
ZWERFTOCHTEN DOOR OER-NEDERLAND No. XI 83 S3 145 

polijst en de onderkant origineel ruw zijn; in dit geval een teeken, dat het stuk nooit 
meer gekanteld is. 

Terwijl silex die aan weer en wind blootgesteld is en ook aan minerale beïnvloeding 
uit den bodem blootstaat, ten slotte van kleur verandert d.w.z. een patina krijgt, die 
zijn origineele kleur heelemaal doet verdwijnen, veranderen deze stuifterrein-stukken 
slechts heel zelden van kleur, dus krijgen geen patina. Dit is m.i. ten gevolge van het 
polijstingsproces dat alle uiterlijke beïnvloedingen onmogelijk maakt. 

Amsterdam. R. OPPENHEIM. 

S3 83 S3 

OP DEN IMBOSCH, 

In aflevering 7 van den vorigen Jaargang heeft Dr. Thijsse iets medegedeeld over het land
schap van den Beerenberg, naar aanleiding van een in 1778 verschenen boekwerk van den 
doctor in de wijsbegeerte en dominé J. F. Martinet te Zutphen. Dit boekwerk bevat samen

spraken tusschen leeraar en leerling over velerlei wetenswaardigheden der natuur, ook over 
landschappen, en een der meest interessante gedeelten is zeker, waarin Martinet beschrijft hoe 
hij op een rijtocht van Zutphen naar Arnhem over den ouden Eerbeekschen Weg nabij den 
Beerenberg een waterval met een beek ontdekte, „een woestheid der Natuur, die hem in stille 
verbaasdheid" bracht. Hij spreekt van een kristallijnen stroom, die schuimend zijn weg zocht 
door „een uithollinge" van veertien tot twintig voeten diep, en zijn oorsprong had in een meertje 
op „de afhelling van den Beerenberg, waarin eenige eilandjes beslagen met biezen voorkwamen". 
De beek vond haar einde in een kom, , daar het water aan den voet van andere bergen gestuit 
werd, waar het deels door de warmte uitgedampt vervloog, deels onder den grond zich verloor". 
Bij het artikel is een gravure afgedrukt, waar alles op te vinden is. Terecht wekte Dr. Thijsse 
belangstellenden op om de situatie, zooals die nu is, eens te gaan verkennen. 

Toen wij in den afgeloopen zomer enkele malen op den Imbosch kwamen, deed zich een 
mooie gelegenheid voor, om eens na te gaan wat er nog van al dit schoons was overgebleven. 
In Juni en Augustus stelden wij dit onderzoek in, dat zich overigens niet bepaalde tot den 
Beerenberg en omgeving, doch zich ook uitstrekte tot andere gedeelten van den Imbosch, in 
het bijzonder van de heidevelden en de Eerbeeksche laagte en omgeving, waarin o.m. het buurt-
schapje de Imbosch en het bekende Kerkpad naar Rozendael gelegen is, een gebied, dat dezen 
zomer, naar ik met vreugde kon constateeren, door talrijke toeristen is bezocht. Men hoort 
van zekere zijde wel eens de klacht uiten, dat onze groote natuurmonumenten „door geen 
mensch worden bezocht". Welnu, dit gaat voor den Imbosch evenmin op als voor de rest 
van het grootsche nationale park Veluwezoom van de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten in Nederland. Het was er op mooie dagen bepaald druk, langs de prachtige fiets-
wegen dan, want bij de meertjes en oude beekbeddingen had ik gelukkig geen last van over
matige nieuwsgierigheid. 

In Juni begonnen wij onzen speurtocht bij het buurtschapje de Imbosch, uitgaande van de 
gedachte, dat in de laagte van den Eerbeekschen Weg ongetwijfeld sporen van beken aanwezig 
moesten zijn, misschien ook wel van de Martinet-beek, want de laagte stuit immers nabij den 
Vijfsprong Het Groene Hek (waarschijnlijk stond hier vroeger een hek met groene kleur) 
tegen den massieven Beerenberg aan. Er stond mij toen'slechts één dag ter beschikking, maar 
gelukkig kon ik van de groote plaatselijke kennis van den hoofdboschwachter D. Brinksma 
en van boschwachter L. Brunsting van „Natuurmonumenten" gebruik maken. Zij bezitten 
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Fig. 1. Gedeelte van „Caart van de Vrije Heerlijkheyt Roosendael". 

Gaart van de Vrye Heerlykheyt 
„Roosendael". 

deze caart verheelt de lemetten en pollen en palen zooals deselve syn bevonden vernieuwt 
en gesteld om de Vrye Heerlykheyt Roosendaal in conformitte van het verbaal gehouden den 
26 en 27 July onder het besigtigen van die lemetten ter presentie van de Hecren E. F. B. van 
Golsteyn, F. van der Linden en Audet W. Menthen gecommitteerd by haar E. W. Mey die 
van Raden en Reken in Gelderland mitsgader Heer van Herveld als Rigter van Arnhem voor 
syn Wel Ed. selfs en gevolmagt wegens de Heer Oerst als drost van Veluwen en wegens den Wel. 
Ed. en Hg.M. Regeerende Burgemeesteren Hendrik Brantsen, L. van Eek, Gerrard Umb-
groeven, nevens de Seer. Anthony Gaaymans, by de Hertogdoms Gelder en Graafschap Zut
phen, S. van den Heuvel en vervolgens op specialen last door de Ed. Mog. Heeren die van 
Raden en de Reken in Gelderland in dato 28 July 1724 van opgen. ouden Landmeter gegeven 
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de bepalingen doen opmaken en is by het opmaken van Pollen en het stellen van Palen en meten 
van de bepalingen tusschen het Schependom van Arnhem en de Heerlykheyt Roosendael zoo 
verre die Jurisdictie steekt de Heer Secretaris Anthony Gaymans als gecommitteerde wegens 
de Magistraat van Arnhem, alsmede de Heer van Roosendael op den 22 en 23 Aug. 1724 
precent geweest, hebbende de Heer van Roosendael sig meede selfs in Persoon, of iemand van 
syn H. W. G. wegen bij het verdere leggen en opmaken van Pollen en stellen van Palen om 
de geheele Jurisdictie der Oud Landen en is daarvan deze Caart gemaakt de tusschenwydte 
der Pollen en Palen, benevens de limen, alsmede de grootte der hoeken bij de hoeken aange-
teekend, gelyk deselve by metingen zyn bevonden door den Oud Landmeter. 

Onderschr. in den Jare 1724 
w.g. J. v. Heuvel. 

beiden een groote liefde voor de natuur en een groote belangstelling voor de wording en ver
vorming van het landschap. 

Ui t eigen beweging hadden zij reeds een onder
zoek ingesteld naar de verdwenen Imboschbeek. 
Verdwenen is eigenlijk het goede woord niet. Want 
komt men van het Schaddeveld fietsen naar de laagte 
van de buurtschap dan bespeurt men even over de 
grens van het Imboschcomplex, de bekende Ring-
allee,in een grove-dennenbosch een V-vormigelaagte, 
2 a 3 meter diep, die dadelijk aan een beekdal doet 
denken. Dit is inderdaad de droge bedding van de 
voormalige Imboschbeek. Bij een steekproef op den 
bodem van het dal bleek al zeer spoedig water te
voorschijn te komen. Het ruim een halve meter diepe 
gat bleef den heelen zomer door water bevatten. 

Dit was voldoende aanleiding om in Noord-Ooste
lijke en Zuid-Westelijke richting het onderzoek voort 
te zetten, daartoe bovendien aangemoedigd door de pjg 2 Uitgedroogde bedding van de 
mededeelingen van den ouden Te Velde, die zijn Imboschbeek. 
heele leven als jachtopziener op den Imbosch heeft 
doorgebracht; zijn zoon Klaas waakt thans over de edelherten en reeën. Te Velde Sr. herinnert 
zich nog, dat er een werkelijke beek was, en voorts wist hij bij overlevering van zijn vader, dat 
er een poging was gedaan om er een papier-watermolen op te richten. Men weet, dat in het 
N . O . gedeelte van de laagte bij Coldenhove en Eerbeek dergelijke molens zijn opgericht, dank 
zij de watercapaciteit der Eerbeeksche Beek, die uit de laagte komt. De hoogte bedraagt hier 
30 a 40 meter, even ten Zuiden van het buurtschapje bedraagt zij 50 k 60 meter. Deze beek 
heb ik zelf niet kunnen nagaan, dat komt later eens, maar uit gegevens van Brunsting moet ik 
vaststellen, dat er tusschen Imboschbeek en Eerbeeksche beek geen zichtbare verbinding bestaat 
— de toevoer van water in den bodem van boven af, dus van de bergen om de Imboschlaagte 
heen, lijkt niet twijfelachtig. De Eerbeeksche beek maakt ook sterk den indruk van gegraven 
te zijn, gedeeltelijk althans. 

Gaan wij nu vlak bij het Jachthuis, waar boschwachter Brunsting woont, in Oostelijke rich
ting, dan komen wij weldra bij een vrij diepe droge bedding mei een eenig water bevattende 
kolk, een der oorsprongen van de Imboschbeek. Op een kadastrale kaart van 1907, aanwezig 
ten gemeentehuize van Rozendael, is alles duidelijk geteekend, ook een tweede bedding komt 
hierop voor met een dergelijken kolk, beide beddingen ontmoeten elkaar dicht bij de Ringallee, 
daarna loopt de beek nog een eindje in Noordelijke richting door om daar te verdwijnen. De 
eerstgenoemde bedding vertoont een sterke verbreeding op de kaart. Loopt men door de droge 
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geul dan valt er weinig meer te ontdekken, wel zijn idyllisch-mooie plekjes ontstaan, waar 
boomen en opslag van struiken zijn gaan groeien. Ook liggen er dammen door, aangelegd ten 
behoeve wellicht van verbindingswegen. 

Opvallend is echter, dat de bodem van deze oude beken zoo weinig plantengroei bevat, slechts 
hier en daar groeit eenig gras, van moerasveen bespeuren wij nagenoeg niets. Wel is dit het 
geval hooger op in de laagte ten Westen van het Kerkpad. Hier liggen gedeelten, die er zoo 
mooi groen uitzien, dat men eigenlijk verbaasd is er geen water aan te treffen. Op enkele diepe 
punten bevindt zich een vrij dikke venige substantie, ten bewijze, dat hier veel vegetatie in 
water is vergaan. De loop van de beek maakt hier ook een veel natuurlijker indruk, op schilder

achtige wijze kronkelt zij door hei en 
dennen. Volgt men deze bedding dan 
komen wij ten slotte aan den voet van 
den Mosberg, vlak bij het kruispunt 
Het Groene Hek. De Ringallee van 
den Imbosch ligt vlak bij, evenals de 
Beerenberg, op welks Noordelijke hel
ling enkele jaren terug het dennen-
bosch geveld is, het terrein is thans 
in werkverschaffing gereed gemaakt 
voor een nieuwe beplanting. 

Toen wij de bedding geheel hadden 
afgeloopen, hadden wij hoop de gewe
zen Martinet-beek te hebben gevon
den, het ging zoo aardig, de breedte 
van de bedding werd naar boven steeds 
grooter, in de heide van den Mosberg 
bedroeg zij reeds 4 ^ 5 meter, een 
fraaie geul lag daar op de helling van 
den berg, vrijwel geheel begroeid met 
struik- en dopheide. Maar van een 

Fig. s. Situatie van de Imboschbeek volgens de ka- ^ h o l l i n g e " van veertien tot twintig 
dastrale kaart van 1907. voeten was geen sprake! Hoe aange

naam de verrassing ook was toen wij 
enkele kolken in de heide zagen liggen, waar pijpestrootje en wat veenmos, tormentil en extra 
veel dopheide eenige afwisseling in de vegetatie brachten, als geheel kon de bodem hier niet 
een meertje hebben gevormd. Stellig zal in'vroeger tijden hier veel meer water hebben gevloeid, 
want anders zou zich niet zoo'n fraaie breede erosiegeul hebben gevormd. Het was dus 
duidelijk, dat hier het landschapsgedeelte van Martinet niet lag — maar waar dan wel? 
Overigens bleek later geen verbindingsgeul te kunnen worden gevonden tusschen de „Mosberg
beek" en de Imboschbeek, deze naspeuring leidde tot de conclusie, dat de eerstgenoemde 
beek, die zoo'n natuurlijken indruk maakte, vroeger in perioden, waarin zij water afvoerde, 
in de Eerbeeksche laagte verliep. 

De Imboschbeek is naar ons gevoel grootendeels door toedoen van den mensch ontstaan, 
de beddingen zijn gegraven, omdat men ontdekte, dat het grondwater hier dicht bij de opper
vlakte lag. Uit den stand van het water in putten van de buurtschap Imbosch heeft men echter 
kunnen constateeren, dat de grondwaterstand de laatste jaren veel lager is dan vroeger — door 
te sterke aftapping bij Eerbeek en elders van den ondergrondschen waterloop? Het is echter 
duidelijk, dat bij een geringe uitdieping van de oude beddingen wederom een beek is te ver
krijgen, hier staat het grondwater nog hoog genoeg. Wij hopen zelfs, dat het mogelijk zal zijn 
om het landschap met een helder beekje te verfraaien, de Wolfhezer Beek is immers ook groo-
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tendeels menschenwerk en hoe aantrekkelijk maakt zij de bosschen en de heide niet! Een werk
verschaffingsobject? Zelfs zou misschien een landschapsarchitect, die de waarde dezer natuur 
volledig weet te respecteeren, van deze Eerbeeksche laagte van den Mosberg tot aan de Im-
bosch-buurtschap een heerlijk geheel kunnen maken met hier en daar een watervalletje en een 
paar vennetjes. Voor de vogels zou dat ook zeer welkom zijn. 

Hoe dankbaar ook ons onderzoek op den Junidag was geweest, tevreden konden wij moeilijk 
zijn: het Martinet-raadsel was nog niet opgelost. In Augustus was er meer tijd beschikbaar, 
dus werd nu o.m. de Beerenberg nader bekeken, en dat aan de hand van de topografische ge
gevens uit de beschrijving van den Zutphenschen geleerde. Het bleek, dat wij niet aan de Noord
zijde van den Beerenberg moesten zoeken doch aan de Zuidzijde. In dien tijd liep de Eerbeek
sche Weg, die thans langs den Zuidelijken 
rand van de Terletsche Heide loopt (naar 
den straatweg Apeldoorn—Arnhem), blijk
baar nog in Zuidwestelijke richting door 
over het Rozendaelsche Veld, de prachtige 
heide van de gemeente Rheden, die wegens 
een servituut van niet-bebouwing prac-
tisch als een natuurmonument te beschou
wen is. Op de stafkaarten blijkt ook nog 
wel, dat er een rechte verbinding over den 
Beerenberg is geweest. Martinet schrijft 
nu „Ten zuidwesten van dit bosch (be
doeld wordt de buurtschap Imbosch met 
omgeving, waar hij spreekt van akkers, 
beemden en groenende tabaksvelden), den 
zoogenaamden Beerenberg eerst beklom
men en dien daarna een weinig afgedaald 
hebbende, werden wij op 't onverwachst, 
verrast door dezen fraaien waterval." 

Het leek ons dus raadzaam den Eer
beekschen Weg bij Het Groene Hek te 
verlaten en in de oude richting over den 
Beerenberg verder te gaan. Dat is een zeer aanbevelenswaardige tocht, eerstens om de vele 
mooie zwerfsteenen, die op de bewerkte kapvlakte te vinden zijn en thans langs het veld zijn 
opgestapeld, tweedens om de zeer fraaie vegetatie van struikheide' en boschbes op de dan vol
gende kapvlakte, die nog niet bewerkt is. (Terloops zijn opgemerkt, dat mooie partijen roode 
boschbes of vossenbes op het bewerkte veld gespaard bleven). Op de tweede kapvlakte groeide 
in hoofdzaak de blauwe boschbes, maar daar het schaduwgevende bosch was verdwenen, 
waren de blaadjes getint met diepe warme terracotta-, paarse en oranjeroode tinten; met de 
rijkbloeiende jonge forsche pollen struikheide vormde dat een waar kleurenfestijn. 

Deze heide, groeiende op het grintzand van den Beerenberg, leverde hetzelfde beeld op als 
de foto van plaat 23 in de Calluna-monographie van dr. W. Beijerinck, breeduitstaande pollen 
van een halve en driekwartmeter, elk takje met tientallen bloempjes bedekt. Duizenden honing-
bijen, afkomstig uit de kasten en korven der imkers, die deze een paar weken terug naar den 
Imbosch hadden gebracht, kwamen hier voorraad halen. Op de oude heide van het Terletsche 
veld zag ik ze ternauwernood, wel kon men de insecten daar bij honderden aan den rand van de 
waterpoelen, het Hessengat, de Koegaten en de Bovenste Putten aantreffen, druk water zuigend. 

Wel nu, den Beerenberg een eindje afgedaald hebbende, zagen wij een ravijn voor ons liggen. 
En naar het Oosten kijkend zagen wij daar in de „afhelling" van den Beerenberg duidelijk een 
komvormige laagte met groene plekken, afkomstig van Moliniabulten, de laagte lag droog, maar 

Fig. 4. Kolk van de Imboschbeek achter het 
Jachthuis. 
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dat hier vroeger water gelegen heeft, daaraan viel niet te twijfelen. Uit de vallei, scherp en 
diep in den bergrug uitgesneden door de erosie van het uit den kom vallende water, — de „uit
hollinge" van Martinet — staken enkele grove dennen naar boven. De ravijn zette zich voort 
in Westelijke richting, om geleidelijk aan in het jonge dennenbosch te verdwijnen, waar dus 
zeer waarschijnlijk de kolk nog te vinden is, waarin het water vroeger verdween. Dat door de 
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Fig. 5. Landgoed Imbosch 1—50.000. 

erodeerende werkzaamheid van het afvloeiende water de Eerbeeksche Weg is verdwenen, lijkt, nu 
wij het geheel beschouwen,zoo natuurlijk,dat een aandachtiger onderzoek overbodig mag heeten. 

Het is een schilderachtige kloof, ruim honderd meter lang, op één plaats is de oude bodem 
als een eiland, meer nog als een schiereiland, blijven staan. Hoewel de wanden zijn ingestort 
en hoofdzakelijk met heide begroeid, zoodat dus het fraaie beeld dat Martinet zag verdwenen is, 
kan men zich den ouden toestand nog behoorlijk realiseeren. Dat is ook te danken aan de erosie-
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geulen, die zich in de wanden gevormd hebben door instroomend water van den Beerenberg 
en het Rozendaelsche Veld. Hier is de bodem 
kaal, het zand is bedekt met „alabasters en 
agaten", maar tevens is er zooveel zand in 
de kloof gestort, — die ongeveer 4 meter diep 
is — dat de ruimte op een paar plaatsen 
zoodanig is afgedamd, dat afvoer van water 
niet meer mogelijk is. Interessant is het be
ginpunt bij het „meertje". Hier vertoont 
zich, zooals kon worden verwacht, onder de 
humus loodzand en een dikke koffiebruine 
ijzeroerbank, waarin heel duidelijk een on
regelmatig verloopende dunne zwarte laag van 
2 mM. zichtbaar is. Deze bank laat natuur
lijk geen water door, en zoo is de vorming 
van dit meertje, dat er in den winter nog wel 
eens zal zijn, te verklaren. Wij vinden bij dit 
beginpunt ook de bekende klappersteenen, 
ijzerconcreties, en veel wit grint; de Beeren
berg is een zandrijke grintberg of grintrijke 
zandberg, hoe men het noemen wil. F i g 6 Een der „ B o v e m t e putten" op het Ter-

Op den bodem van de kloof wijst een letsche Veld; aan het water prenten van herten. 
weinig gras op hoogere vochtigheid, doch 
evenmin als in de andere beekbeddingen vinden wij hier moerasveen; misschien is dit onder 
het stortzand bedolven. Dat er nog wel water in het ravijn staat blijkt uit dorre plantenresten, 

die aaneengesloten over de heide verspreid 
üggen. Na het smelten van veel sneeuw, en 
bij een nog bevroren bodem, zal er nog wel 
erosie en vulling met water plaats vinden. De 
„kristallijne stroom" is echter al lang ver
dwenen, misschien heeft Martinet een bezoek 
aan het terrein gebracht na een regenrijke 
periode, waarin het meertje goed gevuld 
werd. 

Deze slenk is niet de eenige in deze streek, 
er liggen nog twee heel fraaie op de heide 
der gemeente Rheden en het bezit van „Na
tuurmonumenten", in welk laatste gedeelte, 
thans beboschr, de dalen nog heel goed te 
vinden zijn. In den winter staat daar dikwijls 
water in. Het is een treffend gezicht: deze 
zoo scherp ingesneden ravijnen in het hooge 
heuvelland, het is alsof zich hier in het klein 
dezelfde processen hebben herhaald, welke 

Fig. 7. Een prachtig stuk witte kwarts, zwerf- e l d e r s 0 P d i t gedeelte der Veluwe tot 
steen van den Imbosch, bij het Jachthuis op het ontstaan van de massieve bergen en 

den Imbosch opgesteld. breede diepe dalen aanleiding hebben ge
geven. 

Ook de Wolfsdel op de Terletsche Heide is zoo'n slenk, zij het van minder scherpe vormen. 
Deze laagte is mede door stroomend water ontstaan, zij ligt tusschen den Terletschen en Wolfs-



s i s a s i s i s i ö a s i z ) ^ LEVENDE NA TUUR 

delberg. Van een laaggelegen waterreservoir vonden wij hier niets, wel liggen er enkele kleine 
plassen, welke altijd water bevatten, drinkplaatsen voor vee en herten, korhoenders en bijen. 
In ouden tijd liepen hier enkele Hessenwegen langs, o.a. die van Eerbeek en Dieren via Terlet 
naar Ede; een der gaten heet nog altijd Hessengat, hier dronken de paarden der handelsreizigers. 

De flora van al deze watergalen en slenken heeft weinig te beteekenen. Van „biezen" vonden 
wij niets, maar misschien heeft Martinet de pijpestrootjes opgemerkt. Wij vonden er het witte 
walstroo, de tormentil, de kleine grondster, de schapezuring, vooral heide (Calluna en Erica 
tetralix) en blauwe boschbes, weinig meer dan kiemplantjes. Ook de groote Terletsche heide 
was met deze kleine boschbesstruikjes bezet, hoewel zij oppervlakkig bezien niet opvielen. De 
verspreiding er van is te danken, in hoofdzaak, aan de korhoenders, die de vruchten gaarne eten 
en op het heideveld de zaadjes achterlaten, verder aan herten en reeën, die de bessen ook eten. 

De heide was verder weinig fleurig, groote gedeelten waren verdord; wij vonden hier één 
witbloeiende struik. Het doode heidewoud is hier zeer dicht, deze vlakte biedt een heel ander 
beeld dan de oude markegronden der Rhedensche en Worth-Rhedensche heiden, waar de 
boeren de heide nog steeds exploiteeren. Een aardige bijzonderheid zij hier overigens nog 
medegedeeld: de boer, die aan de overzijde van den weg van het uiterst schilderachtige buurt-
schapje Terlet woont, gebruikt nog een schaddevuur, van een „modernen" ovenkachel moet 
hij niets hebben, laat staan van een haard of een electrisch apparaat! 

Tot zoover het resultaat van onze leekenverkenning. Wanneer zij er toe mocht leiden, dat 
een wetenschappelijk onderzoek naar de beken, slenken en kolken van den Imbosch er het 
gevolg van zou zijn, zouden wij meer dan tevreden zijn. Laat ons hopen, dat dan ook de zwerf-
steenen een goede beurt krijgen, boschwachter Brunsting heeft reeds een zeer groote collectie 
van pronkstukken bij en in het Jachthuis samengebracht. F. KOSTER. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

De lischdodden verspreiden hun vruchten in den winter en wel het mooist op mooie 
droge zonnige vorstdagen. Het mécanisme van die verspreiding is wel heel interessant. 
Elk vruchtje zit op een vrij lange slanke steel en die heeft een aantal lange haren, het 

meest aan zijn voet. Wanneer de kolf nog gaaf en gesloten is, dan liggen die haren (het zijn 
eigenlijk platte banden) tegen den steel aan. 

Nu zijn ze hygroscopisch en bij droogte gaan ze zich buitenwaarts ombuigen. Daarin worden 
ze weer verhinderd, doordat in de kolf al die vruchten stijf tegen elkaar staan en daardoor ont
wikkelen zich geweldige spanningen. Eindelijk worden één of meer vruchten naar buiten ge
duwd, waarbij het te pas komt, dat de haren zich vooral bevinden aan den voet der vrucht
stelen. Weldra volgen nu anderen hun buurtjes en de kolf is aangebroken en nu hangt het verder 
van allerlei omstandigheden af, hoe snel nu vruchtje na vruchtje zich los wringt. 

Wordt het vochtig weer, dan warrelen de reeds losse maar nog niet weggezweefde vruchten 
zich samen en dan krijgen de lischdodden een slordig uiterlijk, dat ze tot laat in het jaar kunnen 
behouden en oppervlakkig bezien lijkt het dan, alsof het met de vruchtverspreiding van deze 
plant nu niet zoo heel voordeelig is gesteld. 

Maar bij langdurig mooi weer gaat het heel vlot. Ik sta altijd met plezier gedurende de eerste 
dagen naar die vlucht der luchtige vruchtjes te kijken liefst bij windstilte of bij zwakken wind. 
Soms gaan de vruchtjes op hun eentje de wijde wereld in, soms bij groepjes. De eenlingetjes 
komen het verst. Ze worden gedragen op de opstijgende warme lucht, tien, twintig meter hoog 
en gaan dan met den wind mee naar verre landen. Soms komen ze terecht in de kruinen van 
boomen en daar kunnen ze zich wel weer eens loswriemelen. 


