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DE BOKKEN-ORCHIS. 

W e moesten eens een excursie maken naar 
Zuid-Limburg en watzeldzameplanten vinden" 
zei het Vlijtige Lid. De afdeeling heeft dit jaar 

nog niet veel gedaan.* 
,/Hoor eens" zei ik, je weet hoe ik over zeld-

zaamheden te spreken ben. Bovendien zijn er in 
Zuid-Limburg geen zeldzame planton meer, want 
Heimans en Delsman hebben ze allemaal al honderd 
keer gevonden. En dat onze afdeeling dit jaar nog 
weinig gedaan heeft, kan me niet schelen, als de 
leden afzonderlijk maar wat uitvoeren. Wie weet, 
wat ze dezen winter allemaal te vertellen en te 
vertoonen hebben?" 

,/Dat kan wel zijn, maar je weet toch ook wel, 
dat het afzonderlijke werk danig gestimuleerd kan 
worden door gemeenschappelijke excursies. Kom, 
het hoeft nu niet precies Zuid-Limburg te zijn, laten 
we den Plasmolen nemen of daLutte of 't Soesterveen. 

„'tis me allemaal te duur en te tijdroovend. Weet 
je wat; ik zal jelui brengen in een duinvalleitje, 
waar je nog nooit geweest bent. Dat kunnen we 
opknappen in een enkelen morgen; we zijn voorde 
koffie weer thuis. 

En aldus geschiedde. Zondagmorgen 8 Juli te 
7 uur stond de afdeeling aangetreden: het Vlijtige 
Lid, de Vrouwelijke Student, de Mijnheer met de 
Rotting, het Lid van Drie Afdeelingen, de Vogel-
vriendin, de Schilderes, de Nestenzoekers, de Spion 

uit de Zuster-afdeeling, de Entomoloog, de Gezond-
heids-wandelaar, de Dame die thuis Moet zijn, het 
Nieuwe Lid en het Belangstellend Vreempje. 't Was 
een plezierig gezelschap en ik had er al dadelijk 
berouw van, dat ik vroeger in een oogenblik van 
overspanning mij wel eens oneerbiedig had uit
gelaten over natuurminnaars-karavanen. 

Ik behoef aan lezers van De Levende Natuwniet 
te vertellen, dat wij van het eerste oogenblik af 
genoten. Onze afdeeling doet nog al veel aan vogels 
en daar is hier in Bloemendaal allerminst gebrek 
aan, hoewel er bij den aanleg van villa-tuinen nog 
beter voor hen kon gezorgd worden. De Entomoloog 
keek zijn oogen uit naar geïmmigreerde kevers, 
maar dat gaf niets, al staarden we ook allen in 
stillen eerbied naar 't plekje, waar hij verleden jaar 
zijn Geotrupes hypocrita had gevonden. 

Een eindje verder kwamen wij aan een pannetje, 
dat 't vorig jaar nog vol stond met dat aardig 
groene orchideetje Herminium monorchis en daar 
groeide er nu niet een. Uitgraafputjes waren niet 
te zien, we hadden hier dus weer te doen met die 
raadselachtige orchideeën-manieren van zoo zie je 
me en zoo zie je me niet. 

Ik maakte evenwel van de gelegenheid gebruik, 
om even te vertellen, dat Thesium humufusum van 
zijn laatst ontdekte standplaats ook al zoo goed 
als verdwenen is en vervangen door tal van uit-
graafputten. Daarbij keek ik zacht verwijtend naar 
't Lid van Drie Afdeelingen, die al telkens uit een 
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leeren scheede een moord-
werktuig te voorschijn 
gehaald had, dat het 
midden hield tusschen 
een klompenmakersbeitel 
en een Gastiliaansclie 
dolk. Hij beweerde echter 
onschuldig te zijn aan den 
ondergang van Thesium, 
wat wij gaarne geloofden. 

Toen we nu een eindje 
verder een pracht-exem-
plaar vonden van het 
Bilzenkruid, toonden 
allen hun goeds gezind
heid. De Vrouwelijke 
Student nam alleen een 
bloeitop voor haar her
barium en de Kweekers 
noteerden de plek om er 
later rijpe vruchten te 
halen. Er was éen, éen 
jonge plant en die lieten 
we staan, om de groei
plaats niet te vernietigen. 
In een boschje vlak er 
bij vertelde ik van een 
groote zeldzaamheid, die 
daar twee jaar geleden 
stond,een orchidee-achtige 
plant, die maar niet wou 
bloeien, zoodat ik niet te 
weten kon komen, wat 
't was, maar 't moest er 
wel een wezen, die ik 
nog nooit gezien had. 
Uitgraven wou ik hem 
niet, wel bezocht ik 't 
volgend jaar de plek weer, 
om hem te te zien bloeien, 
maar toen was er heele-
maal niets meer te vinden. 

Ik geloof, dat de ko
nijnen ook veel schade 
aanrichten aan onze orchi
deeën-flora ; ten minste 
vinden wij ieder jaar van 
de meeste planten van 
breedbladig standelkruid 
lang voor den bloeitijd 
en op plaatsen waar geen 
mensch ooit komt, de 
bloemtoppen afgebeten. 

Al zoekende kwamen 
wij aan onze pan en daar Foto) 

De Bokken-Orchis of Riemtong. 
Iliniaiilüjlossiint liircinum, CP. Cooi.. 

echte ouderwetsche duin
pan, wel niet zoo nat als 
vroeger, maar er groeit 
nog van alles: Parnassia, 
Pirola, Gentianen, Ery-
thraea, Sagina's, Euphra-
sia's, Carex-soorten en 
Orchideeën zoo veel jemaar 
wilt. 

Het Lid van Drie Af
deelingen bezit zelf hek-
taren duingrond, dus hij 
weet, hoe je met die teere 
zaak moet omgaan en 
als er van een mooie 
soort meer dan vijftig 
exemplaren stonden, dan 
sneed hij met dat patent-
plantenschopje er eentje 
uit voor zijn duintuin, die 
al mooi op weg is, om 
een openlucht-musenm te 
worden van Neerland's 
levende heerlijke Flora. 
Het Vlijtige lid trapte 
op zeldzaamheden en de 
Vrouwelijke Student kon 
haar herbarium verrijken 
met de mooiste exem
plaren van Sturmia Loe-
selii en Herminium Mon
orchis. 

Kneutjes, tapüiten, 
paapjes, grasmusschen, 
boompiepers, nachtegalen 
zongen in de boschjes, 
terwijl de wulp en de 
scholekster om 't hardst 
riepen om den kodde-
beier, die ons echter al 
lang gezien had en pre
cies weet, wat voor brave 
wandelaars de leden van 
onze afdeeling zijn.'t Was 
jammer dat de photo-
graaf ontbrak, want die 
had oen mooie opname 
kunnen maken van de 
eetzaal van de zanglijster. 
Rondom een steen lagen 
honderden verbrijzelde en 
leeggeplukte s l a k k e n -
huisjes. 

Gelukkig, dat we de 
Dame die thuis Moest zijn 

had je de poppen aan 't dansen. Want 't is een bij ons hadden, anders waren we den heelen dag in 
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Bloeitop van den 
Bokken-Orchis. 

de vallei gebleven, zooals ik er trouwens reeds vele 
dagen heb doorgebracht. 

Nu gingen we tevreden huiswaarts, het Vlijtige 
Lid smaalde op Zuid-Limburg, de Lutte, den Pias-
molen en 't Soesterveen, citeerde Goethe van //Sieh, 
das Gute liegt so nah," werd ten slotte heelemaal 
poëtisch en noemde de duinen de schoonste blad
zijde uit het Nederlandsche Boek der Natuur. 

Maar t mooiste moest nog komen. Ik loop 
meestal een beetje vooruit vanwege het ongeduld 
en de lange beenen, en daar zie ik me aan een 
bocht van den weg een raar gekleurde grijsgroene 
plant boven 't roode zwenkgras uitsteken, net de 
kleur van een gehavende Scilla, zooals je die bij 
melkboeren ziet staan tusschen een klim-fuchsia en 
een reuzen aralia. 

Maar toen ik wat dichterbij kwam was dat een 
bloemenmassa vol krulletjes en spiraaltjes en toen 
moest ik ondanks mijn zeldzaamheden-scepticisme 
toch even een krijgsdans uitvoeren en een triomfkreet 
uitbrullen. In een oogenblik stond de heele excursie 
om de plant heen; een allerzeldzaamste orchidee. 

//Niet zeggen wat 't is," riep de Vrouwelijke 
Student, vik wil 't plezier hebben van hem te 
determineeren." 

„Zoo iets vind je maar eens in de vijftig jaar 

duwde ik 't Vlijtige Lid toe, moet je nog naar 
Zuid-Limburg?" 

vWat een kleur," zei de schilderes, ,/ZOO vaag en 
flauw-ijl, een melknevel over zeegroen, maar in de 
keel van de bloem sterke vlekken van karmijn, 
neen, flonkerende robijnen." 

De Spion constateerde dat de bloemen niet 
bijzonder welriekend waren en 't Lid van Drie 

Teekeoing) \l I (p. COOL. 

De Bokken-Orchis (Himantoglossmn hircinum). 
Verschillende krulstudies van de lip. 
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Afdeelingen haalde zijn Durandal half uit de schede 
en zei: „wat nu?" 

„Staan laten!" 
„Maar als die of die (er werden namen genoemd) 

hem vindt, dan pikt ie em mee/' 
„De groeiplaats moet blijven bestaan; we zullen 

den bloeitop afsnijden en zorgen dat we 't volgend 
jaar bijtijds er bij zijn. Ook wordt dit stuk misschien 
afgerasterd." 

Zoo gezegd, zoo gedaan. De bloeitop werd met 
een zekere plechtigheid afgesneden, van de honderden 
bloempjes namen de kenners er elk een paar mee 
— ik heb de mijne nog op spiritus — en de 
Vrouwelijke Student kreeg den heelen top voor haar 
herbarium onder voorwaarde, dat ze zou zorgen 
voor een mooie foto of teekening voor Bc Levende-
Natuur. 

Er was nog sprake van, om hem naar 't Rijks-
Herbarium te sturen, //maar," zei To met de Wijs
heid van de slang, //dat kunnen wij nog altijd 
doen. En 't is toch beter, dat ik hem droog, dan 
kan ik hem dezen winter vertoonen in de afdeelingen. 
Later kan hij dan naar Leiden, op zoo'n manier 
hebben er veel meer menschen plezier van." Aldus 
geschiedde. 

De Vrouwelijke Student heeft natuurlijk haar 
broer al 't werk laten doen en zoo kunnen we 
dan hierbij een mooie foto èn een teekening geven 
van de Bokken-orchis, Himantoglossmn hircinum, 
gevonden in de duinen den 8sten Juli 190G. 

Vuyck zegt in zijn „Plantengroei der Duinen", 
dat de Bokken-orchis eigenlijk niet mag meetellen 
in de flora der duinen en dat 't een grooter wonder 
raag heeten, dat hij er ooit is gevonden, dan dat hij 
er uit verdwenen is. 

Intusschen is dit wonder dan nu toch weer eens 
geschied en ik vraag mij nu al een maand lang af, 
hoe die bijzondere plant daar kwam. Van opzettelijk 
uitzaaien of uitplanten is geen sprake en onwille
keurig dringt zich het vermoeden op, dat trekvogels 
in 't voorjaar de zaden uit 't Zuiden hebben mee
gebracht. In Zuid-Frankrijk en Portugal schijnt de 
plant veel voor te komen. 

Ons exemplaar had 't hier blijkbaar naar den 
zin, de plant zag er gezond en flink uit, was boven 
de gemiddelde hoogte en bloeide met honderden 
bloemen. De Vrouwelijke Student heeft met 't deter
mineeren natuurlijk niet de minste moeite gehad, 
want er is geen enkele Europeesche orchidee die 
zoo'n ontzettend lange lip heeft. In de knop ligt 
die lip spiraalvormig opgerold, dan strekt hij zich, 
maar voor hij nog volkomen recht is, gaat hij evenals 
de beide zijlippen kurketrekkervormig omkrullen. 

Het Vlijtige Lid gaat zeker nog een groot epos 
op de duinen dichten, want een paar dagen latei-
vonden we in een boschje een groote massa Salvia 

verticillata en van den Hoek van Holland kreeg 
ik een mooi bloeiend exemplaar van Ophrys apifera, 
de Bijen-orchis, die daar dus ook nog staat. 

Ik houd echter niet van dat uitgraven. 
Het Lid van Drie Afdeelingen was niet haatdragend. 

Integendeel, hij stuurde me een paar dagen later met 
de complimenten net zoo'n prachtig plantenschapje 
als ' t zijne. Maar 't is een Nessus-hemd of liever het 
zwaard Dainsleif, dat ieder keer een mensch moest 
dooden, als 't uit de scheede kwam. Want dat 
schopje graaft zoo prettig, dat ik er gedurende de 
halve vacantie uren per dag mee heb zitten delven 
in 't blonde duin. 

Welke schatten ik er mee heb opgegraven, vertel 
ik van den winter misschien wel. 

JAC. P. TH. 

VLEERMUIZEN. 
^yXe avond valt. De oude torenklok doet hare 

/ ^ / zeven doffe slagen in de zoele Juli-lucht 
dreunen. Blaauwgrijze waterdamp stijgt op 

uit de langzaam afkoelende aarde. 
Het is heden drukkend warm geweest, en we 

verademen, nu de zonneschijf ook eens de kracht 
van haar stralen aan een ander deel onzer planeet 
zal doen gevoelen. 

Verrukkelijk is 't nu ora buiten te zitten, ge
schaard om de gezellige theetafel. Van de rogge-
akkers komen de landlieden voorbij, de mannen 
met de zicht op den schouder, de vrouwen, de 
ledige karneraelkskruik dragende. Ze spoeden zich 
niet; neen -— loom en raat is hun tred, ze zien er 
vermoeid, afgewerkt uit, want tusschen de hoog 
opgeschoten rogge bereikte hun zelfs geen koeltje. 
Het vooruitzicht echter op een goeden oogst liet 
den nijveren maaiers en de vrouwen, die de bossen 
met rappe vingers samenbonden, geen tijd, om over 
de hitte te klagen. Zoo aanstonds, te huis gekomen 
en ' t avondmaal genuttigd, leggen ze zich ter ruste, 
want morgen is 't weer vroeg dag, en met het 
bestendige weder moet worden gewoekerd. 

Geleidelijk treedt de duisternis in, de raerel doet 
zijn avondlied nog een enkele maal uit de verte 
hooren, dan wordt het al stiller en stiller in de natuur. 
Ook wij geraken onder den indruk dier kalme rust, 
totdat opeens uit ons midden een schrille meisjes-
kreet, gepaard met afwerende hand-en armbewegingen 
allen doet opschrikken. Een vleermuisje dat wat 
dicht boven ons op een avondvlinder jacht maakte, 
was oorzaak der opschudding. Hoe laf niet waar, 
om voor zulk een onschuldig klein diertje zoo te 
ontstellen! Toch is 't eenigszins verklaarbaar, dat 


