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Aan het onderste deel van vele bladeren van het 
springzaad bevinden zich ronde knopjes op den top van 
tanden, die heel smal uitgetrokken zijn; die scheiden 
behalve water ook wel een suikerhoudend vocht uit; 
ze worden beschouwd als honingklieren buiten de 
bloem, als extra-florale nectariën. Welk nut ze 
voor de plant hebben, is moeilijk na te gaan. 
Misschien kunnen ze gasten, die zouden schaden 
bij het honing halen uit de spoor van de bloem, 
van die bloem afhouden. Maar dit is twijfelachtig; 
mogelijk zijn het eveneens veiligheidskleppen nu bij 
te overvloedige suikervorming; mogelijk is de 
functie nog minder belangrijk. Als een aangename 
en stellig nuttige eigenschap kan ik er nog bij
voegen, dat de slakken in mijn tamelijk vochtig 
tuintje het springzaad volkomen negeeren; het onder
zoek van de stengels en het blad geeft er de oorzaak 
van; beide bevatten scherpe naalden van oxaalzure 
kalk, zoogenaamde //raphiden", die bij vele vocht-
planten als besc'.ierming tegen slakken dienen. In 
het laatste figuur zijn bundels raphiden te zien. 

Dit alles zijn nog maar alleen bijzonderheden 
van stengel en blad. In de groote gele bloemen 
met de lange gebogen spoor, die de ware honing 
bevat, en het mooie honingmerk, zijn de meel-
draden, die zich naar buiten openen, eerder rijp dan 
de stempel. Als een versleten manteltje worden ze 
afgeworpen, om den stempel gelegenheid te geven 
zich te laten bestuiven door de honingzoekende 
hommels; er zijn verborgen bloeiende zich zelf be
stuivende cleistogame bloempjes, die zich niet openen 
en nietig klein blijven; dan de merkwaardige stand 
van de bloem, die als knop boven het blad wordt 
gevormd en zich later onder een blad als onder 
een parapluie tegen regen en spatten beschermt; 
van dat alles heb ik al eerder verteld. Ook van de 
vrucht, die bij aanraking door dieren of menschen 
plotseling openspringt, en dan, door een paar op
rollende elastieken bandjes, de zaden met kracht en 
meters ver wegslingert, en zoo de verspreiding be
vordert. Ik breng het maar even weer in herinnering, 
om u te doen toegeven, dat ik niet ten onrechte 
van een kapitaal aan biologie bij deze eene plant 
heb gesproken. 
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HERINNERINGEN. 
(Vervolg van bladz. 51. 

Aan mijn vriend Henri Keyzer. 

De Koekoeksbloem, 

^JNeze plant behoort voor mij tot het beeld, dat 
- X / ik mij voorstel van den vroegen zomer in ons 

hollandsch polderland, als met de ongestage 
lente de lila pinksterbloemen en het goudgebloemte 
der dotterbloemen al zijn voorbijgegaan; wanneer de 
tijd daar is, dat de hooilanden tot hun grootste pracht 
komen met zuring en koekoeksbloemen, die rood 
kleuren en miljoenen boterbloemen geel in het groen 
van het kniehoog grazig maailand. Gele lisschen 
bloeien aan de oevers van de waters, die van het 
hemeldiep de oogen zijn; ze weerspiegelen dezacht-
kleurige wolkestoeten of het blijde blauwe opene. 

Maar altijd als ik een hooiland met der koekoeks
bloemen roode franje bebloemd zie, dan komt een 
zeer speciaal aan dat gezicht vastgehaakt beeld mij 
voor het inwendig gezicht. Het is van den ochtend 
dat ik eens met een vriend van de H. B. S. naar 
het wrak, in de tweede bocht van de Nieuwe Meer, 
ging om te zwemmen. 

Het was in de prille ochtenduren. 
Mijn wekker was tergend ratelend afgegaan, en 

ik had al een kwartier liggen trachten, het reeds ge
nomen besluit, om er uit te komen, ten uitvoer te 
brengen. Totdat iker eindelijk met een verwensching 
tegen mezelf uitvoerde. Ik schoof mijn raam hoog 
op, om de dauwig koele ochtendlucht in te laten, 
die streek heerlijk langs mijn slaapwarme gezicht; 
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en ik ging toen even met mijn armen op 
het raamkozijn liggen kijken naar de huizen, 
slapende achtergevels met van de ramen de bleeke 
rolgordijnen neer. Tusschen die achtergevels, be
neden, waren de tuinen, allemaal met planken 
schuttingen afgeschot. 

if.Jl.Jc^Kofm ; 

f 
Do lange zwarte kater van rechts-beneden liep 

op een sukkeldrafje over de schutting, maar hield 
in en draaide z\jn kop belust omhoog, als hij 
mussche-getjilp in een seringestruik boven zich 
hoorde. 

Een haan kraaide schril. 
Er was een koudgrijs twijfellicht, maar de kruin 

van de hemel zag al bleek-blauw. 
Ik ging me toen lekker frisch wasschen en me 

aankleeden, en ging dan een verdieping lager om 
brood en boter en melk te zoeken. Als ik had 
ontbeten in de schemering van de huiskamer, ging 
ik mijn pet van de kapstok grijpen en liep de trappen 
af naar de straat. De straat lag stil en leeg en 
was donker, beslagen nog van dauw. 

De nachtwaker wandelde langs de huizen van 
de deftige Van Eeghenstraat en deed zijn knuppel 
op de straatbrikken klinken. Daar kwam mijn 
vriend uit de Cornells Schuytstraat aan. Ik floot 
ons herkenningsfluitje en hij antwoordde. Hij had 
nog een erg slaperig gezicht. 

We gingen toen het groene Vondelpark door. 
Het parelig grijs bedauwde gras stond stil, maar 
debedauwdeboorakronen wuifden soms even lichtelijk 
op de eerste streken van de morgenwind. Van de 
vijver die we langs kwamen, was de donkere spiegel 
befloersd met wit-grijze nevelflarden, maar omhoog 
in het opene was de hemel al weekblauw-lichtend. 

In het Vondelpark kwamen we enkele werklieden 
tegen met het blauw geëmailleerd busje met drinken 
en het linnen zakje met boterhammen slingerend 
in de hand, en ook f ui vers met gezichten van een 
bleekte of ze waren opgegroeid in kunstlicht. 

Op den Amstelveenschen weg kwamen de karren 
met de blauwe melktonnen al aanratelend de stilte 
rijten. 

Een zonne-lichtwaas begon van uit het Oosten 
boven den Amstel door wat grijze wolkvlokken 
heen te schijnen. 

De waters lagen nog grijs en ril bezijden en liepen 
verloren onder het witte nevelmeer, waarin de 
koeien met hun rompen bovenuit waadden en soms 
loeiden met vooruitgestrekte kop, lang en klagelijk. 

Een spoortreinfluit achter de slapende stad gilde. 
Dan liepen we de Koenekade af. 
De bloemen langs de kanten kleurden bleek in 

het prille licht, en de sloten lagen met ongebroken 
mat-bevliesde spiegel. 

Kievieten en tureluurs zwenk
ten al joelend om. 

Het groote licht schoot door, 
lucht veren vlamden even rozerood 
en losten dan op in de lichtende 
luchtkoepel. Een leeuwerik zocht 
tierelierend het licht. 

We stapten dan door het natte 
veld op de Nieuwe Meer aan, die 
daar bleek lag te lichten in de 
weeke morgenzon. 

Dit hooiland was donker-roze 
gekleurd door het franjegebloemt 
van duizenden koekoeksbloemen. 
Purperen moeraslathyrus rankte 
daaitusschen. We gingen tot 
bij de verdronken scheepsromp, 
die niet ver uit den oever 
met zijn halve dek en boorden 
uitkwam boven het gladde water. Het hout zag 
donker-rottig glibberig, meest altijd beklotst en 
bespoeld. Ook de zwarte veen-wallekant is glibberig-
glad gespoeld, het groene gras hangt over den rand-
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Verderop een rietboord, die het wijdbochtend 
water afzet, tot verweg de rommel aan de Schinkel. 
We gooiden hier onze kleeren af en mijn vriend 
dook het eerst in het water. Na enkele seconden 
dook hij weer boven, proestend, en ging dan met 
kalme slag het stille meervlak breken. Ik volgde 
hem. We zwommen ver, naar de vaargeul aan den 
overkant en heschen ons daar op een menie-roode 
ijzeren baak. We koesterden onze huid in de zon. 
Over het lichte water tusschen de groene polders 
lag in de verte Amsterdam met zijn blauwe fijne 
torens. 

We zwommen terug, kleedden ons aan en gingen 
dan wat in het oevergras liggen boomen. We 
stopten allebei een lekkere pijp portorico van 
Oldenkott en deden de rook in blauwe slenderslang 
langzaam in de zon verzweven. En toen we onze pijp 
uitgerookt hadden, klopten we de asch op onze 
hakken uit en gingen terug. 

Amsterdam in de verte lag al te leven, er steeg 
geluid in het licht uit de roze voorstad, en dan 
kwamen we in de kalme bedrijvigheid van de 
buitenwijk; tien minuten over negen stonden we voor 
het gesloten schoolgebouw in de Roelof Hartstraat, 
met een gejaagd voorgevoel van een sleep narig 
heden; maar er was ook al weer een goede zijde, 
want we hadden het eerste uur repetitie wiskunde. 

HET OCHTENDKRIEKEN. 

Po ochtend nadert met geluid in nacht 
van vogels die ontwaken; alles wacht 
verlossing van het booze duister, ontstellend hoog 
verbleekt het in den top der nachthal, hemelhoog. 
De sterren dooven uit, een vogel vloog 
nog duizlig van do slaap, de lucht 
wordt rozig aan de kim, het licht 
wordt lichter en verwint, het duister zwicht. 
De zon stijgt op in hemel zonder wolk ; 
begint zijn reis nu door de etherkolk. 

Insecten gonzen tot een groot gebrom 
in 't riet langs 't flikkrend water in de zon. 
Kievieten en tuurluurs zwenken at joelend om. 
De stad der menschen ligt nog stom; 
de stad ligt nog in do ongebroken stilte van de slaap. 
De straten liggen leeg, de tuinen liggen stil, een kat 
sluipt slinks en slender langs een plat. 
De weeke morgenzon beschijnt één kant der straat; een steeg 
is grot van waze-blauw, straten on pleinen leeg. 

Pramen met manden groente voeren in de nachturen, 
geroeid door wakkre tuinders, diep onder de muren 
der holle gracht, geklos van houten klampen; en do tjalken 
kwamen langs het rulle buitenwator, kreunend hun 

scheepsbalken, 
met bloom' en vruchto van het zwarte veen. 
Melkkarren raatlen aan, spoortreinen ver weg gillen. 
De waters om de stad liggen nog koel te rillen. 
Een dauwmeer is het weiland, en de koeion 
zijn daaruit opgestaan en kouwlijk loeien. 

Nog slaapt de stad, dauwhoomen lichtlijk wuiven. 
Dan klappen de deuren on de vensters schuiven, 
te laten in de frisscho morgen binnen. 
De menschen gaan den nieuwen dag beginnen. 

HET WATERLAND. 

Het wijde waterwak, 't is levend licht bezijden 
het welig grasveld ; gebloemte vult hot gras der wijde 
kampen van hooiland; de sloot ligt 
zoo glanzend blauw, er langs de wilgen, mat zilver in het licht. 
Het groote water ligt in 't licht zoo stil. 
Maar soms vleit zich de wind, dat met geril 
een veld van rimpling komt 

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

DE HUISKREKEL. 

Sen ouderwetsch diertje met een reuzen-reputatie 
van gezelligheid en huiselijkheid, en welbekend 
uit thema- en vertalingboeken. Weliswaar 

verwart de slordige vertaler uit het Fransch hem 
met de Cicade van Lafontaine en van Anacreon, 
maar de Engelschman maakt alles weer in orde en 
plaatst //the Cricket" on the hearth, waar ,/het 
kriekende kriekske" dan ook thuis hoort. Meestal 
zegt men kortweg //kriek*. 

Wanneer je in oude bakkerijen of boerenhuizen 
en arbeiderswoningen jacht maakt op deze vlugge 
diertjes, die met evenveel gemak loopen, kruipen 
en springen, en voor- en achteruit in alle hoeken 
en gaten weten te komen, dan kom je letterlijk 
eü figuurlijk met zooveel oer-ouderwetsche dingen 
in aanraking, dat het dier zelf een restant gaat 
lijken uit de oer-dierenwereld der aloude Batavieren. 
En sla je dan je Oudemans op, dan staat daar te 
lezen, dat onze vriend een moderne immigrant is, 
waarschijnlijk afkomstig van 't eiland Madera! Dus 
een vreemdeling, geheel gelijk te stellen met de 
Oosterscheen Westersche kakkerlak, met de Colorado-
kever en de San José-schildluis. 

Intusschen zijn er sinds de ontdekking van Madera 
ook alweer genoeg jaren verloopen, om een krekel 
ouderwetsch ts doen worden en in nieuwe huizen 
vind je hem nooit, tenzij je hem daar invoert als 
een pleegje. 

't Is een alleraardigst dier, om te houden in een 
droog terrarium of een groote stopflesch. Er moeten 
wat schuilhoeken zijn, waarin het dier rust en 
schemering kan genieten; eten doet hij van alles; 
liefst brood en suiker. Maar 't is een nathals, zorg 
dus voor een bakje met drinken of sprenkel drup
peltjes water, dan kunt ge meteen heel aardig zien, 
hoe die krekels net likken kan als een hond. Hij 
heeft aan zijn onderlip een soort van tong, die hij 
allerkoddigst kan uitsteken en intrekken. Soms zit 
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