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wist te staan; die bleken evenwel geen last te 
hebben van Boletus parasiticus. Maar een paar dagen 
later vond ik in het Bosch van Bredius gelukkig 
een paar exemplaren van Scleroderma vulgaris, die 
er mee behept waren. 

Rbuopogon luteolus; m myceliumdraden; o gleba (iwartgroen). 

Van de parasiet zien we het eerst een paar gele 
langwerpige tf knoppen" aan de voet van den stuif bal. 
Deze greeien uit tot den gewonen boletus-vorm. De 
poriën zijn vreemd gegolfd en omsluiten elkaar ge
deeltelijk; dit is vooral duidelijk te zien, voordat de 
sporen rijp zijn. 

In hetzelfde dennebosch groeiden ook een menigte 
exemplaren van Rhizopogon luteolus. Dit is de eenige 
soort van de familie der Schijntruffels die in ons 
land voorkomt (behalve één, die alleen in een broei-
kas in den Hortus te Amsterdam is gevonden). Htt 
lijken net kleine aardappeltjes, die in den herfst 
gedeeltelijk boven den grond komen. Aan den buiten
kant zijn ze geelbruin met donkere myceliumdraden. 
Het gleba (de sporenmassa) is van binnen grijsgroen. 

Bussum is werkelijk een paradijs voor padde
stoelen-liefhebbers. Zoowel wat betreft het aantal 
soorten en verschillende variëteiten als het aantal 
exemplaren. Ook vele en reusachtige vliegenzwammen 
en echte champignons, echte Cantharellen en de 
verdachte cantharellus aurantiacus er vlak bij; even
eens de merkwaardige biefstuk-zwam Fistulina 
hepatica, waarvan Dr. Greshoff in afl. 8 van 't 
vorige deel verteld heeft. 

Amsterdam. j . HEIMANS. 

LENTE IN HET GEULDAL. 
(Vervolg). 

K a een heel eind de helling naar 't Zuiden gevolg te 
hebben, in welke richting de boschjes steeds meer ver
spreid, de grond graziger en de orchideeën minder in 

aantal werden, keerde ik terug (een weg was er heel niet 
meer) naar den ingang van 't Gerendal. En hier een smal 
boschpaadje, dat tegen de helling opklom, omhoog volgend, 
deed ik nog een mooie vondst. Aan weerszijden toch 
stond bloeiende wilde akelei (A.quil6gia vulgaris), forsche 
planten niet groote donkerblauwe bloemen aan slanke 
stoelen neerhangend, met de sporen in een kring naar 

boven gericht. In tuinen ziet men vaak allerlei gedroch-
telijke afwijkingen van doze plant; rose en witte en gevulde 
en zonder sporen en met omhoog gerichte in plaats van 
hangende bloemen, de een al leelijker dan de ander. Hoeveel 
liever zag ik dan deze wilde bloemen in haar rustige, 
zuivere schoonheid van lyn en kleur. Er moest natuurlijk 
een teekening van gemaakt. Terwijl ik hier mee bezig 
was, kwamen meermalen iangsprietige Eucera's om de 
bloemen zweven, 't was of zo or even aan roken, maar dan 
vlogen ze weer gauw weg. Of ze wisten, dat de honing 
in de sporen der kroonbladeren te diep voor hen zit, dat 
alleen hommels er aan te gast mogen gaan? Hoogerop 
stonden langs 't paadje nog wel de mooie, donkergroene 
bladen aan beide zijden dicht opeen, maar bloeien deden 
ze daar niet meer. Boven aangekomen volgde ik nog een 
eindweegs een mooi kronkelend weggetje door dichte 
ongerepte bosschen, waar natuurlijk sanicula, primula 
en andere boschplanten niet ontbraken. Een zwartkopje 
zat heel zuiver te fluiten in 't loof, oen kort zinnetje met 
den nadruk op de tweede lettergreep van achteren, en dan 
telkens weer opnieuw beginnend, 't Was of 't op zacht 
verwijtenden toon iets zat te beweren, als een verongelukte, 
die niet boos is om 't hem aangedane onrecht, maar alleen 
bedroefd om dengeen, die 'them aandeed. Maar de nachte
gaal hield niet van dat sentimenteele en gooide er van 
tijd tot een hartigen roffel tusschendoor, dat 't daverde door 
t kreupelhout en 't schuchtere zwartkopje verschrikt zweeg. 
't Bosch was verderop heel mooi, doch leverde weinig meer 
op, zoodat ik omkeerde en den weg naar den Keutenberg 
insloeg, dwars over de glooiende bouwlanden. 

Wat was 't warm daar onder den hoogen diepblauwen 
hemel I De grauwe aarde was droog en korrelig en de 
lucht trilde verderaf van de hitte. Krachteloos lagen de 
landen uitgestrekt onder 't daverende zonnegeweld. Langs 
de steile rotsachtige kanten van een hollen weg, droog en 
heet, die de korenlanden doorgroef, stonden schreeuwend 
gele bremstruiken (Sarothammus Scoparius), oogverblindend 
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schitterend in de neersuizelende hittestralen. Zoo liep ik 
langen tijd voort, volhoudend tegen de verloomende warmte, 
tot ik aankwam aan den voet van den Keutenberg. Daar 
stroomt de Geul onderlangs, tusschen sappig groene weilan
den, hier en daar door wat boomen beschaduwd, die ik 
een eindje opliep om orchideeön te zoeken. Wel stond er 
Cardamine amara, een verwant van onze algemeene pink-
sterbloem, maar in alles grover dan deze, — zie maar eens 
naar dien kautigen, dikken stengel, de sappige donker
groene vindeelige bladen met hun ronde slippen, en de 
groote witte bloemen, en vergelijk daarmede den gladden 
dunnen stengel, de fijngevormde blaadjes en teerpaarse 
bloempjes van onze pinksterbloem, — en ook andero 
bloemen waren er in bonten overvloed, maar orchideeën 
ontbraken. 

Toen heb .ik iets doms gedaan. In mijn aanteekenboekje 
stond toch duidelijk, dat er bü den Keutenberg een mooie 
boschhelling moest zijn met een bron onderaan, waar 
't water uit den berg springt, en waar mooie orchideeën 
stonden. Aan die boschhelling nu heb ik heel niet meer 
gedacht, ik heb den Keutenberg beklommen, ben daar een 
klein vuil gehuchtje doorgegaan, en heb toen den weg 
naar 't Zuiden ingeslagen over 't kale, heete plateau. Och, 
zoo heel erg was 't niet, want de orchideeën, die op do 
boschhelling moesten staan, had ik al meermalen gevonden 
op dezen en de vorige dagen, maar een mooi plekje is toch 
altyd de moeite van een bezoek waard. 

Langs het kale, harde, geel-stoffige weggetje ging 't dan 
Zuidwaarts door de droge, verzengde bouwlanden, die links 
eerst horizontaal liepen en dan afglooiden naar 't groene, 
vruchtbare Geuldal, Maar hierboven smachtte alles naar 
water en koelte, geen sappig spruitje, geen frissche bloem 
was er te zien, alles was grauw en vaal. Een paar boeren, 
die een troep met koppen en staarten zwaaiende koeien 
voortdreven onder luid roepen en zweepgeklap, liep ik 
achterop, overigens liet zich niemand zien. Zoo ging 
't langen tyd voort over de eindelooze kale hoogvlakte. 

Eindeiyk, daar naderde ik weer een bosch, groot, dicht 
en donker. Geen weggetje liep er door en er in te dringen 
was onmogeiyk door 't wilde kreupelhout. Ik liep dus 
langs den rand en vond al spoedig Orchis fusca. Veel 
mooie viootjes, groot en lichtblauw, bloeiden langs den 
zoom van 't bosch, de woudvarieteit van Viola canina, die 
grooter is dan die der duinen. Ook cleistogame bloemen 
hadden ze veel. Overbodig te vermelden, dat ook sanicula, 
paris etc. er goed vertegenwoordigd waren. Daar rezen 
van den boschgrond dunne rechte stengeltjes op, bovenaan 
vol ronde, witte bloemknopjes. Een blik op de glimmende 
blaadjes, die overal in 'tjrond in rozetjes liggen, zegt ons, 
dat we hier pirola voor ons hebben. Geen enkele bloem 
was er echter nog te vinden, hoe vele knopjes ook, en 
geheel met zekerheid durf ik dus niet te zeggen, welke 
soort 't was. Waarschyniyk echter Pirola rotundifolia, uit 
duinpannetjes en veenmoerasjes wel bekend. Maar de 
mooiste vondst was wel Neottia Nidus Avis, hoe vaak ook 
gevonden, steeds weer een genot om te zien. 't Is zoo'n 
sprookjesachtige verschyning in 't donkere bosch. Na alles 
goed doorzocht te hebben daalde ik af naar 't groene 
Geuldal, waar ik juist by een dorpje uitkwam, dat by infor
matie Gulpen bleek te zfln. Dat viel mee, ik had 't voor 
Wyire gehouden en was dus al verder dan ik dacht. 
't Eerste wat my te doen stond, was een nieuwe „Kappe" 
te koopen, zooals 't hier genoemd werd: den heelen dag 
had ik blootshoofds geloopen. 't Was nu half vier en na 
wat gegoten en gedronken te hebben (voor 'teerst sinds 
's morgens vroeg!) begaf ik my op weg naar Epen, via 
Mechelen, nu langs gebaande wegen, 

In 't begin stond 't gras langs den broeden straatweg vol 
Saxifraga granulata. Op de telegraafdraad liet 't gekraagde 
roodstaartje zyn schitterende verschyning bewonderen: 
vuurroode borst, pikzwarte keel, lei-blauwe rug, sneeuwwit 
voorhoofd en by 't opvliegen de uitgespreide helder roest-
roode staart. Telkens vloog 'teen eindje verder en als 
't weer was gaan zitten op de telegraafdraad trilde't roest-
rooiie staartje als een Spaansch rietje, een eigenaardigheid 
van 't roodstaartje. Met trippelpasjas liepen deftig oen paar 
vinken over de straatsteenen, buiten vervangen ze vaak 
de musschen der steden. En in een kloostertuin zongen 
tuinfluiter en spotvogeltje, de tuinfluiter zoet en vloeiend, 
't spotvogeltje zenuwachtig en uitgelaten. Bij Wittem 
slaan we rechtsaf, den straatweg verlatend en tot Mechelen 
gaat 't verder door vry boomlooze, golvende bouwlanden 
Een groote dichte kastanjeboom stond eenzaam op een hoog 
punt aan den weg met een ouden bank er onder. Als je 
daarop zat en 'twyde heuvellandschap overzag, hoorde je 
boven je onafgebroken een sterk, eentonig zoemen, voort
gebracht door de duizenden bü'en, die daar boven te gast 
gingen op de tallooze bloeikaarsen van den ouden boom. 

Maar voorby Mechelen krygt de streek een vriendeiyker 
aanblik, als je de Geul, waaraan Cardamine amara en 
Galium Cruciata staat, bent gepasseerd over't oude, steenen 

bruggetje. Daar gaat 't door schilderachtige holle wegen 
met boomgaarden langs de zyden en de weghellingeu 
worden bontgekleurd door de witte sterremuur, de pur
peren doovenetel, Veronica, met haar diepblauwe bloempjes, 
Eobertskruid, boterbloemen, witte doovenetel, blauw zene-
groen en rose koekoeksbloemen (Lychnis diurna), en ook 
'tkruisbladig walstroo met zyn kleine gele bloemhoopjes. 
En verderop, by de Geul, komen frischgroene weilanden 
en daarin staan allemaal lage donkerpurperen evenwydige 

•bloemtrossen, 't heele grasveld over zoover ge ziet: Orchis-
latifolia. Ze bloeien hier wat vroeger dan in de moerasjes 
in Holland. Dat 't hier vochtig is merkt ge ook wel aan-
die Lychnis flos ©uculi met haar franjeachtige rose bloemen 
en de dotterbloemen, wier bladeren hier en daar langs de 
greppels staan. Een heel enkele bloem is er nog aan, 
maar de meeste zyn aan 't vruchtzetten. 

En nog wat verder komen de zinkplanten. Overal steekt 
Viola lutea haar groote gele bloemen op. Ze bloeit ook in 
de zomervacantie nog, maar nu toch ryker. En daar hebben 
we de kleine Thlaspi calaminare, sommige exemplaren in 
vollen bloei, met kleine witte kruisbloempjes, andere reeds 
geheel in vrucht met de bekende gevleugelde hauwtjes 
van onze algemeene boerenkers (Thlaspi arvense). Ze 
hebben wel wat van judaspenning. Er tusschen door staat 
Armeria elongata met een hoopje zachtrose bloempjes 
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boven op een dun stengeltje. Hoe die zeeplant hier heen 
verdwaald is? Silone inflata stond op 't punt zich te openen, 
maar bloeide nog niet. Langs de Geul vertoonde zich weer 
Cardamine amara. Polygala stond er zoo forsch, dat 't net 
een prachtig, donkerblauw orchideetje scheen. En nog oen 
plant deed my eerst aan een orchidee denken, een heel 
mooie orchidee met langen slanken tros van kleine rose 
bloempjes op hoogen stengel. Ze stegen op uit de vochtige 
weilanden links van den weg. 't Was een lid van 't anders 
niet met schoonheid en kleurenrykdom bedeelde geslacht 
Polygonum met den minder mooien naam Adderwortel 
(Polygonum Bistorta) maar werkelyk een byzonder mooie 
plant. Aan den voet in 't gras bevinden zich een aantal 
langwerpige bladen, die in 't midden onèeveer zich plotseling 
versmallen en overgaan in een gevleugelden steel. Uit die 
bladeven rüzen rechte, weinig bebladerde stengels slank 
omhoog, ruim oen halven meter lang, die aan hun top een 
langwerpige, dichte aar van kleine witrose bloempjes dragen, 
een heel teere kleur. 

't Spitse torentje van Epen was ondertusschen reeds 
boven de heuvelen verschenen, de weg rees langzaam en 
tegen den avond kwam ik 't dorpje binnen, waar ik eenige 
dagen van de landelyke rust hoopte te genieten by onze 

en door natuuronderzoekers weinig bezochte en daar
door nog niet „afgegraasde" streek is wel de boven
genoemde. Wellicht is de, tot voor korten tyd niet 

geschikte, reisgelegenheid oorzaak daarvan. Thans is deze 
veel verbeterd en kan men, van Rotterdam uitgaande, het 
eiland drie keeren per dag in ongeveer vier uren bereiken, 
en wel per stoomtram van Rotterdam naar Numansdorp, 
waar de boot gereed ligt, die ons in twee uren aan den 
oosthoek van Duiveland brengt, Zype genaamd. 

Van hier begonnen onze tochten, die ten doel hadden 
de flora en de avifauna van het eiland te bestudeeren, 
terwyi op verschillende plaatsen planktonmonsters zouden 
worden gevischt. 

Het bestudeeren van de flora werd gedaan volgens 't 
systeem Goethart-Jongmans; zooals bekend geven deze 
heeren de flora van Nederland in kaartvorm uit en worden 
de gegevens daarvoor op oxcursieiysten genoteerd, waarop 

oude hospita de wed. Schmetz. Alles was er nog net als 
vroeger en spoedig voelde ik er my dan ook weer geheel 
thuis. Slechts één verschil was er met de beide vorige 
malen: er was in 't heele dorp geen enkele logeergast, 
die kwamen pas met de zomervacantie. In 't heele Geuldal 
werd ik dan ook blykbaar met dezelfde gevoelens ontvangen 
als waarmee wy in 't voorjaar de ooievaar begroeten als 
voorbode van den goeden tijd, en belangstellend ondervroeg 
men my, of de stroom van zomergasten dit jaar niet, 
Zuid-Limburg voorby, zou afgeleid worden naar de tentoon
stelling te Luik, iets, waarvan ik heel weinig wist te zeggen. 

Na nog een kort avondwandelingetje naar de Geul ge
maakt te hebben, vulde ik myn dagboek in en ging naar 
bed om uit te rusten van den langen zonnigen dag. Toen 
't donker was klonken voortdurend eigenaardige geluidjes 

op verschillende afstanden: tu tu tu , nu wat 
luider, dan weer zachter, droefgeestig klinkend in de 
duisternis en de stilte van den nacht, 't Moeten vrood-
meesterpadjes zyn, die dit geluid voortbrengen. Onder het 
luisteren er naar sliep ik in. 

H. 0. DELSMAN Ju. 

(Wordt vervolgd). 

de plantennamen zeer verkort zyn aangegeven, terwyi het 
gebied verdeeld is in hokjes, ieder van ongeveer een 
kwartier gaans lang en breed, welke hokjes volgens vast
gestelde regelen genummerd worden. Het groote nut van 
dergeiyke wyze van werken bleek ons ook hier weer, 
immers er wordt veel nauwkeuriger waargenomen, terwyl 
men een beter denkbeeld van de verspreiding van meer 
gewone soorten krygt. 

Onze eerste kwartierhokken werden gemaakt by Zype, 
zooals te begrypen een maritiem gebied. Hier troffen we 
reeds de echte schorplanten aan, als Halimus portulacoides 
(Zeeporselein), Statice Limonium (Limoenkruid), Armeria 
maritima (Zeestrandkruid), Plantage maritima (Zeeweegbree), 
Glaux maritima(Zeeinelkkruid),Triglochin maritimum (Strand-
Zoutgras), Spergularia media (Zeespurriekruid), Artemisia 
maritima (Zeealsem), en by groote hoeveelheid ook de niet 
algemeene Bupleurum tenuissimum (Fynbladige Doorwas), 
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EXCURSIES OP SCHOUWEN EN DUIVELAND. 


