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groote monsterachtige witte larve met forsche gele 
kaken, zeer vreemd gevormde sprieten en heel rare 
pooten: de larve van de Julikever. 

Van kleine vijanden schijnt het standelkruid 
weinig last te hebben. Dat is wellicht te danken 
aan de omstandigheid, dat zijn weefsels vol zitten 

Wortelstelsel van een Wespen-Orchis. 
Links onder: de afgebroken oude stengel; 2. de stengel van dit jaar: 

3. de knop voor 't volgende jaar, hooger aangelegd. 

met raphiden, kleine naaldvormige kalkkristallen, 
die vooral in de groote grondweefsel-cellen van de 
wortels ontzaglijk veel voorkomen. 

Maar tegen de Julikever-larf en het konijn zijn 
die kleine pijltjes van nul en geener waarde. 

JAC. P. TH. 

IN 'T HERFSTWOUD. 
Sn de lente is geen rust, overal is een bruisen 
1 en schuimen, een zich omhoog werken en wed-

•^ ijveren van duizenden. Alles stormt en dringt 
en worstelt, om vooruit te komen. De bloemen in 
't gras wedijveren met elkaar in bontheid en weelde, 
de bladeren barsten uit gezwollen knoppen, de vogels 
in de boschjes trachten elkaar te overschallen met 
luid geluid. De voorjaarsstormen jagen en bruischen 
door de boomenkruinen, 't Is een groote heerlijke 
chaos van streven vol hartstocht, van wisseling en 
onbestendigheid, zonder evenwicht. 

Vaak ook is de lente droevig. Zie de zwaar
moedige wolken met donkere koppen, vol regen en 
vol weedom. Zie de verlaten, nog dorre boschjes, 
hoor de eenzame vogel fluiten, stamelend fluiten, 
nu zwijgen en dan weer fluiten, smachtend en vol 
•verlangen. Vaak is de lente droevig. 

Maar de herfst kent geen bruisende hartstocht 
en geen droef verlangen meer. De hartstocht is 
bevredigd, 't verlangen is gestild. In de herfst is 
rust. Zij- is hoog en stil en ijl en passieloos. 

Kent gij zuiverder schoon dan een stillen herfst
dag? Nooit zijn kleuren en licht zoo rijp en rustig, 
als onder den bleekblauwen najaarshemel, nooit is 
do horizon zoo wazigblauw en wonderfijn van toon, 
als wanneer de morgennevel nog niet geheel is 
opgetrokken en dauwdruppels glinsteren op de gras
sprietjes en de verkleurende blaren der heggen. En 
later op den morgen is 't al zoo wijd en licht, en 
toch zoo stil en vol rust. De vaarten liggen zoo 
roerloos en de boomen bewegen niet. 

Heerlijk, nu kalm voort te fietsen langs de wegen, 
tusschen de vochtig groene weilanden, in de ijle en 
prikkelende morgenlucht. Langs de dauwbeparelde 
heggen en donkeromboomde verspreide boerderijen 
steeds verder door de vlakke landen tot waar de 
oude bosschen van 't Gooi in 't verschiet een 
donkeren zoom vormen. 

Op heldere najaarsdagen heb ik vaak door de 
bosschen gedwaald, den heelen langen dag van 
't bedauwde nevelige morgenkrieken tot 't gloeiende 
avondrood. Meezen pienkten en trillerden als zilve
ren klokjes, eerst veraf, dan dichterbij, tot je de 
heele vroolijke bende buitelend en kopje duikelend 
voorbij zag trekken, vliegend en fladderend van tak 
op tak, steeds in beweging en geen oogen blik zwijgend. 
Dan trokken ze verder en 't werd weer stil. Door 
de gelende bladeren viel schraag 't bleekgouden zon
licht, niet meer trillende hitte brengend, maar mild 
en koesterend met weldadige luwte. Op den voch-
tigen boschgrond stonden op donkere plekjes pot
sierlijke bonte paddestoelen. Die waren 't doel van 
mijn dwaaltochten, de vreemdste en mooiste zocht 
ik uit en stopte ze in mijn groene bus, om thuis 
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te teekenen en te kleuren, 't Is aardig volkje, die 
paddestoelen, en een lust is 't, zooveel mooie en 
grappige vormen en kleuren je eronder vindt. En 
vreemde dingen, dat je ermee beleefd. 

Daar is er een, die heerlijk naar laurierkers of 
bitterkoekjes riekt, en daarom naar mijne meening 
allerminst den naam Russuia foetens ( = stinkende 
R) verdient. Volgens mijn boekje schijnen sommi
gen dien geur niet onaangenaam te vinden, maar 
ik kan er niet genoeg van krijgen en mijn kennissen 
ging 't evenzoo. Neen, dan de stinkzwam (Phallus 
impudicus) dat is werkelijk in 't begin een ondrage
lijke lucht en zoo sterk, dat je hem gewoonlijk al 
lang ruikt voor je hem ziet. Toch wen je er be
trekkelijk spoedig aan en kunt er dan best tegen. 
Zoo'n stinkzwam is overigens heel geen vies ding, 
heel niet glibberig, zooals veel andere paddestoelen, 
en ik heb er meer dan eens een stukje van opge
geten tot groote verbazing der tochtgenooten, wien 
de lucht een onoverwinnelijken afkeer inboezemde. 
Nog een andere paddestoel riekt naar chloor, al is 
't niet sterk. Die behoort tot 't geslacht Boletus 
(B. variegatus). Daartoe hooren al die dikke padde
stoelen met tallooze gaatjes aan de onderzij van 
den hoed. Gewoonlijk zijn hoed en steel bruin en 
de onderzij van den hoed geel. Maar bij sommige 
soorten is de dikke voet en de onderzij van den 
hoed heel mooi rood aangeloopen. Als je ze door
breekt wordt de breuk, die eerst wit was, aan de 
lucht snel diep blauw (B. erythropus en luridus). 
Misschien kent ge 't versje van Verwey, waarin 
voorkomt: 

Ue dikke duivelszwam laat kwaad 
't Wit blauwen, waar je 'm Örotikon slaat; 
Op 'n mufTen puf bal zal ik trappen: 
Goor stof zal in een vaurt ontsnappen. 

Dat laatste heeft betrekking op de lycoperdons, 
net opgeblazen leeren zakjes, waar op 't eind van 
boven een gaatje in komt. Trap je er dan op, dan 
spuit een wolk van zvvartbruine sporen eruit. 

Vreemde dingen vertoonen ook de melkzwammen 
als je ze breekt. Dan komt er terstond in kleine 
droppeltjes een vocht te voorschijn, dat bij vele 
soorten wit is, en daarom melksap wordt genoemd. 
Dat is bij voorbeeld het geval bij de geheel witte 
Lactarius piperatus en de loodkleurige, kleverige 
L. plumbeus en de met fijne franje aan zijn rand 
voorziene rose L. torminosus. Maar probeer niet 
uw dorst te stillen met die aanlokkelijk witte melk! 
Eén druppeltje ervan op de tong gebracht is vol
doende om u de tranen in de oogen te brengen, 
zoo scherp en bijtend is ze, en u te doen trappel
voeten van pijn. Ook de groenachtige L. blennius 
en de kleine bruine L. rufus, die veel onder dennen 
staat en midden op den hoed een klein kegelvormig 

puntje draagt, hebben scherpe witte melk. Bij L. 
subdulcis is ze bitter. Wee den mycoloog, die op 
een dag veel soorten Lactarius vindt en gedwongen 
is terwille van 't determineeren telkens weer te 
proeven, of de melk scherp of zacht, of eerst zacht 
en daarna scherp, of wel bitter is. Met verbranden 
mond keert hij huiswaarts! De gewone Lact. deli-
ciosus daarentegen heeft prachtig oranje melk, die 
niet bijt. De paddestoel zelf, die ook oranje is en 
in die kleur concentrische ringen op zijn hoed ver
toont, wordt bij kneuzing groen op de verwonde 
plaatsen. Bij een, die er veel op lijkt (Lact. theio-
galus) is de melk wel eerst wit, maar wordt aan 
de lucht binnen enkele minuten zwavelgeel. 

Veel paddestoelen zijn erg glibberig of slijmerig. 
Een kleverige okergele hoed heeft bijv. Russuia 
foetens, die zoo heerlijk naar bitterkoekjes riekt, en 
de loodkleurige Lactarius plumbeus, die er vreeselijk 
vuil uitziet en toch helderwitte melk geeft. Ook 
Tricholoma portentosum, die een grijzen hoed heeft, 
en de mooie donkerroode Russuia rosacea. Bepaald 
slijmerig is de zeegroene Stropharia aeruginosa, die 
zooals de achternaam zegt, de kleur van kopergroen 
heeft, ook een heel mooi paddestoeltje. Maar de 
kroon spant wel Gomphidius glutinosus, een padde
stoel met witten voet en lamellen en zwartbruinen 
hoed. Dien kun je bijna niet vasthouden, zoo slij
merig en glibberig is zijn oppervlakte. Zijn meer 
algemeene broertje G. viscosus, die ik wijnbruin of 
bruinros zou willen noemen, en veel in dennen-
bosschen groeit, is er niets bij. 

Tot de meest voorkomende vormen hooren wel 
de Amanita's, die hun naam ontleenen aan den 
berg Amanos in Cilicie, tegenwoordig Almaday 
geheeten, waar ze zeker vroeger veel voorkwamen. 
De mooie vliegenzwam met zijn steenrooden, wit 
gespikkelden hoed, kent iedereen. Hij is zeer giftig, 
maar schijnt die eigenschap in Noordelijker streken 
te verliezen (Scandinavië). Onder den hoed draagt 
de steel een ring. Zoo'n ring vertoonen alle Ama
nita's. Zoo bijv. Am. phalloïdes of bulbosa, waar
van de hoed een moeielijk te omschrijven kleur 
heeft, tusschen grijs en groen en bruin inliggend, 
en Am. citrina, waarvan de hoed bijna wit, maar 
héél eventjes geel getint is, en daarop dan de bij 
alle Amanita's voorkomende witte schubben. Die 
twee laatste zijn de meest vergiftige onder de padde
stoelen en ze behooren tot de algemeenste. Gevallen 
van vergiftiging met doodelijken afloop zijn meestal 
aan deze beide te wijten. 

Behalve de Amanita's zijn er nog enkele andere 
ook, die een ring aan den steel vertoonen. Bij 
voorbeeld de grootte parasolzwam (Lepiota procera), 
alleen aan zijn groote al te herkennen, en dan de 
honingkleurige Armillaria mellea, die je vaak in 
hoopen van 25 en meer op boomstronken vindt 
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zitten. Ook de kopergroene stropharia en de gewone 
eetbare champignons (Psalliota) hebben ringen, even
als één enkele kleine Boletus (Intens), een erg glib
berig baasje, dat je nogal eens in dennenbosschen 
vindt. Een lossen verschuifbaren ring heeft de 
gewone inktzwam (Coprinus comatus). Neem je die 
in je bus mee om te teekenen, dan blijkt thuis de 
mooi witte paddestoel grootendeels vervloeid te zijn 
in een inktzwart vocht. 

Hoeveel andere vormen zou ik nog op kunnen 
noemen, de een al grilliger dan de ander! De 
goudgele hanekammen, de wonderlijke helvella's en 
morieljes, de reusachtige bovista, de peziza's, de 

vogelnestjes, neen, nu komen mij zooveel vormen 
voor den geest, die ik ontmoet heb op mijn tochten, 
dat ze onmogelijk meer alle genoemd kunnen worden. 
De in Zuid-Limburg verwende botanicus, die in den 
zomer vergeefs naar iets nieuws zocht in de Gooische 
bosschen, komt nu keer op keer met vollen bus 
thuis. Heele dagen zwierf ik er rond en werd tel-' 
kens verrukt door nieuwe vondsten. 

Zoo ging de heldere najaarsdag om en de zon 
begon te dalen. Voor ik terugkeerde zocht ik nog 
even mijn lievelingsplekje op, de ijsvogeltjesvijver. 
Dat is een stille vijver midden in een groot wild 
bosch, waar nooit een mensch komt, want 't is 

verboden toegang. De eigenaar was zoo vriendelijk 
mij verlof te geven, er te dwalen zooveel ik wilde 
en ik heb daar een ruim gebruik van gemaakt. 
't Is een uitgestrekt bosch met statige lanen va.n 
eeuwen oude beuken, wier gladde stammen wel 
meer dan een meter doorsnede hebben. Ook was 
er een oude eik, die door drie man nauw omspannen 
kon worden. En smalle kronkelpaadjes waren er, 
met gras begroeid, en stille vijvers, waarover de 
oude boomen hingen. 

Een van die vijvers, heel achter in 't bosch, was 
mijn lievelingsplekje en ik zat er vaak heele middagen. 
't Was alles verwilderd daar, de paadjes waren 

dichtgegroeid en er kwam nooit een mensch, tenzij 
eens een van de tuinknechts erheen verdwaalde, 
maar dat gebeurde haast nooit. Ik noemde dat 
plekje de ijsvogeltjesvijver, omdat er zooveel ijs-
vogeltjes zaten. Lag je er stil te lezen of te teekenen, 
dan hoorde je telkens hun gefluit, en keek je snel 
op, dan zag je ze soms vlak langs je voorbijvliegen. 
Vaak ook vlogen ze als zwaluwen dicht over 't 
beweginglooze water, de spitse snavel naar voren 
gericht, als fonkelende edelsteentjes met azuren 
schittering, als kolibrietjes in een tropisch Z.-Ame-
rikaansch oerwoud. Je werd nooit moe, telkens als 
't signaalfluitje klonk, snel op te kijken naar die 

A a n d e IJ s v o g e 1. v ij v e r. 
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blauwe schittervogeltjes en bij 't zwenken kwam 
ook vaak de roode onderkant te zien. 

Achter mij, in een zwaren hollen beuk, woonde 
een oude boschuil. Op den grond eronder lagen 
overal uilenballen in 't rond, waarin ontelbare schedel-
tjes en beentjes van muizen en jonge vogeltjes zaten. 
Ritselde je een beetje, dan kwam vaak moeder uil 
met een diep bezorgd gezicht om 't hoekje kijken, 
maar trok zich dan weer gauw terug in de duisternis 
van haar hol. 

Torenhoog rezen aan de overzij van den vijver 
een paar sparren ten hemel. In de bovenste tak
ken, boven de andere boomen er omheen, huppelde 

ieuw, ieuw, ieuw, i euw. . . . , steeds hooger, wat 
op dezelfde wijze door de ouders beantwoord werd. 
Dan vloog 't jong op van zijn hooge zitplaats, de 
ouders te gemoet, en midden boven den vijver in 
de lucht klapwiekend nam het 't voedsel over. 
Eiken dag weer herhaalde zich dat. 

Maar 't liefst nog zat ik er 's avonds. 
Dan lag de vijver in roerlooze rust en roerloos 

stonden de oude boomen erom en zagen zwijgend 
in den stillen spiegel. Dat hadden ze al vele jaren 
gedaan. De boomen en de vijver, ze kenden elkaar 
al eeuwen lang. De vijver had die sombere reuzen 
zien opgroeien uit tengere stammetjes en de boomen 

B ij h e t H u i s. 

soms onbezorgd een eekhorentje rond, zoodat je wel 
eens bang werd, dat 't duizelig zou worden en naar 
beneden vallen. Maar op den allerhoogsten top, 
daar zat de jonge torenvalk en zag neer op de 
oude bosschen in 't rond. Daar zat hij alle dagen 
en zag stil om zich heen, als genoot hij van het 
wijde vergezicht, en keek naar zijn ouders, die in 
buurt rondvlogen. Behendig zwierden zij daar rond, 
de slanke spitsvleugelige valkjes, als vlugge zwa
luwen hoog tegen de blinkende bolle wolken aan 
den blauwen hemel. In vlugge wendingen joegen 
zij naar 't voedsel voor hun jong, dat wachtte op 
hun komst en bij hun nadering begon te roepen: 

hadden nooit iets anders gezien van de wijde wereld 
dan den besloten boschvijver, waarover ze zich bogen 
van alle zijden, en samen waren ze oud geworden. 
Als 't gerucht van den zomerdag was voorbijgegaan 
en een ademloos zwijgen hing boven den stillen 
kom, dan dachten ze terug aan lang vervlogen 
dagen, verzonken in 't grondeloos verleden, waar
van geen mensch meer heugenis heeft. De stomme 
vijver en de sprakelooze boomen, ze begrepen elkaar 
en kenden eikaars gedachten. Hoeveel jaren had 
de vijver reeds de donkere omtrekken der machtige 
reuzen in zijn diepte weerspiegeld, zou hij dan ook 
hun gedachten niet kennen? En de boomen, die 
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zoo lang gestaard hadden naar 't peilloos diepe 
beeld van den klaren hemel, zouden zij niet weten 
al wat er in den vijver omging? En tusschen al 
die eerwaardige oude bekenden, vertrouwd met elkaar 
door de eeuwen, voelde je je zoo vreemd en zoo 
klein en onbeduidend, dat je heimelijk wegkroop 
naar een donker onder 't loof verscholen plekje en 
daar roerloos zitten bleef, bang het plechtige zwijgen 
te verbreken door geritsel van blaren of takken-
geknap. Dan keerde de oude vertrouwelijkheid, die 
verstoord was door den indringeling, weldra terug 
in de kleine besloten wereld. Geen zuchtje bewoog 
de bewegingloos neerhangende bladeren, aan den 
rand van het donkere water droomden spiraea's, 
omwolkt door zoet en zwaar aroom. Niets bewoog. 

Zoo, in gepeins verloren, wachtte alles op de 
duisternis, die onmerkbaar daalde. Donkerder en 
donkerder werden de omtrekken der boomen tegen 
den hemel. Boven den vijver toefde nog wat laat 
en schemerig licht, maar achter mij in 't wilde 
bosch was 't duister en de nacht was tusschen 
de zware stammen, die spookachtig daaruit naar 
voren kwamen. 

H. C. DELSMAN Jr. 

ZONDER TITEL. 
~|-Ar zijn pakken boeken geschreven waarvan de. 

^ï\, titel het beste was, er zijn eveneens veel 
goede boeken geschreven die niet gelezen 

werden, omdat de titel niet pakte en er zijn ook 
boeken de levenszee of de lezerszee ingedreven 
onder valsche vlag. Welnu, daar ik mijn opstel 
onder geen dier hoofden wilde gerangschikt hebben, 
doe ik 't maar zonder titel. Als ik nu schreef over, 
ja ik weet niet wat, behalve waarover ik nu schrijven 
ga, dan zou ik wel een titel gebruiken, maar ik 
durf het nu niet, want ik wilde schrijven over. . . 
wantsen! Gaat u niet een rilling door de leden, 
schurkt ge niet de schouders, ja, begint door de 
sterke suggestie van dat woordje „Wantsen" uw 
huid niet te krieuwelen ? Wee den wolf die in een 
kwaad gerucht staat, wee die arme insecten, die 
door een vuig familielid, waarmede zij hunnen 
naam gemeen hebben zoo verafschuwd worden dat 
men hun naam, zonder de voornoemde symptomen 
te voelen, niet hooren, uitspreken of lezen kan. 
Zijn alle advokaten dan rechtverdraaiers, alle pa
troons uitzuigers, alle arbeiders stoere werkers en 
alle vredesapostelen dan volksverdrukkers? Neen 
immers! Welnu alle wantsen zijn ook geen onge
dierte en de wantsen waarvan ik wil vertellen, 

worden niet door „zuiveraars" „volkomen" uitgeroeid. 
Maar ter zake. 
In het „Ravijn" waardoor de spoorlijn Bussum — 

Hilversum loopt, is aan de linkerzijde achter den 
stoeren Bussummer watertoren een langzaam afloopend 

Berkenblad want s op haar eieren (Elasmostethns interstinctus L). 

terrein gelegen. Op 't droogste gedeelte staan 
sombere lage dennen en waar dit droge gedeelte 
in het vochtiger lager gelegen terrein overgaat staan 
eenige rijen mooie berken. In een regelmatige rij 
staan ze geschaard, van de sloot, met z'n typische 
zandbodemflora, tot den stoffigen kolen weg, als een wel 
wat dichte tirailleurslinie, die ook nog heel wat losse 
mannetjes vooruit stuurt, want verder in het ter
rein staan, maar meer verspreid, ook vele zilver
stammen. Die berken houden menigen commen
saal en één er van is een niet zeer groote, maar 
heel aardig gekleurde bladwants, met een eeuwig-
langen naam. Het fraaie diertje is zelf zeer gewoon, 
maar zijn gewoonten zijn minder gewoon. Het 
beest bebroedt, hola, beschermt haar eieren en blijft 
er op zitten als een broedsche hen. 

Twee van die „broedsche" wantsjes nam ik mede 
naar huis, benieuwd hoever hunne moederliefde wel 
zou gaan, en toen ze daar veilig waren gearriveerd, 
bevond ik dat beide behoorlijk waren blijven 


