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moment vormde natuurlijk de zwartkopmees. Over 
dit eenvoudige, overal gemeene vogeltje heeft 
Kleinschmidt, gelijk men weet, heel wat geschreven 
en neemt daarvan een groot aantal verschillende 
vormen aan, die nu niet zoo heel gemakkelijk te 
onderscheiden zijn, wanneer men slechts enkele 
exemplaren in handen heeft. Beziet men echter 
suiten gelijk ik eerst bij Hartert en nu weer bij 
Kleinschmidt zag, dan valt het niet te loochenen, 
dat er meerdere, goed te onderscheiden vormen 
bestaan ook al neemt men nu niet uitersten als 
de ver oostelijke Kamtschatkensis en de Engelsche 
dresseri naast elkaar, want dat deze twee op 't 
eerste gezicht voor lederen leek zelfs te onder
scheiden zijn, behoeft geen betoog. 

Misschien heeft Kleinschmidt wel wat veel, op 
minimale onderscheidingskenmerken berustende bij
soorten aangenomen, zijne leer is ook al genoeg 
bestieden geworden, vooral door oudere ornithologen, 
maar het valt niet weg te cijferen, dat er ver
schillende, goed kenbare geographische vormen 
bestaan, zooals ieder die in de gelegenheid is groote 
seriën te onderzoeken, stellig zal moeten toegeven. 
Eene species, waarvan zooveel min of meer sterk 
afwijkende vormen bestaan als de zwartkopmees, 
kan nooit voldoende bestudeerd worden dan met 
behulp van eene zoo volledig mogelijke verzameling 
uit het gansche verbreidingsgebied. 

SNOUCKAERT. 

(Wordt vervolgd). 

WANDELINGEN OM U T R E C H T . 

W ie veel houdt van de schoone vrije natuur, 
en daarom veel buiten omzwerft, doet ook, 
geheel van zelf — ervaring op — meer in 't 

bizonder van dieren en planten, van de Natuurlijke 
Historie dus. Volledigheid wil ik niet betrachten 
als ik u, uit mijn herinnering, wat ga vertellen van 
lievelingsplekjes; mijn doel is anderen, die onze 
mooie natuur en flora liefhebben, te brengen op de 
schoonste en rijk
ste plekken, en 
hun daarbij aan 
te w ij z e n de 
mooiste en minst 
algemeene plan
ten, ook de meest 
k e n m e r k e n d e 
voor de omge
ving. Ik hoop 
dat deze vrijge
vigheid met mijn 
s t i l l e schatten 
niet zal ten gevol
ge hebben 't uit
roeien van zeld
zame soorten. 

Als wande l -
k a a r t kan ik 
zeer aanbevelen: kaart van Utrecht en Omstreken, 
uitgave J. van Druten, Utrecht. 

De R ij n s t r e e k, 
Ik begin met de kleistreek van akkers, weiden 

en bosschen, die ligt tusschen de Bilt, Bunnik, 
Vechten en Utrecht. 

Als ge van Utrecht volgt het jaagpaadje langs 

Aan den Krommen Eyn bij Vossegat. 

den Krommen Rijn, die als een lichtglanzende 
waterweg met veel slingers heenligt door de wijde 
groene, zeer landelijk intieme landauweu, en zich 
verliest in de verte bij hoog blauwend bosch, dan 
komt ge na een heel mooie wandeling aan een 
plek, waar de Kromme Rijn stroomt door een 
overoud, vochtig loofbosch. Op deze mooie plek 
wilde ik u brengen; dit is het bosch van Nieuw-

Amelisweerd. 
Heel vroeg in 

het voorjaar al, 
in Februari, wan
neer het een tijd 
sterk heeft ge
dooid, komen mil
joenen sneeuw
k lok j e s heen-
scheuren door de 
bladerlaag, die de 
altijd vochtige 
klei bedekt. Nu 
nog enkele zon
nige dagen en de 

Sneeuwklokjes 
maken den grond 
onder het esschen 
onderhout wazig 

wit-en-groen. Pluk er niet veel, daar zoudt ge 
herrie mee krijgen, en ge hebt evenveel aan een 
klein bosje. Gevaar voor uitroeien bestaat er anders 
niet, omdat het juist voordeelig is voor bolplanten, 
als de bloemen worden afgeplukt, want dan vormen 
zich meer en grooter bollen en bij bollen, 

Al bloeiden sneeuwklokjes niet in het heel vroege 
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Aan den Krommen RUn vóór Amelisweerd 

voorjaar, als er nog niets is te vinden van ander 
moois op den grond — ge zoudt toch niet minder 
liefhebben deze teere leliebloempjes. 

In Maart bloeien tusschen het boschgras, dicht bij 
den Krommen Rijn, donker-blauwpaarse viooltjes, 
aan den heerlijk zoeten, zeer specialen geur merkt 
ge dat het welriekende zijn. 

Ge hebt hier ook kans houtsnippen te zien met 
hun eigenaardige dorrebladen-teekening op rug en 
vleugels. 

Maak deze wandeling in Juni nog eens, in den 
vollen zomer, nu overal buiten Utrecht de boonen 
bloeien, met witte en roode vlinderbloesems, aan 
hooggeklommen ranke stengels met blauwig groen. 
En in het bosch van Amelisweerd zijn te bewon
deren de iegelmatige, tengere planten van het 
Heksekruid in bloei. In een bosch waar heksekruid 
groeit, kunt ge meestal meer echte boschplanten 
verwachten, maar hier niet, want sneeuwklokjes 
groeien in ons land nergens oorspronkelijk wild; 
het is een van de vele bloemen die zijn ingevoeld 
met de Kruistochten, Wél is er meer te vinden op 
Oud-Amelisweerd, een kwartier loopen hier vandaan. 

Laten we dus de hooge boschruimte over Rijn 
on jaagpad verlaten, en weer tredende in het licht 
van opsn velden en boomgaarden, verder volgen de 
bochten van den waterweg. De bodem glooit nauw 
zichtbaar af naar het water; dit doet denken aan 
lang geleden tijden, toen dit riviertje dat kalm voort-
stroomt in de richting van den hoog opgeblokten 
Dom in 't vergezicht, een breede stroom was, die 
langs Dorestad, Ultrajectum ad Rhenum en Lugdu-
num, bij Katwijk in zee liep, en gedurende een 
groot gedeelte van het jaar de aangrenzende vlakke 
landen wijd rondom blank zette. 

Hier staan een paar groote stichtsche boerderijen, 
en op het heldere water drijven zwanen langzaam 
heen en weer, met schelpblanke zeilvleugels. Die 

zwanen zijn eigendom van de gemeente Utrecht, 
maar leven hier overal half wild; hun groote 
nesten met blauwgroene eieren heb ik wel 
gevonJen, op wilgeneilandjes in de buurt. Het 
land-chap is mooi, maar laten we doorloopen; 
we komen dan gauw aan het tweede bosch, 
Oud-Amelisweerd met Rhynauwen; dat is nog 
mooier, maar evenals op N. Amelisweerd is het 
streng verboden er te wandelen, en dat is 
eigenlijk heel goed. Maar van het verste ge
deelte, Rhynauwen, gaat een rechte laan naar 
het fort Rhynauwen, en die laan is niet ver
boden. 

De boomen van dit bosch zijn, net als op 
N. Amelisweerd, eiken, beuken en esschen, met 
hetzelfde onderhout, en voider verspreid mei
doorns, hazelaars en wilde kersen en pruimen. 
Ook zijn hier wilgen, in boomvorm; dat zijn dan 

slanke boomen, met heel fijn, zilverlicht loof. Debosch-
flora is door zeldzame soorten vertegenwoordigd; in 
Februari sneeuwklokjes, maar niet zoo ontzettend 
veel als op N. Amelisweerd, In dien tijd kunt ge 
al bespeuren onder sneeuw of dorre bladen vreemde, 
in hoofdvorm ronde bladen, weinig ingesneden, 
stomp gekarteld. Komt ge, nieuwsgierig, weer eens 
kijken in April, dan merkt ge met verrassing dat 
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die bladen moeten zijn geweest van de Gulden 
boterbl.em, een plant die alleen groeit in oor
spronkelijke bosschen op vochtigen kleigrond; en 
groote uitgestrektheden bedekt hij hier dan ook 
geheel en al, Nü zijn de meeste van die eerste 
bladen weg. Het is eigenaardig dat de kroonblaadjes 
van de bloemen altijd onvoltallig zijn; toch maken 
de planten in het bosch, dat nog vrij kaal is, als ze 
bloeien, een indruk mooi genoeg om daarnaar te 
zijn genoemd: Gulden Boterbloem. 

Zoekt ge nog wat meer rond, dan zult 
ge wel gauw op den grond veel glinsterend. 
leerachtige donkergroene blaadjes zien, die 
aan vaak lange slingers kruiswijs staan. 
Aan enkele jonge lichtgroene spruiten zitten 
paarsblauwe bloemen, wat molentjesachtig 
gedraaid. Ge weet dat dit Maagdepalm is, 
Wat later moeten hier ook nog anemonen 
bloeien, maar zelf heb ik ze nooit gezien. 
In Mei brengen het enkele planten van de 
vreemde Kever-Orchis (Listera) tot bloeien 
en in Juni bloeit al het hooge, teere hekse
kruid. 

De omgeving is hier mooi. Dö Kromme Rijn 
stroomt een eindje langs bosch, dan door 
kleine weilanden met zilverlichte wilgen, en de 

groote boerderijen en boomgaarden maken een indruk 
van rijke welvarendheid in deze vruchtbare kleistreek. 
Maar mooi vooral liggen de uitgestrekte boom
gaarden bij de rustige landhuizen Oud-Amelisweerd 
en Rhynauwen. Die boomgaarden zijn geheel en al 
omringd en beschut door lanen en bosch van hooge 
eiken en beuken. Loop langs deze boomgaarden als 
ze staan in volle bloesem. Het eerst bloeien de 
kerseboomen, dan de pereboomen en het la.tst, in 
den vroegen zomer al, de appelboomen: de mooiste, 
en hier ook het meeste. De kroon en van de kerse
boomen zijn geheel en al vol ijl-wit bebloesemd. De 
pereboomen bloeien met dik roomwitte dotten'op de 
wijduitwringende zwarte takken en dikke twijgen, 
Maar een appelboom bloeit met zware vracht van 
rozige sneeuw. Daarover valt het groote blanke licht 
uit de zacht-open vroeg-zomerlucht. Groengeel is het 
bloemige gras in de zon en blauwig in de boomen-
schaduwen. En zie die prachtige beuken die langs 
de boomgaarden opstaan. Van de staramen, oprijzend 
als grijsmarraeren zuilen, spreiden de waaiers 
van gebladerte vlak uit aan de afstaande takken. 
Waar de zon doorschijnt, lijkt dat gebladerte in de 
Mei wel geel gebloerate. Maar heerlijk ook is het, 
wanneer het stille najaar brengt de groote rijpe 
pracht der dagen met goudmist, zoo blauwig en 
zonnewazig over het glanzend lichte water en de 
schaduwige boschwei, en langs de gebronsde boome-
kronen. Aan neer- en overhangende takken zitten 
veel gele en roode appels. 

Onder de hagen, die deze boomgaarden afsluiten, 
staan allerlei schaduwplanten, zooals stijlvolle wilde 
aarbeiplantjes, teer Robbertskruid of wilde Geranium, 
mooi-vormige bladen van Nagelkruid en hooge plan
ten van Boschandoorn, uiterst regelmatig gebouwd, 
streng en sierlijk-los tegelijk, met groote ruw-
wollige stinkende bladen en bloeiwijzen van paarse 
lipbloemen; ook ziet ge veel platte penning-kruid-
slingers met gouden bloemen. Maar laten we toch 

Üp Amelisweerd. 
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wat doorloopen, naar het fort Rhynauwen hier 
vlak' bij, want alles is weer verboden 
natuurlijk. 

toegang 

Bij Rhynauwen gaan we den broeden wal volgen, 
die bijna geheel de binnenste fortgracht omringt, 
en zelf wordt omringd door het breede buitenste 
water. De buitenhelling van dezen groeten wal glooit 
zacht, de binnenkant is steil. Loop nu op het 
graswegje in de 
laagte, dat is inge
sloten aan den eenen 
kant door dien hoo
gen stellen wal, aan 
den anderen kant 
door wilgenboschjes 
of een hooge zoom 
van riet; daarachter 
ligthet breede water, 
aan den overkant 
waarvan de hooge 
begroe ide wallen 
van het groote fort 
steil-opstaan tegen 
de lucht tot aan 
de bochten verder-
weg. 

In Juni bloeien hier ganzebloeraen — meer en 
grooter dan ik ze ergens anders heb gezien — tegen 
dezen wal die zoo warm wordt gekoesterd in de 

zon. Hoe schitteren om de gouden harten de witte 
kragen van lintbloemen in het zonnelicht. En de 
loome wind waait warme, weelderig-volle geuren 

van de prachtige, dik-rooinwit bloeiende meidoorns, 
groote ronde massieve boomstruiken. In het kleurige 
najaar zitten ze rood-vol met lekkere meclige 
appeltjes. Ze vormen bij elkaar heele woeste boschjes, 
vol twijgbogende dauwbramen en kruiden hoog

gewassen in de half-
schaduw onder de 
verkoi venMeidoorn-
blaadjes. Er zitten 
nesten van patrij
zen, tortelduiven en 
kleine vogeltjes, 
welke de veiligheid 
beminnen van zulke 
afgelegen plekjes. 

Er staan hier ook 
S t a n d e l k r u i d e n , 
v l e e s c h k l e u r i g 
Handekenskru id 
met effen groene 
bladen, die langs de 
we in ig gebogen 
middenner f - l i jn 

saamgenepen en gekield zijn, en later in den zomer 
meterhooge Epipactis latifolia, met weinig kleur 
maar veel stren g-sierlijk verloop van lijnen. Het 
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handekenskruid groeit vlak aan het water in het 
gras, de Epipactis staat tegen de steile droge helling 
en in de boschjes. 

Ge zult er u vooral over 
verwonderen dat hier zoo 
erg veel ringslangen zijn. 
Elk oogenblik schieten ze 
slingerend, bijna niet te 
volgen zoo vlug, van den 
wal in de fortgracht, dus 
van het walletje in de sloot, 
of in een muizengat. Er zijn 
erg groote bij, wel van 1V* M. 
lang en 4 cM. dik, maar 
ook wel, als ze pas uit het 
ei gekropen zijn, van zoo wat 
evenveel decimeters en milli
meters. 

Ringslangen zijn prachtige 
dieren, maar vooral in de zon, die hun 
driemaal vlugger doet zijn dan anders, 
hun kleuren doet leven, hun schubben 
en schilden glinsteren en glanzen. Er is 
dan ook behendigheid noodig om ze te 
vangen dicht bij water en wildernis, op 
een zonnige voorjaars- of zomerdag. Ge ziet 
ze niet op dagen met vochtig, donker weer, 
dan liggen ze opgerold in hun holen en 
komen er bij uitzondering traag uitkruipen. 

Nu weer naar de bloemen kijken. 

}< 
Jonge spruit van Uoschandourn 

Er is hier veel paarse Pijnstraal, en elk jaar be
ginnen eenige rose akeleien te bloeien, juist als 

het veld vol bloemen moet worden kaalgemaaid. 
Zulke teleurstellingen kent ieder plantenliefhebber. 

De Akelei is een plant 
die volmaakt is in een
voudige schoonheid van 
bloem- en bladvorm. 

Deze streek heeft vooral 
een bijzondere bekoring in 
nazomer en herfst, waartoe 
zeker wel meewerken het 
vele hooge gele leverkruid 
en de witte fijne wilde-peen-
schermen, evenals de uit
zichten op het stille breede 
water, dat soms wel een 
meer lijkt, omboord met 
zeer hoog grijs-blauwgroen 
riet. Maar dat ziet ge in 
den zomer ook al reeds, en 

dan liggen er op het water nog wel witte 
waterrozen, die weer spiegelend in het 
water hun schoon zelf verdubbelen, maar 
dan heerscht toch niet die stille stemming 
er, die alleen is in den herfst. Ik weet 
niet wat toch die herfststemming maakt, 
maar het komt ieder jaar heerlijker weer: 
dat gelukkig-berustende, schoonrustige 
slapengaan van den zomer, stil-plechtig 
in heerlijkheid van goudmist, waarlangs 

de herfstdraden glinsteren in traag golvende lijning, 
als droomen van herinneringen. 

Maar laten we toch verder vermijden, schuw als 
de pest om reden van artikel vierhonderd-een-en-

AkU^AUd 

zestig Wetboek van Strafrecht, deze open zonnige 
en toch gezellige plekjes; de streek van meidoorns 
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zooals ik ze alleen zag op het mooi-intieme Wal
cheren, van steile walletjes en zacht glooiende 
grasvlakten, bont en ijl bloeiend met pluimen en 
bloemen. We loopen nu den weg op naar Bunnik. 
Dat vind ik ook al een mooi eind, van Rhynauwen 
naar het landelijke dorp Bunnik. Ieder die deze 
streken kent, zal erkennen dat er een bijna niet te 
definieeren heel bijzonder en subtiel iets bestaat in 
de schoonheid van deze Natuur. De weg leidt langs 
akkers en boomgaarden. Er is ook dauwparelend-
frisch, welig klaverland, waaraan ge zoo opper
vlakkig niet zoudt merken dat er evenveel brem
rapen woekeren als er klaver is. Die Bremraap is 
de amethyst-kleurige Kleine, een vreemde plant als 
alle bremrapen, door de ziekelijke kleur van zijn 
plantenvleesch en mooie vorra der ook bleekkleur-
looze, wat violet doorwaterde bloemen. 

In het schreeuwend-rauwe tarwegeel valt het 
meest op de akker-Melkdistel, een prachtige plant 
die hoog boven het koren heft zijn zwaargele, losse 
bloemen. Hij is geheel bezet met klierharen die 
met de kleine pluimige zonnebloemen het geheel 
een indruk geven van zachte ruigheid, 

Deze Melkdistel is de mooiste van zijn geslacht 
en hij komt overal voor in den omtrek op de 
tarwe-akkers, soms ontzettend veel, als oen leelijk 
onkruid, maar een groot sieraad. 

In deze oude boomgaarden, die in Mei en Sep
tember het aantrekkelijkst zijn, heb ik eens één 
enkele kleine plant gevonden van de zoo zeer 
eigenaardige Maretakken. Het is altijd een groote 
aanbeveling voor een plant, als hij evenveel namen 
heeft of nog veel meer 
dan alle Jonkheeren 
of Baronnen van de 
oude landgoederen uit 
de streek. Deze plant 
wordt genoemd mare
t a k k e n , vogellijm, 
hamsjul, mariatakken, 
eiketoppen en winter
groen, Ieder kent hem 
als de Mistletoe van 
Kerstmis. Al groeit hij 
op boomen, vrucht-
booraen en populieren, 
toch is het geen erg 
schadelijke woeker-
plant, lang niet zoo 
schadelijk als de brem
rapen op de klaver, 
want hij heeft groene 
bladen en bereidt dus 
zelf zijn organisch voed
sel. Wel ontneemt hij den boom anorganische zouten, 
maar die kan de boom genoeg uit den grond krijgen. 

Vogelraelk 

Het is wel aardig eens na te gaan hoe de zaden 
ontkiemen, en te merken hoe langzaam dat gaat bij 
deze plant. Lijsters houden veel van het taai-
slijmerig vruchtvleesch, waarin het dikke harde 
zaadje ligt. Maar ze doen alle moeite om dat ver
velende zaadje van hun snavel af te wrijven aan 
de takken, en daar blijft het nu meteen stevig 
aan kleven; bij uitdrogen wordt dit nog beter, regen 
geeft niets. Zit dus zoo'n zaadje eenmaal tegen de 
schors, dan blijft het zoo den winter over, en vroeg 
in het voorjaar komen er een paar groene puntjes 
uit, die groeien heel langzaam, en eindelijk worden 
het stoeltjes met zuignapjes die het zaadje stevig 
vastmaken voor goed. Maar nu duurt het nog wel 
een jaar of drie vóór de jonge plant op een oude 
plant begint te lijken. Zoo'n groote plant is geheel 
regelmatig vertakt, telkens in gaffels; onderaan 
meest in drieën of vieren, en in de oksels van de 
bovenste vorken en tusschen de twee uitstaande 
leerachtige langwerpige bladen aan het einde van 
elke gaffelsteel bitten de matwitte bessen als doffe 
parels. 

Bij Epen in Zuid-Limburg waar ze dichte bossen 
vormen als reusachtige heksebezems op de groote 
populieren in het Geuldal en op de oude vrucht-
boomen tegen de hellingen, noemde men ze Hamsjul 
en Mariatakken. Maar de naam vogellijm blijft de 
meest kenmerkende, die van wintergroen ook wel; 
de naam maretakken komt misschien van de episode 
uit de schoone Noordsche Mythologie waarin Loki 
den anders onkwetsbaren Balder neerschoot met 
een pijl van dit toovergewas. 

We loopen nu weer 
door, voorbij een paar 
buitenplaatsen, omge
ven door s t u k k e n 
bosch. Op grazige plek
ken langs den weg 
bloeit hier in Mei Vogel-
raelk met zijn tuilen 
van satijnig melkwitte 
bloemen, schooner wit 
nog als het matte 
vloeiende parelmoer-
wit; aan de achterzijde 
zijn de bloemen satijnig-
groen. De naamvogel-
melk komt waarschijn
lijk van de eigenschap, 
dat bij verwonding een 
draderig, k l e u r l o o s 
slijm te voorschijn 
komt. Ook een mooie 
naam voor deze teere 

blanke lelie is Morgenster — want 's middags zijn de 
bloemen dicht — en Ster van Bethlehem; wel een bewijs 
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dat dit liefelijk plantje indruk maakt op het gemoed 
van het toch zoo ruwe landvolk, wel verre van zijnde 
naïver en natuurlijker en zachter dan het volk uit de 
groote steden, als zoovele schrijvers het gewoon waren 
voor te stellen in den tijd van sentimenteele, ge
heel valsche dweperij met het pastorale leven vol 
schoone herderinnen en zulke fraaiigheden meer — 
maar dat bekeken van uit de kasteelen vol weelde. 
Dat was de ellendige pruikentijd, in Frankrijk 
ontstaan, toen de onnatuur haar hoogste graad 
bereikte. Maar we wéten nu al wel dat de 
menschen overal hetzelfde zijn. We zijn nu wel 
ver afgedwaald. Laten we dus terugkomen bij onze 
bloemen. 

Het diepblauwe kruipende Zenegroen ziet ge hier 
ook, en rechts liggen telkens schilderachtige land
schappen met den Krommen Rijn; de heele streek 
is, zonder bepaald bosschen te hebben, toch bosch-
achtig. 

J O H A N N E S D E Z W E R V E R . 

(Wordt vervolgd). 

HELVELLA. 
f e herinnert u nog wel den natten zomer van 

y \ 1903 en denkt dan zeker ook tegelijk met 
genoegen aan de schoone troost, die we 

toen genoten hebben in den vorra van een onge-
loofelijken overvloed van paddestoelen. Wanneer ik 
mijn schetsboeken uit dien tijd doorblader, dan zou 
ik haast weer naar wat regenweekjes gaan verlangen, 
of, als 't kon, naar regennachten, malsche buitjes, 
waar je 's nachts naar kunt liggen te luisteren, 
ora dan in den morgen te gaan uitzien naar de 
nieuwe kleurige prachtdingen, die uit den bodem 
verrezen zijn. 

Maar in 1903 hadden we echte regendagen en 
dan klaarde het meestal tegen vijven op en zoo 
raag het dan komen, dat ik in dien tijd den indruk 
gekregen heb, dat de groei van paddestoelen meer 
overdag dan 's nachts geschiedt. Ge weet, dat de 
hoogere planten hun lengte- en diktegroei voor
namelijk volbrengen gedurende den nacht, de padde
stoelen echter schijnen van dag noch nacht te weten, 
maar in hun ontwikkeling alleen af hankelijk te zijn 
van de vochtigheid. Let er eens op. 

Den 13den Augustus 1903 was er 's morgens vroeg 
in den graszoom langs den straatweg voor Aalberts-
berg niets bijzonders te zien, maar 's avonds stonden 
er honderden kleine, witte paddestoeltjes, met aardige 
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geplooide kopjes en sierlijk gegroefde stoeltjes: minia
tuur exemplaren van Helvelle esculenta, een padde-
stoeltje dat geen Hollandschen naam heeft, maar 't 
is een nauwe verwant van de bekende morielje. De 
Duitschers noemen hem met een geestige wending 
//Lorchel", wat nog al makkelijk te onthouden 
is, als je bedenkt, dat ze de morielje //Morchel" 
noemen. 

Wij kunnen niet beter doen, dan maar cordaat 
weg van Helvella te spreken, 't is een mooi, goed 
woord, een soort van latijn en in een dik boek heb 
ik nageslagen dat de Romeinen er de een of andere 
soort van eetbare paddestoel mee bedoelden of in 
ieder geval een kleine keukengroente; Cicero heeft 
het er ergens over, de gymnasiasten moeten de 
plaats maar eens voor mij opzoeken. Die namen-
nasnuffelarij heeft ook wel zijn goede zijde. 

Nu is het natuurlijk heelemaal niet zeker, of onze 
Helvella wel de helvella van de Romeinen was, 
maar in ieder geval hebben we hier weer te doen 
raet een geheel ongevaarlijke, zelfs eetbare en 
lekkere paddestoel, die ge zonder vrees of huivering 
kunt bestudeeren. 't Is anders nog merkwaardig, 
hoe doodsbenauwd de Hollanders voor paddestoelen 
zijn, er zijn er, die voor geen geld zoo'n giftig ding 
zouden durven beetpakken. Natuurlijk is in ons land 
geen enkele paddestoel zoo vergiftig, dat uit 't aan
vatten ervan gevaar zou kunnen ontstaan, je kunt 
zelfs van de allervergiftigste een stuk afbijten, om A «^ ««-•/*.• 
ze te proeven, wanneer dat voor het determineeren 
noodig is. 

Intusschen ligt het niet op mijn weg, ora het 
eten van paddestoelen te bevorderen, daarvoor doe 
ik het zelf te weinig en te ongeregeld en als ik het 
doe, dan is het meer om de aardigheid van 'zelf in 
de vrije natuur een maaltje eten in te zamelen, dan 
ora de voedingswaarde, de smakelijkheid of de goed
koopte. Ik kan volstaan met te zeggen dat Helvella's 
(liefst kleine exemplaren) op dezelfde manier gegeten 
worden als de morieljes. De konijnen eten ze ook 
allebei. 

Het plukken van een Helvella is op zichzelf reeds 
een genoegen, hij is zoo licht en zoo broos, met zijn 
stugge ribbetjes, zoo prettig om aan te vatten en 
de holle steel, vol venstertjes, gleuven en gaten 
geeft makkelijk mee met eiken druk. En het teekenen 
ervan is nog prettiger. Ik heb nog al mijn best 
gedaan op figuur 1 en de potloodschets van het 
linker exemplaar was lang niet kwaad; maar met 
het inkten heb ik 't weer bedorven, 't Moet anders 
voor een goed teekenaar een waar genoegen zijn, â  
die aardige lijnen, die zoo grillig verloopen en toch 
zoo natuurlijk samenhangen in hun lichte beweging 
te volgen. De steel is niet een gewoon hol pijpje, 
maar is opgebouwd uit een drietal zeer grillig ver
takte platen, die in de as van den steel met elkander 


