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U I T N O O R W E G E N . 

Waarde Heer Bedacteur en Vriend! 
Ik schrijf op een tafel van graniet, onder een 

wildon appelboom, beschaduwd door een vochtigen 
rotswand, waaraan groote varens wuiven. Het is 
tachtig graden in de schaduw, verleden week was 
het achtenveertig. 

Dit is, wat landelijkheid en eenzaamheid betreft, 
nog wat anders dan de Veluwe. Denk niet, dat ik 
de schoonheid van mijn lief landje hier vergeet. 
Maar dit heeft Noorwegen vóór, dat het tienmaal 
grooter is en er driemaal minder menschen wonen. 
Ik zal u maar één staaltje geven van den toestand 
hier. Ik ging wandelen met mijn vriend en gast
heer, een mijl of 15 ver; wij moesten langs den
zelfden weg terugkeeren. Wij hadden regenjassen 
mee, maar de lucht word schoon en die dingen 
hinderden ons. Toen zei hij: „laten wij de jassen 
hier aan den weg leggen, dan vinden wij ze weer 
als we hierlangs terugkeeren." Dit toekent dunkt 
me. Er loopt hier niemand, of wie hier loopt, is te 
eerlijk, om iets van een ander mee te nemen, of 
kent den jas van den dominee. Ik heb hier dan 
ook nog niemand ontmoet op mijn grooto zwerf
tochten als boeren, brave, ernstige, trouwhartige 
menschen, eenvoudig als kinderen en van voor

vaderlijke gastvrijheid. Ze bieden u het beste aan 
wat ze in huis hebben. Ze denken er niet aan geld 
aan te nemen voor hun onthaal of voor welke dienst 
ook. Ze schudden u de hand en danken u nog 
voor uw, naar hun idéé leerrijk en interessant ge
zelschap. Ook zijn hier weinig Engelschen. De 
bergen ondanks hun wilde schoonheid, zijn eenige 
honderden meters lager dan in 't Noorden, dus komen 
er geen toeristen, en geen sportplebs. Het is wer
kelijk een klein Eden. 

De eerste oude kennis, die mij hier begroette, was 
de bonte kraai, onze wintervogel. Hij zat op de 
naakte, grauwe rotsen bij Egersund, waar het schuim 
der zee hoog tegen op spatte. Dat lijkt deze onhui
selijke maat. Zijn gekras deed mij vreemd, winter
achtig aan. Zwarte kraaien zijn hier zeer zelden, 
maar overal in de bergen vliegt de bonte, meestal 
bij paren. Eergister, diep in 't binnenland, boven 
hooge bergen, zag ik een raaf. 

Op de plaats waar ik nu woon — niet meer dan 
één huis en een kerk — zijn de vogels overvloedig 
en zeer mak. Achter mij in een rotsspleet nestelt 
een zwartkop vliegen vanger, de jongen zijn al bijna 
volwassen. Wie hier mankeert is onze huismusch. 
Die is het hier blijkbaar te ongezellig. Het burger-
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lijke vriendje prefereert het Begijnhof en dergelijke 
buurtjes. Van die barre rotsen, met om de drie 
uur een huis, daar moet hij niets van hebben. Zijn 
plaats wordt ingenomen door gorzen, piepers, kwik
staarten en vliegen vangers. Die zwerven om 't huis 
in groot aantal, en vliegen soms familiaar in het 
venster, of op de keukenvensterbank. De geelgors 
heet hier „goud muak" (gulspurö) en overal hoor ik 
zijn liedje ,,a very little bread and no chee.. . . se". 

Wat was ik blij dat ik bijtijds kennis had ge
maakt met onzen tapuit. Dat lijkt hier de gewoonste 
vogel van 't land. En hier hoort hij. De bergen 
zijn overal verdeeld in marken, waarop de boeren 
hun koeien weiden. De grenzen zijn aangeduid door 
lange dijkjes van ruw opgestapelde steenen, „digen" 
of „gjerren" genoemd. Op die dijken nu is de tapuit 
thuis, en men noemt hem hier „digesnuit" dijk-
sluiper. Langs eiken weg ziet gij zijn wit staartje 
voor u uitvliegen en wacht hij u af op een steen, 
met vlugge buiginkjes. Zijn fijn geluidje maakt 
de grootsche eenzaamheid nog woester en stiller. 
De „gjerresnuit", een andere dijksluiper, is de win
terkoning, maar klein Jantje heet hier „Ulle Tlmnas." 

Toen ik kwam, had het in lang niet geregend, 
en den eersten avond hoorde ik het langgerekte 
geluid van een pluvier langs den vloed. Dat was 
de „regenpieper" zei men mij. Het was een licht-
kleurige vogel, niet veel grooter dan een kievit, 
maar hij was te ver om goed te onderscheiden. Zijn 
voorspelling kwam uit want er zijn sedert rechte 
zond vloeden gevallen. 

Als een curiositeit vertel ik u nog, dat ik in 
Egersund, een klein zeestadje, een koekkoek heb 
zien vliegen, achtervolgd door meezen, midden in 
de stad, en wel onder de kap van het station uit. 
Zooiets heb ik nog nooit gezien. 

Nachtegalen zijn hier niet, maar des te meer 
lijsters. En de beste zanger, de „maaltrost" (spreek-
lijster) is de Turdus musicus, die eiken avond zijn 
zonderling melodisch gezang door het groene, stille 
bergdal laat klinken. Van hem vertellen de boeren 
allerlei verhalen. Onder anderen dat hij een boer, 
die een mes gestolen had, zoolang achtervolgde met 
den roep „knive-tjoe" (in boeren-dialect „messendief') 
tot hij het gestelene teiugbracht. Eerst riep de 
dief nog „welk heft heeft het mes? en toen ant
woordde de lijster „bein-tvhit": been wit, en dat was 
voor het booze geweten te veel. Noorsche nachte
gaal wordt de maal-trost ook genoemd, hij zingt 
bijna den ganschen, helderen Noorschen nacht door. 

Mijn schoonste vondsten op botanisch gebied deed 
ik eergister, op een lange tocht over een bergmeer, 
17 kilometer lang, ingesloten door hooge rotswanden. 
Toen vond ik de beroemde Linnaea borealis met 
zijn kleine rose bloempjes en heerlijken geur, maar 
ook, en dat was het glanspunt van den dag, 

de prachtige Saxifraga cotyledon, de orchidee der 
rotsen. Aan de meest ongenaakbare rotswanden 
hangt hij, in spleten waar hij maar wat aarde en 
vocht vinden kan, en altijd hangen zijn rijke, witte 

Linnaea borealis. (Natuurlijke grootte). 

trossen over den waterspiegel. Ze hangen daar 
even tooverachtig en gracelijk als de tropische orchi
deeën, overgebogen met een vracht van sneeuwwitte 
bloemen, in vier, vijf trossen ontspringend uit een 
roset van dikke, vleeschachtige blaadjes. En het is 
alsof hij zichzelf ook bewonderen wil, dat hij zoo 
altijd verkiest boven den blanken spiegel van het 
bergmeer te hangen. De oude Jacob, onze veerman, 
heeft mij een schoon exemplaar bezorgd, hoewel 
het een onmogelijk stuk scheen en wij hem angstig 
toeriepen zijn leven niet te wagen voor een bloem. 
Maar hij trok zijn schoenen uit en klauterde als een 
vlieg tegen den loodrecht schijnenden wand, tot hij 
de bloem kon plukken en aan zijn kameraad 
toewierp. 

Vindt ge het niet fijn gevoeld van dien kameraad, 
dat hij ons de bloem niet dadelijk bracht, maar 
hem neerlei, en wachtte tot Jacob weer beneden 
was, opdat deze zelf ons den buit kon overreiken? 
Zoo iets zijn wij van onze boeren niet gewoon. En 
Jacob heeft ons dien dag 30 kilometer of meer 
geroeid, maar geld wou hij niet hebben. Het was 
zoo'n gezellige dag, zei hij, en hij had zooveel 
gehoord. 

Het is hier oeconomisch gesproken een doodarm 
land. Haver en aardappelen is de eenige teelt, en 
het gras is schraal. Maar evenals deze arme boeren 
iets fraais en nobels hebben, dat wij bij de onze 
niet vinden, zoo heeft de flora hier iets geurigs en 
krachtigs: een pittiger, edeler karakter. 

Wat het heele land in zijn geur karakteriseert, 
is de gagel, die hier overal groeit en geurt. En 
onze vriend van achter 't Muiderslot, de witte wel
riekende Platanthera is hier algemeen. In Egersund 
in zoo'n victualie-winkel waar men alles krijgen 
kan, stond een vaasje groote Platanthera's op het 
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bureau van den winkelier. Van de andere orchi
deeën vond ik alleen O. maculata in veel tinten 
tusschen wit en rose, maar geen incarnata of 
mono. 

Wat ons plattelanders 't eerst hier in 't oog valt, 

Woodsia hyperborea, de meest algemeene Noorsche rotsvaren. 
(Natuurlijke grootte). 

in de weiden, is de mooie, oranje-gele Arnica mon-
tana. Dat is hier de typische weide-bloem, met de 
gewone kalfs-oogeh, kamille en blauwe klokjes. 
Ongewoon is ook de groote menigte Silene inflata, 
terwijl de roode bijna ontbreekt. Ik vond ook een 
silene-soort die zeer op inflata leek, maar met veel 
bleeker kelk en 10 strepen in plaats van meer, tot 
nog toe kon ik die niet thuisbrengen. 

De bergbosschen zijn allerbekoorlijkst. De bergen 
zijn bar en wild van lijn en op de toppen naakt en 
onherbergzaam. Het is alles primair-formatie, graniet 
en syeniet, vandaar die wildheid. Niets van de 
weeker, tammer lijnen van de Engelsche kalkheuvels 
of de jongere Duitsche bergen. Vroeger waren hier 
de bergwanden overdekt met pijnboomen, maar dat 
is alles weggehakt of weggebrand. In de plekken 
veen iinyr) vindt men nog hun wortels en stammen 
Maar nu is het befgbosch overal laag, weelderig 
loofhout, berken, elzen, popels (populus tremula) 
hazelaars, lijsterbessen, vogelkers, (hier „hegge") 
viburnum, wilde appels, en hier en daar wat eiken. 
Dit is, zooals ge denken kunt, een ideaal voor 
wandelingen, beter misschien dan het eentonige, 
sombere naald-bosch. 

Overal stroomt water, de groote steenen zijn met 

dik mos bedekt, de drie soorten boschbessen (myr-
tillus, uliginosa en Vitis Idaea) (hier tüttebeer) geven 
steeds wat te plukken en te eten, varens zijn er 
in zoo groote verscheidenheid dat ik er maar niet 
aan begin. Een fraai, wit bloemetje op den bosch-
grond, dat ik nooit in Holland zag, is de Cornus 
suecica. Het hoort tot de kornoeljes, maar is een 
laag plantje, kruiswijs bebladerd, en een eindstandige 
bloem, wit als pirola, maar met vier bloemblaadjes 
en donkere meeldraden. Dan is er de fraaie blauwe 

Onderzijde van een blaadje van Woodsia, met de harige 
dekvliesjes op de stofhoopjes. 

Jasione montana, de groot-bloemige paars-blaauwe 
Geranium pratense, de „gjirre-blonut", een Viscaria 
die met teer besmeerd schijnt en op Epilobium lijkt, 
en ook het wilgenroosje zelf in de rotsspleten. Zeer 
algemeen ook de 2 soorten van Alchemilla, die met 
gelobde en die met gedeelde bladeren. Geurige wilde 
aardbeitjes natuurlijk in overvloed. En wat vooral 
dit heerlijk bergland kenmerkt, is de weelderig 
bloeiende wilde roos langs alle wegen. Die bloeit 
den ganschen zomer en staat prachtig in reusachtige 
struiken, waar de rijweg, met zijn groote kant-
steenen, zich wendt naar de bochten der blauwe, 
heldere bergmeren die hier overal de valleien 
vullen. 

Hoog, tusschen de naakte bergtoppen, waar het 
bosch ophoudt, vindt men kleine poelen op het 
veen, en daar herkende ik eenige oude Hollandsche 
vrienden, die hier wonderbaarlijk verzeild en zeer 
misplaatst schenen. Een paar dikke, groote kikkers! 
Nymphaea alba! — hoe komt hij hier? vroeg ik 
mij af. Lobelia Dortmanna. Comarum — onze 
wateraardbei uit 't Naardermeer — Pinguicula, die op 
de hoogste plaatsen nog bloeide met zijn, paars 
helmpje, en de waterklaver, Menyanthes. Deze 
laatste is zelfs een populaire plant hier en wordt 
„Bukkeblad", bokkenblad genaamd. 

Ik heb de saxifraga overgebracht in de rotsen 
achter het huis, maar ik vrees, dat hij niet met de 
standplaats tevreden is. Een bloemtros zal ik zien 
te drogen. De Linnaea kan ik u natuurlijk alleen 
gedroogd overbrengen en zóó zult gij die wel kennen. 
Ik blijf hier nog een paar weken in mijn eenzaam
heid, dan keer ik, naar ik hoop tevreden, naar plat-
land met zijn huismusschen, zijn heeren en dames 
en villaatjes terug. 

Vindt gij het nu de moeite waard deze opmer
kingen in de Levende Natuur te zetten, dan zal mij 
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dat genoegen doen. Wees met collega Heimans 
hartelijk gegroet van uw toegenegen 

F . v. EEDEN. 

Helldand bij Egersund, 14 Juli '97. 

Gister nog drie nieuwe bes-planten gevonden 
Empetrum nigrum, Arctostaphylus officinalis en op 
den hoogsten top van de omgeving A. alpina met 
de diepgeverfde blaadjes. 

. Ik wou nog een paar opmerkingen toevoegen aan 
mijn brief. Vooreerst heb ik van de cornus suecica 
nu de vruchten gevonden: schitterend roode besjes 
vrij wel gelijkend, ook in smaak op de kornoelje. 
Dan hoort bij de moerasplanten, die ik opnoemde 
ook onze (Mla, die ik in enorme hoeveelheden, hier 
vlak bij gevonden heb, ze bloeide nog niet, maar 
bijna. Ten derde is een zeer typisch plantje hier 

het cipelgras: Narthedum. Het is een mooi geel 
bloemetje, dat heel lekker ruikt. Maar het heeft 
geel haar op de meeldraden, niet paars zooals 
Suringar zegt. Eindelijk wou ik nog zeggen dat de 
Saxifraga een neefje is van onze moederplantjes, en 
dat de bloemen ook daarop lijken, maar ze zijn 
grooter en blanker. De specht (de groene) heet hier 
„Hakkespet." Is dat geen goeie naam? Ik hoor 
zijn geschetter vaak. Hartelijke groeten. 

Heïïeland, 17 Juli '97. F. v. E. 

Ik moet m\j vorontschuldigen ovor do illustraties in dit 
artikel; 't zijn slordige pennekrabbels. Maar ik kon 't toch 
niet laten ze te plaatsen: ze z\jn gemaakt naar levende 
oxomplaron uit mtjn tuin, die voor ons door de heer Bernard 
Stoffel onlangs uit Noorwegen z\jn meegebracht, 't L ĵkt 
me een aardig voorbeeld van samenwerking, 

J. P. T. 

De Sint-Teunisbloem (Oenothera biennis). 
Geachte Redactie! 

Wie in deze warme dagen den moed heeft de 
geuren van het vervei'schingskanasd te trotseeren en 
den Kranenburger weg te bewandelen, kan in een 
der tuintjes langs dien weg een geheel andere flora 
waarnemen dan zich gewoonlijk in de voor lusthof 
gedestilleerde lapjes zandbodem van nieuwgebouwde 
huizen vertoont, zoolang deze onbewoond zijn. In 
plaats toch van de traditoneele distels en brand
netels tiert daar de St. Teunisbloem (Oenothera 
biennis L.) in zoo groeten overvloed, dat de geheele 
oppervlakte van het tuintje er mede bedekt is; 
exemplaren van 2 M. hoogte zijn er schering en 
inslag. 

Het is moeielijk aan te nemen, dat de plant daar 
gekweekt is, daar 't huis immers niet bewoond 
wordt; ook niet, dat ze er nog is overgebleven uit 
den tijd vóór 't bewonen, daar ze buiten de muren 
van dat tuintje, noch langs den weg, noch ergens 
in de buurt, zelfs niet in de naburige Westduinen 
wordt aangetroffen. 

Liever geloof ik dus, dat de grond, die voor de 
ophooging van het terrein gebruikt is, de zaden be
vatte, die daar tot ontwikkeling gekomen zijn. 
Volgen vanzelf de vragen: bestaan er in de buurt 
van den Haag plaatsen waar de St. Teunis-bloem 
in 't wild groeit, of wordt ze misschien gekweekt? 

Zou ik de beantwoording of de plaatsing dezer 
vragen in De Levende Natuur eens mogen tegemoet 
zien? 

Want gaarne zou ik de kennismaking met deze 
belangrijke plant op andere wijze voortzetten, dan 
haar geïsoleerde standplaats me tot heden vergunde. 

Toch gaf ze al veel te genieten, hoewel ik o.a. 
nog niet 't genot heb leeren beseffen, dat 't eten 
der wortels (zoo ik vernam) aan onze Duitsche 
naburen schijnt te verschaffen, 

Merkwaardig snel achtereen ontplooien zich tegen 
den avond de talrijke knoppen tot fraaie, glimmend 
zwavelgele bloemen, het snel achter elkander los-
springen der vier bloembladeren gaat gepaard met 
overvloedig stuifmeel uitwerpen. 

Evenredig met de ontplooiing is de snelheid 
waarmee de fraaie bloemen weer verwelken, om 
plaats te maken voor minstens evenveel andere. 

Bijgaand zend ik u een drietal teekeningetjes naar 
onderdeelen van de bewuste plant, in de veronder
stelling, dat ze u, of een uwer van dienst kun
nen zijn. 

Het teekenen gaf gereede aanleiding tot meer 
nauwkeurige beschouwing van de plant, die zich 
uitstekend leent voor styleeren. 

Dit geeft mij nog de opmerking in de pen, (wat 
u trouwens misschien bekend is) dat uw schoon 
werk nog naar een andere zijde nut sticht, dan 
door u in no. 1 van den eersten jaargang werd 
geopperd, n.1. dat er onder de jongere teekenaars, 
bouwkundigen enz. verscheidene zijn, die de natuur-
sport beoefenen, om daar voor hunne decoratieve 
studies profijt van te trekken. Het „nuttig en aan
genaam" kan wel moeilijk schooner toepassing vinden; 
het een voert tot het andere en verschillenden is 
het gegaan als mij: ze zijn begonnen met een kever 
of een bloem thuis te brengen, om hem te teekenen, 
voortgegaan met verzamelen en geëindigd met naast 
het oorspronkelijke doel de natuursport te beoefenen 


