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driemaal toe gevonden bij het uitgraven van nesten
van den gewonen vliegendooder (Mellinus arvensis).
Ik weet nog heel goed, met hoeveel gretigheid ik
de eerste keer dat vreemde dier aanpakte en wat
een ongemakkelijke por ik in mijn hand kreeg,
want het dier heeft een zeer groote angel, die het
vlug en vaardig weet te gebruiken. Het insect
doet dan ook niet de minste moeite om zich te
verbergen, maar loopt kalm over den grond en
schijnt door zijn rood borststuk en geelachtig
zilveren ruggestreep op zwarten achtergrond zijn
gevaarlijkheid nog eens bijzonder aan te duiden.
De vliegendooders zelfs, die anders voor geen klein
geruchtje vervaald zijn, lieten hem ook stil zijn
gang gaan, als hij tusschen hun miniatuurkratertjes
heenkuierde.
Ik heb hem intusschen niet zoo'n nest zien
binnengaan, maar hem wel in den grond zelve
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aangetroffen; misschien wel kort nadat hij zijn
pophuid verlaten had. Sommige waarnemers troffen
het dier aan in de nesten van moshommels, dus
min of meer boven den grond. Hieruit zou de
gevolgtrekking gemaakt kunnen worden, dat M.
europaea parasiteert op de larven van hommels
en graafwespen beide. Bij Amsterdam wordt het
dier nog al eens gevonden op den Zuiderzee-dijk,
en daar leven weinig graafwespen, maar wel
hommels. In Warffum is 't ook gevangen en ik
twijfel er niet aan, of wij krijgen nog wel meer
berichten van vangsten; en altijd zullen we er
prijs op stellen te vernemen, welke bijen of wespen
daar in de buurt nestelen, want 't schijnt toch wel
vast te staan, dat die door onzen zeldzamen vriend
bezocht worden.
JAC. P.
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(Vervolg van hlz. 86.)
3 J u l i . Heerlijk geslapen en met trisschen moed
aan 't detennineeren tot half negen. Daarna naar
Herr Radermacher getogen, om ons op ons verzoek
maaien te leeren. Dit was een heerlijk werk, maar
nog al vermoeiend voor een beginneling. Ik zou
beginnen en legde het eerste zwad alléén neer,
waarbij ik echter wat hoog van den grond bleef.
Daarom maaide Herr Radermacher het 2e zwad
naast mij en nu kreeg ik den slag beet, waarna ook
nog een derde zwad volgde, toen was het welletjes
en ging ik even naar huis „'n gaffel zu holen," waar

mamsel Ida mij verzocht, de anderen te roepen, want
zij was hong'rig. Bij hen teruggekomen, waren zij al
op weg huiswaarts. Op den terugweg werden eenige
exemplaren van den moeien goudgelen Chrysantemum
segetum meegenomen, met haar grauw, papaverachtig
blad. Na den middag trokken wij naar Lemiers,
achter de oude burcht om, stapten over de grens
en gingen bergopwaarts in de richting van Orsbach.
Dit was eene wandeling rijk aan natuurschoon
en aardige vondsten. De weg naar de burcht voerde
een heel eind door een snelstroomende beek, waarlangs wij een heele groep van de zeldzame Scrophularia Ehrhardi vonden. Deze Scrophularia onderscheidt zich van de Scr. aquatica door scherpgetande
bladen, door bloemen, die van binnen donker-roodbruin, van buiten groenachtig en klein zijn, terwijl
ook het rudiment van den 5den meeldraad anders
gevormd is, en van de Scr. nodosa door breedge
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vleugelde bladstelen en stengels en door de kleur der
we op de bergen een zeldzame honigklaver (Melilotus
bloemen. Het snelstroomende water hier holde den
dentatus), hoofdzakelijk gekenmerkt door de scherp
weg sterk uit, wat duidelijk bleek
getande steunblaadjes. Tegen den
bij een oude boerderij waarvan de
berg op stonden in een korenveld
inrijpoorten plm. 2 M. boven de
eenige exemplaren van Melainpyrum
bedding lagen en als zoodanig niet
arvense, met hare prachtig karmeer gebruikt werden. De burcht
mozijn-roode schutbladen en daaris omgeven door een ringmuur met
tusschen de roode bloemen met
een breede poort, aan beide zijden
gelen keelband. Zij moge dan als
geflankeerd door een torentje. In
parasiet gebrandmerkt worden, in
deze poort oefende een bakker zijn
alle geval is zij eene schoone miseerzaam bedrijf uit. Binnen den
dadigster. Nog andere wortelparaHet nieuwe vlindertje. Odesia atrata.
ringmuur was eerst een groote
sieten werden gevonden : Euphrasia
(Zie Lev. N. IX, pag. 85.)
wei, terwijl in het midden het
officinalis en E. odontites, beide
oude kasteel stond, omgeven door een diepe, breede
soorten Oogentroost, veel kleiner en gedrongener
gracht, nu vol met waterplanten, terwijl aan den
dan die onzer duinveentjes.
oever prachtige, tamme kastanjes hunne breede
Langs een korten, sterk stijgenden weg bereikten
kronen op forsche stammen omhoog
wij Orsbach, een aardig dorp, boven
hieven. Hier staken wij over de beek
op den bergrug gelegen, met een kerk,
en kwamen in een typisch andere
uit de kalksteen uit de omgeving opgestreek. Aan Nederlandschen kant betrokken. Ook vele huizen waren uit
staat de bodem uit leem, zwaren
dit materiaal vervaardigd, maar dan
grond, aan de overzij bijna uitsluitend
uit onbehouwen, polygonale steenen,
uit zand op kalksteen en hier en daar
welker onderlinge openingen waren aanwat magere mergel. Met deze wisseling
gevuld met leem en gehakt stroo. Het
in grond hield natuurlijk de flora gegeheele huis werd dus ongeveer uit
lijken tred.
de onveranderde grondstoffen der omgeving opgebouwd. Hier even uitgeblazen in een echt Duitsche
Dadelijk viel ons op de in menigte voorkoSchenke
met platen aan den wand, voorstellenden
mende Anthyllis vulneraria, hier echter kleiner
de Duitsche Keizer, de Keizerlijke familie, episoden
en armelijker dan die onzer duinen.
uit den Fransch-Duitschen oorlog enz.
Soms hoorden wij een knappend en knisterend
geluid. Bij nader onderzoek bleek, dat dit veroorDe weg naar beneden ging langs heggen, waarin
zaakt word door de spiraal-vormig gowondene
veel prachtige bloemtrossen van Clematis vitalba,
peultjes van Medicago lupulina of Hopklaver,
heggeclematis, hier zeer goed »heggewiirger'i' gedie door het zonnetje tot openspringen genoopt
noemd, daar op vele plaatsen do heg gedood
werden en hunne zwarte zaadjes ver lieten vliegen.
of verdrongen was door deze slingerplant. Langs
Zeer vele Verbena's stonden hier zoo stijf on
dezen weg, die zich bevallig langs bosschen en
houterig mogelijk, daarin concurreerendo met
bouwlanden kronkelt, bereikten we spoedig MameCichorium Intybus (Cichorei), beide wol de grondlis, en even daarna, innig voldaan over die wandesoort typeerend, waarop zij groeiden. Ontzetling, onze woning.
tende hoeveelheden thijm (Thymus vulgaris)
4 J u l i . Op 't program staat: naar
bedekten hier den bodem. Vele onzer kenVijlen langs de landwegen en verder naar
nissen uit de duinen mochten wy hier
het Vijlener bosch. Door den boogerd van
ontmoeten. Even verder b.v. Papaver Rhoeas
Radermacher en langs golvende korenvelden,
in groote hoeveelheden, met hier en daar
waarboven Vanessa lo, dagpauwoogen, fladeen licht lila kleurschakeering, en dan Shederden en vele bijen en vliegen in botlekkere
rardia arvensis, Papaver dubium, Medicago
morgenzonnetje ijverig bezig waren met
sativa. Silene conica, alle echte duinbewoners.
hunne drukke werkzaamheden, kwamen we
Heel mooi daartusschen stond de opgeblazen
aan den weg naar Vijlen, een binnenpad,
Silene (Silene inflata). Het aantal ribben
diep in den berg uitgehold, waarvan de
op de kelk (20) kwam bijna geregeld
hooge berm kan ten met een vlechtwerk
uit. In de groote opening een uiterst fijne,
'_ van bramen, rozen, hazelaars, hop, haagwitte bloem, en mooie witte meeldraden
beuken en heggeclematis dicht begroeid
met paarsche helmhokjes. De geheele
waren. Rozen met trossen, witte, welrieplant is grijsgroen berijpt. Op het punt waar de landkende bloemen, waarop vele kevertjes, o.a. Phyllowegen naar Aken en Orsbach samenkomen, vonden
pertha horticola, Roze-kevertje; de bramen met haar
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lichtrose bloemenkleed en overal op de stengels
tot zelfs op de zij-nerven met stekels bezet, de
elegante ranken van hop en Clematis, de laatste
met haar ijle, sneeuwwitte trossen, vormden met
de hazelaar-loten, rank er boven uitbuigend, een
schitterende illustratie, op den goelgrauwen zonnigen
bodem. Allerlei Compositae werden nog meegenomen
en zoo, te midden van al die heerlijkheden scheen
de weg ons kort, kwamen wij al gauw in Vijlen,
een welvarend dorp met mooie boerderijen, groüte
cementfabriek, korenmolen, zeer aardige kerk en een
flinke ruime school, waar, omdat het den volgenden
dag kermis zou zijn, vacantie was; een taam'lijk
gemoed'lijk motief. Overal op de boerenerven waakhonden, niet zooals om Haarlem groote dieren,
maar van die kleine bandrekels, meest spitsen, die
bij de minste aanleiding verschrikkelijk keften.
Vlak bij de kerk onder een crucifix vonden wij eene

Festuca gigantea, terwijl op de lage gedeelten
Adelaarsvaren (Pt. aquilina) en man netjes-varen
(Aspidium Filix mas), hunne lange groene veeren
ineenweefden, waaronder Asperula odorata (O. L.
Vrouwen-bedstroo) met hare kruipende stengels in
massa vertegenwoordigd was.
Op een hoog-gelegen open plek in 't bosch gekomen,
Zevemvegenherg genoemd, waren wij wel een beetje
mot den weg verlegen, daar hier op dit punt werkelijk zeven wegen bijeenkomen. Lodewijks sloeg
even een paadje in en opeens hoorde ik hem roepen:
Digitalis!!! Wat was dat mooi! Die trotsche, hooge
bloemstengels dicht bezet met de rose- tot karmijnroode bloemen. Een poos werd met bewondering
naar die voor ons nieuwe planten gekeken: „wild
vingerhoedskruid* Maar de betoovering week en de
hebzuchtige mensch kwam weer boven. Besloten
werd een paar exemplaren naar Haarlem mee te

witte variëteit van Carduus crispus. Naast de cementfabriek was een plm. 30 M. diepe trechtervormige put,
waaruit de grondstof voor de cementbereiding gegraven
werd. Deze kuil was langs de zijde, waar niet meer gewerkt werd, geheel bezet met de bladeren van Tussilago farfara (klein hoefblad) een plant, door ons in den
omtrek verder niet aangetroffen. Voorbij Vijlen voerde
een breed pad door een heidestreek, waar langs den
weg, wij de eerste „Wolbeeren", boschbessen, vonden,
bezet met de donkerblauwe vruchten. Ook in de
schaduw der berkenboschjes langs den weg Majanthemum, tweebladig dalkruid en Melampyrum pratense (Hengel). Zoo kwamen wij in het Vijlenerbosch.
Overal hoog opgeschoten boomen, berken, haagbeuken, dennen en eiken en in de schaduw daarvan
allerlei mooie boschplanten, waarvan vele eerst in
den nazomer hun bloemenschat zouden ontplooien.
Overheerschende grassoort was hier in de schaduw

nemen voor natuurhistorische vrienden. Wij wilden
vóór dat het te warm zou worden de bloemen thuis
hebben en stapten flink aan over een hoogen rug,
die hier het Vijlenerbosch van het Kerper-bosch
scheidt. Hier waren een man, vrouw en kind
bezig berkenrijs te hakken en akkermaalshout te
schillen. Op hun vriendelijken groet vroegen wij
hun, op onze digitalis wijzend, of er in den omtrek
nog meer van die planten te vinden waren, waarna
zij ons een dal wezen, waar er veel moesten staan,
er bijvoegend, dat zij giftig waren.
Een steile helling afdalend, bezet met zware
boomen, kwamen wij in een diep dal met een veenachtigen, drassigen bodem. Daar in het midden stond
een groep van meters hooge digitalis. Schitt'rend in
allerlei nuances van zuiver wit tot karmozijn prijkten
zij daar als koninginnen, al het andere om haar in
vorm en kleur ver achter zich latend. Bij de witte
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vonden wij een exemplaar, waarvan alle bloemen
vergroeid waren op de wijze als nevensgaande teekening aangeeft. Opmerkelijk was ook, dat de witte
bloemen van binnen niet gestippeld waren, en toch
evengoed bijenbezoek ontvingen. Het meest kwamen
de nog hoogere Epilobium angustifolium haar in
kleur en elegance nabij; deze waren echte reuzenexemplaren, waardig geflankeerd door groepen van
Spiraea ulmaria. Verderop langs het boschpad;
merkten wij nog vele exemplaren van Lysimachia
nemorum op, en werd een mooi, gaaf exemplaar
van Cicindela sylvatica (bosch-zandkever) gevangen,
een vlugge kever, dofzwart gekleurd met lichtgele
strepen en punten, goudgroen-glinsterende beenen
en enorme kaken. Door mooie binnenwegen wair
wij nog 2 Kruiskruiden vonden, n.1. Senecio Fuchsii
en Senecio erucifolium, ging het huiswaarts, waar
nadat alle bloemen bezorgd waren, duchtig gegeten
werd. Den middag brachten wij door met determineeren van onze vondsten, ook voor een groot deel
nog van den tocht over Orsbach afkomstig.
's Avonds werd gezellig gepraat met onzen hospes
en leerden wij de kinderen het „ W i l h e l m u s " .
Midden in den nacht werd ik wakker en zag dat
het zwaar mistte, waarom ik de ramen sloot, niet
voordat het naargeestig geroep van een groote uil,
die op het dak van de koestal zat, mij onaangenaam
had getroffen.
5 J u l i . Zondag! Eerst om half acht zijn wij
opgestaan en heb ik het dagboek bijgeschreven,
terwijl Lodewijks het gedetermineerde van den vorigen dag heeft doodgedrukt. Daarna hebben wij ons
in de Zondagsche plunje gestoken, den sabbat eerend e
met nietsdoen. Alles was op z'n Zondagsch en
vele menschen gingen reeds vroeg aan den Piethaan
voorbij, om de kermis in Lemiers mede te maken.
Na ontbeten te hebben, trokken wij met Radermacher
en de kinderen naar het Vijlenerbosch, om Wolbeeren te zoeken. Onderweg wees Radermacher ons
op de verschillende landbouwgewassen en vertelde,
dat vroeger hier bijna geen weiland was, maar alle
land benut werd voor de korenbouw en er flinke
uitvoer was naar Duitschland. Sinds dit land echter
invoerrechten heft, wordt nu haast alleen geteeld
voor eigen gebruik en is men er successievelijk toe
overgegaan van bouwland, weiland te maken. Nu
heeft men echter weer last met het invoeren van
vee in België en Duitschland, daar dit vaak een
heel jaar verboden wordt. Hij illustreerde dit verhaal
met heerlijke smokkelgeschiedenissen. Wij kwamen
op deze wandeling veel te weten; tarwe staat het
hoogst aangeschreven en heet wies, dan komt gerst,
en dan rogge, hier koorn genoemd. Om de 12 jaar
kan men hier op denzelfden grond tarwe telen,
behalve natuurlijk op de zwaren grond om Vijlen,
waar deze termijn korter is, n.1. 6 jaar. Na de tarwe

komt gerat, dan rogge, daarna haver, vervolgens
klee of klaver voor groenvoer, waarop producten
volgen als raapzaad (rupsaet), aardappelen, booncn,
moesgroenten, om het ISde jaar weer tarwe te
zaaien. Ook vertelde Radermacher ons, hoe het
zaaigraan behandeld wordt met kopersulfaat tegen
het moederkoren, en hoe vroeger daarvoor koeienurine gebruikt werd. Ook het verschil in grondsoorten was interessant. Om de Piethaan was klei,
tamelijk goed te bewerken, waarop ook goed gewas
geteeld werd, terwijl het veel zwaardere loss, hoog
om Vijlen, naar evenredigheid veel minder opleverde,
daar hier gebrek aan water was.
Radermacher zei: „War hier wasser, dan wassen
de menschen hier gelukkig." Hoeveel nut zouden
eenige putten hier niet opleveren, zoo zij te slaan
zijn. Ook kost deze zware grond veel aan bewerking: drie paarden toch kunnen hier den ploeg
voortkrijgen, minder niet. Verder werd onze opmerkzaamheid gevestigd op den kalksteen om Vijlen,
de ceraentput daar en nog gesproken over de magere
mergel, „gunseit van de bak" (beek). Onderweg
vonden wij in een haag een eigenaardige Labiaat
met afwijkende bladen, nl.: hertsgespan: Leonuruscardiaca. Als de bladeren gewreven werden, herinnerden zij duidelijk aan den geur van stinkende
ballote.
In de boschstreek aangekomen werd mooie Lycopodium, wolfsklauw, die met haar licht groen hier
den grond bedekte, meegenomen, eveneens hertshooi,
nl. Hypericum quadrangulum en H. tetrapterum.
Eindelijk kwam in een beukenboschje het beloofde
land voor de kinders. Duizenden boschbesstruiken
boden hunne saprijke, smakelijke vruchten met een
niet genoeg te waardeeren gulheid aan. Lodewijks
vond hier weer Digitalis, door
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Abnormale bloem van

hun op de school geleerd
vingerhoedskruid.
hadden, dat die bloemen giftig
waren. Zij waren zelfs niet te bewegen ze aan
te raken.
Plotseling trof een geritsel en geschuifel ons oor
en over de dorre naalden schoof een prachtexemplaar van een hazelworm, die we fluks pakten en
in een zakdoek deden verhuizen. Dit onschuldige
dier verspreidde overal schrik en ontsteltenis. #0!'n
sjlang, zie 'm boos wezen!" Door hem echter in de
hand te nemen, te streelen, enz., overtuigden wij
de lui, dat het diertje onschadelijk was, waarna
wij hun vertelden van het nut, dat het doet, door het
wegvangen van verschillende schadelijke insecten.
Spoedig namen wij den terugtocht aan, om na
het middageten, naar de Lemierser kermis te gaan.
Van kermis, in den zin, zooals wij dat gewend zijn,
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geen spoor, alleen overal veel zeer-veel-bier-drinkende
menschen, die de Hollander vriendelijk groetten.
Om 3 uur zou er een wegwedstrijd per fiets plaats
hebben, dan een optocht, vervolgens een onderlinge
zangwedstrijd en een gymnastiek-vereeniging zou
op de „Festwiese" hare kunsten vertoonen. Om
half vier was echter nog niets te zien, alles bleef
in de restaurationen, waar wij zoo nu en dan
binnen stapten.
Opmerkelijk is hier het afwijkende in de menschentypen. Men zou hen tot twee rassen kunnen brengen:
het blonde, blauwoogige, van onmiskenbaar Duitschen of Nederlandschen oorsprong en het zwarte,
donker-oogige v a n . . . . welken oorsprong? Zou dit
nog uit den Spaanschen tijd stammen ? De glanzende
zwarte haren, een heel andere tint, de donkere
oogen, doen zulks wel vermoeden, te meer daar de
Spanjaarden Limburg het langst bezet hebben gehouden.
Eindelijk om half vijf een stofwolk langs den
weg, een krankzinnig-snel-rijdend troepje menschen
daarin, en de fiets wedstrijd behoorde tot het verleden.
De winners en deelnemers, tezamen 8 personen,
werden met een fanfare begroet en formeerden voor
een gedeelte den optocht, daar eenigen hunner nu
weer prijkten bij de gymnastiek-vereeniging, tegelijk
zangvereeniging, die plm. 12 leden telde en waarvan
weer eenigen te vinden waren onder het fanfarekorps. Dat was nog eens woekeren met de middelen: plm. 25 menschen, hiervan 4 vereenigingen
gefabriceerd en zelfs 'n optocht gevormd! Bij den
broer van onze ,/Frau Wirtin", werden wij uitgenoodigd „kaflee zu trinken". Dat was een recht
Festessen, koeken met kruisbessen, koeken met
Wolbeeren, koeken met ja-ik-en-weetniet-wat, alle
hier vla genoemd en al dit zoete gedoe besproeid
met zwarte koffie. Aan dezen maaltijd namen twee
Duitsche dames deel, die den vorigen dag naar het
klooster te Wittem geweest waren. Een hunner
vertelde ons allerlei van Aken, van den dom met
het Graf van Karel den Grooten en van de groote
candelabres van Frederik Barbarossa, van de warme
bronnen, waaraan het water naar vuile eieren stonk,
doch zeer goed smaakte en heilzaam was.
Om dit te bevestigen heb ik het versje geciteerd
van Reinier, dat ik even hier laat volgen:
Reinier is mot z'n stramme leden
Naar Aken's baden toegereden.
Daar heeft hi) geld on goed en peerd
In alle vrooiykheid verteerd.
Ziet! wat de baden wel vermogen:
HÜ is te paard er heen getogen
En op z'n voeton weergekeerd.

Na afloop der maaltijd trokken wij naar de
Festwiese en daar niets te doen zijnde, naar den
Piethaan, waar het druk was. Daad'lijk gingen wij
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naar boven een „Limburgsche Koerier" zitten lezen,
wat zoo'n vredig gevoel in ons binnenste deed
ontstaan, dat wij beiden insliepen en eerst een
uur of wat later ontwaakten. Ik ging het erf eens
rond en trachtte het jongste kalf van onzen hospes
te konterfeiten, welks portret ik hiernevens den
lezer aanbied. Het beest keek zóó innig dom, dat
ik het met die uitdrukking gaarne op het papier
had. Het was vol aandacht en richtte telkens zijn
groote ooren als lepels naar mijn kant, daar ik,
door zachtjes af en toe te sissen z'n opmerkzaamheid trok. De baas verzekerde: het was „wie
Jebendig, ob er sie ansah" en vooral de kinders
hadden er erg veel schik aan. 's Avonds zijn wij
de „Frau" uit Lemiers gaan afhalen. Het was een
heerlijke avond; van den hoogen weg lag het dal
vredig en stil en naast ons. Terwijl in het westen
de lucht nog rood gekleurd was, goot de maan
hare zilveren stralen over de omgeving en tooide
de wolkjes met een lichtende franje. In Lemiers
was de „Frau" nog bezig en vond het aardig, dat
wij haar kwamen halen, want het was wel wat
griel, zoo alleen in den donker af te kommen.
Op den weg naar huis, overal als lichtende punten,
als langzaam zich bewegende electrische vonken,
glimwormen, hier Joanniswürmchen genoemd, waarvan we er eenige vingen. Merkwaardig was, dat zij
een tijd na hun dood nog bleven na lichten. Spoedig waren wij thuis en allen ter ruste getrokken,
ook ik, na het dagboek bijgeschreven te hebben.
6 J u 1 i. 's Morgens om 4 uur gewekt door
strijdzangen van Apachen en Sioux, die woeste
krijgsdansen uitvoerden rondom ons blokhuis. Een
kudde vroolijk-gemoedelijke Lemiersers, leden eener
Sangverein, doch geen Meistersinger, sloegen op
deuren en vensters en verlangden binnengelaten te
worden. Aan dit verzoek werd voldaan en nu was
het met slapen uit. Het eene lied na het andere
werd uitgegalmd en eindelijk tegen 6 uur trok de
vroolijke bende af. Na koffiedrinken werd de geheele bevolking van den Piethaan, het paard incluis,
gefotografeerd, waarna weer gedetermineerd werd,
o.a. eenige kevers: Rhagium Mordax, een prachtige
boktor, zwart met donker geel gevlekt, op een ouden
boom aangetroffen, Carabus cancellatus een loopkever, zwarte pooten, en van dezelfde soort een
met vuurroode dijen. Verder nog een netvleugelig
insect, dat veel aan de beekjes rondvloog, n.1.
Osmylus chrysops, met breede gazige vleugels, zwarte
aderen en zwarte vlekken. Verder aan planten:
Leonurus Cardiaca, Carduus crispus albiflora, Carduus
nutans, eenige composieten, waaraan deze streek
enorm rijk is en eene zeer groote vorm van Stellaria
graminea.
's Middags gingen wij naar Vaals, om postpapier
te koopen. Onderweg vonden wij aan de Zievers
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beek een dorado. Vele J uncus en Carex-soorten
vormden groote grasdodden, die een veilig plaatsje
voor den voet boden, terwijl l'/a a 2 M. hooge
moesdistels (Cirsium oleraceum) met hare gele bloemhoofdjes, krachtige Spiraea's en 0.75 a 1 M. hooge
Equisetum
Maximum een los en
luchtig geheel vormden. Vooral de Paardestaarten met hunne dikke ivoorwitte
stengels en zwarte
scheeden, waaruit
de lichtgroene zijtakken tevoorschijn
treden, maakten een
r^tAMOfi-ium
schitt'rend
effect.
Langs en in de
beek 2 a 3 M. hoog rietgras (Phalaris arundinacea)
en overal grassen. Avena rubra, Festuca elatior en
Phleum arenaria, in vollen bloei, waardoor onze
kleederen paarsch en geel gevlekt werden met het
stuifmeel. Daar de brug over de Zievers beek
gemaakt word, gingen we daar eens kijken en vonden
in een emmer, die de metselaar gebruikte, een zwaar
verminkte kreeft, Astacus lluviatilus die de linker
pooten alle miste, daar hij met den troffel opgeschept was. De man vertelde ons, dat in de beken
vooral onder de bruggen die dieren hier overal
voorkwamen. Toen wij trachtten aan een anderen
kant uit het dal te komen, werd ons dit belet door
onze hollandsche lianen, hop en kamperfolie, terwijl
ook de brandnetels het hunne hiertoe bijdroegen.
Even verder was een zandgroeve. Dit zand werd
gebruikt voor de metselkalk en kost / 0 . 6 0 de Kub.
Meter. Een oude man was daar bezig met een
kruiwagen de steenen en klei te verkruien en het
zand op een hoop te brengen, een werk waar hij
reeds meer dan 18 jaar mee bezig en nog niet veel
meer dan 13 M. gevorderd was. Welk een bestaan!
Dag in, dag uit met een klein kruiwagentje zand
verkruien, om een berg weg te krijgen. Zoo iets
geeft een mooie illustratie van het woord eeuwigheid. In deze kuil veel bingelkruid en cichorei,
ook eenige wikke-soortenen veel Papaver-somniferum,
(slaapbollen).
Nu ging het nog even naar den overkant van
den straatweg waar op het boven reeds meer besproken bultje nog gevonden werd: Bernagie en
Nigella; Ranunculus arvensis. Hier legden wij in
de schaduw zoolang onze planten neer en gingen
door naar Vaals, waar postpapier en briefkaarten
gekocht werden. Nu naar het beroemde Vierlanden
punt, de hoogste plaats van Nederland!
Langs een stijgenden bergweg, gestoffeerd met
boschbessen en allerlei mooie planten, die wij nu

als bekenden mochten begroeten, ging het zigzagsgewijs hoe langer zoo hooger. Onderweg ontmoetten
ons eenige jongens met een sterk opmerkingsvermogen. Zij vroegen ons n.1. of zij een Hollandsch
liedje mochten zingen, wat volgaarne werd toegestaan, terwijl verderop, ons ter eere, gezongen werd:
c/AUe entjes sjwemmen ien 't water." Eindelijk het
Viergrenzenpunt bereikt. Daar stonden 3 groote
grenspalen met er voor een grooten platten steen,
waarop het volgende:
Hoogste punt van Nederland 322,5 M.
Wat was dat een mooi uitzicht, vooral naar den
Duitschen kant. In een groot dal lag het oude
Aken, zijn spitse domtorens hoog boven alles uitheffend, omgeven door weiden en bosschen. Aan
den Belgischen kant was het een liefrijker tafreel
dat zich voor 't oog vertoonde; daar lag, eveneens
in een dal, het dorpje Gemmenich, met z'n spits
kerktorentje en witte leemen huizen met balken in
de muren, vriendelijk afstekend tegen den groenen
achtergrond, 't Is jammer dat dit plekje zoo ontsierd wordt door een uit stokken en oude lappen
zeildoek samengeflanste tent, waar limonades en
ansichten te krijgen zijn.
Wij sloegen nu een smal paadje langs de Nederlandsche grens in, dicht door boomen omgeven,
zoodat er een heerlijke, groene schemering heerschte.
Dit volgden wij plm. 3 mijlen, langs den geheelen
weg honderden van mestkevers (Geotrupus sylvaticus) aantreffend. Wat die dieren bewoog, daar
zoo op en neer te wandelen, konden wij niet begrijpen. Langen tijd werden zij gadegeslagen, zooals
zij daar als grenswachters heen en weer liepen op
die gevaarlijke plaats, waar reeds zoo menigeen
door een onnadenkende hak
was verbrijzeld. We kwamen
nu aan den weg van Gemmenich naar Vaals, waar wij
het Douane-kantoor passeerden. Opmerkelijk was, dat
de weg op Nederlandsch gebied in eens veel slechter
werd.
Nu ging het achter Vaals
om langs Bloemendal, een é
groot klooster, waar zeer
vele internen zijn en vele
pension-menschen,
zooals
Raguim Mordax.
onze hospita zei, allen rijken:
gravinnen en baronessen. Ook zijn daar twee scholen.
Teruggaand naar Piethaan zagen wij eenige
Duitsche militairen met hunne bespottelijke straatmuzikanten-uniform. Om 7 uur kwamen wij thuis
en vonden de koffie koud, wat echter volgens de
vrouw niet hinderde: kalte kaffee macht schön.
Na wat uitgerust te zijn, hebben wij de wagen-
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schuur eens opgeruimd waar eene schromelijke
wanorde heerschte, bij welke gelegenheid ik 2
exemplaren vond van Carabus coriaceus. Na nog
een poosje buiten gezeten te hebben zijn wij brieven gaan schrijven naar de Haarlemsche menschen.
Er werd om geloot wie zou beginnen, daar er maar
één penhouder was. Lodewijks was de gelukkige.
Pas aan de gang zijnde, kwam weer een stoet
Lemiersers Hollandsche liedjes zingen, wat zoo
wanhopig was, dat wij het licht uitdeden en gingen
slapen onder het schoone gezang van: «Kraontje,
kraontje, lek, lek, lek; sjenevertje is mien trek.
J. A. LODEWIJKS en J. JESWIET.

(Wordt vervolgd).

^ n e e r l i j k , zonnig weer! Me dunkt, we moesten
aT^ het strand eens opgaan, om wat frissche lucht
/
te happen. Als ge dan goed uitkijkt en wat
liefhebberij hebt in 't gadeslaan van het leven aan
het strand, zult ge aan het eind onzer wandeling
niet zeggen — zooals velen, die geen oog voor de
natuur hebben — wat is het strand toch doodsch.
Neon, waarlijk, het is niet doodsch, er valt nog
genoeg op te merken! Zomers als de stad ons niets
dan warmte en stof geeft, ga er dan met bus en
netje op uit en ge zult aan 't strand herademen.
Wat ik dan ook vertellen wil, zou ik niet kunnen doen, als ik niet zooveel aan 't strand gezeten

had en niet het gelukkige voorrecht bezat, af en
toe in 't Zoölogisch Station te mogen komen en
geholpen te worden door Dr. Redeke en mijnheer

EN
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Van Breemen, welke heeren op wetenschappelijk
gebied in „zee-zaken" doorkneed zijn.
Als schooljongen begonnen de strandbezoeken
al! Waar vindt een Heldersche jongen beter speel-

Mya arenaria.

plaats, waar kan hij beter ravotten en na afloop
gratis een heerlijk bad nemen dan aan het strand?
Nergens.
Geen wonder dan ook, dat wij er dikwijls te
vinden waren! Was 't in den vischtijd, dan ging
je met eene haringvlot mee en dan mocht je nog
helpen //trekken" ook. Doch langzamerhand raakt
een mensch schooljongen af en met die verandering
houden ook dikwijls de ongedwongen genoegens op.
't Verhinderde echter mij niet, om in mijnen vrijen
tijd 't strand op te gaan en eens rond te kijken.
In 't eerst gold dat vooral vogels, maar later ben
ik ook aan 't verzamelen van schelpen gegaan. En
dat viel mee I Met materiaal behoef je in den regel
niet heel zuinig te zijn, schelpen genoeg, tenminste
de meeste soorten.
Daar ieder nu, naar ik denk, wel eenige belangstelling zal hebben, voor wat er op 't strand te
zien en te vinden is, heb ik getracht korte beschrijvingen te geven van vondsten en waarnemingen.
Daar ik veel van teekenen houd, heb ik maar
heel wat voorwerpen uit mijne verzameling afgemaaid en naar ik hoop zoo, dat vele beginners,
zooals ik, er wat aan hebben. Daarbij moet ik
opmerken, dat ik niet van anatomische doorsneden
met a's en b's er bij en verwijzingen naar den
text, houd, die vind ik t e . . . te dierkundeleerboekachtig.
Maar, we zouden aan 't schelpenverzamelen!
Er zijn er heel wat te vinden! De gewoonste is
wel de kokhaan of eetbare strandschelp (Cardium
edule). Vroeger scheen hij zeer in den smaak te
vallen van lui, die speldenkussens versierden —
net als de strandpleviertjes hunne nesten.
Deze schelp komt in velerlei kleuren en grootten
voor, van lichtgeel tot blauwgrijs. Een paar mooie
andere Cardiuras zijn C. echinatum en C. laevigatum, de eerste met stekels, de andere met banden.
Wie zoo gelukkig is, daarvan te vinden!
De bewoners van C. edule worden wel door de
Engelschen gegeten. Van de groote zandgapers,
die zeer in 't oog vallen, vindt men hier op 't

