hooge exemplaren. Op een plek is het 
net of distel vuurroode hoofdjes heeft: het zijn bloed-
dropvlindertjes (Zygaena filipendula), die op de distel-
bloemen snoepen. Kikkerbeet is prachtig en bedekt 
geheele slooten, doch bloeit niet. Op eilandjes in de 
plassen staan manshooge boschjes van prachtig bloeiend 
harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Egelskop heeft 
bijna rijpe vruchten. Zwanebloem bloeit. Fonteinkruid 
steekt de bloemen boven het water uit. Veenmos ver
toont bolletjes, die er uitzien als vogelzaadjes, het zün ? 
zwammetjes die op het mos woekeren. Op'allerlei 
gewassen loopen zwarte keveiijes met bruine dek-
schilden. Voorts bloeien in groote hoeveelheid by elkaar 
glidkruid, erica, oogentroost, bijenkorfjo en vogelwikke. 
Het hooge riet vormt met de klimplanten geheele 
wildernissen, die een tropisch idee geven, en waarin het 
voortgaan zeer lastig is; het is de natuur in haar zomer-
kleed, in het toppunt van haar pracht. 

24 Juli. Alle spoordijk-vlinders vliegen: zandoogjes, dik-
kopjes, kleine vossen, vuurvlindertjes, hooibeestjes, witjes 
en ook dagpauwoogen, alles om de rijkbloeiende distels 

dwarrelende, in gezelschap van allerlei soorten bijen, 
wespen, vliegen enz. Een meekrapvlinder gesnapt, terwijl 
deze een aardappelbloem bestoof. Overal ziet het blauw 
van de zand- en boschklokjes (Jasione en Campanula). 
Silene inflata bloeit nog, doch Lychnis vespertina heeft 
de zaden reeds uitgestrooid. Van de vlinderbloemigen 
bloeien: Trifolium arvense, Trifolium procumbens en 
Medicago sativa. Voorts: Sint-Theunisbloem, walstroo, 
fijnstraal, pastinaak, ma'griet, hertshooi en akkerwinde. 
Ooievaars- en reigersbekken hebben al rijpe zaden. 

C. L. D. J B . EN F. J. B. DE M. 

wratten doet ontstaan, en daaraan gedachtig, had ik er mij 
voor gewacht mijn handen te gebruiken, toen ik het individu 
redden wilde. 

Zou het wrattenverwekkend vocht door de schoen- en 
sok-bedekking van mijn voet heengedrongen zijn ? Hoe het 
zjj, de wratten waren er, en hinderen deden ze me ook. 
Ik wachtte geduldig, tot er tuinboonen in 't land waren. 
Twee avonden achter elkaar wreef ik de wratten met de 
binnenzijde van een tuinboon in, en daarop begonnen zij 
te verschrompelen. Na twee weken waren zij verdwenen. 

Bussmn. H. N. DE FREMERY. 

Altlmea hirsnta. 

Een paar dagen geleden bracht een schooljongen me een 
plant, die ik niet kende en welke me na determineering 
het best scheen over een te komen met Althaea hirsuta. 

Volgens mijn leerling was deze het eenige exemplaar, 
dat groeide op een voormalig stukje bouwgrond; de 3 
stengels, die uit één Wortel kwamen, lagen volgens hem 
plat op den grond. 

De plant is ruim 1 M. lang. De onderste bladen zijn 
ongeveer niervormig en 5 lobbig; de lobben zijn gezaagd 
gekarteld. De bovenste bladen 3 of 5 deelig; alle gestoeld. 
De bloemen zijn vrij groot, lichtrood en lang gestoeld, terwijl 
de bijkelk 8-deelig is (insnijdingen ver over de helft) en 
geheel vrij van de eigenlijke kelk. De bloemen staan in de 
bladoksels. De geheele plant is ruw behaard en kruidachtig. 

Vragen en Korte Mededeellngen. 


