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onweer. Ge herinnert u nog wel: «Geen vogel zingt 
nu blijde tonen, maar zwijgt eerbiedig stil" en wat 
daar meer volgt. 

Wanneer ge een mistellijster voor het eerst hoort, 
dan merkt ge meteen, dat het een andere vogel is, 
dan die ge tot dusverre kende. Hij zit meestal 
rechtop, zoodat zijn gespikkelde onderzijde duidelijk 
te zien is en op een afstand lijkt die dan grauw-
grijs. Houding en grootte doen eenigszins aan de 
groene specht denken. Het lied is onder gunstige 
omstandigheden mooi en zuiver maar meestal woest 
en ruw, schetterig en knersend. Als hij verontrust 
wordt en ook onder het vliegen roept hij ^rrèörè, 
rrè", of ,/trèrère trèrrè". en dan kun je goed begrij
pen dat de Franschen en Zwitsers hem wdraine" 
of //drenne" noemen. Toch laat hij ook wel den 
algemeenen lijsterklacht //sme" en opwekkingskreet 
„tjak tjak" hooien. 

Onder het opvliegen en in de vlucht is hij behalve 
aan de grootte ook heel goed te herkennen aan de 
witte veeren van de oksels en de witte onderdek-
veeren van de vleugels. Die zijn bij de koperwiek 
oranje en bij de zanglijster geel. Dat kleur-onder-
scheid is op grooter afstand te zien, dan ge wel 
zoudt denken, het gelukt mij wel, het op te merken 
wanneer ik in de spoortrein zit en vanmorgen nog 
had ik het genoegen om uit den electrischen tram 
tusschen Bloemendaal en Haarlem met zekerheid 
twee vluchten van mistellijsters waar te nemen. 

Ze vlogen op uit het weiland, maar er zitten er 
ook heel wat in de duinen. Op het eind van October 
en begin November vinden we heele troepen ervan 
in de kardinaalshoedjes. Ze zijn dol op de oranje 
vruchtjes van deze heesters en dragen zeer zeker 
veel bij tot de verspreiding van die prachtige plant. 
Ge kunt er van op aan, dat bij ons demistellijster 
meer kardinaalshoedjeszaden eten, dan mistelbessen 
en ik geloof, dat het met die mistelbessen-eterij lang 
zoo erg niet is als de naam van onzen lijster zou 
doen vermoeden. 

Wanneer de lijsters die mistelbessen zoo graag 
aten, zou er met Kerstfeest geen enkel wit besje 
meer aan de maretakken te vinden zijn en ge weet 
heel goed, dat zij er dan nog vol mee zitten. Weet 
je waar de lijsters van houden? Van lij ster bessen; 
en je zult dan ook na eén October of zelfs 15 Sep
tember geen enkele lijsterbes meer aan de heesters 
zien. Van kardinaalshoedjeszaadjes, en je vindt na 
half November niet meer dan hier en daar een 
oranje-zaadje bungelend onder de roode vrucht, even
als er na den intocht der bonte kraaien nog maar 
een enkel geel besje overblijft van de groote over
vloed der duindoornvruchten. Willen onze Zuid-
Limburgsche lezers hieromtrent nog eens wat ver
tellen ? 

Den heelen winter zwerven mistellijsters door ons 

land rond en in den tijd van de lijstervangst kunt 
ge ze bij de poeliers nog al eens te midden van de 
andere slachtoffers voor de uitstalramen zien liggen. 
In het voorjaar trekken er veel weg, maar een groot 
aantal blijft hier nestelen. In het afgeloopen voorjaar 
wist ik tusschen den Zandvoorter staatweg en het 
Noordzeekanaal een rond dozijn broedende mistel-
lijsters en er zullen er natuurlijk nog veel meer 
geweest zijn. Aan dennenbosch schijnen zij de voor
keur te geven, maar zij nestelen ook wel in het 
loofhout, soms vrij hoog (* 15 M. in een ouden 
Zilverspar), soms laag (manshoogte in een Oosten-
rijkschen den). Het nest lijkt op dat van de merel, 
maar heeft binnenin veel meer gras; de eieren zijn 
minder blauwgroen, maar grijs of zelfs rossig met 
meer of minder vlekken en strepen van donkerder 
grijs en roodachtig bruin. Ze zijn niet noemenswaard 
grooter dan mereleieren. 

Ik twijfel er niet aan of ge zult dezen vogel in 
de wintermaanden wel eens opmerken en als ge 
hem later broedend aantreft, dan wil ik er gaarne 
bericht van hebben. Het zou volstrekt niet te ver
wonderen zijn als hij over een jaar of tien veel 
algemeener was dan thans en ik zou het wel aardig 
vinden als wij die uitbreiding eens stap voor stap 
konden constateeren. 

Of de beflijster zich ook zoo sterk zal vermenig
vuldigen? Ik durf het niet te zeggen, misschien zit 
zijn witte bef hem wel in den weg. Maar in ieder 
geval is het wel de moeite waard er eens op te 
gaan letten. 

JAC. P. TH. 

^ C .SÉL JÉS. .SÉL A . MÊL MtL M^L 3ÈL M^, 

DE AMSTELVEENSCHE POEL. 
rfOet zal twee, drie jaren geleden zijn, dat wij, 
«jT mijn vriend en ik, ons 'smorgens vroeg op 
/ weg begaven met het doel, een onderzoekings-
tocht te ondernemen naar den Amstelveenschen 
Poel. Opgewekt door een stukje in de ,/Levende 
Natuur" koesterden wij de stoutste verwachtingen 
en hadden visioenen van dozijnen egeltjes, die daar 
over den golvenden veenbodem voortrolden. 

Het was een echte stormachtige voorjaarsdag. 
Woest joegen de donkere wolken door het luchtruim 
en gaven slechts nu en dan de zon gelegenheid 
haar dagelijkschen plicht te vervullen. Deze scheen 
dan in zoo'n kort oogenblik ter dege haar schade 
te willen inhalen en overgoot alles met een schit
terend en schel licht, eigenaardig in contrast met 
de sombere lucht, wier donkere loodkleur het water 
weerkaatste. 

Wij lieten ons echter noch door de dreigende 
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Gezicht op het Karselaanlje. 

luchten, noch door eenige stortbuien afschrikken, 
maar stapten onverdroten voort. Na het Karse-
laantje te zijn doorgegaan, kwamen wij op den dijk 
van den nu drooggemaakten polder en zagen weldra 
den Poel in de verte liggen. Aanlokkelijk was de 
eerste aanblik nu juist niet. Eenzaam en kaal strekte 
het veen zich voor ons uit, en met de lage wolken, 
die nu geen enkel zonnestraaltje meer doorlieten, 
boven ons, scheen de Poel ons hot toppunt van 
verlatenheid. 

Op goed geluk rukten wij het veen in en richtten 
ons naar eenige boschjes, die wij in de verte zagen 
liggen, 't Was eene geheel nieuwe gewaarwording 
voor ons, over de trillende veenkorst heen te loopen 
en eerst waren wij vrij benauwd, den boerenjongen 
na te volgen, die volgens den schrijver van genoemd 
stukje in de modder verzonken was als afschrikwek
kend voorbeeld voor Amsterdammers, die het mochten 
wagen een bezoek aan den Poel te brengen. 

Ofschoon wij dien dag, behalve een prachtig 
bloeienden struik van den rotsmispel, niets van 
belang zagen en van egels geen spoor was te ont
dekken, hadden wij geen spijt van onzen tocht, en 
namen ons voor, zoo gauw mogelijk ons onderzoek 
te hervatten; wij zagen wel in, dat er in de buurt 
van de boschjes voor ons wat te snuffelen viel. Na 
dien tijd zyn wij er nog vele keeren heengegaan en 
steeds vonden of zagen wij weer iets nieuws. Een 
tuinder bood ons stalling voor de fietsen aan en 
leende ons zijn bootje, waarmede wij in staat waren 
onze onderzoekingstochten ook tot den plas zelven 
uit te strekken. 

In tegenstelling met andere plaatsen, is het hier 
in het voorjaar niet zoo mooi als later in het jaar. 
Het kale, bijna zwart gekleurde, doodsche veenland 

lokt dan niet bijzonder tot nadere 
kennismaking uit. Maar zoodra de 
grond groengekleurd wordt door de 
eerste sprieten van het opkomende 
riet, zoodra de boschjes in het blad 
komen en de vogels hunne nestel-
plaatsen hebben opgezocht, komt er 
weer leven in 't veen. Dan bloeien 
in het laatst van Mei overal de 
meidoorns ongestoord en geen gevaar 
loopend, geplunderd te worden door 
dagjes-menschen, die nu eenmaal 
geen bloeienden meidoorn voorbij 
kunnen loopen, zonder den struik 
half te vernielen. Ze staan daar in 
volle pracht midden tusschen het 
jonge frissche groen van elzen en 
esschen, omzwermd van bijen, die 
ruim gebruikmaken van de prachtige 
gelegenheid om honig te zamelen. 
Dat het dan mooi is in den Poel, be

hoef ik niet te zeggen. Nog later, en 't riet is krachtig 
de hoogte ingeschoten en in plaats van het vroegere 
doodsche land treft het oog één golvende rietvlakte, 
waartusschen lisch, poelruit en valeriaan verspreid 
staan. Dan is de Poel in zijn fleur, en weinigen 
kunnen de bekoring weerstaan van een roeitochtje 
over het uitgestrekte water en door de smalle 
slootjes en kreken, die bij 't indringen doen denken 
aan tunnels, waarvan de wanden gevormd worden 
door het dichtopeenstaande manshooge riet. 

't Veenland bevindt zich nu weer in uitstekenden 
welstand. Drie jaren geleden zijn al de boschjes 
omgehakt, maar in dien tijd is de schade flink her
steld en de struiken zijn weer krachtig omhoog 
geschoten. Zij vormen nu weer dichte wildernissen, 
waarin kamperfoelie, hop en haagwinde zich naar 
welgevallen kunnen slingeren en die aan de vogels 
eene welkome nestelplaats bieden. Niet alleen elzen, 
esschen en wilgen vormen den hoofdmassa dier 

't Huls van den tuinder. 
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boschjes, ook meidoorns, lijsterbessen en eiken staan 
er verspreid; hier en daar vindt men zelfs een 
exemplaar van den rotsmispel. Vóórdat alle andere 
struiken zich in hun lentedos gestoken hebben, 
prijkt deze al met een schat van witte bloemen, 

Tusschen het riet. 

die mooi afsteken tegen de nog kale omgeving. De 
boer heeft een struik in zijn tuin overgeplant en 
volgens zijn zeggen zijn de bessen eetbaar en lekker 
van smaak. Daar het jongste zoontje er echter voor 
zorgde, dat er nooit rijpe bessen aanzaten, ben ik 
niet in de gelegenheid geweest, dit zelf te onder
zoeken. 

Nog meer planten groeien hier, die ge in deze 
streken niet zoeken zoudt. Midden in de boschjes 
zijn heele plekken bedekt met dophei. Ook struik
heide heb ik een paar jaar geleden gevonden, maar 
sedert niet meer ontdekt. Met zonnedauw, water
navel en wintergroen, die hier alle te vinden zijn, 
vormen zij een flora van de moerassige heide. Het 
is of hier vroeger heidestreken gelegen hebben, 
hoe is andershunneaanwezigheid te verklaren? 

Dan vindt ge dicht bij het huis van den 
boer welriekende driekleurige viooltjes, volgens 
verklaring van den tuinder, oorspronkelijk wild 
en niet verwilderd. Hoe zij echter aan dien geur 
komen, is mij een raadsel; de gewone viooltjes 
hebben zoo'n sterken geur niet. 

De grootste aantrekkelijkheid van den Poel 
vormt wel de Platanthera bifolia, de mooie witte 
nachtorchidee. Begin Juni bloeit zij in honderden 
exemplaren, in veel grooter menigte dan de roode 
moeras-orchideeön, die hier niet zoo algemeen 
zijn. Overdag komen de witte bloemen weinig 
uit, maar dan is ' took niet noodig, eerst's avonds 
begint hun taak, dan beproeven zij alle middelen 
om hare bezoekers //de nacht vlinders7' tot zich te 
lokken. Hoe donkerder 't wordt, hoe sterker zij be
ginnen te geuren en hoe lichter en witter zij schijnen 

te worden; ten laatste is't, of zij licht uitzenden, zoo 
helder steken zij af tegen den donkeren achter
grond. Dan vervullen zij de lucht met doordringende 

Waterhoentjes. 

geuren en de bezoekers weten, dat zij gewacht 
worden. Daar komen zij aanzweven de nachtvlinders, 
met hunne logge lijven, snel schieten zij van bloem 
tot bloem en doen zich te goed aan den honig, 
die rijkelijk in de lange sporen afgescheiden wordt. 

Wilt gij 's avonds naar den Poel gaan, om de 
bestuiving waar te nemen, dan raad ik u aan niet 
alleen te gaan. Want het is geheimzinnig en huiverig 
tusschen het riet, dat zacht ruischt om je heen, 
nu aanzwellend, dan wegstervend in voortdurende 
afwisseling. Bijna onhoorbaar vliegen de vleermuizen 
boven je hoofd heen en weer en kleine witte motjes 

fladderen als dwaallichtjes tusschen de riet
stengels. Als het dan steeds donkerder wordt 
en stiller, als de laatste vogel ter ruste is 

gegaan en slechts nu en dan de stilte door het 
geblaf van een hond in de verte wordt onder
broken, dan gaat gij terugverlangen naar de 
bewoonbare wereld, en de lichtjes van Amstelveen, 
die ge aan den overkant van het water ziet 
schitteren, lokken u steeds meer en meer aan. 

Ook moet gij niet denken, dat de orchideeën 
zich in een druk bezoek verheugen, 't Is maar 
zelden, dat ge een vlinder te zien krijgt en dan 
meestal nog zeer vluchtig. Ge ziet iets snel komen 
aan schieten, het houdt zich trillende voor de 
bloemen staande en verdwijnt daarna weer even 
snel, als het gekomen is. 

Maar de Plantanthera is niet de eenige merk
waardige plant, die ge in het veenland vindt. In 
Mei bloeit hier volop de moeraswolfsmelk met haar Dophei. 
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groote gele schermen, die heinde en ver te zien zijn 
en ver in het rond haren sterken honiggeur ver
spreiden. Eigenaardig is het, hoe alles bij deze plant 

er op ingericht is, zoo goed 

i
mogelijk in het oog te vallen. 
De bloemdeelen, zoowel als de 
omwindsels en schutbladen zijn 
alle geel gekleurd, waardoor 
hun doel ten volle bereikt wordt. 
Van alle kanten zwermen dan 
ook kleine vliegen en kevers 
toe en lekken ijverig den honig 
op, die afgescheiden wordt door 

. de opgezwollen lobben van 
- ^ het omwindsel; bij deze plant 

t S ^ ^ y H - * zijn ze elliptisch gevormd, maar 
^̂  | | t bij de andere soorten ook wel 

l H l halvemaanvormig of twee-

H f i Terwijl de vliegen en kevers 
iBif behagelijk over de schermen 

WJ heen en weer loopen, bewerken 
\ zij meteen de bestuiving, die 
Vv •>"•*• bij deze plant op eene aardige 
\uB wijze geschiedt. Voordat ik 
1« hierover verder ga, moet ik 

,JB u even in herinnering brengen, 
ld dat de bloemen, dit" ge denkt te 

Plathantera bifolia. zien, geen eigenlijke bloemen 
zijn, maar eene verzameling 

daarvan, schermpjes genaamd.Een zoodanig schermpje 
is samengesteld uit één vrouwelijke, en meerdere man. 
nelijke bloemen, het geheel omgeven door het op een 
bloemdekgelijkendomwindseltje.Devrouwelijkebloem 
bestaat uit een gestoeld drietallig vruchtbeginsel met 
drie stempels, en de mannelijke elk uit één gesteelden 
meeldraad. De schermpjes nu, in hot midden van de 
groote schermen, bevatten alleen mannelijke bloemen 
en bloeien het eerst. Terwijl zij nog stuifmeel be
vatten, beginnen de vrouwelijke bloemen van de 
omringende schermpjes te bloeien. Zoodra zich 
echter de mannelijke bloemen in elk dier schermpjes 
verheffen, kromt zich de vrouwelijke bloem en komt 
met haar stamper geheel buiten het omwindseltje 
te liggen, met hare stempels naar beneden. Daarop 
kan dus door de insecten geen stuifmeel meer afge-
streken worden. Door deze mooie inrichting wordt 
bereikt, dat de vrouwelijke bloemen meestal bestoven 
worden door de mannelijke, uit een ander omwind
seltje van dezelfde plant, daar zooals wij zagen, de 
mannelijke en vrouwelijke bloemen van hetzelfde 
schermpje nooit tegelijk bloeien. Wanneer de insecten 
van de eene plant naar de andere vliegen, zullen 
zij natuurlijk óók kruisbestuiving bewerken. Ik zal 
hierover maar niet verder uitweiden, daar ik vrees, 
dat ge duizelig zoudt worden van al die schermpjes 

Tusschen de boschjes. 

en omwindseltjes. Wanneer ge in Mei zelfar eens 
zoo'n plant gaat bekijken, zal het u wel duidelijker 
worden. 

Laten wij liever het riet eens verder doorsnuffelen. 
De witte pluimen, die ge daar ziet, zijn van moeras-
spiraea en poelruit. In de verte lijken zij veel op 
elkaar. Het zijn echte stuifmeelbloemen, honig 
houden zij er niet op na. 

Hier komen wij aan een plek, ingenomen door 
moeras-lathyrus en haagwinde. In groote menigte 
slingeren zij zich om de rietstengels, soms zijn ze 
zoodanig door het riet heen gevlochten, dat het 
moeite kost zich er een weg door heen te banen. 
Zij bloeien nog niet; dat doen zij pas in de volgende 
maanden. 

Later in het jaar zijn soms heele plekken tusschen 
het riet bezet door dicht opeenstaande bloemaren 
van den kattestaart, een prachtig veld vormend, 
dat door zijn heerlijk zachtroode tint gerust met de 
mooiste hyacinthen velden kan wedijveren. 

Nu nog even geprobeerd of wij de boschjes 
kunnen bereiken, die daar midden in het veen 
geïsoleerd liggen. Zij zien er in de verte zoo veel
belovend uit. 't Kost echter moeite daar te komen! 
Met groote omwegen en elk oogenblik springend 
over poelen en gaten bereiken wij ze eindelijk. 
Hier behoeft gij niet bang te zijn voor natte voeten. 
De grond in deze boschjes ligt hooger en is voor 
den Poel vrij droog. Daar zien wij al het vijfvinger-
kruid, dat met zijn lange uitloopers in sierlijke 
bochten den grond bedekt. De groote zachtgele 
bloemen steken mooi af tegen de frischgroene ronde 
blaadjes van de waternavel. 

Wat kan een veenbolem er prachtig uitzien, 
vooral daar, waar de zonnedauw tusschen het veen-
mos staat; wat een harmonisch geheel van zachte 
geleidelijk in elkaar overgaande tinten vormt alles 
met elkaar, een waar genot voor het oogl 

Overal gioeit hier de gewone wederik, die met 
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hare goudgele bloemen heele plekken geel kleurt, 
in vereeniging met de rolklaver. Ook de trosdragende 
wederik (Lysimachia thyrsiflora L.) komt hiervoor, 
maar deze valt veel minder in het oog. 

Onder het boomen zien wij de sierlijk vertakte bloei-
wijzen van degroote waterweegbree, de schermen van 
de zwanenbloem en de nooit volprezen gele lisch. Let 

Rolklaver. Gewone Ooaentroust. 

Wie zijn terrarium of serre wil vullen met mooie 
frissche varens, vindt hier veel van zijne gading, 
overal staan zij tusschen het hout. Behalve de gewone 
moerassoorten, vindt ge hier ook de koningsvaren. 

Daar waren wij bijna de gewone oogentroost 
voorbij geloopen, zij is ook zoo klein; alleen door 
hare witte bloempjes valt zij eenigermate in 'toog. 
Hier bloeit ook nog de mooie blauwe godsgenade. 
Neem hiervan eens een paar stengels mee naar 
huis, ge zult er pleizier van beleven. Zet ze eerst 
in water en plant ze, zoodra zich genoeg wortels 
gevormd hebben, in vochtige aarde. Wanneer het 
lot u gunstig is, gaat het plantje zich naar alle 
kanten vertakken en prijkt weldra met een schat 
van hemelsblauwe bloemen; ge behoeft dan heusch 
niet naar de bloemen-
markt te gaan. 

Wanneer de tuinder 
ons voor een uurtje zijn 
boot wil afstaan, kunnen 
wij ook nog even een 
kijkje nemen langs de 
rietkanten op den plas. 
Het duurt nog wel eeni-
gen tijd, voor wij daar 
zijn. Wij moeten eerst 
nog een paar lange 
slooten boomende zien 
door te komen; voor 
eerstbeginnenden lang 
geen gemakkelijk werk. Het eilandje. 

Zwanebloem. 

eens op, of ge langs de slootkanten niet een klein, 
op gras gelijkend plantje ziet, bestaande uit een 
arm-bloemige aar van kleine, groene bloemen. Het is 
het moeraszoutgras. Bij nadere beschouwing ziet 
het er nog niet zoo onaardig uit. Elke bloem bestaat 
uit twee kransen van drie mipvormige blaadjes, 
waar binnen telkens een bijna ongesteelde helmknop 
ligt met naar buiten gekeerde openingen. De stamper 
— in het midden der bloem — draagt een paar 
zittende stempels, die te zamen een kwastje vormen. 
Volgens Prof. Oudemans (de Flora van Nederland) 
verzamelt zich het stuifmeel in elk der dekblaadjes, 
en wordt, daar de blaadjes spoedig verwelken en 

afvallen, door den wind 
naardestempelsgevoerd. 

Ook de, voor het 
plantje groote stempels, 
wijzen er op, dat de 
bloemen door den wind 
bestoven worden. Eigen 
stuifmeel kan niet op de 
stempels gebracht wor
den, daar deze eerder 
rijp zijn dan de meel-
draden. Dat aan dit 
onaanzienlijke plantje 
nog zooveel zou zijn 
op te merken, had ge 
zeker niet vermoed. 
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Maar, revenons a nos moutons. Wij zijn onder-
tusschen de sloot doorgeboomd en roeien nu rustig 
voort, langs de met riet bezette waterkanten. 

Hier merken wij weer eenige andere planten op. 
Tusschen het riet groeit de ruige bastaardwederik 
of liever gezegd „het wilgenroosje", wat ik een veel 
aardiger naam vind, volkomen toepasselijk op de 
wilgachtige bladeren en de groote rozeroode bloemen 
met hare witte stempels. Overal ziet ge de water
scheerling met hare mooi gevormde scherp getande 
bladeren, en de watermunt, die dadelijk haar tegen
woordigheid door den geur verraadt. 

Veel minder algemeen is hier de wolfspoot (Lycopus 
europaeus L) met haar eenigszins brandnetelachtig 
voorkomen. Op moerassige modderige plaatsen groeit 
de moerasandijvie, eene prachtige zachtwollige plant 
met gele bloemhoofdjes. 

Vergeet vooral niet de eilandjes eens te bezoeken 1 
Tegenwoordig zijn er nog maar twee over; het 
derde is verdwenen gedurende de stormen van het 
vorige jaar. Het grootste eilandje draagt zelfs nog 
een boom, die nu echter omver ligt. Of hieraan de 
wind, of de boerenjongens schuld hebben, weet ik 
niet. Het is begroeid m^t koolzaad, smeerwortel, 
wilgenroosje en knoopig-helmkruid en biedt plaats 
genoeg om een klein gezelschap te herbergen. Wie 
kalm wil uitrusten van de beslommeringen eener 
groote stad, kan geen beter gelegenheid vinden om 
weer op zijn verhaal te komen. 

W. J. C. DE KONING. 

(Wordt vervolgd). 

DE HERFSTTIJLOOS. 
(COLCHICUM AUTUMN ALE). 

V an verre kon je het suizen van de kleine woeste 
beek al hooren, wanneer je langs den dicht 
begroeiden ravijnweg naar het dal wandelde. 

Daar stroomde het heldere water, waar glinsterende 
droppels om het waterrad sprongen, een oud ver
molmd rad met groene mosdodden begroeid. 

De zon toekende fel schitterende lichtschichten 
op het klare stroompje en ze joegen elkaar na over 
de kleine, lichtgekrulde golfjes; spelend en stoeiend 
dansten ze verder en verder. 

De bladen van de slanke, hoog rijzende populieren 
trilden bij elke opbruisende windvlaag. Dan ver
stomde plotseling het bladgekletter en weer be
gonnen ze te trillen en te kletteren. 

Een heerlijk plekje in het groene dal, waar de 
Geul zich slingert, verweg, vergezeld door twee 
rijen populieren; een heel eind kon je de hellende 

weiden langs kijken, al kleiner en kleiner werden 
de peppels tot ze ineens bij een kromming van de 
beek verdwenen. 

En witgepleisterde huisjes met vroolijk roode 
daken, die blonken in felle zon doken op tusschen 
boomgaarden. 

Daar bogen de dikke, knoestige takken onder 
vrachten rijpende appels en peren. 

Langzaam glooide het weiland en kronkelpaadjes 
tusschen twee meidoornheggen stegen steil n^ar 
boven van uit het weidendal. 

Die mullige wegjes voerden naar dichte, donkere 
\ 

bosschen, die zich uren en uren ver uitstrekken. 
Zoo zagen we het landschap, toen we het ravijn

pad afholden, om toch gauw bij ons plekje te zijn. 
De blauwe klokken (Campanula Trachelium) waren 

uitgebloeid; enkele peppels geelden; een héél enkel 
viooltje (Viola lutea var. calaminare) gluurde boven 
de dorre grasbiaadjes. 

Opeens, daar zagen we in de weide iets roze, 
een teere, prachtige kleur, schitterend tusschen de 
korte grassprietjes. We liepen er gauw naar toe. 
Tijloozen! 

In dichte drommen stonden ze er, die heerlijke 


