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maar het hangt van goede waarnemers af. Hier te 
Numansdorp zoudt ge het volgend lijstje kunnen 
samenstellen: groene specht (inheemsch geworden 
1907-'08), hier geschoten, berustend in de ver
zameling van den burgemeester te Kapelle a.d. Usel; 
Sicophanta aurata (onb.); Lamia textor (1907); 
Necydalis major (onb.); Guldenboterbloem (1906); 
Heksenkruid (1904), tusschen de steenen glooiing 
langs het Holl. Diep, en de Natuur weet wat er 
nog te vinden geweest zal zijn, doch dit zullen 
we maar aan de ervaring van anderen ovei laten. 
Alleen wou ik u dit nog op het hart drukken: 
verzamel iets van den onmetelijken rijkdom aan 
planten en dieren die den Nederlandschen grond 
bewonen, de lucht bevolken, opdat ge van een reisje 
naar duin, hei of bosch inniger en leerrijker indruk
ken moogt meedragen dan die, welke de landstreek 
bij u achterliet. 

Numansdorp. A. DULFER. 

IN DEN TUIN VAN DEN BUITENMAN. 
(Vervohj van Idz, lltij. 

W anneer Ik mijn vee — geilen en konijnen — eens recht 
wil trakteeren, begeef ik mij naarde wildernis, om aldaar 

brandnetel, winde en geitepoot te verzamelen. Gewapend 
met een zoogenaamd liesoord, valt het ons gemakkelijk, in 
een ommezien een flinken voorraad te verkrijgen. Maar, 
die brandnetels raakt het vee toch niet aan! zult ge zeggen. 
Neen, zoo kersversch verkiest de geit ze niet. Laat ze een 
hall' uur, of nog beter een heel uur in het zonnetje liggen, 
werp dat goedje dan zoo warm gestoofd in de ruivel, en 
ge zult zien, dat het met graagte verorberd wordt. Vooral 
jonge »nettels«, die nog niet bloeien, zijn, op deze wijze 
voorgediend, een ware lekkernij. Ook des winters geeft de 
sik de voorkeur aan droge brandnetels boven het beste hooi. 
Neem hooi van een uiterwaard, dat zeker uitmuntend is, 
doe er wat gedroogde brandnetels door, en ge zult zien, dat 
deze l.-mlslrii liel oersl uitgezochl en gegeten worden. Ken 
geit is een zonderling in het kiezen van haar gerechten. 
Nu ik toch over haar spreek, wil ik een paar staaltjes 
rnededeelen. Zoo bracht ik haar eens een mandje met heer
lijke appel- en pereschillen, een bijzondere traclatie voor 
het dier. Omdat de bodem van het mandje slecht was, 
moest een Telegraaf zorgen, dat de inhoud niet verloren 
ging. Een paar happen van de Schillen waren weldra ver
dwenen; nauwelijks echter was een tipje van de krant 
zichtbaar, ol het dier rukte die er uit, waardoor de rest op 
den grond terecht kwam. 01' de geit hiervan schrok, of dat 
ze begreep, iets verkeerds gedaan te hebben, weet ik niet, 
maar ik zag haar met het groote dagblad in den bek naar 
een hoek van haar stal snellen, waar ze ongestoord letters 
kon eten. Ook wanneer ze, aan een paal gebonden, op een 
grasveld wordt geplaatst, is haar eerste werk, stukjes papier 
binnen haar kring te bemachtigen. Op een keer bracht ik de 
geit op de bleek en toen zag ik, dat nog wel andere dingen 
van haar gading zijn. Hoewel ik meermalen met do school
jeugd vraagstukken heb opgelost als deze: ))Een geit is aan 
een paal gebonden; de ketting is zoo lang, hoe groot is de 

cirkel, dien ze kan afgrazen?» — had ik het dier te dicht 
bij het goed geplaatst, dal Ie bleeken lag. Een zakdoek — 
gelukkig al half versleten — kon hot nog juist bereiken, en 
waarlijk, ook deze kwam tot mijn verwondering in den bek 
en in de maag van het beestje terecht! Soms vraag ik me 
af: lloe heb ik het met je'.' Ben je herbivoor of een omnivoor? 
Op het pad, dat van den stal naar de bleek leidt, liggen 
sintels, en nu en dan moet onze herbivoor ook daarvan 
snoepen. Bang voor nicotine is ze volstrekt niet: een kwart 
pmul tabak, haar voorgehouden, is in een oogenblik ver
dwenen. Zelfs vindt ze tabaksrook behaaglijk. Blaas het dier 
in den stal een weinig sigaren- of tabaksrook in het gezicht, 
en als een kenner van sigaren snuift het die op; zelfs krult 
het met welgevallen de bovenlip. Dit «kunstjes laat ik de 
gebaarde juffrouw wol oens vertoonen, om kinderen het 
gebit van een herkauwer te laten zien: de mond toch gaat 
zoo ver open, dat heel duidelijk is op te merken, dat de 
landen in de bovenkaak ontbreken. 

Zeilen verhuist de groote brandnetel naar bet bebouwde 
deel van den hof, overtuigd als hij is, dat men hem daar 
niet duldt. Zijn kleiner broertje, Urtica urens, echter zien 
we daar menigmaal. Die durft wel, en wie zou hem met 
zijn stekelige wapens niet vreezen. 

't Is jammer, dat zoowel de haag- als de akkerwinde tot 
de lastigste onkruiden behooren. Zij toch zijn een waar 
sieraad te noemen, niet alleen wat de bloemen, maar ook 
wat de bladen betreft. Veelal treft men ze tusschen de 
aardappelen in den tuin aan. Reeds terwijl dezen nog 
groen zijn, komt hier en daar een rose of wit winde 
bloempje tusschen het loof te voorschijn. Zoodra de ziekte in 
de aardappelen valt, ontwikkeld de winde zich verbazend, 
waardoor het doodsche weder spoedig een vroolijk aanzien 
krijgt. Er is meer: de heerlijke geur der lijnbloemen, op 
vanille lijkende, verdrijft voor een deel den onaangenamen 
reuk der stervende stengels. We zouden de Winde om dit 
alles moeten prijzen, als ze niet zoo verschrikkelijk kistig 
was. De wortelstokken in den grond en de stengels, die 
hot loof boven den grond omstrengelen, zijn bij het rooien 
erg hiuderlük. 't Is uiterst moeielijk, die «eindelooze» wortel
stokken in hun geheel uit den bodem te krijgen. Het beste 
middel om Convolvolus te bestrijden is wel, dat men in den 
zomer dikwijls de bovenaardsche stengels afhakt of afrukt: 
de levenslust der plant vermindert en ten slotte verliezen 
de wortelstokken de kracht, om nogmaals hot aanzijn aan 
een of meer stengels te geven. Heel vaak gebeurt bel dan 
echter, dat een stengel, heel mooi spiraalvormig opgerold, 
onder den bodem blijft, als of hij wist welk lot hem daar 
boven te wachten slaat. Indien men eenige jaren achtereen 
aldus tegen Winde optreedt, is er kans, dat men overwint. 

Algemeen heet de plant hier Lijn, een gepaste naam, vooral 
voor de haagwinde. Bevindt deze plant zich op den bouw
grond, en — wat nog al eens voorkomt — ver VMII een 
boom, staak of eenige andere verhevenheid, dan schieten 
de stengels meters ver over den grond, en lijken dan wel 
lijnen, welke dienen moeten om er het land mede te meten. 
Ware lastposten zijn beide soorten van Winde in boonen 
en vooral in don bessengaard. Zij omwinden b.v. rijk be
laden takken van een doornbessenstruik zoodanig, dat deze 
ter aarde nijgen en hel moeielijk valt, de vruchten te plukken. 
D zuil ii ook wel twee maal bedenken, voor ge de struiken 
zuivert, want als ge dit, doet, verliest ge niet weinig bessen, 
hoe voorzichtig ge het ook aanlegt. Daarom zien we Con
volvolus in den tuin liever niet, hoe schoon bloem en blad 
ook zijn. Een vergoeding voor de moeite, die lijn ons geeft, 
is, dat hot niet alleen een ware traclatie maar ook een 
uitstekend voeder voor geiten en konijnen is. 

Aegopodium woel wel een plaatsje uit te zoeken, waar 
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ze niet den heelen dag in het zonnetje staat. Toch ver
zeilt de plant wel eens op een zonnig plekje. Door mijn 
tuin loopt een oude goot en hier groeit ze zeer weelderig. 
doch de bladen hebben in den zomer witte vlekken en zijn 
dus bont gekleurd. Daar do wortelstokken ook al niet 
geheel te krijgen zijn, evenmin als bij de Winde, is het 
vrij wel monnikenwerk, een stuk grond van Aegopodium 
te zuiveren. Hoewel geiten en konijnen de voorkeur geven 
aan Lijn, versmaden zij deze sterk riekende Geitepoot vol
strekt niet. De planten van de zonnige plaatsen verkiezen 
zij boven die van de belommerde plekjes. 

Van Flora's kinderen, die den hof bewonen, is Campanula 
rapunculoïdes wel de lastigste. Zeer terecht noemt men ze 
ook Duivelsnaaigaren. Als ge heel even de moeite neemt, 
met een spade den grond om te woelen daar, waar de 
planten zich gevestigd hebben, ziet ge, behalve eenige witte 
wortels zoo dik als een pink, die voor de voeding zorgen, 
zulk eon massa dunne maar sterke, verlakte uitloopers, 
dat ge dadelijk aan een in de war geraakte kluwen naai-
garen denkt. Campanula woekert dan ook minstens zoo 
sterk voort als Aegopodium. Bij mij had zo, beslag gelegd 
op een rand aardbeien; aanvankelijk nam ze slechts een 
oppervlakte in van een paar d.M!., maar na verloop van 
een paar jaar was haar gebied wel '2 M2. groot. Ontelbaar 
was het aantal plantjes; aan het eind van elk stukje «naai-
garen« toch verrezen een paar hartvormige blaadjes en in 
Juli prijkten de ruim een halven meter lange bloemstengels 
met lichtviolette klokjes, allen naar één zijde gericht. Wie 
mijn tuin bezocht, vroeg me: «Waarom daar juist, midden 
in die aardbeien een perkje klokjes aangelegd'.'» Zeker, het 
stond wel aardig, maar ik zag ze er Heter niet, want de 
aardbeien, tusschen de Campanula's staande, wilden niet 
tieren fin de vruchten waren schaarseh en onaanzienlijk-
Wel had mijn tuinman eenige malen beproefd, het onkruid 
uit te wieden, maar zijn werk had totaal niets gebaat. Dal 
plekje geleek een onneembare vesting, een tweede Port-
Arthur. Zou er dan geen middel zijn, om de Campanulastad 
te verwoesten, zoo dacht ik het vorige jaar bij mijn wande
lingen door den tuin. «Ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam,» was telkens hot. eind mijner overpeinzingen. 
Mijn tuinman had steeds getracht de vesting stormender
hand te veroveren en het was nimmer gelukt — ik zelf 
zou het eens op een andere wijze beproeven. Gewapend 
met een spade begon ik op den eersten Zaterdag van mijn 
Paaschvacantie hel beleg en eer de vacantie van een dag 
of tien om was, was ook dit Carthago verdwenen. Eiken 
dag werd een klein deel, wel een paar spelen diep, om
gewoeld, uiterst voorzichtig, en niet minder voorzichtig de 
dikke en dunne wortsls in een mand gelegd. Al de manden 
met «naaigaren» werden angstvallig buiten mijn tuin in een 
sloot gedeponeerd; sedert zijn mijn aardbeien van dit extra 
lastige onkruid gezuiverd. 

Niet minder consciëntieus is mijn strijd eens geweest 
legen Tussilago l'arfara. Onlangs noemde ik onkruid onge-
noode gasten uit het plantenrijk. Hoefblad echter had ik 
eens geïnviteerd, in mijn tuin te komen; maar nooit heb 
ik, geloof' ik, meer spijt van een invitatie gehad. Ik heb 
een voorliefde voor allo vroege bloeiers, en daartoe mag 
Tussilago farfara zeker wel gerekend worden, want soms 
reeds in Februari zien we aan den rand der akkers de 
goudgele bloemen op geschubJe stengels prijken. Ik begaf 
mij dus naar een stuk bouwland, waar Tussilago maar voor 
het nemen was. Juist was er een boer aan den arbeid, on 
deze vond het lang niet onaardig, dat ik wat van «dat 
verdoemde bochta medenam. Hoe meer, hoe liever! Op 
zijn vraag, wat ik er mede wilde doen, antwoordde ik: 
«Wel, ik wil deze voorjaarsbloem in mijn hol' planten.* De 

boer hief de handen in de lucht van verwondering en gaf 
me den raad, liever een andere «blom* uit te kiezen; want 
nooit zou ik er pleizier van beleven. Hij had omtrent zijn 
hoele leven verdriet van «Hoeven* gehad. Edoch, ik sloeg 
zijn weigemeenden raad in den wind. Hoefblad verhuisde 
naar mijn tuin en groeide er welig. Nu verscheen in Maart 
op mijn tafel een bouquetje van crocussen, longenkruid, 
welriekende bloempjes van peperboompje en viooltjes en 
daartusschen kon ik zooveel Hocfbloempjes plaatsen als ik 
wilde. Dat was prettig, maar minder aangenaam vond ik, 
dat Tussilago steeds verder voortwoekerde. Al spoedig ver
zocht ik mijn tuinman de wortelstokken bij het omspieten 
te verzamelen en te verwijderen. Ongelukkig mist de man 
die goede eigsnschap, welke geduld heel, en was ik zelf 
genoodzaakt, alles wat op hoefblad leek zoo voorzichtig 
mogelijk bijeen te garen en buiten den hof te brengen. 

Door ondervinding wijs geworden, haal ik thans niet zoo 
heel gauw een plant, die mij bekoort, binnen mijn landpalen. 
Daar heb je b.v. de bruine variteit van Oxalis corniculata. 
Wat een aardig plantje is dat! Zou er wel iemand zijn — 
zelfs al heeft hij weinig oog voor het schoone in de natuur 
— die deze hartjesklaver onverschillig voorbij loopt'? In don 
tuin van mijn buurman staat jaar in, jaar uit een heel veld 
van bruine Oxalis. Mij bekroop de lust, ook eenige exem
plaren over te planten in mijn hot, doch sedert mijn erva
ringen met Tussilago en Campanula had ik niet den moed, 
zulks te doen. Ik vond bet verstandiger maar even naar 
Buurman over te wippen, als ik van Oxalis wilde genieten. 

Het kan niet anders, of er verdwaalt in onze tuinen, welke 
nabij de akkers der Betuwe liggen, wel eens een gewas, 
dat op bouwland thuis behoort: klaproos, parelzaad en herik 
verschijnen er somwijlen. Zij bezorgen ons gewoonlijk weinig 
last: het is, alsof zij gevoelen, dat zij vreemdelingen in 
Jeruzalem zijn. Toch blijft oppassen de boodschap: geeft 
men hun één vinger, zij schromen niet de heele hand te nemen. 

Hoewel de bezitter van een tuin bijna hot geheele jaar 
moet strijden tegen vijanden uit de dieren- en plantenwereld, 
— neen juist omdat hij aanhoudend moet strijden, zingt hij 
mot Poot: 

Hoe genoeglijk rolt het leven 
Eens genisten landmans heen. 

Jtijgii'ijk (Betuwe). B. J. VAN WAGENSVELD. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Vogels en Paddestoelen. 

In een gemengd boschjo van dennen en berken, dat ik 
lederen dag passeer, staan een menigte paddestoelen, 
voornamelijk melkzwammen en broodzwammen, het meest 
wel Bolelus subtomeutosus. Het trok al spoedig mijn 
aandacht, dal bij vele groote stukken vleesch uil de boeden 

Dooraaee van Jonge Bolotm lateus; bij a iDsecteneleroa op 't dekvlios. 
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