W A N D E L I N G E
passeert, ik zeg, daar wierp me die Fortuna als het
ware een tweetal exemplaren voor mijn voeten,
zonder dat ik er een voet voor verzet had.
Ik sprak twee kinderen, die een veldruiker geplukt
hadden en die vroegen me: ,/Vindt u dat geen
mooie bloemen dokter ?// en daar lieten ze me waarachtig twee afgeplukte bijenorchis-exemplaren zien.
Het eerste wat je dan natuurlijk op zoo'n oogenblik vraagt op een eenigszins gepiqueerden toon
over de wisselvalligheid der fortuin is: „en waar
hebben jullui die nou toch gevonden,* wel in de
duinen achter de Hervormde kerk; ja dat wist ik
wel dat ze daar groeiden maar waar, precies waar;
ja, dat konden ze me niet uitduiden.
Enfin ik kreeg de 2 exemplaren, en tevens de
belofte der kinderen, me den volgenden dag den plek
aan te wijzen, waar ze ze gevonden hadden, maar
ze zeiden, dat er maar 2 gaten hadden en er niet
meer waren, enfin ik zou het wel zien. Ik liet den
volgenden dag mijn schat aan de luitenants van het
pantserfort zien, en een der heeren.een groot vlin-
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het zoozeer karakteristieke van het bijenlijf vertoont.
Direct knielde ik er neer en groef met mijn spatel
een exemplaar uit den grond op, een flink graspelletje, echter niet dan na een paar gemeenscherpe
kattendoorns in mijn handen te hebben gekregen,
enfin die hadden we er wel voor over, evenals de
prins, die de schoone slaapster wekte, want ook
deze schoone droomster wordt trouw verdedigd
deer haar trawanten de kattendoorns.
Vijf exemplaren vonden we, waarvan we er 2
uitgroeven en de rest lieten staan met de bede, dat
geen onwaardige ze mocht vinden.
Inmiddels had de vlinderlievende luitenanteenige
rupsen, waaronder prachtige exemplaren beerrups,
verzameld in zijn omgekeerde kepie, en daar zette
we toen de graspolletjes met de bloemen ook maar
in en we bliezen den aftocht, door de kattendoorns
heen, die ons neg een flinke salvo navuurden met
hun stekels.
En nu staan ze in een terrarium in de officierstent van het pantserfort Hoek van Holland en de
mooie, zachte, vredige bloempjes kijken dagelijks
uit op de leelijke, harde dood en verderf belevende
koepels van het fort.
Mocht een bloemenliefhebber nu willen weten
waar ze precies staan, ik ben bereid ze hem te
toon en zoolang de voorraad strekt.
F. WOLTERSON.
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der- en bloemenvriend zei direct, ik ga mee, en
t o e n . . . . teen gingen we raee'allemaalmee, 10 paar
oogen zien meer dan twee paar.
Zeven uur 's avonds daar rukten wij uit. Voorop
de 4 luitenants, dan de 3 kinderen, waarvan een
met een schep gewapend, de stoet gesloten door
mij, voorzien van een groote, sterke spatel uit mijn
apotheek, vooruit met versnelde pas op de bijenorchis af.
Spoedig waren we achter de Hervormde kerk bij
een duinrug, die ons liefelijk streelde met zijn
kattendoorn en alwaar viooltjes verborgen mij toelachten ; maar hoeveel ik eek opheb met die
kleine schalke, ik was onvermurHabaar voor hun
lonkjes, want ik had edeler, ja vorstelijker wild op
't oog. Daar hoorden we op eensklaps een der kinderen de kreet slaken: „ik heb er een, en nog een,
en nog een*, en wij een steeple-chase gehouden
over de kattendoorn en er op af. Ja, daar stonden
ze de prachtige bloemen, met hunne mooie paarse
uitstaande kelkblaadjes en de fluweelachtig bruine
onderlip, die als bestikt is met geelwitte zijde en

•p^/'oo, langzamerhand zijn we bij Oostbroek ge/ ^ , komen maar daar gaan we nog niet naar toe;
andere, bloemrijker akkers neg, zal ik u wijzen.
Dat zijn de akkers, gelegen tegenover Oostbroek aan
weerskanten van de Tolakkersteeg. Het is daar
een paradijs voor een botanist of alleen liefhebber
van mooie bloemen. Maar de laatste wordt al gauw
ook een botanist, eerder dan het omgekeerde, en
ik vind een botanist zonder gevoel voor het schoone
van het landschap en van bloemen een veel onmogelijker tiep dan de eenvoudige liefhebber van landschap en bloemen, zonder botanische kennis.
Ziezoo, dat had ik nog op mijn hart, en dan
wilde ik zeggen, dat ge hier meet zijn in Juni en
Juli. Groote plekken tusschen de tarwe zijn dan
krachtig rood gekleurd door klaproos en wilde weit.
Ook bolderik staat hier weer. Dat zijn alle drie
toch prachtplanten. De lichtgebouwde hooge Bolderik
met zijn fijn-gestippellijnde,licht-paarsroodebloemen,
waaronder de lange kelkslippen sierlijk uitsteken;
en smalle bladen twee aan twee, die van onder
aan elkaar gegroeid zitten om een dikke knoop.
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En de Klaproos met zijn vier groote, kreukeligdunne, weestroode bloembladen, met een glanzend
zwarte vlek, waar ze vastzitten, zijn knikkende
knoppen, en zaaddeozen rechtstandig op stijve stengels. En dan de wilde Weit die dat slecht ontwikkelde wortelstelsel heeft, zooals alle Rhinantaceeën,
enderfamilie der Scrophularineeën, dat vertoenen.
Dat staat in verband met de gedeeltelijk parasitische levenswijze, waarvan deze mooie greep ten
rechte wordt beschuldigd. De bloempjes van de
wilde Weit lijken sprekend op die van Hengel,
maar zij zijn het niet die het eerst in 't oog vallen,
wél de helder-karmijnroode schutbladen met draadfijne slippen. De roode schutbladen vergroenen van
onderen weer, want ze hebben dan hun dienst als
insectenlokkers afgedaan; ze moeten nu mede met de
gewone bladen dienen tot de vorming der vruchten.
Laag op de grond liggen de tengere, sterk vertakte planten van Spiegelklokje, de bloemen zijn
donkerblauw, en vlak. Daartusschen weer rankt
wild de Aardaker, een lathyrussoort met groote
lichtroode bloemen en aan de wortels zwarte knolletjes. Die knolletjes zij 1/ontstaan door kolonies van
bacteriën, die de vrije stikstof assimileeren en dus
den grond rijker maken aan stikstofhoudende verbindingen, zooals alle vlinderbloemigen dat doen.
De knolletjes werden in Zeeland wel gewonnen om
ze klaargemaakt te eten, ze heeten dan aardeikels.
Sommige zomers staan hier ook de hooge planten
van tweetakkige Silene, de witte bloemen met
lange meeldraden en stempeldraden alle naar één
kant gekeerd aan de stijve vorken. Of het tengere
Veldridderspoortje met lijnvormige bladslippen, en
paarsblauwe bloempjes, die wel wat lijken op de
bloemen van Akelei. De minst opvallende van de
korenplanten is de ijle, fijn vertakte akker-Welfsmelk, een erg lief, geelgroen plantje; de meest op.
vallende is de forsche akker-Melkdistel, met bloemen
die veel lijken op die van de Schorseneer. Aan de
enkele greppeltjes die tusschen de akkers liggen,
staan nog een paar planten van het vleeschkleurig
Handekenskruid.
Die akkerflora is prachtig, niet waar? Hoe jammer
toch dat al dat moois, lang voordat het is uitgebloeid, eiken zomer wéér gedoemd is onverbiddelijk
te sneuvelen met de tarwe méé, door de zeisen
van de maaiers. Tóch een prachtig gezicht, de heele
gang van den oogst, de maaiers als helden van
dien tijd in hun forsche, rbytmische beweging.
Droeg klinkt het regelmatig geklank van het haren
der zeisen door de hittelucht en ever het barre
veld onder de helle zonnebrand. Dan komt er een
of meer dagen stilstand en rust, wanneer de scheven
staan te drogen, geel uitwaaierend en goud sprenkelend tegen het uitgespannen lucht-blauw.
Na neg een dag, dan rollen de hoog beladen dis-

selkarren waggelend den akker uit en de wegen
langs. Het is nu zomer, hóógzomer, de rechte tijd
voer plantenzoeken is voorbij, maar de tijd van lui
een contemplatief natuurgenieten. Augustus en
September, is daar. Laten we toch genoeg waardeeren, dat we dat kunnen doen, want de meeste
menschen in de groote steden hoeven niet te denken
aan jaargetijden; voor hen bestaan de vreugden van
den zomer in het kunnen uitsparen van kolen en
petroleum en in het niet-koulijden. Hun levensellende gaat deer alle jaargetijden.

Maar we zitten nog in het koren en zullen daar
zoo langzamerhand ook weer eens tusschen uittrekken. Een aardige wereld was het daar, dat
lage bosch van halmen, opgevuld met bonte bloemen.
We hebben natuurlijk steeds gezorgd, dat we de
smalle gangetjes tusschen het koren hielden.
Laten we nu de Tolakkersteeg opgaan, die in
zuidelijke richting voert door de flauw golvende
klei-akkers, dan hebt ge ook nog eens gelegenheid
de kleine Bremraap te zien, die hier evenveel voorkomt als de klaver zelf. Hier staan ook sleedoern-
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struiken, in het voorjaar met een wolk van fijne
bloesem bloeiend, in den zomer vol pruimpjes, overtrekken met een blauwig waslaagje, zooals bij de

echte pruimen, druiven, dauwbramen, enz. Maar
overal aan den rechterkant, veel meer neg dan bij
Oostbroek, staan hoeggedragen boven het koren zelfs
uit, de zwaargele bloemen van de akker-Melkdistel.
Hij komt voor op bijna alle klei-akkers van Utrecht.
Merkt ge, dat deze plek dezelfde is, waar ik u
vroeger deze mooiste Sonchus wees, op wandeling
van Rhijnauwen naar Bunnik. We moeten nu weer
terug, op Oestbroek aan; we kunnen dan in het
bosch bij dit landhuis het best komen van de zuidzijde, omdat daar een maar smalle sloot het bosch
scheidt van den weg. Laten we het wagen, de greppel over te springen en het bosch in te gaan.
Komt ge hier in April, dan hebt ge groote kans
patrijzebroedsels te verstoren, waarom het dan ook
juist in dien tijd in het bosch wemelt van koddebeiers. In Mei is dat gevaar zoo groet niet meer, en
dan wilde ik u juist hier hebben. In April bloeien
met witte lentebloesem al: sleedoorn, vogelkers en
wilde kers. Langs de greppels staan op lichte plaatsen
groote pollen van Dotterbloem, met het dofgouden
groote gebloemte boven de groote, glimmend-donkergroene bladen. Ik heb hier eens een patrijzenest
gevonden met 19 eieren, die lagen opgestapeld tot
een stompe pyramide. Ze zijn elijfgroen-donkergrijs,
en wat grooter dan de eieren van de houtduif.
Dit nest was waarschijnlijk van 3 hennen. Je
merkt dadelijk dat er veel ringslangen zijn langs
den buiten-greppel, en veel merel- en lijsternesten
in het onderhout. Soms vlucht eensklaps een
groote troep patrijzekuikens voer u uit en dan doet
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de moeder of ze vleugellam is. Op den grond ziet
ge veel ovaalrende bladen, altijd twee bijeen. Sommige planten bloeien met fijne geelgroene tressen.
Ge ziet wel dat het een orchidee i s : Kever-orchis
groeit hier weer. "
Dringen we steeds verder het bosch in, dan verdwalen we eindelijk in den doolhof van vijverslooten,
maar heb dat over, plus een bekeuring, voor het
ontdekken van boschjes, waar de grond is bedekt
met het groen van Maagdepalm. Welriekende
Viooltjes en het kruipend ISenegroen komen eek
veel verspreid voor, en in het vroege voorjaar als
pas de winter weg is, bloeien hier duizenden Sneeuwklokjes in de dan nog geheel lichte boschjes. Het
is hier een heel bijzonder bosch voor het midden
van Nederland, want op enkele plekken staan bij
elkaar: de schermdragende Vegelmelk met tuilen
blank-witte bloemen, de knikkende Vegelmelk met
trossen mat-witte bloemen, nog moeier dan de
schermdragende en met langer, breeder bladen.
Verder sneeuwklokjes, welriekende viooltjes, echte
wilde narcissen, de gouden trompet gevat in de
lichtgele zestallige roos, slank gestoeld. Bladen en
stengels zijn wazig evertogen met een blauw was-

laagje. De bloemen van die wilde gele narcis zijn
vrij klein en de bladen sterk gebogen en breed.
Zelfs Aronskelken komen hier ook voor. Ze hebben
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drie groote pijl- of spiesvormige bladen, waar uit
de steel-schede van het binnenste blad de blanke
bloem opsteekt. In die witte bloeischede staat de
bleeikolf met meeldraden en stampers; deze kolf is
verlengd in een gele knods, die in de witte schede

opsteekt. Nog veel meer Aronskelken en Maagdepalm zijn er in een bosch aan den Krommen Rijn
tusschen Odijk en Bunnik. Het heele bosch van
Oostbroek is zeer vochtig; het bestaat hoofdzakelijk
weer uit esschen, wilgen, beuken en eiken. In de
wat drogere besschen van Amehsweerd zijn de
eiken en beuken mooier. Onderhout is hier overal,
van wilde kers, vogelkers, sleedoorn, meidoorn en
woeste braam- en kamperfoelie-wildernissen, welke
twee laatste struiken nooit volop bloeien. Dan nog
jonge opslag van de groote boomen.
Kom nog eens in den zomer. Het bosch is nu
een koele groene schaduwige ruimte midden in het
helle hittelicht boven de gele velden. Nu bloeien in
het halflicht boschkruiden als heksekruid, nagelkruid en boschandoorn, ook veel penningkruid en
wilde aardbei. Zulke boschplanten zijn eigenlijk
verwend door het woud, in weelde groeien ze op,
beschut voor fel licht en uitdrogen, zoodat hun
vormen vrij kunnen uitgroeien en slank worden;
het zijn aristocraten onder de bloemen.
ledere plant bezit vormenschoon, maar bij sommigen valt het dadelijk op, door de strenge of gelukkige schikking van de toevallige eenvoudige
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schoonheid van bloem en blad. De oude Van Eeden
schreef in zijn //Wandelingen door de Veluwe*:
ledere plant is de vertegenwoordiger van een bepaalde schoonheidsidee. Daa,rom, als men veel
bloemen kent, zal men er niet licht toe komen één
bepaalde lievelingsplant te hebben. Dat het schoone
bestaat in de natuur, is een groot raadsel; misschien
bestaat het slechts in het zin-gevoel van de menschen.
Maar laten we liever maken, dat we weer uit
het bosch zijn gekomen, voer dat de Tuinbaas, de
Koddebeier of de Onbezoldigde Rijksveldwachter zich
aan ons heeft voorgesteld: we houden de eer zoodoende aan ons. Het beste is zoo listig mogelijk
te verdwijnen aan den kant van de Oestbroeksche
laan, dan komen we meteen langs de groote boschwei waar paarden op grazen, vóór het landhuis.
Zijn we weer buiten het bosch, dan kunnen we
twee kanten uitgaan, eerst even naar de Bilt, of
dadelijk de Oestbroeksche laan terug. Als we, nog
vóór de Bilt, in het Kloosterpark zijn gekomen,
hoeven we niet verder, want alleen hier wilde ik
u nog een en ander laten zien.
Vroeger stond hier een klooster, en daarbij was
waarschijnlijk een tuin met allerlei geneeskrachtige

kruiden. Daaruit kan men gemakkelijk afleiden:
Ie dat de mensch ook vroeger al van oordeel was
dat al beschikt God, de mensch toch wikt en
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2e dat er van die planten nog wel wat verwilderd zullen zijn overgebleven. En dat is ook zoo.
Bilzekruid, donkere Oeievaarsbek en Duizelkruid of
Dorenicum pardalianches, de panterwurgende, zijn
hier neg te vinden. Maar nu de boschjes, waar
deze mooie planten zich nog in stand hielden, één

zijn geworden met een „villapark*, zal het wel
gauw met ze gedaan zijn. De donkere Oeievaarsbek heeft donker-purpere bloemen en moei-vormige
bladen met bloedvlekken. Let eens op de stand
van de bloemknoppen. De Dorenicum is een prachtige plant, wel meer dan een Meter hoog; hij prijkt
in Mei met één, soms meer bloemen als kleine
zonnebloemen, maar veel fijnstraliger. Sierlijk zitten
de bladeren verspreid langs den enkelen langen
stengel; de benedenste zijn onderaan weer verbreed.
Van het zeer giftige Bilzekruid zijn mooi de vreemdgeteekende en gekleurde bloemen. Zooals de meeste
groote Selaneeën komt hij bijna nooit ergens voor
in groote hoeveelheid.
Nu kunnen we weer naar Oestbroek terugloopen,
en van daar de Oestbroeksche laan af tot even
vóór het fort aan de Hoofddijk; dan slaan we links
af. We komen dan langs een moei besloten wegje
achter Rhijnauwen; van daar gaan we verder naar
Utrecht terug.
Dit laantje loopt door tusschen boschjes, akkers
en weiden; het is op sommige gedeelten omzoomd
met Loek-zonder-Loek, helder groen-en-wit, in het
voorjaar; in den zomer nagelkruid en boschandoorn,
en stralend witte ganzebloemen, en penningkruid
en wilde aardbei. Nog wat later bloeit hier het
rivierklei-minnende Leverkruid met lange aren van
goudgele bloemen; het heeft bladen van hetzelfde
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type als andere Rosaceeën: Spiraea, Roos en Sorbenkruid.
Halverweg Rhynauwen gaan we langs een boerderij,
gelegen in een kleine omgeving vol afwisseling; dan
komen we in een smalle beukelaan, de stammen als
rijzige marmerzuilen dragen het schaduwgevende,
luchtige loofgewelf. Op den grond overal look-zonderloek, boschandoorn, nagelkruid, wilde aardbeitjes,
robbertskruid of wilde geranium, penningkruid, en
speenkruid met bloemen als schitterend gele sterren,
als waren ze geslagen uit goud. Ringslangen zijn hier
weer veel. Vóór Rhijnauwen zien we rechts een kleine
open weidestreek met veel greetrende enkelstaande
meideorn-boomstruiken, en grazig vól hooge bloemen:
boterbloemen, ganzebloemen, en later geel leverkruid, witte schermen van de wilde Been en gouden
schermen van Kruiskruid. Dan beginnen de fortgrachten van Rhijnauwen; die langs den weg lijkt
wel een meer, heel mooi met het breede watervlak,
omzoomd met hoog riet en omgeven door weiden
en wallen met boschjes; er zijn ook hooge populieren:
echte rivierboomen.
Nu hebben we nog een mooie wandeling naar
Utrecht.
Daar ik weet dat de werkelijkheid mijn beschrijvingen verre overtreft, zoo weet ik ook, dat ge
geen berouw zult hebben, als ge deze flinke wandelingen hebt gemaakt.
Tot een volgende keer.
Zomer 1904.
JOHANNES DE ZWERVER.

EENIGE JAREN BIJ DE TABAK
IN DELL
(Vervolg).
Waar, revenons a nos moutons; ik zou de heele tabak
i \ vergeten.
Ik was in het rintissen blijven steken. Er wordt een
rechthoek uitgezet van 300 hij ± 2000 Meter, en later worden op afstanden van 100 M. nog 2 zulke rintissen van
2000 M. daartusschen gemaakt.
Het verder openhakken daarvan gebeurt in taak, zooveel
mogeiyk door Batakkers. De eene z^'de van 2000 M. wordt
3 depa (6 voet) aan weerszijden van de stokken schoongemaakt, de boomen worden gelijk met den grond gekapt,
behalve de zeer zware, en aan de kanten gelegd; dit is de

