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OP DEN ST. PIETERSBERG IN 
HET VOORJAAR. 

J k woul dat ik 't nog voor de borst had, het 
eenig mooie reisje naar Maastricht, dat ik 
verleden jaar met de Pinksterdagen gedaan heb. 

't Was voor 't eerst, dat ik er in 't voorjaar rond
zwierf; wel had ik maar drie dagen vrij, maar in 
die paar dagen heb ik meer genoten, meer gezien en 
gehoord dan van den zomer in de heele vacantie. 

Dien eersten Zaterdagmiddag op den St. Pieters-
berg, op dat eene plekje hoog op een steile helling 
dicht aan het Maasdal, vergeet ik nooit meer. Het 
had den vorigen dag en nog den geheelen morgen 
geregend en de lucht hing vol nevels. Daar op den 
berg brak de zon door, opeens in volle kracht; de 
gele paden dampten, boomen en struiken schitterden, 
het neergeslagen gras rekte zich op en kleurde van 
de bloemen; in een oogenblik openden zich duizenden 
witte sterren aan de slingers van clematis; hommels 
gonsden het eerst, en als op een afgesproken teeken 
stegen uit alle boomen in het rond vogelstemmen 
op; eerst zacht, dan luider en luider, tot een over
stelpende macht van zang en roep en slag, allen 
en alles dooreen, één groote aanhoudende juichkreet 
van al wat vogel heet. 

We stonden daar met ons vieren, letterlijk ver
stomd. Mooier dan in het mooiste tooversprookje 
blonken- en flikkerden de droppel-diamanten, zilveren 

sluiers stegen in de lucht omhoog, verdwenen spoor
loos in het hemelsblauw en onthulden een aan 
doenlijk vergezicht over het dal: rotsige bergen met 
groen op den voorgrond; bosschen, weiden en water 
in de verte en de diepte. 

Het duurde een heele poos, eer we ons weer 
herinnerden, waarvoor we juist tegen die helling 
waren opgeklommen; er moesten zeldzame orchi
deeën groeien, was ons verteld; engbloemen en 
zonneroosjes ook. 

Tot nu toe hadden we ze niet kunnen vinden; 
maar in de opgewekte stemming, waarin we geraakt 
waren, gingen we opnieuw aan 't klimmen en 
klauteren; het gras was al droog en de hooge 
struiken bezorgden ons geen douches meer; zooals 
een paar uur te voren, telkens als wij er bukkend 
onder door kropen. 

't Is lastig zoeken naar bloemen, die men nooit 
eerder in 't wild heeft zien groeien, en toen het 
aangeduide aplekje", waar onze zegsman ze jaren 
geleden had geplukt, een klein half uurtje lang en 
breed bleek te zijn, was de verwachting niet groot; 
maar opgeven, zoolang niet elk belovend boschje, 
elk steenpartij met geschikte humus is doorzocht, 
dat doet een natuurvriend niet zoo licht. Vliegen-
Orchis en Soldaatjes! Dat was het wachtwoord; wie 
wat ziet, dat er op lijkt, slaat alarm! 

De zon naderde alweer den rand van den heuvel, 
toen op een honderd pas afstand van mij een der 
zoekers zijn donderend hallo! hallo! liet klinken. 



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

Over heg en steg snelden de drie anderen toe op 
het welluidend sein. Waar zit je, hallo? Hallo, 
hierl klonk het uit de diepte achter een groeten 
verweerden steenklomp, prachtig begroeid met 
boompjes-mos en steenbreekvaren. Daar zat het 
jongmensch op zijn hurken, met een gezicht dat 
straalde van blijdschap en glom van inspanning, 

-étffi* jt 91*^,01*'*.' 
Vlicgen-orchldeo. 

en hij zat ze aan te kijken de vliegen-orchideetjes 
die daar groeiden, vijf, zes, tien, nog één en nog 
één, alles op een plekje van een tien pas in omtrek; 
en wij zaten in een wip er alle vier bij. Prachtige 
bloemen hè. Toen de blik, over de bloempjes heen, 
zoekend naar meer, de helling afgleed, speurende 
oogen gras en kruid monsterden, separeerden uit 

Bovenste deel vnn een bloem (vergrunt). 

de omgeving en doordrongen in licht en schaduw-
plekken, toen zagen wij allen te gelijk, geloof ik, 
iets bleek-paars, een 
driehoekje van bont 
meidenkatoen, zou je 
zeggen; het was een 
orchideeöntros in knop, 
maar welke. Een ge
wone Handekenskruid 
of een Harlekijn, zooals 
we die denzelfden mor
gen in den regen al bij 
duizenden in 't natte 
veld bij Cannes hadden 
zien staan? 't Is wat 
anders. Ik geloof het ook, riepen we, en langzaam, 
voorzichtig, schoven we, op twee handen, twee 
voeten en nog wat steunende, de bijna loodrechte 
helling af. 

,/Soldaatjes, Militaris, hij is het!" en hij was het. 
Daar stonden ze, mannetje aan mannetje hoor, in 
knop hier, in vollen bloei daar, een halven meter hoog 
ginds, met trossen als een vuist zoo dik. Zij stonden 
er vast ook, maar wij hingen er niet zeer vast. 
Oppassen was de boodschap, een duikeling van een 
veertig meter hoogte om op den straatweg neer te 
kwakken, was nu juist niet iets om naar te verlangen. 
Toch zijn we er alle vier vlak bij geweest en we 
hebben er eentje uit den grond gehaald ook. Zonde 
eigenlijk van de mooie forsche plant; maar ik moest 
hem hebben om te 
teekenen, en daar, half 
hangend aan een clema-
tiswortel, half klevend 
aan een steenblok, ging 
dat niet best. Voor de 
jongens was het een 
heerlijke gymnastiek; 
en ik heb me dan ook 
geen oogenblik onge
rust gemaakt, toen 
ik ze zoo voorzichtig 
zag we&zakken in de 
diepteen elkaar handjes 
geven als de gidsen 
op de gletschers. Een 
boschwachter of veld
wachter beneden op de 
weg riep: „Heidaar, 
wat moet datl^ Maar 
zij noodigden hem uit 
boven te komen. 

De stemmen kon ik 
goed hooren;ik vernam, 
terwijl ik op mijn rug lag en naar de rose schapen
wolkjes keek, wat er groeide; hoeveel vliegen-
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orchideeën er nog stonden en wat een verbazend 
groote en mooie er bij was met drie open bloemen, 
ook een zonneroosje en nog een stuk van een 
mosasaurus ook en honderden soldaatjes, een heel 
regiment met een kapitein „Meten jongens, zes 
decimeter, precies zoo lang als mijn arm." 

Eén voor één zag ik de drie hoofden boven de 
thymblaadjes uit de diepte oprijzen, de haren wit 
van kalk, grijsaards met blijde gezonde jongens-
wangen en oogen die straalden van voldoening. 
Dat is eerst natuursport. 

Ik zal later wel eens vertellen van de volgende 
dagen, hoe wij alle 
vier op een boschhel-
ling bij Oud-Valken-
burg ons stuur kwijt 
raakten, zoodra we be
neden voor 't eerst 
reuzen-orchideeën, de 
Orchis purpurea of 
fusca zagen staan, en 
in een volle vaart 
tegen een hek beneden 
in de wei belandden; 
hoe wij de allerzeld-
zaamstebosch vogeltjes 
ontdekten en nog een 
ander niet zoo mooie, 
maar ook heel zeld
zame orchidee; en dan 
die tocht van Mechelen 
naar Epen, waar de 
wegberm één geel en 
paars gevlekte dubbel
lijn vormde van de 
zeldzame gele en ge
vlekte doove-netels; 
en een bosch bij Eper-
heide vol bloeiende 
zwarte boschbessen, 
aronskelken en longe-
kruid beneden, vol 
fluiters, nachtegalen en 
zwarte-kopjes boven. 

Wie 't kan doen, 
moet het niet nalaten 
dezen voorjaarstocht te 
ondernemen naar het 
neusje van ons land. 
Met Pinksteren van dit 
jaar zal 't er weer heel 
mooi zijn. Jammer dat 
de reis voor velen zoo 
ver is en zoo duur. Als de vacantie-
kaarten al in Mei geldig waren! 
Ja, dan! Daar moest de N. H. V. 

eens op aan sturen, dat zou van 't jaar voor de 
bezoekers van de Biologische Tentoonstelling te 
Amsterdam ook heel wat waard zijn. 

E. HEIMANS. 
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NACHTEGAAL. 

ze e zingen weer in de boschjes, even krachtig 
en teer als in vorige jaren. Ik heb de inven
taris weer opgemaakt en bevonden, dat wij 

hier slechts drie paar achteruit zijn gegaan en die 
kunnen in de volgende 
weken nog wel arri-
veeren, zoodat we mis
schien zelfs op voor
uitgang mogen hopen. 
Dat is wel te verwon
deren, want er wordt 
hier nog al veel ge
kapt en gebouwd en 
gemorreld en niemand 
is er, die er eenige 
moeite voor doet, om 
de nachtegalen te lok
ken en te beschermen. 
De politie kijkt een 
beetje uit naar vogel-
vangers, maar dat is 
dan ook alles. 

Wanneer de men
schen wilden, dan be
hoefde het aantal 
nachtegalen nooit te 
verminderen en dan 
zouden we er in iedere 
stad, in ieder dorp ten
minste eenige kunnen 
hebben. Er zal, naar 
wij hopen, nog wel 
eens een tijd komen, 
dat bij den aanleg van 
parken, tuinen en aan
plantingen rekening 
wordt gehouden met 
de behoeften der vogels 
en dan zal het »nach-
tegalenboschje" even 
goed in het bestek 
worden opgenomen als 
nu het rozenperk of 
het begonia-bed. 

Een nachtegalen-
bosch moet in het algemeen bestaan 
uit hoog en laag loof hout, omgeven 
door een dichte dorenhaag. De grond 


