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Scilla italica. Wij hadden met ons drieën afgesproken om Zaterdag 25 April naar Beverwijk 
te gaan, naar de groeiplaats van de, het vorig jaar ontdekte, Scilla italica. Goed en wel op weg 
werden wij, tot onze vreugde, verrast door een gietbui, die ons in eenige minuten doornat maakte. 
Onze blijdschap had gegronde redenen. De planten groeien n.1. in een duinboschje en dit behoort 
tot een duinencomplex dat natuurlijk verboden terrein is. Met mooi weer wordt dit terrein streng 
bewaakt en met slecht weer moet het ook streng bewaakt worden, maar ja, een boschwachter is 
ook een mensch, nietwaar? Tenminste dien middag is ons van bewaking niets gebleken, zeer ten 
gunste van onze financiën. 

Na eenig sluipen en kruipen langs een konijnenpaadje en door bloeiende wilgenboschjes, ston
den wij ineens midden in de sterhyacinthen. Wat een schitterend gezicht, die forsche planten 
met de, door den regen frissche blauwe bloemen. Er waren er bij die wel 40 c.M. hoog waren. 
Een merkwaardige plant. De bladen lijken wel iets op die van Endymion nutans onze gewone 
wilde hyacint, die daar in de buurt nog bij duizenden groeit. De bloeiwijze is een ijle tros met 
vele bleek blauwe bloemen. Onwillekeurig kwam de gedachte bij ons op, hoe komt deze plant 
hier, is ze aangeplant of een verwilderde sierplant? Maar wie plant op een duinhelling in een 
onoogelijk kreupelbosch ver van woningen en menschen zulk een plant? Zou Prof. Dr. Thomé 
gelijk hebben als hij schrijft: „An unfruchtbaren Orten und auf Feldern der Schweiz; selten aus 
Garten verwildert."? Deze en nog meer vragen dringen zich als vanzelf op als men temidden 
van deze mooie planten staat te genieten. Dat boschje had nog meer aardige dingen want niet 
alleen stonden er tamelijk veel pollen sneeuwklokjes (uitgebloeid) maar er waren ook plekken van 
ongeveer een vierkante meter van het volop bloeiende Maartsch viooltje. Wat moet ons Kenne-
merland ten noorden van het Noordzeekanaal een 50 jaar geleden een paradijs voor een florist 
geweest zijn. Wij waren blij er althans nog iets van gezien te hebben. Op den terugweg vonden 
wij nog een Gageasoort, vermoedelijk G. pratensis en honderden Ornithogalum nutans (knikkende 
vogelmelk) in bloei. En dat allemaal op een regenachtigen Zaterdagmiddag. 

H . BOTING 

AANGEBODEN: 
Natura, jrg. 1930 (nr. 7 ontbr.) in afl. ƒ1.00. Aus der Heimat, jrgn. 1926, 1927, 1928 en 1929 

in afl. è 1.00 p. jrg. Die Lebensvorgange des Mensch. Körpers, Menschenkunde. Band II, iste 
Halfte en 2te Halfte (2 st.) in afl. ƒ 1.50. Reiskroniek der Ned. Reisvereen., jrg. 1930, mooi plaat
werk in afl. ƒ 1.25. Weber: Wereldgesch. vanaf de Fransche revolutie, 4dln. ƒ 5.00. W. Obermayer: 
Pilz-büchlein I. Unsere wichtigsten essbaren Pilze in Wort und Bild. Pilz-Büchlein I I : Unsere 
wichiigsten giftigen ungenieszbaren so wie an landwirtschaftl. KuJturgewachsen schadl. Pilze 
in Wort und Bild. in prachtb. samen/1 .50 . Prof. Blink: Het Hart van Nederland, geb. ƒ 1.25 
Alles netjes gelezen. Porto voor koopers. Na 4 d. géén antw. dan verkocht. 

Adres: Mej. G. J. KERBERT, Alb. Thijml. 7, Santpoort. 

Suringar: Geïllustreerde zakflora 13e druk 1920, ƒ2.50. Kühn's Botanischer Taschenbilder-
bogen 1—4, samen ƒ0.40. Fungus aankondigingsnummer 1 en 2; ie. jaarg. 1—6, samen ƒ 0.50. 
„Een en ander over paddestoelen" Ned. Myc. Ver. 1909; Meded. v.d. Ned. Myc. Ver. 3, 4 ,5. 
alles samen ƒ0.50. E. D. van Dissel: Vastlegging en ontginning der duinen speciaal in Schoorl 
en op Texel, ƒ0.10. Migula: Botanisches Vademecum 1904. ƒ0.75. Schmeil: Beknopt leerboek 
der plantkunde. 5e dr. ƒ 1.50. Natura, jrgn. 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, alle compleet è ƒ 0.50 per jrg.; 1908, 1920, 1924, 
incompleet è ƒ0.25 Per jrg.; 1929 afl. 1—3 è ƒ0.10. Na 1 week geen antwoord, dan verkocht. 
Porto voor kooper. 

Adres: Mej. Dr. A. S. TIMMERMANS, Breestraat 8, Leiden. 

Reichert microscoop met Abbé's belichtingsapparaat; objectieven I, 3, 7; oculairs 2, 4, 5. 
Vergrooting tot 750 > . Draai- en centreerbare tafel. In goeden staat met kastje voor ƒ 90. Porto 
voor kooper. 

Adres; J. LUB, Hectorstr. 33, Amsterdam. 


