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WEER EEN ZEER ZELDZAME ORCHIDEE 
IN ONS LAND TERUGGEVONDEN. 

W. H. Heimans! 
Zooals U zich misschien nog zult herinneren, heb ik 

verleden,te Hulshorst zoo gezocht naar de Goodyeiarepons 
op de plek, waar U dien indertyd gezien hebt, maar latei-
niet kon terug vinden.1) Dit jaar ben ik hem gelukkig 
machtig geworden. In een zeer oud dennenbosch te midden 
van hoog mos vond ik de plant. Indertijd schreef U, dat 
de plant zich langzaam verplaatst en dat heb ik bewaar
heid gevonden. Het plantje waaruit de bloeistengel opschiet, 
sterft af en intusschen komt een rozetje bladeren, zooals 
ingesloten is, er 
naastbovenhetmos 
uit, dat op haar 
beurt het volgend 
jaar een b l o e i 
stengel o m h o o g 
zal zenden. Aan 
den stengel ziet 
u al weder een 
winterknop, diehet 
volgend voorjaar 
uit zal loopen. 
Het aantal bloei
ende Goodyera's 
bedroeg ± 25; doch 
er stonden zeker 
100 jonge plantjes. 
De geheele wortel
stok was als om-
strengeld met witte 
draden, welke men 
dikwyis ziet als 
men vochtig mos 
in een dennen
bosch uittrekt-

V^oor myn orchi. 
deëncollectie heb 
ik een bloeistengel 
of formahne. De 
kleur der bloemen 
blyft echter in het 
geheel niet behou
den zoodat 't nog 
toeschijnt dat de 
schryver in de 
„Levende Natuur" 
overdreven heeft. 
Ook deed ik nog 
een aardige vondst, 
de Lycopodium 
Selago, waarvan 
ik ook een takje 
insluit; wellicht 
heeft u deze plant 
nooit in leven ge
zien, daar zy ook 
niet alle dagen 
voorkomt en ook 
in oude dennen-
b o s s c h e n thuis 
hoort. Verleden 
jaar beloofde ik u 
ook een Spiranthes 
Autumnalis. Bin
nen een paar dagen 
ga ik weder naar 
Amersfoort terug. 
Wilt u dus een 

Twee zeldzame witte 
Dennen-orchis met wortelstok. 

exemplaar hebben, dan zal ik er een zenden, als er ten
minste dit jaar genoeg zyn, omdat deze plant ook nog 
al zeldzaam is. Nu heb ik hier nog een aardige vondst 
gedaan. In de Levende Natuur is slechts 2 x melding 
gemaakt van een witte Gentiaan. Verleden jaar vond ik 
to A. 1 exemplaar. Nu heb ik echter hier een heel veldje 
gevonden. Slechts heel enkele blauwe staan er tusschen. 
Ik zal onderzoeken, of zy' op die plek constant zyn, in 
volgende jaren zal ik er goed opletten. 

•' Zie ü. ;., A-. i. bladz. 148. 

Amersfoort. Met gr. B. W. VAN DEDEM. 

EEN ZELDZAME VOGEL. 
Bewoners der zeekusten of der groote inhammen in het 

Z. W. van ons land, kennen zeker den aalscholver, die rare 
vreemde sinjeur. Zyn eerste voorkomen, doet aan een 
gans denken, maar zyn zwarte kleur en gry'ze onderkant, 
zyn torpedovormig lichaam behoort weer aan zeeduikers. 
Zyn dikken, vry langen hals, den sterken snavel geeft 
hem een krachtig voorkomen. Daarby komt, dat hy het 
lichaam in opgerichf—ten stand draagt en van zijn korten 
spechten-staart als schoorpaal gebruik maakt. ' De vler-
teenige zwemvoeten staan eenig daaiin'&nze vogelliteratuur. 

Deze eigenschappen maken den vogel tot een zon
derlinge verschy-
ning en vormt hy 
een afzonderlik ge
slacht in de orde 
der R o e i p o o t i g e 
vogels, in de familie 
der Pelikanen. 

Hoe de Scholle
vaar of Waterraaf, 
zich met v i s c h 
voedt, zyn nest op 
bomen aanbrengt, 
broedt en jongen 
grootbrengtis reeds 
in „D. L. N." be
schreven. 

Dit betrof echter 
den gewonen aal
scholver Ui. carbo. 

Er is nog een 
kleineresoort.waar-
van oude eksem-
plaren soms een 
kuif d r a g e n en 
daarom de Gekuifde 
aalscholver wordt 
g e n o e m d . Deze 
leeft in het hooge 
Noorden en komt 
slechts uiterst zel
den naar onze kun
sten. Den 25 Febr. 
18C2 werd een ? by 
Rotterdam gescho
ten. 

Een mooi exem-
plaar.een mannetje, 
werd den 20ste Dec. 
1905 volgenderwys 
in de Lutte by Dene-
kamp bemachtigd. 

De Lutte ligt niet 
aan zee, noch aan 
eenig ander groot 
water, maar inliet 
oosteliksche hoekje 
van Twente, een 
half uur van de 
duitse grens. Daar 
liggen heuvels, die 
tot aan den top met 
groen koren zyn 
begroeid ,en stroomt 
een lief riviertje, de 
Dinkel, dat 's win
ters vermakelikern-
stig boos kan doen. 
Daar langs liggen 

wVetien en wat er verder overschietzyn zandverstuivingen, 
dennebossen en een grote, wyde .bruine heide. 

In een dier dennebosjes, niet ver van een boerdery zat 
een vreemde vogel op den grond en tuurde met uitgerekten 
hals de hoogte in. Een boer zag dat en haalde zyn geweer. 
Jagen zit die bewoners in het bloed en stropen wordt 
niet als iets immoreels beschouwd. Hy schoot dus op het 
vreemde dier, maar of hy er te ver af was, of zy'n hand 
niet vast genoeg, het schot scheen den vogel niet gedeerd 
te hebben. De hond kwam op den knal af en yide vooruit. 
Weg vloog het zwarte beest niet, maar begon een formeel 
gevecht tegen des stropers hulpe. Deze jankte het uit van 

orchideetjes (eng. nat. gr.) 
Schroef-orchis met knollen. 
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de gevoelige snavelhouwen, en eerst met behulp van zijn 
zoon kon de boer het razende dier bemachtigen en veilig 
bergen in een ouden zak. Zoo brachten ze hem mij en hy 
was toen nog springlevend. De boer durfde hem er niet 
uit te krygen; hij geloofde het niet ,bi recht too", (dat 
beteekent: „de zaak niet vertrouwen", door er iets boven-
natuuiliks in te zien). Hij was blij, dat hy er twee Mark 
voor in de beurs had en ging naar 't veld terug, waar 
nog lang van den „vrömden voggel" verteld zal worden. 

Denekamp. J. B . BEKNINK. 

VERVLOGEN GROOTHEID? 
^jVpet was beslist, we zoudon het mooie Nijmegen veer 
tff verlaten, Gelderlands heeriyke landelijke dreven ver-
' wisselen met de gecultiveerde omstreken van Haar" 
lom. Drie jaar lang maar had ik in deze heeriyke natuur 
planten kunnen zoeken voor geen vierde deel was ik klaar, 
wat oen spyt en teleurstelling vervulde mij. Ik kreeg 
een gevoel, alsof ik nu eiken dag, die er nog kwam er op 
uit moest, geen uur verloren mocht laten gaan. Op-dat ik 
nog voel zou kunnen vinden. Maar. . . de herfst deed na 
de warme zomer al zyn intree en de meeste bloempjes 
hadden haar kleurig kleedje al voor een zaadrokje verruild. 

Berouw over nog niet genoeg geprofiteerd hebben kwam 
over mij en ik dacht aan een oord hierin den omtrek waar 
ik zooveel over gehoord had, doch waar ik nooit aan toe 
was gekomen. Ik ben n 1. in het gelukkige bezit van de 
Flora met planten-atlas van C. A. J. A. Oudemans en daar 
staan voor de groeiplaats van vele zeldzame planten het 
„Oosterhoutsche" bosch nabij Nymtgen opgegeven. Ver
scheidene oud-Nijmegenaars vroeg ik naar dit waarschy'n-
lyk al oude plekje grond, dat in mijne gedachten als een 
klein Paradijs moest zyn met minstens op elk d.M3 een 
zeldzame plant, doch niemand wist het te vinden. Wel 
vond ik het plaatsje Oosterhout op een goede kaart op 
groote schaal, liggende langs den Waaldyk. 

Denkende hier nog jaren te zullen blyven in Nymegen, 
stelde ik een onderzoekingstocht daarheen steeds uit als 
een heerlijk stukje lekkers, dat men voor't laatste bewaart 
als al 't andere op is. Daar besloot ik nu nog heen te 
gaan, al zou ik het niet, in zomerdos meer kunnen aan
schouwen. Vol hoop toch nog veel merkwaardigs te zien, 
trok ik er dus op dezen, een heoriyk mooien dag op uit, 
de rivier op de pont „Zeldenrust" over en links den Waal
dyk op. Na ,een eindje ryden (den bepaalden tyd kan ik 
niet zeker zeggen daar ik telkens van my'n fiets afsteeg 
om hier een verdwaalde saponaria te plukken, daar uit 
braamstruiken rupsen te halen enz., en ik terug een anderen, 
binnenweg nam), kwam ik by een hek voor een opryiaan 
van een buiten waarop stond „Villa Oosterhout". • Eenige 
boeren, die met zwaargevülde manden van de Nijmeegsche 
markt terug kwamen, vroeg ik of dit het Oosterhoutsche 
bosch was, hierbij wijzende op een dicht bosch in de 
nabyheid waar tusschen de boomen, een licht geverfd huis 
even zichtbaar was. Op myn vraag of ik er in zou mogen, 
was hot antwoord: ,,preboer het maar eens juffer" en ik 
fietste de lange oprijlaan af naar het huis, Aan de kanten 
stonden wilde reseda, erythraea's en blauwe klokken, naar 
mijn idéé al een voorproefje van hetgeen mij wachtte. 
Zoo kwam ik by een zeer keurig, maar styf aangelegd 
tuintje, een mengelmoes van ouden en nieuwen slyl; door 
lange smalle opgaande laantjes naderde ik het huis. Geen 
levend wezen was te zien, op het grasperk vóór het er 
naast staande koetshuis, lagen livrei<jassen, petten, zadels, 

toornen enz. Ik wachtte even. . . het bleef stil als in 't 
paleis van Doornroosje... 

Myn eerste gedachte was, stil het bosch in te sluipen, 
maar op heeterdaad betrapt te worden leek my niet prettig, 
en dus maar de schel opgezocht en vragen. Na een poos 
schellen verscheen er eindeiyk een dienstmeisje die ik 
myn verzoek deed. J a . . . zy wist 't niet, de familie zou 
juist van avond uit Jeruzalem terugkeeren, zij zou het 
even een van de knechts vragen. Een deftige bediende in 
livrei kwam nu en schudde driftig 't hoofd vau neon. Dat 
viel heelemaal niet in mijn smaak en daar begon ik te 
smeeken. Had ik daarvoor heel die reis gemaakt van 
Amsterdam af. Ik had zooveel gehoord van dit bosch en 
zou zóó graag eens even kyken. „Zoo! dat was wat anders 
heel van Amsterdam af, dan moest ik 't maar probeeren; 
maar ik moest de hoofdwegen houden daar er veel wild 
was in 't bosch." En daar ging ik, wel wat beschaamd over 
myn jokkentje, maar verrukt en vol hoop. Hier zou ik vinden 
diè plant en diè plant enz. ik kende ze alle bij naam en 
al vond ik de bloemen niet meer dan wist ik haar bladeren 
en vruchten. E n . . . ik zocht, ik liep en keek, uren lang 
en wat vond ik? niets dan doodgewone planten! Overal 
py'pkruid, berenklauw, hertshooi, cereprys, veel meer al niet! 
Mocht ik een oogenblik met groot genoegen, kyken 
naar prachtige hopballen die van den eenen boom naar 
den anderen hingen, mijn desillusie was groot en verdrietig 
zette ik me ergens neer vragende: ,,is dit vervlogen groot
heid of kan ik ze alleen maar niet vinden?" 

Alles zag er zoo keurig netjes geharkt en geschoffeld 
uit, dat ik vrees, dat sedert het particulier eigendom ge
worden is, (vroeger was het dit niet naar men mij vertelde) 
alle onkruid? er uitgeroeid is. Misschien weet een der 
lozers van de L. N. my hierop het antwoord te geven; zij 
zullen er mij zeer mee verplichten in dit blad of aa^, mij 
zelve eens te vertellen of zy er ook geweest zyn en hoe 
zij het er vonden, of het groote onkunde en slecht zeiken 
van mij was of 't jammerlyk vernietigen van een op plant-
kundig gebied zoo historisch plekje is? 

C. COOL. 

DE KLEINE PLEVIER. 
(Acgialites Dufaius Icopl. 

oen ik hier in den zomer van 1906, van tyd tot tyd de 
uiterwaarden bezocht, trokken er eens twee vogeltjes 
myn aandacht, die onder luid geroep in groote kringen 

om we heen vlogen, 't Was echter niet met zekerheid 
uittemaken, welke soort ik voor me had en toen ik na 
eenige weken daar terugkwam, waren ze verdwenen. 

Dit voorjaar kwam ik dikwyis op die plaats en den 
25e April hoorde ik de my bekende roep weer en zag 
spoedig een van de vogeltjes. Toen het op het zand was 
neergestreken, nam ik het in den kyker en nu kosste het 
niet veel moeite om uittemaken, dat ik met de Kleine 
Plevier te doen had, die in ons land als broedvogel nog 
slechts in N. Brabant is aangetroffen. 

Eenigen tyd daarna, kreeg ik ook nummer twee te zien 
en nu begon ik naar het nest te zoeken. Dit was echter 
lang geen gemakkeiyk werk, want wel vlogen de diertjes, 
als ik op het tameiyk uitgestrekte terrein kwam, angstig 
roepend, om my heen, maar aan den anderen kant ervan 
deden ze het eveneens. Bovendien is de, met een laag 
slip bedekte bodem, als bezaaid met kleine wilgenoollen 
boschjes riet on gras. 


