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om te teekenen van 't begin tot 't eind, van stukje 
tot beetje, als geheel en in de kleinste deelen. Met 
kleuren is 't natuurlijk 't dankbaarst, vooral de heel 
jonge kegel, als de toppen nog warm rood zijn, het 
bosje naalden aan den voet van 't teerste groen en 
half gevat, zijn in de geciseleerde bronskleurige 
knopschubben. Dan kunt ge ook gemakkelijk na
gaan, hoe zoo'n conus of vruchtkegel ontstaat uit de 
vruchtbloemen. 

Dat hier voortdurend van vruchtbloemen en niet 
van stamperbloemen gesproken is, heeft tot goeden 
grond en reden, dat er geen eigenlijken stamper bij 
de coniferen te vinden is. Neem maar zoo'n roode 
bloemmassa uit elkaar: er is geen kroon en geen 
kelk, geen stijl of stempel, of vruchtbeginsel; alleen 
twee zeer groote eitjes of zaadknoppen; die zitten 
op een klein groen plaatje, 't vruchtschubje, en dit 
is onder tegen de groote roode dekschub aan
geplakt. 

Al die dekschubben samen vormen de groote 
roode lorkenbloem; zij vangen 't stuifmeel op, dat 
de wind hun toevoert; 't glijdt langs hun gladde 
holle kant in de diepte en bereikt daar 't eitje, 
waar allicht een korrel doordringt, en wel in de 
opening, het poortje, dat is naar achter gekeerd, en 
gelegen op een verlengstuk van 't ei. 

De roode kleur van de „bloem" heeft natuurlijk 
niets met de bestuiving te maken; waarschijnlijk 
wel met de temperatuurverschillen die in 't vader
land van de lorken tijdens den bloei zeer groot kunnen 
zijn; die kleur kan een beschutting tegen koude 
zijn of een inrichting, om van weinig warmte veel ge
bruik te maken. Dan zitten er nog eenige rijen kleine 
haartjes aan de binnenzijde bij de hoeken van de 
schutbladen; die hebben misschien een taak te 
vervullen bij 't geleiden van de korrels naar 
't eitje. 

Heel goed is 't na te gaan ten minste voor wie de 
bloeitakken thuis heeft, hoe de „bloem" allengs in een 
kegel veranderd. Deroodedekschubben groeien nietdoor 
en verdrogen, de kleine groene vruchtschub daaren
tegen, waarop de beide eitjes bevestigd zijn, wordt 
steeds grooter, komt eindelijk tusschen't rood, dat al 
verbleekt, te voorschijn en bedekt het ten slotte 
geheel; de kegel bestaat dus bij de lork uit vrucht
schubben. Intusschen krijgen de naakte eitjes of 
zaadknoppen een harde zaadhuid. Ze zijn tot 
bruine zaden geworden, die aan eene zijde een 
langen vliezigen zoom dragen: een vleugel. In 't 
volgend voorjaar openen de tot nu toe vast aaneen
gesloten kegelschubben zich; maar alleen bij droog 
en zonnig weer; de zaadjes „kruipen" naar boven, 
bereiken den rand en de wind neemt ze mee; snel 
draaiend bereiken ze de aarde, waar de vleugel 
afvalt; door die snelle beweging lijkt een vallend 
coniferenzaadje wel wat op een pluimbal; de beweging 

is even duidelijk te zien, ofschoon sneller dan bij 
ahorn en essche-vruchten. 

Heel gemakkelijk schijnt 't uitschuiven van de 
zaden uit de kegels niet te gaan; soms vindt ge 
in kegels, die minstens drie jaai oud zijn, nog gevleu
gelde zaden; ook de ledige kegels kunnen verbazend 
lang tegen weer en wind en blijven jarenlang hangen; 
ik heb ze hier voor mij, zwart als roet en hard als 
hout, die nog stevig vast zitten; en andere, die met 
tak en al half overgroeid zijn met korstmossen en 
half met een schitterend groene alg. Ook nog heel, 
heel mooi; ze gaan weer 't vaasje in, om ze te 
schilderen bij gelegenheid; maar die komt nooit, want 
dan is er al weer ander moois, waar ook geen tijd 
voor is. 

E. HEIMANS. 

WIJK AAN ZEE. 
^^77 et was midden in de maand Juli. 
a'Y Den vorigen avond waren wij bij elkaar ge-
'• komen, om over een tocht te beraadslagen en 
met algemeene stemmen was aan Wijk aan Zee 
de eer van ons bezoek gegund. 

's Ochtends om vijf uur fietsen wij uit Amsterdam 
en zelfs de pruttelaar van gisteravond, die 't nacht
braken noemde, kijkt vergenoegd in het rond, als 
de frissche morgenwind hem luchtig omspeelt en 
de wielen zoo gezellig over de straatsteenen snorren. 

Stedelingen zijn over het algemeen weinig tot 
vroeg opstaan geneigd; de meesten weten niet, hoe 
mooi het 's morgens is, hoe versterkend en opwek
kend de wind, hoe zonnig en frischbedauwd de 
weilanden uitgestrekt liggen tot aan den verren 
horizon. En als zij het weten, dan, o jammer, 
's morgens het fatale oogenblik, nog slaperig te 
moeten springen uit het warme bed, te moeten 
overwinnen de lust, zich even nog lekker om te 
draaien. Zoover brengen het de meesten niet. 

Den fietstocht zal ik met stilzwijgen voorbijgaan 
Velen zullen met mij den tocht langs den mooien 
kronkelenden Spaarndammerdijk afgelegd hebben 
al was het niet in den vroegen morgen. 

Om en bij zeven uur fietsen wij over de Vel-
serbrug, sedert afgebroken en vervangen door de 
beruchte Velserpont, en eenige minuten verder op 
den Beverwijkschen straatweg slaan wij links af 
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Rooswijck. 

den weg op, die midden door de duinen naar Wijk 
aan Zee voert. 

Alles toont, dat het Zondag is; de boerenjongens 
en -meisjes spelen in hun beste kleedij op den weg, 
terwijl de ouwelui voor het ter kerkgaan nog even 
een praatje staan te maken. De aardbeien op de 
velden langs den weg schijnen nog veel verleide
lijker te schitteren, dan in de week en doen zondige 
gedachten bij ons opwellen. 

Dicht bij Rooswijck stallen wij onze fietsen in 
een boerenhuisje en met omgehangen trommels en 
scherpgezette kijkers wandelen wij den particulieren 
weg op, die het buiten Rooswijck doorkruist. Voor 
ons ligt het kasteel, half weggedoken onder het 
zware geboomte, dat het van alle zijden omringt, 
vroolijk beschenen door de ochtendzon, die licht-
vonken toovert op de ruiten. Een echt stille Zon
dagsstemming ligt over het landschap, het is, of de 
natuur uitnoodt tot rusten en genieten. 

Op het weiland onder het geboomte staan eenige 
koeien en een paard vreedzaam bijeen, een paar 
brutale spreeuwen drentelen onbevreesd om hen 
heen, alsof zij ook tot de familie behooren en langs 
het waterpoeltje wandelt een lijster, telkens zijn 
snavel borend in de vochtige aarde. 

Voorbij de bocht van den weg, trippelt met 
sierlijke pasjes een : kwikstaartje op het bruggetje 
heen en weer, koket met het staartje wippend. 
Het heeft ons gauw in het vizier, even nog een 
krachtige staartwip en weg is het naar den water
kant, waar het ijverig den grond gaat inspecteeren. 

In de vruchtboomen op zij van den weg hooren 
wij de volle tonen van een tuinfluiter; de musschen 
zijn op 't levendigst en laten zich door hare 
collega's, de stadsmusschen, in kwieke brutaalheid 
niet in de schaduw stellen.. 

Een oogenblik later wandelen wij voorbij de 
prachtige kaarsrechte zilversparren, (Abies alba 
Mill) die voor ons land een flinke hoogte bereikt 
hebben. Zij zijn gemakkelijk kenbaar aan de 
twee witte wasachtige strepen, die zich aan den 
achterkant der blaadjes bevinden. Wat een mach
tigen indruk maken deze boomen, wanneer men, 
dicht bij den loodrechten stam staande, naar 
boven kijkt. 

Een prachtig stukje natuur hier, zelfs de klimop 
getuigt van den ouderdom van het bosch; als 
een arm • zoo dik kruipen de klimopstammen 
langs den' hoofdstam naar boven en bedekken 
een gedeelte van de kruin met hun glanzend 
donkergroen blad. 

Hier houden zich nogeenigeboschplanten slaande 
zonder gevaar voor uitroeiing; In Mei bloeit dicht 
bij den groóten weg, hoewel voor den voorbijganger 
verborgen, de wilde hyacinth of Endymon in vele 
blauwe en witte exemplaren. Aan de Beverwijksche 

jongens en meisjes zijn die plekjes goed bekend, 
bij troepjes trekken zij ér in Mei op uit, om de 
mooie blauwe klokjes te plukken. Ook de lelietjes 
van dalen bloeien hier overal; voornamelijk verder 
het bosch in zijn heele hellingen bedekt met de 
breede frischgroene bladeren, waaruit de tëere bloem-
trosjes schuchter te voorschijn komen. Op enkele 
plaatsen groeit het Haarlemsch klokkenspel met 
gevulde bloemen en de boschklaverzuring. 

Het Rooswijcksche bosch is uitgestrekter dan 
men op het eerste gezicht zou denken. Langen tijd 
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Het bruggetje. 
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kan men er ronddwalen langs mooie, 
door rechte beukenstammen gevormde 
lanen, langs paadjes slingerend door 
kreupelhout en struikgewas, langs stille 
beekjes onder dicht gebladerte, waar 
geen andere geluiden gehoord worden 
dan het lachen van een specht of de 
loktenen van een paar meezen. 

Vooral de beekjes zijn een bezoek 
overwaard. Sierlijk slingeren zij zich 
langs steile begroeide kanten, — het 
water glinsterend in de laagte. Hooge 
beuken en dennen staan largs den 
oever, terwijl hier en daar overhangende 
stammen zich weerspiegelen in het 
kalme water. Zwakke lichtstralen glijden 
langs de stammen naar beneden, lang
zaam overgaande in de kleur der schors; 
en lichtvlekken glanzen op de dikke 
mos vachten, die tusschen de stammen 
den grond bedekken. 

Vogels moet men hier in het dichte 
loofhout niet zoeken; die houden zich 
meer op aan den zoom van het bosch, 
waar wei- en bouwland afwisselt met 
dicht kreupelhout. 

Alleen spechten en meezen treft 
men in het bosch aan. Bonte en groene 
spechten komen hiervoor, maar zijn 
wegens hunne schuwheid zelden waar 
te nemen. 

In Juli is de beste tijd, om de vogels 
in bossch en kreupelhout te leeren 
kennen, voorbij. Zij kunnen zich dan 
te goed verschuilen in het dichte gebladerte, waar 
zij ongestoord hun muzikale talenten kunnen ont
wikkelen. 

In Mei, wanneer de bladeren nog geen compacte 
massa vormen en het takkennet als met ijle groene 
sluiers is overdekt; wanneer de beukenbladeren 
mooi zijdeachtig groen en van franje voorzien zijn 

en de vogelkers in vollen bloei staat, is het de tijd 
om Rooswijck te doorkruisen. Niet alleen om de 
vogels waar te nemen, maar ook om hun gezang 
te leeren kennen, is die maand de beste van het 
geheele jaar. Dan klinken overal uit het dichte 
struikgewas de tonen van den nachtegaal, den 
koning onzer zangers. 

Overdag maakt zijn zang niet dien indruk als 
's avonds, wanneer alle andere vogels zwijgen en 
zijne volle tonen door geenerlei geluid worden 
verzwakt. Toch is het nog een groot genoegen, 
naar zijn gezang te luisteren, zóó afwisselend 
in toon en maat, dat men verschillende vogels 
denkt te hooren. Het meest opvallende is wel 
de sterke roffel, met doffen óklank, die heinde en 
ver te hooren is, afgewisseld met trillers, loopjes 
en mooie volle fluittonen. Nu en dan weerklin
ken hooge langgerekte ieklanken, alsof hij diep 
ademhaalt en kracht verzamelt voor een vol
genden roffel. 

De fitis laat zijn liedje er tusschendoor klin
ken, dat eenvoudige, eenigszins droeve wijsje, 
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herhaald in het oneindige, den ganschen dag door. 
Roodstaartjes, groenvinken, tjiftjaf en andere laten 

zich niet onbetuigd en alles vloeit inéén tot zulk 
feene mengeling van klanken, dat geoefende ooren 
noodig zijn, om alle geluiden van elkaar te onder
scheiden. Op zulke dagen blijkt het groote voordeel, 

Op Rooswijk. 

de vogels niet alleen aan kleur en gedaante, maar 
ook aan hun gezang en loktenen te kennen. Rustig 
kan men dan voortwandelen en alleen als een 
vreemd geluid het oor treft, wordt de kijker ter 
hand genomen, om de onbekende op te sporen. 

Maar zetten wij 
onze w a n d e l i n g 
voort. 

Dezen keer hou
den wij den zoom 
van het bosch; ons 
doel is nu, de dui
nen te doorkruisen 
en daarvoor is ge
ruime tijd noodig. 

Even voorbij Roos
wijck verlaten wij 
den straatweg en 
slaan aan onze rech
terhand een weg in, 
die langs den zoom 
van het bosch is 
aangelegd. Aan onze 
rechterhand strekt 
zich een vlakte van 
dorre weilanden uit, aan den overkant zien wij 
weer boschjes en daarachter de duinen, waarvan 

de blanke zandtoppen blinken in de morgenzon. 
Heerlijk frisch nog is de lucht. Een opwekkende 

koelte waait over het veld en doet de populieren 
langs den weg zachtjes ruischen. ' t Gras is nog 

Wijk aan 7.ee. 

Grauwe Vliegenvanger. 

vochtig van den dauw en vrij van stof. 
De vogels ontwikkelen hun grootste bedrijvigheid, 

het is voor hen nog veel te vroeg om aan een 
middagdutje te den
ken. Lijster en tjif
tjaf laten zich voort
durend hooren, een 
winterkoninkje doet 
al zijn best om hen 
te overschetteren en 
in oogenblikken van 
stilte hooren wij het 
geknetter • van een 
roodborstje. 

Een merel, die op 
het gras zijn voedsel 
zoekt, vliegt bij onze 
nadering op en ver
dwijnt in het hout
gewas. Maar niet 
alles kiest hethazen-
pad. Op eenigen af
stand zit een kleine 
vogel, ter grootte 
van den weg, wijs-
Aan die karakteris-

van een musch, op het hek 
geerig voor zich uit te staien. 
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tieke loerhouding herkennen wij dadelijk den grauwen 
vliegenvanger; nog meer zekerheid krijgen wij, als 
ons door den kijker de gespikkelde kop en de 
eenigszins gevorkte staart in het oog vallen. 

Even verder vertoonen zich de groote rozeroode 
vlinderbloemen van den aardaker, die zich tegen 
de struiken opwerkt. 

Ondertusschen naderen wij meer en meer de 
duinen en slaan, na een kwartier loopen, een pad, 
half duin- half boschweg, in, dat recht er heen voert. 

Een paar roodstaartjes dwarrelen voor ons uit, 
telkens iets verder neerstrijkend en weer opvliegend 
bij onze nadering. Dit spelletje duurt eenigen tijd, 
totdat zij bij een open plek zijwaarts wegvliegen. 

Iets verder bij een aardappel veldje zitten een paar 
kneutjes elkaar achterna en verdwijnen, al stoeiende, 
uit het gezicht. 

Het begint langzamerhand warmer te worden. 
De frissche dauw op gras en bladeren is verdampt 
en de wind houdt op, koel en opwekkend te zijn. 

Nu vertoonen zich de voorloopers der duinflora. 
Langs den grond onder het kreupelhout slingeren 
zich de uiterst fijne, bijna draadvormige stengels 
van de grassterremuur met sierlijk stervormige 
witte bloempjes; op vele plaatsen is de grond be
dekt met de ruwbehaarde uitloopers van het stal-
kruid, voorzien van bleekroze vlinderbloemen; de 
hondstong zit reeds vol klissige vruchtjes en in 
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Het Beekje. 

de greppels staan de bremrapen in bleekpaarse of 
lichtroodbruine tinten. Ook de wilde asperge ver
toont hier en daar 
haar sierlijk fijn ver
takt loof.-

Weldra is het eind 
van den weg bereikt. 

De duinen liggen 
voorons,over3traald 
door de warme Juil-
zon. 

Terwijl het kreu
pelhout langs den 
weg nog eenige scha
duw verleende, zijn 
wij van nu af ge
heel aan de bran
dende zon blootge
steld. De lucht trilt 
boven het verhitte 
zand en bij honder
den werpen de vlie
gen zich op ons en 
zwermen, gonzend, 
snorrend en brom
mend om ons heen, 
juist die plekjes uit
kiezend, waar ze 
het minst te verdragen zijn. 

Vóór wij de duinen ingaan, snijdt ieder een 
flinkon eikentak af om hiermee de lastposten van 
het lijf te houden. Slaande en waaiende om ons 
heen, wordt de tocht aanvaard. 

De grond is droog en de mossen en korstmossen 
kraken onder onze voeten; de duinplanten moeten 
wel diepe wortels hebben, om het in dit droge 
zand te kunnen uithouden. 

Wat een verschil, wanneer men 's winters op 
een zonnigen dag door de duinen dwaalt. De grond 
is dan vochtig en veerkrachtig onder den voet. 

De korstmossen kraken niet, maar zijn week en 
doortrokken met water. Geen insect is te hooren 
en hoewel de zon nog vroolijk tintelt op de voch
tige glimmende stammen en takken en schittert 
op de met fluweelig mos bekleede hellingen, is het 
toch, of men iets mist; het meezengeluid in de 
denneboschjes klinkt vreemd helder door de stille 
lucht en men gaat weer verlangen naar het alom 
weerklinkend vogelengeluid en zelfs naar de vliegen, 
die ergerlijke plaaggeesten. die je bij het mooiste 
weer in de knorrigste stemming kunnen brengen. 
Nu echter begrijpen wij niet, hoe wij ooit zoo'n 
verlangen konden koesteren, en verwenschen de 
lastige wezens naar alle hoeken der wereld. 

W. DE KONING. 

{Wordt vervolgd). 



W IJ K A A N Z E E. 25 

van liefde en vriendelijkheid is een aardig twee-
lettergrepig geluid: een klokjes heldere galm gevolgd 
door een vleiend glissando: 

rt 
z t 

En nu gaan we uit een ander vaatje tappen. Nu 
wordt de Mees ongerust; er zit hem iemand of iets 
in den weg. Een enkele keer begint hij dan wel 
met „pink* te zeggen, maar negen keer van de 
tien hoort ge zijn eerste boosheidsgeluid — eigenlijk 
half zorg, half nijdigheid. Dat begint op dezelfde 
manier als het klaaggeluid van de lijsters: een heel 
hoog langgerekt maar zwak gefluit, maar daar laat 
hij onmiddellijk twee nijdige //tjing's* op volgen. 

Wordt hij nog boozer, dan komt het bekende 
geschater: //trèrrr, trèrrr, trèrrr* er nog achter en 
dan gaan ook zijn kuifveertjes een weinig in de 

hoogte, terwijl de vleugels trillend half worden 
uitgespreid. 

Dit nu zijn de meest bekende koolmeesgeluiden. 
Ik kan er nog bijvoegen, dat de koolmees ook nog 
een liedje zingt, dat niet zooals de boeker zeggen 
uit deze lok- en strijdkreten is samengesteld, maar 
een echte mooie zangerige melodie. 

Die heb ik nog niet voor u kunnen opteekenen, 
want ' t is een moeilijk en ingewikkeld wijsje,maar 
ik durf u toch wel aanraden, er eens op te letten, 
Ik hoor het al vroeg in 't voorjaar en nu heb ik 
het al een paar keer getroffen, dat het zangertje 
rustig naast zijn wijfje zittend zijn extatisch liedje 
kweelde. Ik wist toen alleen niet, wat ik hoorde, 
maar ook niet wat ik zag, want dat twee Kool
meezen drie minuten lang rustig naast elkander 
op een takje zitten, nu, dat is eigenlijk ook alleen 
maar door de liefde mogelijk. 

JAC. P. THIJSSE. 

WIJK A 
Vervolg 

Ondanks de vliegen schieten wij flink op. Nog 
vlug ter been en helder van geest, zien wij 
er niet tegen op, een steil duin te beklimmen 

of een muilen zandkuil te doorwaden. Er is nog te 
veel morgen-frischheid bij ons overgebleven, 

Op een aan ons bekend plekje zien wij reeds 
uit de verte de helderpurpere bloemaren van Ana-
camptis pyramidalis, een merkwaardige orchidee, 
De plant groeit hier erg verspreid op kale duin-
vlakten, meestal niet meer dan vier of vijf bijeen, 
Deze groeiwijze heeft het voordeel, dat ze niet in 

één slag door een ijverig botanist 
is uit te roeien. 

Wij zijn nu midden in de duin
flora, en deze vertoont zich hier 
in haar schitterendste gedaante, 
Overal bloeit de muurpeper met 
talrijke gele bloemsterren, het fijne 
gele walstroo en de sterk geu
rende thijm. Daar tusschen de be-
schsiden steenthijm, het sierlijke 
Labiaatje met violette van binnen 
wit gevlekte bloemen van een bij
zonder mooie t in t ; het is nergens 
zoo algemeen als in do duinen van 
Wijk aan Zee. Nog meer afwisse
ling tusschen al het geel brengen 
hier en daar polletjes van het 
duizendguldenkruid, elk polletje 

Bremraap. voorzien van één langen centralen 

AM ZEE. 
van bis. 10. 

pen wortel, waaraan duidelijk te zien is, hoe diep 
de planten het water moeten ophalen. Een vroolijk 
gezicht,, al die stervormige rozeroode bloemen met 
gele hartjes, wijdgeopend 
onder het sterke zonlicht. 

Juli is wel de beste bloe-
menmaand voor de duinen; 
dan ontwikkelen zij die veel-
tintige bloemenpracht, welke 
lederen bloemenliefhebber 
met bewondering vervult. 

Bij een aardappel veldje 
aangeland, wordt onze aan
dacht van de planten afge
leid. Een kleine vogel vliegt 
over de aardappelplanten 
heen en weer, zeker op de 
insectenvangst. Uit de verte is hij moeilijk 
te onderscheiden, maar dichter bijgekomen, her
kennen wij het paapje, nog voor wij door den 
kijker de witte streep boven de oogen en de eenigs-
zins roodachtige borst in het oog krijgen. 

Weldra vliegt de vogel weg en dwalen wij verder. 
Hier en daar groeien prachtige planten van 
het slangenkruid. De ruige ruwbehaarde sten
gels prijken met een schat van bloemen en knoppen, 
in tinten van lichtrood tot blauw; dat de bijen en 
hommels zijn honig op prijs stellen, bewijst het 
voortdurend aan- en wegvliegen van de vlugge 
bijtjes en de logge zwaarbehaarde diepbrommende 

Muurpeper. 
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hommels, waaronder vooral de zwarte fluweelig 
behaarde steenhommel met roodgekleurd achterlijf 
in 't oog valt. 

Van achter een duindoorn vliegt plotse
ling een tapuit op, duidelijk te herkennen 
aan zijn witten lokstaart. Een eind verder 
strijkt hij weer neer en staart een oogen
blik met opgerichten kop in de verte. Dat 
kunnen die tapuiten zoo eigenwijs doen. Als 
wij hem weer ingehaald hebben, verdwijnt 
hij voor goed achter een duinhelling, 

Ongelukkig jagen wij een paar wulpen 
op, die op een duintop van de warme zon 
zaten te genieten. In groote kringen gaan 
ze om ons heen vliegen, telkens weerklinkt 
hun langgerekt geroep. Erg vervelend is 
dat geluid, hoe welluidend en melodieus het 
ook zijn moge. Ik heb altijd een hekel er 
aan gehad, vooral te midden van de stille 
duinnatuur. Al het zonnige en vroolijke om 
je heen is in scherp contrast met dat naar
geestige geroep, zoo somber en zonder één 
sprankje vroolijkheid. Het doet mij dikwijls 
denken aan het verhaal van Philips II van Spanje, 
die door een monnik telkens door een memento 
mori aan zijne sterfelijkheid werd herinnerd. Op 
zoo'n oogenblik doet het mij altijd pleizier, als uit 
een dennenboschje een paar meezen hunne loktenen 
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doen hooren. Al is het niet bijzonder welluidend, 
het klinkt zoo knusjes-gezellig en geeft zoo'n echte 
tevredenheid met hun bestaan te kennen, dat het 

dadelijk den beklemmenden indruk van den wulpen 
roep wegneemt. 

Wij beginnen het warm te krijgen in de 
laagte tusschen de duindoorns. De warme 
lucht golft om ons heen, vol bedwelmende 
geuren, waaronder die van de thijm wel 
het meest merkbaar is. Met algemeene 
stemmen wordt besloten, een hoog duin te 
beklimmen, om ons een beetje te laten door
waaien en verfrisschen door den koelen 
zeewind. Weldra liggen wij lang uitge
strekt op het hoogst nabijgelegen duin en 
beschouwen op ons gemak het verre duin
landschap met zijne afwisseling in licht en 
schaduw, in hoog en laag. 

Overal in de nabij zijnde duinvalleien vlie
gen vogeltjes heen en weer tusschen de 
duindoorns. De grauwe klauwier laat telkens 
zijn geck-geck hooren en ook kneutjes schie
ten voortdurend voorbij. Niet ver van ons 
in de laagte loopt een tapuit op een zand-
richel. Op eens schijnt hij ons in het 
vizier te krijgen of onze stemmen te hooren 

en vliegt heen in groote zigzagbogen. In de verte 
aan den zeekant drijven de groote witte zilver
meeuwen op hare uitgespreide vleugels, één klein 

vlekje wit, scherp afstekend tegen den diepblauwen 
hemel. Rustig en waardig schijnen zij haar jachtgebied 
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in oogenschouw te nemen, nu en dan weerklinkt 
haar op lachen gelijkend geschreeuw. 

Ook de wulpen, die een poos tot rust waren 
gekomen, verheffen zich weer van hun zitplaats 
en zwermen in groote kringen om ons heen, 

Alles is in beweging, vooral de insecten genieten 
van de warmte en druk zoeken zij de bloemen af, 

Het k o s t 
moeite, op te 
staan en den 
tocht te her
vatten. 

Opgefrischt 
hollen wij den 
d u i n t o p af, 
midden in de 
d u i n d o o r n -
boschjes te
recht komend, 
waar een pa
niek ontstaat 
onder de klau-
wieren, kneu
tjes en gras-
musschen, die 
haastig naar 
een a n d e r e 
duinpan de • D 

vlucht nemen, 
Telkens nog schiet, na voorafgaand geheimzinnig 
geritsel een vogel te voorschijn, als wij te dicht 
bij zijn schuilplaats komen. 

De zee is reeds nabij; de wind wordt frisscher 
en flauw hooren wij het ruischen van de golven. 

Wij houden meer zuidwaarts aan tot aan de 
plaats, waar de duinenreeks ophoudt en zich een 
kale vlakte uitstrekt tot aan Ymuiden. 

Van het laatste duin dalen wij af naar het eerste 
duinpannetje en doorsnuffelen zoo de geheele reeks 
van het zuiden naar het noorden. 

Het gaat langzaam; de vele duindoorns laten 
geen snellen gang toe en iedere haastige, schichtige 
beweging wordt dadelijk gestraft met een scherpen 
doorn in de beenen. 

Overal bloeit de moeraswortel (Epipactis palus-
tris), het sierlijke witte wintergroen en het duizend
guldenkruid; langs de duindoorns slingert zich de 
gele veldlathyrus en hier en daar over een ouden 
verweerden duindoorn hangen de prachtige ranken 
van de heggerank. De onaanzienlijke bloemen, die 
zoo weinig in het oog vallen, hebben druk bezoek 
van honigbijtjes. 

Plotseling rukt midden onder het gesprek, een 
van de tochtgenooten zich de pet van het hoofd 
en valt als een bezetene op een zandhoop neer, 

waar hij met kracht zijn hoofddeksel tegen den 
grond kwakt. 

Een ander zou deze handelswijze met zinsver
bijstering in verband brengen, wij echter hebben 
gauw de reden er van begrepen. Er zit een bijzon
dere wesp onder de pet; dadelijk liggen wij allen 
in een kring er om heen en kijken toe, hoe het 

dier voorzich
tig in een gla
zen b u i s j e 
wordt over
gebracht. Het 
is eenrupsen-
dooder (Am-
m o p h i 1 a) 
zenuwachtig 

b r o m m e n d , 
s p a r t e l t de 
wesp heen en 
weer, het dun-
g e s t e e l d e 
bruinzwarte 

achterlijf in 
voortdurende 
trilling, totdat 
hem wat ver-
d o o v e n d e 

1: a e t h e r uit 
zijne marte

ling bevrijdt, 
Nu en dan ontdekken wij een nest tusschen de 

duindoorns. Het is to begrijpen, dat deze bij voor
keur door de vogels uitgekozen worden, want beter 
bescherming is voor hen niet te denken. Toch is 
het meest toeval, wanneer wij er een bespeuren, 
de meeste zijn zoo kunstig verscholen, dat wij ze in 
negen van de tien gevallen voorbijloopen. 

De lust tot zoeken is echter weldra voorbij. 
Geen vermoeiender werk denkbaar dan het door
snuffelen van duindoornboschjes bij een tempera
tuur van 80° F. Ook het aantal doorns in onze 
kuiten vermeerdert zich op onrustbarende wijze, 
Wij zullen heel wat werk hebben aan het einde 
van den duintocht om ze alle uit te krijgen. 

Wij moeten het evenwel zien uit te houden, 
totdat het mooiste duinpannetje gevonden is, waar 
bijna alle zeldzaamheden bijeen staan. 

G-elukkig wordt ons geduld niet te lang op de 
proef gesteld; van de voorhoede klinkt een kreet, 
dat het langgezochte gevonden is. 

Daar zien wij al de bleekpurpere bloemaren van 
Gymnadenia conopea en den wittig-groenen dicht 
opeenstaanden moeraswortel. Ook een derde or
chidee, Herminium monoi'chis, groeit hier diep 
onder de duindoorns verscholen. Er zijn scherpe 
oogen voor noodig, om dit nietige plantje te vinden, 
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Parnassia staat nog in knop, in de volgende maand 
bloeit zij. Haast geen mooier gezicht op bloemen-
gebied denkbaar dan de groote witte bloemkelken, 
zoo fijn en teer te zien oprijzen tusschen de ruwe 
stekelige takken van de duindoorn, 

Wintergroen. 

Hiernaast de bloeiwijzen van het wintergroen, 
sierlijk opschietend uit een rozet van ronde blaadjes 
en de polletjes van het duizendguldenkruid, 

Het is te hopen, dat de aardappelenboer, die vlak 
bij een veldje heeft aangelegd, het niet in zijn 
hoofd krijgt, zich nog meer terrein toe te eigenen, 
Mooier duinpan is niet te vinden. Al die bloemen
pracht is voor een groot deel te danken aan zijne 
lage en beschutte ligging. 

Dicht bij ons rijst de hooge stranddijk steil om
hoog, dichtbegroeid met duindoorns, niet zeer 
aangenaam voor beklimming; vele vogels fladde
ren heen en weer in de zonneschijn, soms diep 
duikend in een duindoornstruik, om aan den anderen 
kant weer te voorschijn te komen. Onze lust tot 
nestenzoeken is echter geheel voorbij, wij verlangen 
te veel naar een zeebad, dat ons weer de noodige 
kracht voor den terugtocht zal verleenen. Haastig 
en met ongeduldigen spoed, trachten wij door de 
prikkelige doorns naar boven te klimmen en ons 
verder een weg te banen door het hooge buigzame 
helmgras, wat ons telkens eene buiteling doet 

maken, als de voeten eensklaps blijven steken in 
een onzichtbaren braamstruik uitlooper, 

Boven aan den rand houden wij stil, niet alleen 
geboeid door het steeds nieuw blijvende panorama, 
maar ook nog door iets anders weerhouden om 
dadelijk de strandhelling af te hollen. Vlak voor 
ons op het strand wandelt een scholekster heen 
en weer, deftig in zijne witte en zwarte kleuren, 
waartegen de roode pooten en snavel vroolijk af
steken, Veel verder zien wij eenige kleine vogeltjes, 
niet met het bloote oog te onderscheiden. Zij 
schijnen als het ware over het strand voortterollen, 
zoo snel trippelen zij heen en weer, ijverig alle 
schelpen afzoekend. 

Voorzichtig afdalend, met den kijker in de hand 
kunnen wij ze dicht genoeg naderen om hunne 
identiteit vast te stellen. Het zijn bontbekple-
viertjes, zoo genaamd naar hun zwart- en wit-
gevlekten kop. 

Maar nu kunnen wij onzen lust niet langer 
bedwingen, niettegenstaande alle plevieren en schol
eksters. Een oogenblik later en de weinige stern-
tjes, die over het water heen- en weerkruisen, 
nemen vol schrik de vlncht voor al het geplas, 
gespat en geschreeuw. Heerlijk zoo'n koude douche 
onder een hoog aanrollende golf, woedend stort zij 
zich over ons uit, terwijl het schuim ons over de 
ooren spat. In een oogwenk zijn wij weer opge
frischt en voelen ons geheel andere menschen 
dan zooeven, 

Na lang genoeg rondgezwommen te hebben, be
geven wij ons op het droge en maken ons weer 
marschvaardig, 

Met nieuwen moed wordt de strandhelling be
klommen en een weg gebaand door het helmgras. 
Nu wordt meer noordwaarts koers gezet met het 
doel uit te komen op den straatweg van Wijk aan 
Zee; wij richten ons 
op eenige berkenbosch-
jes in de verte voor ons. 

De ergste hitte is 
voorbij en de zon is 
langzaam aan het 
dalen. De zonnestralen 
vallen schuin en vor
men groote schaduwen, 
van sommige valleitjes 
zijn alleen nog de top
pen der duindoorns ver
licht. De vogels laten 
zich reeds veel minder 
hooren, slechts een 
enkel kneutje vliegt 
nog tusschen de duin
doorns heen en weer. 

Uit de verte hooivn wij eensklaps een lang ge-

Hondsvioollje*. 
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rekten triller als van een sprinkhaan. Daarvoor is 
het geluid echter te sterk, het moet van den 
sprinkhaan-rietzanger zijn. Zin om terug te keeren 
heeft echter geen onzer meer, hoe zeldzaam de 
vogel ook moge wezen. De lust is geweken, eiken 
onbekenden vogel na te sluipen, zelfs wordt door 
een van ons beweerd, dat hij Ornithologisch gek 
zou worden, als hij den ganschen dag vogels moest 
naloopen, 

Met gematigden pas dwalen wij verder, nu en 
dan een valleitje afzoekend of een boschje door
kruisend. 

Het zijn hier meer betreden duinen, overal 
armoedige aardappelveldjes, omringd door allerlei 
oude rommel en afval, hier en daar ruige plaatsen, 
bezet met de lichtpaarse welriekende distels, ver
mengd met Canadeesche fijnstraal en de gele 
reseda, een enkele helroode papaver er tusschen 
voor afwisseling, 

Na het aardappelgebied komen de meer begroeide 
duinen. Telkens stuiten wij op berkenboschjes, nu 
en dan een enkele den, met zijn donkergroen loof 
sterk uitkomend tegen den lichtgetinten duin
bodem. In het getemperd licht der boschjes is de 
grond bedekt met de weinig in het oogloopende 
addertong en overal vertoonen zich de geelgroene 
aren van den keverorchis, 

Hier is het gebied van den boompieper. Deze 
houdt zich bij voorkeur op in-streken waar kreu
pelhout atwisselt met enkele hooge boomen, die 
hem in staat stellen, van uit hunne toppen den 
geheelen omtrek te overzien, 't Oor moet weer 
ons voornaamste hulpmiddel zijn, alle piepers lijken 
pp elkaar uit de verte en zonder Pernoxkijker is 
het verschil tusschen een gras-, duin- of boompieper 
niet uit te maken. Zijn zang en wijze van doen 
is bijzonder karakteristiek. 

Van zijn zitplaats, meest een hoogen boomtop, 
verheft hij zich al zingend in de hoogte om onder 
het uiten van een steeds langzamer wiet-wiet-
wiet . . . . op den grond neer te dalen. 

Hier hebben wij vroeger ook den heide- of boom
leeuwerik gehoord. Hoog in de lucht klinkt zijn 
mooie jubelzang, die heel even aan de grutto doet 
denken. Het is eigenaardig hoe weinig dit geluid 
de aandacht trekt, je kunt geruimen tijd rond
wandelen, voordat het plotseling van uit de hoogte 
tot je doordringt. 

Aan het ratelen van rijtuigwielen merken wij, 
dat de straatweg nabij is; de weinige boschjes, die 
er ons van scheiden, zijn weldra doorworsteld, wij 
zijn in de bewoonde wereld teruggekeerd, 

Een heele verademing weer vasten grond onder 
de voeten te hebben na den langen tocht door 
de duinen, 

Na een half uurtje zijn wij weer bij het boeren
huisje, waar onze fietsen gestald zijn. 

En onder het mooie warme licht van de onder
gaande zon rijden wij door het wijde polderland 
terug naar Amsterdam, waarvan wij de schoor-
steenen in de verte zien rooken, 

W . DE KONING. 

Vervolg van bh. i4. 

sfOet Is een eigenaardig dorp: de beide kerken staan aan 
J>v de uiterste grenzen Oost-en Westwaarts. Daartusschen 
ligt, ik zou haast zeggen, een archipel van hofsteden. Waag 
u er eens tusschen, dan is 't nog lang niet zeker, dat ge 
spoedig weer op een straatweg uitkomt I 

Elke boer heeft hier een woning en schuur gebouwd op 
een vrü groot stuk land. Daarop plant hij eenige boomen 
en zyn eigendom omgeeft hij met eene flinke heg van 
dorens of hulst. Buiten langs die haag loopt een zandweg, 
welke 't erf van eenige buren meteen van 't zijne scheidt. 
Van eene rooiiyn of eene kom, als bij andere gemeenten, 
is dus goen sprake. Op alle mogelüke en onmogelijke 
manieren zijn de huizen als het ware neergeworpen. Boven
dien zijn de stukken land, die de woningen orpgeven, lang 
niet regelmatig van vo'rm. 't Gevolg is, dat er soms vaak 
vrij groote, zonderling gevormde plekken overblijven, brinken 
geheeten, die ook weer beplant zijn met hoogopgaand 
geboomte. 

Het terrein, waarop het dorp gebouwd is, moet blijkbaar 
heuvelachtig geweest zyn, als de omgeving, maar op do 
meeste plaatsen is het ongeveer waterpas gemaakt en 
uitgegraven. Toch vindt ge midden in het bebouwde deel 
nog landerijen, die IVa a 2 M. hooger liggen dan de holle 
wegen. Het „roode" zand, dat de 1 tot 2 voet dikke laag 
teelgrond draagt, is daar zeer goed zichtbaar. 

Na deze uitweiding zult ge begrijpen, hoe het komt, dat 
we hier op den Eng zoo weinig van 't eigenlijke dorp 
kunnen onderscheiden. 

't Voetpad, waarop we ons nog steeds bevinden, kan ons 
heel geschikt tot zitplaats dienen, het is juist hoog genoeg 
boven het land gelegen. 

Rondom ons staan, op de koolrapen na, zoowat al de 
landbouwproducten: vóór ons de bloeiende boekweit, waarop 
de bijen nog zoemen, maar ook de wilde tortels reeds bijna 
rijpe korrels komen zoeken. 

Vlak naast ons zet zich op 't pad, zich koesterend in de 
zon, eene vlieg neer, die ge waarschijnlijk voor een'kleinen 
hommel aan zult zien. Het diertje heeft juist do kleuren 
on het harige van den aardhommel. Met een weinig geduld 
en wat geluk zult ge er wel in slagen, ook een pseudo-tuin-
en een pseudo-steenhommel te vangen. 

Waarom zouden die vliegensoorten tcch zoo gelijken op 
hommels ? 

We hebben nu goen tyd, om daarover te philosopheeren," 
want we krijgen bezoek. 

Dat boertje gaat zeker zijn rapen wat wieden. Kalmpjes 
hü op ons aan. Hij doet alles, evenals de meeste buitenlui, 
op eene voor ons ongewoon bedaarde manier, ' t Overspannen 
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