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snuffelden de gaten en bleven de wacht houden bij 
de grootste en de meest versch riekende holen. 

Nu achtten ze alle voorzorgen overbodig, ze 
snuffelden zoo luid en trippelden zoo onbedaarlijk, 
dat de spelende en knabbelende muisjes het wel 
moesten hooren; een waarschuwend gepiep, — en 
allemaal schieten ze op hun holen toe. Twee, die 
den ingang naar hun woning in de schaduwkant 
van een vore hadden, bereikten hun donkere huisje 
nooit weer. Bij het passeeren van die donkere ronde 
dingen openden zich twee lange bekken, bezet met 
tanden, scherp als naalden en sterk als beitels, een 
paar gilletjes, een tevreden gegrom, twee egels doen 
hun nachtmaal. 

Nog twee keer snapten ze een muisje, toen was 
de kolonie te sterk gealarmeerd, om met hoop op 
slagen de jacht nog langer voort te zetten, dat 
begrepen de egels best. Ze keerden langzaam terug 

in de richting van hun elzen-eiland; halverwege 
ongeveer sloegen ze een zijpad in naar een wei
landje vol paardenbloemen, daar wemelde het van 
die groote vette oliekevers of meiwormen, wisten 
de jagers. En dat dessert beviel hun goed, naar het 
scheen; want uren lang bleven ze er aan 't snuffen 
en soms scheen het, of men de tanden kon hooren 
bij 't verkleien van hun prooi. Dat de kevers hun 
geel bloed uit alle macht naar buiten persten, hielp 
hun niets; wat geeft, een egel, wien zelfs slangengif 
niet deert, om wat scherp en kwalijk riekend vocht 
van een oliekever. 

't Schemerde nog pas, toen de jagers het geheime 
pad naar hun eilandje bereikten, ze tuften en snuften 
nog eens zoo hard als anders en hun buikjes raakten 
den grond. 

*IW<MAW*85 E. HEIMANS. 

Drie dagen in Zuid-Limburg. 

'uid-Limburg! 
Wat zoete emotie wekt die naam in veler 

harten, wekt die naam in ons, botanici! Een 
blijde trilling, als bij het onverwacht hooren noemen 

dat is Zuid-Limburg voor ons grooten: het land der 
wonderen, het voorwerp onzer wenschen. 

Met een zekeren wrevel lazen wij in onze Flora 
van zoo menige plant: //alleen in Zuid-LimburgVen 

Gezicht op Epen. 

van een innig beminden, doorstroomt de zenuwen, 
doortintelt het bloed. 

Wat het rijk der sprookjes is voor de kleinen, 

telkens en telkens keerde de gedachte terug: „daar 
moet ik nog eens heen", en langzamerhand, toen 
men geen onbekende planten meer in zijne omgeving 
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kon vinden, nam die gedachte telkens vasteren vorm 
aan, kwam zij vaker en met meer aandrang terug, 
tot dat eindelijk tot een reis naar dat Wonderland 
werd besloten. 

Ik deed mijn bezoek in de Zomervacantie van 1901. 
Was het mij hoofdzakelijk te doen om de Flora 

daar ginds een weinig te leeren kennen, 't verblijf 
in zoo'n heerlijke omgeving, de omgang met eene 
gastvrije bevolking, beloofde mij een niet te be
schrijven genot. 

En de uitkomst was boven verwachting. 
Ik wilde ergens zijn, waar ik mij ongestoord aan 

het bestudeeren der Flora, 
aan het bewonderen di-r 
heerlijke natuur kon over
geven en zoo'n plekje 
meende ik gevonden te 
hebben in 't dorpje Epen, 
gem. Wittem, anderhalf 
uur ten Zuiden van het 
station Wijlré—Gulpen. 

Naar Epen dus! 
Met eene vacantiekaart 

komen we tot Wijlré. 
Van Maastricht af, het 

Geuldal in, krijgen wij 
een voorproef, van wat 
wij de volgende dagen 
zullen zien: bergen, waar 
we ons tegen op zullen 
werken, bosschen in wier 
koele schaduwen we zul
len uitrusten, dalen, 
welke we zullen door
trekken. En dat alles 
een schat van schoon
heden verbergende, zullen 
we tot in kleinigheden 
mogen beschouwen, ont
leden, bewonderen! 

Een gevoel van rust 
komt over ons, als we 
te Wijlré buiten het 
station zijn en den straatweg naar Epen opwandelen. 

't Duurt lang, voordat het Botanisten-hart de 
overwinning behaalt op het ons van alle kanten 
overstelpend natuurschoon op de duizenderlei in
drukken van het nieuwe landschap gestoffeerd met 
bleekblauwgewitte huizen, grijze kasteelen en groote 
roode kloosters, het geheel overwelfd door een 
helderblauwen hemel. 

Doch voor we den grooten weg van Maastricht 
naar Aken gepasseerd hebben, vóór we Wittem en 
Mechelen, twee kleine dorpjes, dóór zijn, hebben we 
reeds aardige vondsten gedaan. Zoo maar langs den 
weg stonden ze: Verbena officinalis. Origanum vul-

Hot kasteel Beusdaal by Epe. 

gare, Lamiura maculatum, Pulmonaria officinalis en 
Calamintha Acinos en wij zijn al te vreden voor 
vandaag. 

Van Wittem af volgt ons steeds de Geul, nu 
eens vlak langs de straat, dan weer wat verder 
links af. Over een klippig bed stroomt zij onrustig 
voort, hier en daar een kleine waterval vormend 
of een molen beweegkracht gevend. 

Te Epen binnengevallen (het zitten eerst, het 
loopen later, heeft vermoeid) treft ons het innemend-
vriendelijke gezicht der bevolking, de helderheid der 
café's. 

Hier geen geloop en 
gedraaf van zwartgerokte 
bedienden, met 'n ernstig, 
afstootend gelaat, maar 
„een dochter des huizes, 
met een glimlach op de 
lippen", voorkomt — de 
minste onzer wenschen. 
Voor onzen honger en 
dorst heeft zij spoedig 
eene uitmuntende reme
die bereid. 

Wij voelen er ons zoo 
dadelijk op ons gemak, 
zoo thuis! Ik was bij een 
klein gezin, maar zoo ik 
een familielid ware ge
weest, onze verhouding 
had niet inniger kunnen 
zijn, 

Spoedig zijn wij wat 
npgemonterd en krijgen 
lust, om het oord, waar 
we een paar dagen zullen 
doorbrengen, eens in 
vogelvlucht te overzien. 
Dan moet je naar de 
„Eper hei" (geen heide 
naar hoog bouwland) 
een tien minuten bui
ten het dorp. De weg is 

wel wat steil, maar daar zal je aan moeten ge
wennen, bovendien het uitzicht daar boven is éénig 
en beloont rijkelijk de moeite. Een grootsch dal, 
zeer lang en breed, Epen, Mechelen, Vijlen, roode 
huizen zich scharende om spitse torentjes, aan de 
overkant een helling, majestueus grootsch met groene 
en gele vakken, bezet met licht geverfde huisjes, 
hoog op den top der bergen onbewogen groen, 
beneden in het Beusdal een kasteel, oprijzende uit 
groen geboomte, één krachtige trek in het lieflijk-
schoone landschap; daar achter heel ver, als bij een 
zee, steeds kleinere golvingen, de omtrekken weg-
gedoezeld met blauw doorschijnend koloriet. 
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O heerlijke Natuur, 't is of gij hier eeuwig hoogtijd 
viert! 

Den volgenden dag ma,ken we een lange wandeling 
op Aubel aan, de Belgische grens over en langs 
Beusdal terug. Dan vinden we ongetwijfeld reeds 
op den heenweg Artemisia campestris, Ononis spi-
nosa, Senecio erucifolius, Clinopodiurn vulgare, Lepi-
dium- en Hieracium-soorten, Campanula, Trachelium 
en Rapunculus, Pimpinella magna, Berula angusti-
folia (Terzieter Beek), Scrophularia Neësii (idem), 
Sambucus Ebulus en racemosa, Geranium dissectum 
en Lathyrus sylvestris. In de terugkomst komen 
we langs prachtige Kaardebollen met hun vergaar
bakken en bij de hoeve Klein-Keulen de zeer zeld
zame Cirsium oleraceum, van een paar meter hoogte 

Op onze wan
deling zijn wij 
nog door een 
beukenbosch ge
komen. Ik heb 
van kindsaf aan 
in mooie beuken
lanen geloopen, 
maar zoo 'n 
prachtige had ik 
nog nooit gezien. 

Zoo ergens dan 
gold het van dit 
bosch: 

„Een kerk van 
ongekorven 

hout.* 
De tred ver

traagt, een hoor
bare stilte zweeft 
door de gewel
ven. Geen zonne
straal treft de 
grijze stammen, 
weerkaatst op den kalen vloer. Slechts een 
flauw licht valt van terzijde tusschen de stammen 
door. De oude heer van Beusdal heeft goed gedaan, 
toen hij verkoos zijn laatste levensdagen daar te 
slijten, ver van 't gewoel der wereld, levenstroost 
en stervensmoed vindende bij zijn bosch en zijn . . . 
harp. 

Een anderen keer gaan wij het Noorden in, op 
Eupte aan. Een holle weg, met aan weerzijden 
allerlei ruigten en hakhout, behangen met een ge-
wirwar van stengels, waaraan hier de groote bloem-
trossen van Clematis Vitalba, daar de roode vruchten 
van Bryonia dioica zitten. Ook zien wij lager tusschen 
de bramen effen glimmend zwarte vruchten van de 
zeer zeldzame Actaea spicata. Steil gaat het soms 
naar beneden. Nat wordt het hier en wij komen in 
een vochtig boschje. Het water druppelt en sijpelt 

Ultima 
De molen met de grenspaal in 

van steenen onder boomwortels weg en vormt met 
een grootere,meer verborgen liggende ader,een bron, 
die zomer en winter een waterstraal geeft van een 
arm dikte. Wij lesschen natuurlijk onzen dorst aan 
het ijskoude en heldere vocht en een paar groote 
steenblokken midden in het ondiepe water noodigen 
tot rusten uit op dit idyllisch plekje. Droomerig 
staart het oog naar het iramer wellende water. 
Waar maar een plaatsje vrij was op steenen, op 
hout, dekken de donkergroene blaadjes van Goud
veil (Chr. oppositifolium) het ruwe uiterlijke.... 

Tusschen het ijle loover blinken vele roode bessen, 
dicht aaneen op een rechten steel. Ze zijn van 
Arum maculatum, die mysterieuse boschplant. Ver
zonken in beschouwingen doen ons plotseling nade

rende voetstap
pen schrikken. 
Aan een juk 
heeft de krachtig 
gebouwde doch
ter van gindsche 
hoeve, twee blin
kende emmers 
hangen en zij 
komt om water 
te scheppen uit 
de bron. Een 
praatje over het 
weer en den 
oogst vlot uit
stekend. Hoe 
naief ' die taal, 
hoe gul haar lach. 
Hollanders mo
gen graag hun 
land bezoeken, 
aan lederen Duit-
scher hebben ze 
het land; 't zijn 

Tbule. 
't uiterste Zuiden (by Epen). 

gewoonlijk deserteurs. 
Langs bouwgrond terugkeerende zijn te vinden: 

Sherardia arvensis. Geranium pratense, Sonchus 
arvensis, Valerianella dentata, Lolium temulentum 
en Malva moschata. 

De derde en laatste tocht gaat naar 't Elzender 
bosch, een half uur ten Oosten van Epen. 

Een oud boschwachter, die alle stegen en paden 
kende en bovendien nog een halve kruidenzoeker 
was, had zich al ginds aangemeld. „Hij wilde heel 
graag eens de bosschen in met een Mijnheer, die 
alle planten kende." Ik moet zeggen, de vergiftige 
soorten kende hij meest, maar namen zeer weinig. 
Wij moesten de Geul over en door weiden tegen 
de helling op. Wat zal ik een verwonderd gezicht 
getrokken hebben, toen ik daar zag staan Armeria 
elongata, die ik wist aan zee te moeten groeien! 
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Tusschen het gras stond verder veel Pulicaria dysen-
terica en in 't groote bosch eindelijk: Paris in vrucht, 
Digitalis purpurea, echt wild, Luzula maxima en 
albida voor 't grijpen,, terwijl Brachypodium sylvati-
cum en Bramen van onderen, eiken en hazelaren 
van boven het voortgaan over het Indianenpad be
moeilijkten. Dat er mooie vergezichten waren daar 
boven, en 't afdalen heel wat vlugger ging dan 
' t bestijgen van zoo even, hoef ik niet te zeggen. 

Zoo het mijn plan geweest was, u de Limburgsche 
flora in al haar rijkdom te willen schetsen, ik zou 
minstens een jaar daar in die heerlijke streken 
moeten vertoeven, om er te zijn van dat de Paar-
bladige Goudveil met hare gele schilfertjes bij de 
bronnen prijkt, tot dat de Sambucus het bruine 
bosch met roode trossen siert. 

, alle gij Nederlandache vrouwen, gij maagden 
van oud-Hollandschen stam, ik prijs u! Ik 
loof u met hart en mond om uwe engel

achtige zelfverloochening, welke u, terwijl uw ge
maal of uitverkorene bezig is, u onder 't genot 
van zijn „tweede liefde", zijn „zooveel om een 
dubbeltje" in een schoone.... bokking te veranderen, 
nog met den innemendsten glimlach kan doen zeggen: 
,/ik mag zoo'n geurig sigaartje wel". Daar kan mijn 
egoïstische mannenziel niet bij. En daarom straalt 
uw gelaat van uit zulk een nimbus van roeterige 
tabaks walm me tegen als dat van een blijmoedige 
martelares; uwe nog heldere gul-lachjes, die door 
den deken van dikken neveldamp, waarmee men u 
liefderijk omgaf, mijn oor nog weten te bereiken, 
klinken me toe als victorie-psalmen van hen, die 
zich geheel geven voor ,/t genot" van anderen. 
Dames, ik loof u, al begrijp ik u niet; al is mijn 
ziel te klein, om zooveel altruïstischen heldenmoed 
te bevatten. 

Maar laat 'k zoo niet doorgaan! Want helaas, 
hoevele heeren zullen nu juist hun „Levende Natuur" 
genieten onder 't genot van „een fijne*. En heb 'k 
u reeds te veel vertoornd, ijzig dampende vulkaan-
menschen, schatten verslindende toebac-drinckers, 
zoodat ge wrevelig mijne geringe pennevrucht in 
een hoek wilt werpen en ge uw sigaar er dubbel . 
om gaat liefkoozen, gelijk eene verkeerde moeder 
het bedorven kindje, dat klappen van vader gehad 
heeft, ai mij! 

Maar dan vraag ik u toch nog eenige aandacht 
voor 't vervolg van dit schrijven. En dan beroep 
ik mij op eene liefde, die we beiden koesteren, samen 

Ik heb er de lezeressen en de lezers van D. L. N. 
slechts even op willen wijzen, wat daar in een paar 
dagen ran de groote vacantie te vinden, te genieten 
valt; hoe men voor tien gulden drie dagen uit en 
thuis is en dan in de heerlijkste streek van ons 
land, waar de prachtige natuur nog in hare onge
repte schoonheid ligt, waar de schoonste planten 
langs den weg nog niet vertrapt of gekaapt zijn door 
onnadenkende touristen, waar een gulle, gastvrijje 
bevolking ons een hartelijk gerecht bereidt, met de 
traditioneele Limburgsche vla, waar bronnen en 
beekjes, bergen en dalen, weiden en bosschen, lieve 
plekjes en grootsche vergezichten elkander afwisselen, 
zooals men bezwaarlijk ergens anders in ons land 
kan aanwijzen. 

Denekamp, Sept. 1901. J. B. BERNINK, 

gemeen hebben, de liefde voor de levende natuur. 
Ik wilde u namelijk vertellen, wat uw sigaar was, 
vóór uw sigaar een sigaar was, of m. a. w. iets 
meedeelen uit de levensgeschiedenis der tabaksplant. 

Vroeg in het voorjaar ontving ik een weinig van 
dat bruine stof, dat men tabakszaad noemt. Streeft 
ge ernaar, aangelokt door het genot, mij door dat 
bruine stof bereid, eveneens te smaken dit zinde-
lijker, meer verheven soort van tabaksgeneugte, 
hetwelk zorgvuldige verpleging en kweeking mij 
verschaften, dan hebt ge altijd wel een ^kennis", 
verbonden aan een der bloemkweekerijen of Indische 
handelsmaatschappijen. Deze kan u wel wat tabaks
zaad verschaffen en ge zult hem er na een jaar 
nog dankbaarder voor zijn dan thans. 

De zaadjes, aan milder klimaat gewend, hebben 
een tamelijk hooge temperatuur noodig om te 
ontkiemen. Eerst in Mei verheffen zich dan ook op 
uw bord met aarde, waarop ge eene hoeveelheid 
van 't bruine stof hebt uitgestrooid, de teere klem-
plantjes. 

Deze groeien eerst nog al langzaam, alweer ten 
gevolge van de onvaderlandsche temperatuur en de 
kille buien, die. zelfs in den Mei onzer gematigde 
zone ons kunnen doen zuchten: „och lieve lente, 
kom!" Talrijke kleine, kleef harige rozetjes liggen 
dan op de aarde van uw bord. 

Na een poos, voordat de plantjes elkaar gaan 
verdringen, moet ge aan het uitpikken. De beste, 
grootste en sterkste zet ge ieder midden in een 
grooten pot met losse zandige aard, goed gedraineerd 
door potscherven. Dan hebt ge kans, tamelijk groote 
planten met veel bloemen te krijgen. Zet ge er een 

De T a b a k s p l a n t . 


