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dekeskruid, moeraswespenorchis en keverorchis. Als er vandaag of morgen Malaxis 
wordt gevonden, zou me dat niet verbazen. Ook zal er te zijner tijd wel Andromeda en 
Empetrum komen, die op dergelijke terreintjes in Noord Holland ook gevonden zijn. 
Het is de groeiplaats van Pirola en Vleugeltjesbloem. Voor vleugeltjesbloem zelfs 
de eenige in het Haf district. 

En wat al is er niet te beleven! Het is een uitgezocht stukje voor zangertjes om te 
broeden en trekkers om te rusten. Te midden van weiden en bouwlanden is het in 
wijden omtrek het eenige dichte struweel. Wat een verrassingen heb ik er als jongen 
beleefd; er was altijd wat aardigs. Vooral in den trektijd wist je nooit wat je er zien 
zou. Baardmeesjes en een Klapekster ben ik er tegen gekomen en op het ijs mijn 
eerste roerdomp. Paapjes en tuinfluiters broedden er evenals geelgorzen en kneutjes. 

Wezeltjes kijken je er met hun kraaloogen aan uit de muizengangen aan den water
kant. De mollen maken er hun winternesten van blad ter hoogte van de oppervlakte 
van den grond. 

Nu moet ge niet denken, dat als ge de Spaarndammerdijk of het zwartepaadje naar 
de vinkenbrug fietst, het daar zoo bijzonder uitziet. Wat wilgenboschjes en wat 
ruigte dat is al. Een stukje land dat te laag was om te ontginnen. Een oude volge-
groeide doorbraak en een stuk land afgegraven om de batterij (uit de Fransche tijd) 
op te werpen; meer niet. 

Oh ja. Die batterij is van veen gemaakt en in een heeten drogen zomer (het zal 
wel 1921 geweest zijn) is hij in brand geraakt. Anderhalf jaar heeft het gesmeuld. 
Het grappige was dat in de gangetjes die in het veen gebrand waren, honderden kleine 
groene padjes zaten. Ze voelden lauw warm als je ze er uit vischte. De groene pad 
met de gele streep is er veel gewoner dan de „gewone" pad. 

Dit gezegend stukje land zal bij mij steeds in eere blijven. Niet omdat het zoo 
grootsch is of het summum van natuurschoon of om zijn unieke wetenschappelijke 
waarde, maar omdat ik er mijn roeping gevoeld heb. 

October 1941. Dr. G. KRUSFMAN. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

De lucht is blauw en groen het dal; viooltjes bloeien overal en lelietjes van dalen, 't is 
alles groei en bloei en fleur en goud en gloed en stralen. Dat is de Meimaand, het 
„blij ontwaken". Maar waar zijn de sneeuwklokjes en de anemonen, de helmbloemen 

en de crocusjes? Wanneer we een laat voorjaar hebben, dan is daar nog wel eens wat van te 
zien, maar voor deze en nog heel wat meer planten luidt na half Mei en in het begin van Juni 
het klokje van wel te rusten. Zij moeten niets hebben van den langsten dag. 

Het laatste wat ze nog doen is te zorgen voor een goede kans voor hun vruchten en zaden, 
Op het allerlaatst geven ze hun vruchtstengels een flinke duw omhoog (de crocus is daar een 
heele baas in) en laten hem dan slap neervallen, tegelijk met het gelend blad. Zie maar eens 
naar lenteklokje, sneeuwklokje, boschanemoon, helmbloem, sterhyacinth, sneeuwroem. Die 
er een doosvrucht op na houden, laten hem openspringen, de zaden rollen er uit. Die zijn voor
zien van een vettig aanhangsel en nu komen de mieren er op af en zorgen 200 voor de zaad-
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verspreiding. Bij de boschanemoon zijn het natuurlijk de vruchtjes en bij het speenkruid ook. 
Het is nog al merkwaardig, dat al die zomerslaapsters het van de mieren moeten hebben. De 
Aaronskelk maakt een uitzondering, maar die laat alleen zijn bladeren verwelken; de groene 
glanzige vruchtstengel blijft nog leven tot laat in den zomer en heet dan de vogels te lokken 
met zijn mooie roode bessen. Welke vogels? Met de meest aanlokkelijke tentoonstellingen van 
fraaie aaronskelkkolven is het mij nog nooit gelukt, vogels aan het snoepen te krijgen. 

Een heel merkwaardig geval hebben we met de schermdragende vogelmelk. Die laat midden 
Mei zijn bladeren verdorren en gaat dan eerst goed bloeien. Dankt daaraan zijn volksnaam 
van „nakende mannetjes". Maar vlak daarbij zien we andere exemplaren van dezelfde soort, 
die ook staan te bloeien, maar nog voorzien zijn van een flinke pol van frisch groen gebladerte. 

Dat is een heele historie, want er zit nog meer aan vast. Deze bolgewasjes beginnen dikwijls 
al op te komen in December en zijn vol op dreef in Februari. Ook dan reeds zijn twee vormen 
te onderscheiden. De eene komt op met een bos lijnrechte ronde glanzig donkergroene blaadjes 
die zoo opschieten tot wel een decimeter en dan blijken die blaadjes niet rondom gesloten, 
maar eigenlijk gootvormig te zijn. Maar altijd nog met een gesloten ronde punt. De andere 
komt op, ook met een bundel blaadjes. Maar die spreiden zich dra uit elkander, ze zijn plat en 
open met een duidelijke lichte middenstreep. Wie het niet beter weet, zou die twee voor geheel 
verschillende planten houden. Ik weet het trouwens zelf ook nog lang niet beter, maar in 
Thijsse's Hof heb ik ze in voldoende hoeveelheid, om in dit jaar nog eenige zekerheid te krijgen. 
In ieder geval kunt ge in deze maand mij wel helpen met uw bevindingen. In mijn dagboek 
vind ik dat de gekleede iets later in bloei komt dan de naakte. 

De boeken, die ik hier tot mijn beschikking heb, maken geen gewag van deze twee vormen, 
maar mij dunkt, ze zijn toch aan het speurend oog van zoo vele knappe plantkundigen niet ont
snapt. 

Deze vogelmelken groeien in de bosschen, maar ook in het open veld. Zoo is het ook met 
speenkruid. Sterven die, omdat ze daar licht genoeg hebben, later af dan in het schaduwrijke 
bosch? J A C P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING. 
N O L BINSBERGEN. Uit Neerlands Vogelleven. (Uitgeverij Boot. Voorburg. 4°. 245 p.p. 80 volle 

bladzij foto's. Prijs geb. ƒ4.50). 
Ongetwijfeld een van de allerbeste vogelbocken zoowel wat tekst als illustraties betreft, heele-

maal echt. Ook heel knap uitgeverswerk, een typografisch meesterstuk. 

F. KOSTER. Natuurmonumenten van Nederland II. (Amsterdam, Scheltema & Holkema. 4°. 
212 p.p 73 volle blz. foto's en 17 oriëntatiekaarten. Prijs geb. ƒ6.20). 

Dit deel behandelt de diluviale landschappen in Drente, op de Veluwe, Oost Brabant en 
het Gooi. Koster heeft een degelijk relaas gegeven berustend op eigen aanschouwing en vlijtige 
litteratuurstudie. De situatiekaartjes zijn zeer te waardeeren en de foto's, grootendeels nieuw 
zijn niet alleen mooi, maar hebben ook wetenschappelijke waarde. Jammer daarom, dat ze niet 
gedateerd zijn. In het onderschrift van foto 51 veranderen we eventjes Pyrola rotundifolia 
in Pyrola minor. Dat is wel van belang. JAC. P. THIJSSE. 
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