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toren, en van een watermolen aan de beek hoorden 
wij het frissche geplas; wat later zagen we het 
scheprad draaien, goudgroen fluweelig met mos 
bekleed, het spatte in de zon blauw-en-oranje 
flonkerend. Zoo kwamen we op de landstraat die 
beneden door het dal gaat, en we liepen het 
stadje binnen door een zeer verweerde steenen 
poort, die bewoekerd was met groen van mos en 
kleine fijne muurvarens en met kleurige bloemen, 
afhangende bossen blank-blauwe rapunzelklokjes 
en krachtig uit de steen-voegen opgegroeide mon
nikskap-planten met hun trossen van somber blauwe 
bloemen. 

Het stadje dat we toen binnen waren, was een 
wonder van innigheid. De gevels van fijn-grijze 
steen in behaaglijke bouworde: renaissance en ook 
gotisch. Deze straat liep uit op een klein plein 
waar in het midden een kleine gotische fontein, 
grijs-steenen bekken met bronzen drakekopjes-
spuiers, en aan de omringende huizen waren sier
lijke bronzen uithangborden. 

We dronken hier koffie voor een herberg, zittende 
achter een haag van laurieren en oleanders — de 
oleanders vaal-rozerood in bloei — onder een „laube" 
van glycine, teer geelgroen met licht-lila bloemtrossen. 

De zon speelde kleurig 
in het luchte bloem- en 
looverdak boven onze 
hoofden; het kleine plein 
lag stil onder de zon. 

Aan de overkant in 
rustig schaduwlicht zat 
achter zijn opengeslagen 
werkplaa ts - raam een 
schoenmaker te werken, 
en maakte telkens met 
geklop op een zool de 
stilte hoorbaar. 

Een slankejongevrouw 
stak het plein over; ze 
had der haar in een krans 
van geel-blonde vlechten 
en ze droeg een wit-gele 
korf-om-inkoopen-te-doen 
met het hengsel in de 
elleboog-bocht van der 
blond-blozende arm gevat. 

Deze omgeving stemde 
ons tot een rustige geest 
van beslotenheid van 
leven en gelukkig 'ge
noegen met het leven-

van-alle-dagen in zoo'n oud-duitsch stadje. 
Als we onze sterke duitsche koffie en onze 

goede hollandsche sigaar genoten hadden, trokken 
we weer op. 

DE ZON. 

De zon steeg op in- hemel 'zonder wolk, 
begon zijn reis toen door de ether-kolk. 
De zon was al zeer hoog gegaan, 
een kogel van blind licht in breede hemelbaan. 
Allengs geklommen hoog den hemel in, 
de schaduwc van huiz' en boome krimpen in. 
In wemellichte lucht verloren staat de zon, 
een kern van blindend licht, blinde lichtbron. 
De zon klom traag den hoogen hemel in, 
en eindlijk had ze hel gewin 
van 't hoogste punt, 't was toen 
het midden van den dag, do noen. 
Ue wereld is nu stom, heel geen geluid. 
De zon staat hoven alles uit. 

J O H A N N E S D E Z W E R V E R . 

(Wordt vervolgd). 

^Monv.lct.^^/^ 

DE DRIEBLADIGE AKEBIA. 
•j-Hoevallig vond ik in het begin van Mei deze 

1 buitengewone plant met zijn half Japanschen-
' half Oud-Testamentischen naam in een tuin 

te"Haarlem groeien; en wel tegen een schutting op 
een weinig in het oogvallende plaats, half verscholen 
achter heel gewone tuinvulling. De niet alledaagsche 
kleur van de bloemen, mooi purperbruin met een 
spoor van groen zoo ongeveer als van de waterbezie 
en van de specerijstruik. Ook de vroege bloeitijd 
en vooral het bijzonder mooie drievoudige gelobde 
blad, o zoo teer van tint en stof, maken de 
plant tot een ware oogenlust. Als een fontein zoo 
springen uit vier of vijf wijd open knopschubben, 
de bladeren en bloemen gezamenlijk te voorschijn. 

Toch is het bij ons een zeer zeldzame kweekplant; 
zoo zeer, dat de tuinman, die mij met een bloem-
takje zag loopen, me zei: ,/Daar hebt u wat raars 
in de vingers, daarvan vind u in het heele land de 
weerga niet; mijnheer Springer zelf kent er den 
naam niet van." 

Nu weet ik volkomen zeker, dat er geen enkele 
boom of heester in ons heele land groeit, waarvan 
de bedoelde heer Leonard A. Springer (de man die 
de Haarlemmerhout zoo knap heeft gered van zijn 
ouderdomskwalen) den naam niet kent; laat staan 
van een klimheester, die in zijn Haarlem staat. 

Met een brief kaartje was ik dus geholpen geweest; 
de welwillendheid van de heer Springer is mij 
en zoo velen anderen door ervaring bekend. Maar 
eerst zelf probeeren. 

Dat het een Akebia kon zijn vermoedde ik wel, 
ik kende de vijftallige soort, maar die heeft heel 
ander blad. In de gewone, Duitsche dendrologieën 
(boomboeken) staat de plant niet, ook niet in de 
nieuwe Schneider; ik vond hem ten slotte vermeld 
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onder de klimplanten als Akebia lobata in het 
nieuwe mooie boek van K. Post: Over het ge
bruik en de behandeling onzer bloem- en bladheesters. 

van aanbeveling zou verdienen. Hij schijnt mij inder
daad, zooals ook Post vermoedt, beter tegen onze 
winters ibestand te zijn dan zijn naaste verwant, 

^U&e&OO' ^rró-ccZcc 

Ook daar staat er bij: //Komt zeer weinig voor". de vijfbladige Akebia. Want de Haarlemsche staat 
Wij hebben niet zoo veel sterke vroegbloeiers onder niet eens bijzonder gunstig en heeft toch blijkbaar 

de klimplanten, dat deze mooie Japaneesgeen woordje | niets geleden in dezen niet malschen winter. 
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Wie de bloemen niet kent, maar tamelijk thuis 
is in onze inlandsche flora, zal toch dadelijk een 
gissing wagen naar de familie, en zegt: hij is van 
de ranonkel, of van de berberis-familie. Inderdaad 
heeft de bloei en ook het blad van beide families 
iets. Let eens op de stampers. Lijken dat geen 
berberis-stampers? En de bloemen zelf en de bladeren, 
doen die niet aan een clematis denken? In 't natuurlijk 
stelsel worden de Akebia's dan ook werkelijk 
tusschen beide families een plaats aangewezen. 

Vooral het bloemdek van de stamperbloemen 
geeft de kleur aan de heele bloem wij ze. Ze hangen 
bij tweeën of drieën aan lange dunne stengeltjes; 
een eind lager aan het zelfde sierlijk overhangend 
bloeistengeltje zitten een stuk of tien, twaalf meel-
draadbloemen; elk bestaande uit twee of drie groene 
kommetjes gevuld met drie of vier geplooide helm
knoppen; deze springen aan de buitenzijde meteen 

spleet open. Wie de vrouwelijke bloemen goed 
bekijkt, vindt onder aan den voet van de stampers 
nog eenige onontwikkelde meeldraden. Trouwens 
de geheele bloei maakt den indruk van iets primitiefs, 
iets dat nog in wording is, nog niet weet, waar het 
heen zal. Dat vindt ge ooit uitgedrukt in de 
stampers; die verraden zoo geheel en al hun ontstaan, 
hun bladnatuur, doordat ze nog niet eens alle ge
sloten zijn ; de naad van het dichtgeslagen vruchtblad 
is nog duidelijk te zien; bovenaan is het toetje, bij 
sommige stampers heelemaal open, en alleen het 
topje is weer echt stempelachtig verdikt en laat 
een stroopachtig vocht zien, dat het stuifmeel kan 
vasthouden. 

Het schijnt mij toe een windbloeier te zijn; de 
vruchtjes ken ik niet, misschien dat ik die van den 
zomer te zien krijg. 

Wie nog ergens anders een Akebia lobata in den 
vollen grond weet te staan, zal mij en wellicht 
anderen genoegen doen, met dat eens te melden; ook 
bijzonderheden zijn welkom: over winterhardheid, 
voorkeur voor grondsoort en standplaats, het rijpen 
van de vruchten en dergelijke. 

^^o^^Uxsó' E. HEIMANS. 

AASWORM OF ZEEPIER. 
1 een paar maal, verleden jaar en voorverleden 
jaar, werd mij gevraagd eens in D. L. N. te 
vertellen, wat dat toch zijn, die zandhoopjes 

met een gaatje in 't midden, die bij het afloopen 
van den vloed soms bij honderden op het strand 
blijven staan. Ik heb telkens maar per briefkaart 
geantwoord: dat zijn de kokers van de bekende 
aaswormen of strandpieren, die dè visschers met 
de spade uitsteken en als lokaas gebruiken. 

En dan nam ik me meteen voor, er zelf eens 
nader kennis mee te maken, zoodra de gelegenheid 
zich zou aanbieden. Nu kom ik maar zelden aan 
het strand, en dan heb ik gewoonlijk naar zooveel 
te zoeken en te kijken, dat die strandpierkwestie 
lang open is gebleven. Tot in deze Paasch-vacantie, 
toen ik te Bergen op Zoom moest wezen en tegen 
den avond aan de Oosterschelde bij afloopenden vloed 
en met prachtigen zonsondergang, opeens de bekende 
zandkokertjes bij massa's donker zag oprijzen en 
afsteken tegen den rossen gloed van het droog-
komende leemachtige zand. Mijn eerste gedachte 
was: ,/Nu of nooit" en mijn tweede: //Hoe kom ik 
aan een spade?" Want een plantenschepje was te 
zwak voor dit graafwerk. Tot mijn blijdschap waren 
er dicht in de buurt werklui bezig met het her
stellen van een schoeiing; zoo was eindelijk de ge
legenheid gevonden, en nu kan ik na eigen waar
neming het een en ander van dat merkwaardig 
diertje vertellen. 

Laat ik u dadelijk zeggen, hoe ge gemakkelijk 
de holen van den strandpier herkennen kunt. De 
meeste zien er uit als een torentje van zand, twee 
tot vijf, een enkelen keer tien centimeters hoog; dat 
wil zeggen op het oogenblik, dat het water zich 
achter het huisje terugtrekt; een poosje later zakken 
ze in; ze zijn dan wel breeder en herkenbaar aan 
het gaatje, maar haast niet meer boven het strand
vlak verheven. 

Bij vele van die holen vindt ge iets'liggen dat 
ge stellig in het eerst, even als ik indertijd voor 
de worm zelf zult houden; het lijkt een slappe, 
lange, gekronkelde doode worm, een halven centi
meter dik en ongeveer een decimeter lang. Hoe 


