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HET ZONDERBLAD. 
rfOst is, wat de wilde orchideeën betreft, een 
< i \ goede zomer geweest voor ons landje en zijn 

botanische vrienden. Twee van de zeldzaamste, 
de Bokkenorchis en de Dennenorchis, zijn door Thijsse 
en door Van Dedem weergevonden; van 't misschien 
voorkomende in ons land, bij deze Himantoglossum 
hyrcinum en Goodyera repens kan uit onze flora's 
't woordje i,misschien" dat gewoonlijk niet of niet 
meer beteekent, in 't vervolg wegblijven. 

Ook de herhaalde vondsten van de heerlijke 
Bijenorchis aan den Hoek en de massa's Malaxis 
bij Heino, geven goeden moed op nog meer vind
plaatsen en nieuwe soorten, 't Aantal soorten van 
in ons land in 't wild groeiende orchideeën is nu 
toch al ongeveer zoo groot als in streken, die in 
de reisboeken om hun rijke orchideeën-flijra vermeld 
en aanbevolen worden, 't Zou me dan ook niet 
sterk verwonderd hebben, als er in gepasseerden 
nazomer iemand met 't heuglijk nieuws was komen 
aanloopen, dat de derde van de zonderlinge sapro-
phyten en de allerzeldzaamste van die bladerlooze 
orchideeën ergens in onze duinen was ontdekt. 

't Vogelnest is nu al op een tiental plaatsen 
bekend geworden; de tweede, de Koraal-orchis blijft 
voorloopig nog beperkt tot zijn terrein tusschen 
Bergen en Egmond; en ik geloof vast dat de derde, 
die om zijn bladerloosheid bij Kerner den naam 
Zonderblad draagt, nog eens hier of daar door een 
gelukkig plantenvriend zal worden opgespoord. 

• Nu ik dezen prachtigen Epipogon aphyllus met 
zija klankrijken Griekschen naam (alle klinkers 
komen er in voor) van den zomer op zijn natuur
lijke standplaats in 't Middel-Europeesch bergbosch 
heb zien bloeien, durf ik gerust die voorspelling 
wagen. 

Niet dat hij ergens bij hopen open en bloot voor 
ieder te kijk zal komen te staan, daar is 't geen 
plant naar. Dat ligt ook heelemaal niet in den aard 
van die bleeke ivoren bladlooze orchideeën; die schuilen 
altijd weg in de diepste verborgenste hoekjes; ze 
willen gezocht worden, lang en met volharding 
door echte natuurvrienden. Wie ze niet kent, of 
geen ervaring heeft van botaniseeren, loopt ze voorbij 
zonder ze op te merken. 

En deze Epipogon is verreweg de zeldzaamste 
van de drie, ook in zijn vaderland. Zoo zelfs, dat 
het zoeken — maar dan gevolgd door vinden — als 
een natuurhistorisch feit van eenig belang geldt. 

Wie van wilde bloemen houdt, de prachtige plaat 
in Kerner von Marilauns Pflanzenleben kent, en 
Kerner's beschrijving van zijn gelukkige vondst 
gelezen heeft, moet wel, net als mij gebeurde, dat 
groote verlangen in zich hebben voelen opkomen 
(waarvoor de Duitschers 't woord Sehnsucht hebben) 

om ook nog eens in zijn leven, met hoop op succes, 
te gaan zoeken naar die wonderlijke orchidee die 
als een tooverprinses uit het sprookje voor uw 
voeten oprijst uit het bleeke mos van 't donkere 
sparrebosch. 

In alle flora's van Duitschland en in de speciale voor 
den Harz wordt van Epipogon verteld, dat hij overal 
uiterst zeldzaam is; ook waar hij thuishoort; en dat 
hij ook daar lang niet elk jaar boven den grond ver
schijnt. Toch hebben wij hem in dezen zomer, den 
tweeden dag van onze botanische uitstapjes naai
den Harz al gevonden. En zoo toen ik, in verrukking, 
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hem daar zoo heerlijk zag staan midden tusschen 
twee sparren, en ik zijn buren goed had bekeken, 
dacht ik: die kan net zoo goed bij ons in de duin-
boschjes of in Zuid-Limburg voorkomen. Want in 
een wijden kring om hem heen stonden de Koraal
orchideeën en Vogelnesten in vrucht en het Stofzaad 
in bloei; en precies als bij den eersten tocht naar den 
Koraalorchis bij Bergen groeiden er de vreemdge-
vormde zwammen, de Judasooren, en ook de Adder
tongen op net zoo'n vochtige, mossige plek. 

't Was daar in den Harz op en top dezelfde zeld
zame vereeniging van merkwaardigheden op den 
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bodem als op dien onvergetelijken eersten Junidag 
bij Bergen, toen wij, Bijleveld van Alkmaar, mijn zoon 
en ik, als een trio rechercheurs — met een toevallig 
gevonden, verdroogd en als Coralliorrhiza gedeter
mineerd bloempje bij wijze van spoor — daarginds de 
duinboschjesafspeurden. Alleen kwam er bij Hasserode 
nog de Ramischia secunda bij, het Voerend Winter
groen, dat ook maar op een enkel plekje in ons land en 
wel bij Hummelo gevonden is. 't Was voor mij een 
dubbele vreugde daar die beide Vaderlandsche Unica 
naast elkaar te zien staan, een vreugde, dio'tzien 
van de geheimzinnige Epipogon bijna gelijk kwam. 
Mijn eerste gedachte was: de heele collectie zorgvuldig 
te gaan uitgraven, om ze ergens in ons land op een ge
schikt en onbazocht plaatsje over te planten. Maar we 
zijn verstandiger geweest; dat kon niet gelukken; 
die saprophyhische planten laten zich niet over
brengen; de Orchideeën en 't Wintergroen't minst, 
dat heb ik met teleurstelling zoo vaak ondervonden. 
Die zijn één geworden met den bodem, waarin ze 
onzichtbare, grootendeels nog onbekende helpers 
vinden in microscopische zwammen, met wie ze 
denkelijk in compagnieschap den strijd voor het 
bestaan voeren. We hebben zelfs niet één Epipogon 
of Corralliorrhiza of Ramischia uitgestoken; ze 
stonden er al te mooi voor. Met enkele bloemen 
als souvenirs de ces heureux jours hebben we ons 
tevreden gesteld, na op staanden voet — of liever 
op de harken, 't was er te nat om te zitten — 
an Ort und Stelle de Epigogon zorgvuldig te hebben 
uitgeteekend. 

Vroeger zou ik een halve plantenbus volgestopt 
hebben, met en zonder wortelkluit; die tijd is voorbij. 
Gelukkig? Dat mag, dat durf ik er niet bijzeggen; dat 
was ook een goede en nuttige tijd; maar meer voor 
mijzelf dan voor de planten. Die periode van ver
zamelen, zij 't ook met omzichtigheid en beperking, 
heeft ieder door te maken, die werkelijk natuur
vriend en natuurkenner wil worden. Daar mag nog 
zooveel tegen gefoeterd worden, 't is niet anders. 
En als 't met liefde en niet met rage gebeurt, steekt 
er veel minder kwaads en veel meer goeds in, dan 
de stuurlui aan wal en niet te vergeten de ge
lukkige, benijdenswaardige, maar ook vaak o zoo 
egoïstische bewoners en bijwoners van de vrije 
natuur believen te beweren. 

Eventjes heb ik nog toegegeven aan de ouden 
dwazen drang om de natuur een beetje te helpen: 
't Bosch aan de overzijde van den weg hadden we 
met ons vieren urenlang te vergeefs naar Epipogon 
afgezocht; hij stond er beslist niet. Dat zal anders 
worden! Een uitgebloeid exemplaar van deze zijde 
hebben we voorzichtig uitgegraven, zoodat 't net 
even 't rhizoom te zien gaf, dat om te verwisselen ge
leek op 'n koraalachtige wortelstok van Coralliorrhiza. 

Dit heb ik overgeplant in 't Epipogonloozeoverbosch, 
alleen door beek en weg van 't eerste gescheiden. 

Ik zal waarschijnlijk nooit weer in de gelegen
heid komen, de resultaten te zien; maar de illusie 
heb ik en houd ik dat ze er groeien en vermenig
vuldigen zullen, en eens een natuurvriend even 
gelukkig maken, als ik was bij het zien van die 
heerlijke wonderbloemen. 

Wonderlijk mag deze Epipogon gerust heeton 
zelfs voor een Orchidee is 't nog een vreemde, 
zonderlinge bloem. 

Als geheel is de plant ook een ongewone ver
schijning. Daartoe werkte echter bij onze vondst de 
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omgeving niet weinig mee. Tusschen de zware zuilen 
van een ontzaglijk hoogen zwartgroenen sparren
koepel, die galmde als een kerk, stond hij, dicht bij 
den grond, met zijn drie of vier bleeke roodachtige 
bloemen op een paarsgeel stengeltje. Een opening 
in het hoogen naaldendak, als een venster zoo klein, 
liet wat zonlicht door; op den bodem gaf dat een 
groote ronde, helle plek, zoo fel en blauwwit te 
midden van de groeniggrijze schaduw rondom, dat 
het een electrisch schijnsel geleek; in zoo'n zonne-
plek stonden verscheiden van die lang gezochte 

i orchideeën, waarin fijne roode lichtjes schitterden 
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als in diamanten; tooverachtig, in een woord. 
'k Wou dat grootmeester Kerner nog leefde, dan 

schreef ik 't hem eens, en met meer gevoel dan ik 
hier durf uiten, om niet overdreven te schijnen. 

Bij dat mooie van 't geheel kwam 't vreemde 
van de details. Zoo'n orchideeënbloem tochl Neem 
er een of honderd, ge kunt 't idee van generieke 
noblesse, van exquise verfijning dat ze wekken, niet 
van u zetten; 't zijn onder de kruiden wat do 
berken zijn onder de boomen, de mieren onder 
insecten, de paarden onder de viervoeters; je hebt 
er ook minder elegante, bepaald plompe vormen 
onder, maar dat zijn ze alleen bij vergelijking; en 
dan hebben ze nog altijd iets nobels als familie-
kenmerk, dat tevens weer iets aparts, iets origineels is. 

Details van Epipogon. Zie tekst. 

Zoo draagt onze Epipogon — zijn naam die zoo
veel beduidt als Bovenbaard, wijst er al op — het 
labellum, de karakteristieke afhangende slip van de 
orchideeën juist omhoog gericht; 't is een diepe 
kom met nissen en die is van een structuur, en 
van een vorm en lijn verdeeling, waarbij robijn en 
diamant als versier-materiaal gebruikt schijnen. 

Van zijn vijf overige bloemblaadjes staan er twee 
als aureolien-gele stralen zijwaarts en drie naar 
onder gericht; en tusschen de zacht-lila neergebogen 
zijslippen van 't labellum, met zijn gegaufreerden 
rand en omhoog gerichte spoor, steekt schuin naar 
onder de langerekte stempelzuil vooruit. 

Ik heb hier voor mij een met pastel op de plaats 

zelf naar een pas geopende bloem gekleurde ver-
groote teekening; als ik die kon laten afdrukken 
had ik u de beschrijving gespaard, want deze is verre 
beneden de werkelijkheid. 

De bestuivings-mechaniek is ook niet gemakkelijk 
uit een beschrijving te begrijpen, maar daarbij kunnen 
de figuren tenminste eenigen steun geven. Wanneer 
zal toch eindelijk de kleurenfotografie worden uit
gevonden! 

Zoo als ik al gezegd heb, is de lip met de spoor, 
die honig of een andere lokstof bevatten, omhoog 
gekeerd; wat nog maar bij enkele andere orchideeën, 
zooals bij Nigritella, voorkomt. De stempelzuil vormt 
hier de zitplaats voor de purende hommels. Aan 't 
eind van die zuil hangt een klepje, dat veerend naar 
omlaag geslagen kan worden. Hierin zijn de twee 
eivormige polliniën geborgen. Van deze stuifmrei-
klompjes gaan twee taaie gebogen draden uit; dat 
zijn de stoeltjes die samen komen tot een schijfje in 
't rostellum; dit weer ligt in 't midden op den zuil 
in een uitholling van den voorrand; het heeft den 
vorm van een suikerhartje en 't bevat, in een zeer 
kleverig vocht gedompeld, 't hechtschijfje. Verder 
naar achter ligt de stempel als een glimmende holle 
spiegel tegen den wand. Wat er gebeurt bij hommel-
bezoek is nu duidelijk voor ieder, die onze gewone 
orchideeën-bestuiving kent. Het verschil is hier, dat 
de beide klompjes aan lange naar onder en naar 
voren gebogen steelen zitten; en dat ze samen om
laag hangen en aan het hartvormig hechtschijfje 
zijn bevestigd, als twee lang gesteelde vruchtjes van 
't kardinaalsmutsje, aan een gemeenschappelijk hart
vormig haakje. 

Deze inrichting is wel zeer dienstig; ga 't geval 
maar even na. Een hommel, Kerner e.a. noemen 
vooral Bombus lucorum, die veel in de bosschen 
vliegt, zet zich op den stoel, waartoe zich hier de 
stempelzuil leent. Hij raakt 't snaveltje, drukt er 
met zijn buik op, en het doosje ontlast zijn gom, 
waarin 't hechtschijfje ligt gedoken. Door de druk 
van 't zware hornmellijf kipt nu ook 't veerend 
bakje, dat de polliniën bergt, naar onder om, en... 
bij 't heengaan sleept het dier de klompjes stuif
meel aan twee lange draden onder zich aan. Die 
klompjes buigen door 't krommen der stoeltjes nog 
iets naar voren om, en bij 't opnieuw bezoeken van 
een tweede Epipogonbloem schuift de hommel het 
toestelletje over den gewelfden vloer, tegen den 
stempel aan. Want hij zal zijn lijf zoo ver mogelijk 
naar voren drukken om met zijn tong de binnen
kant van den mooien koepel te kunnen belikken; 
de schoonheid van de robijnen lijsten; de diamanten 
inzetsels van de nissenen fijne kantplooien zijn voor 
hem alleen een belofte van lekker eten. 

Lang hebben we gewacht bij onze acht bloeiende 
exemplaren (met 13 bloemen, waarvan 7 bloemen nog 
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onbestoven), of de wettige bestuiver de mecaniek van 
de bloem, die wij uit den vorm en de kleur en door 
grasspriet-proeven konden opmaken, eens voor ons 
wilde laten spelen. Maar dat gebeurde niet; 't was 
al laat op den middag; om zoo iets te zien moet 

Üna geen jaar gaat er voorby, dat men niet leest of 
hoort van kippen, die met patryzenkuikens thuis

kwamen, terwijl er van de oude patrijzen geen spoor was 
te ontdekken. Hoe zulke kippen er toe gekomen zijn, 't 
zy om de patrijzeneieren zelf uit te broeden, 't zü om de 
kuikens van de ouders af te nemen, is voor zoover ik 
j k weet onbekend. Ofschoon de gangbare meening schijnt 
te zijn, dat een kip legt in een patryzennest en dan daarop 
gaat zitten broeden; mocht dit zoo zijn, dan moeten — met 
't oog op den langoren tyd (24 dagen) die patrijzeneieren 
moeten bebroed worden — de patrijzeneieren al eenige dagen 
bebroed zljri; daar anders de kip met haar eigen eerder 
uitkomonde kuikens 't nest zou verlaten. 

Zoo gebeurde 't ook verleden jaar te Epe (G.) dat een 
boerenkip met een troepje pat rp jes thuiskwam; kip en 
kuikens werden in een ren gedaan; maar daar de gelukkige 
eigenaars geen tyd genoeg hadden, om aan de beestjes vol
doende zorg te besteden, stierven er verscheidene. Toe
vallig hoorden we er van en op een goeden morgen werden 
de kuikentjes, die toen ongeveer drie weken oud waren, 
per fiets van Epe naar Harderwijk gebracht en daar in een 
omstreeks 20 M. lange. T/a tot SVa M. hooge en 1 to t3M. 
breede volière gedaan. 

Ofschoon er by aankomst nog een paar ziek waren en 
we geen kip of kunstmoeder hadden, om ze warm te houden, 
groeiden ze goed; ze waren spoedig zoo mak, dat ze uit de 

men in de buurt wonen, dagen lang op den uitkijk 
liggen ; ook dan nog moet het geluk willen dienen. 
En 't was ons al genoeg ter wille geweest met ons 
de rijke, heerlijke vondst te gunnen. 

E. HEIMANS. 

hand kwamen eten. 't Was een aardig vreedzaam troepje, 
dat nooit vocht, zooals jonge fazanten zoo vaak doen. 

In Januari echter begonnen ze te veranderen; zoo kalm 
en vredelievend ze vroeger waren, zoo onrustig en vechterig 
waren ze nu; vertoonde er zich iets, dat hun verdacht voor
kwam, dan vloog de heele klucht, onder onrustig gekraai 
op; biykbaar hadden ze ' t voorjaar al in 't hoofd. 

Daar de patryzen in monogamie leven, besloten we de 
overcomplete vogels weg te geven, 't geen einde Mei ook 
geschied was1). 

Toen myn patry'zenpaar zich in 't ongestoord bezit van 
de volière bevond, werd 't spoedig weer doodmak en na 
eenige dagen begon de haan aan de hen 't hof te maken. 

Om een geschikte nestgelegenheid te verschaffen, hadden 
we in een paar hoeken van de volière heideplaggen laten 
brengen, waarin de hen, nadat ze eerst deze nieuwigheid 
van alle kanten eens goed had opgenomen, een ei legde, 
in een kuiltje in den grond. Deze plaats was heel verstandig 
gekozen, nl. onder een glazen afdak, zoodat 't nest steeds 
droog bleef. Den dag hierop sloeg ze over, maar den derden 
dag was er een tweede ei by 't eerste gelegd. Nu meende 
blykbaar de haan, dat 't oogenblik gekomen was om voor 
een nest te zorgen; hy sleepte yverig hooi, stroo,heitakjes 

') Een dezer paren heeft eveneens met succes gebroed, terwijl een ander 
paar alleen eieren heeft gehad, die echter niet in een nest werden gelegd. 
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