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BOTANISEEREN IN DEN VREEMDE. 

f^Dsi wintert; de lucht zit vol sneeuw, maar ' t 
<TY w ^ niefc loskomen; dikke doffe, geel-bruine 
s wolken, net asch met vegen van roet er 
doorheen, jagen elkaar na; ze schuiven over elkander 
heen boven de hooge daken en de lange schoorsteen-
pijpen en maken om drie uur al nacht van den korten 
dag. Scherp, hinderlijk koud is de Oostewind, hij 
kniest en fluit om den hoek en smijt dunne vodden, 
papier en straatstof tegen de ruiten van mijn kamer. 

Hoe ik ook als natuurvriend naar frissche veld
en boschlucht snak, met zulk vacantie-weer hield 
ik hetbuitenshuisniet lang uit; ik ging wat snuffelen 
in portefeuilles en oude schetsboeken; en waar
schijnlijk door de tegenstelling kwam heel sterk de 
herinnering boven aan een heel warme zomer-vacantie, 
die ik buiten, ver van huis, heb doorgebracht. 

Dat was in 1906, al anderhalf jaar geleden; maar 
nu ik mijn schetsboek en de aanteekeningen voor 
mij leg, zie ik en hoor ik alles weer zoo duidelijk 
om mij heen, als was er pas een maand overheen 
gegaan. 

Geloof me gerust, ik houd veel van ons land, 
zijn duinen en heide, zijn weiden, parken en denne-
bosschen, en ik heb nog lang niet genoeg van zijn 
flora en fauna. Maar toen was er een aanleiding 
om ook eens weer wat verder van 't bosch te gaan, 
het bergland in, waar 't zoo al niet mooier, toch 
zoo geheel anders is dan bij ons. 
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De studie van paddestoelen wilde me niet gelukken 
ik moest de inlandsche soorten, die hier niet zoo 
algemeen zijn als in 't middelgebergte, eens in 
menigte bij elkaar zien, om met meer zekerheid 
over soort-verschillen te kunnen oordeelen, en ook 
van het eetbaar zijn of niet verlangde ik wat meer 
te leeren, liefst op de plaats zelf; waar 't zoeken, 
verkoopen, en eten van paddestoelen landsgebruik is. 

Ik weifelde tusschen de hooge Ardennen en de 
Eifel, waar ik al vaker geweest was en Thüringen 
en den Harz, waar ik pas één keer een vluchtig 
kijkje had genomen. Daarvan heb ik al iets verteld 
in het opstel over de orchidee het Zonderblad. En 
indien naar den Harz, naar welk deel dan? Een 
ander stukje dat ik kort te voren in „De Levende 
Natuur" had geschreven over de bestuiving van de 
gele Monnikskap gaf de doorslag. Daarin had ik 
aan 't slot gezegd: dat ik zelf nog eens den merk-
waardigen hommel met zijn centimeters lange tong 
op de bloem van gele Monnikskap aan het werk 
hoopte te zien. 'k Dacht toen evenwel aan een 
studiereis naar Zwitserland, maar dit heeft mij naar 
den Zuidhoek van den Harz gebracht. 

Dit kwam zoo: ik heb een zonderling zwak, dat 
mij altijd veel geld kost en maar zelden nut heeft 
opgeleverd. Ik snuffel graag in flora's van andere 
landen, liefst in Lokaal-flora's. Zoo had ik er ook 
een paar van den Harz in mijn boekenkast, en nu 
trof 't mij, dat bij vele planten, die bij ons niet of 
heel zeldzaam voorkomen, zoo vaak als vindplaats 
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was opgegeven: Alter Stolbe?-g. Ook bij de gele 
Monnikskap stond alweer: Besonders viel am Alten 
Stoïherg. 

Ik wist op geen stukken wat, hoe en waar die 
Alter Stolberg was. Wel was ik te voren eens in 
het mooie, oude stadje Stolberg geweest en, dacht 
ik, waar 't eene Stolberg ligt, zal het andere niet 
ver vandaan zijn, trouwens de kaart in mijn reis
boek wees 't uit. Maar eerst toen ik hem zelf zag, 
begreep ik wat het was. 

De Alter Stolberg is een beboschte heuvelrug 
in den Zuid-Harz, van een uur lengte ongeveer, op 
sommige plaatsen een tien minuten gaans, op andere 
een half uur breed. Hij loopt ongeveer Noordwaarts 
tusschen Nordhausen en Eelbra. Staat ge op den 
Zuidpunt dan kijkt ge over de vlakte, de Goldene 
Aue, naar de sagenrijke Kyffhauser; met een kijker 
kunt ge de keizersbuste op 't gedenkteeken onder
scheiden. Op den Noordpunt staande ziet men even-
eens over de vlakte tot aan de bergen van de 
Oberharz, die heel in de verte flauw als een nevel 
opdoemen. 

U begrijpt wel, dat ik u dien verren Alten Stol
berg hier in dit tijdschrift niet zoo uitvoerig naar 
zijn ligging zou beschrijven, als hij niet voor ons 
natuurvrienden van buitengewoon belang was. Ik 
wil wel gelooven dat het in Tyrol of Zwitserland 
belangwekkender en rijker botaniseeren is, dan daar 
ginds in den Harz, maar dat is dubbel zoo ver, dubbel 
zoo duur. En bovendien als iemand — die 't om 
de kosten niet hoeft te laten — en die zijn Neder-
landsche flora zoowat kent, ook al in Zuid-Limburg, 
een eindje den Eifel in of den Rijn is op geweest, mij 
zei: wik ga nu naar Zwitserland botaniseeren", dan 
zou ik hem raden, ga eerst eens een paar weken 
naar den Harz en begin bij den Alten Stolberg. 
Waarom? In den Harz op de beste plekjes sta je 
opgetogen, zou je het willen uitschreeuwen van 
genot, daar vindt men bij hoopen deze vaderlandsche 
zeldzaamheden waarnaar je dagen lang hebt loopen 
snakken in "Valkenburg, Epen, Castricum of Dene-
kamp en daarenboven als toegift hier en daar wat 
heel nieuws en vreemds. Daar blijft men heerlijk 
aan het determineeren, maar in Zwitserland of Tyrol 
op de beste plekjes... . daar sta je beteuterd, daar 
voel je je als een kat in een vreemd pakhuis, of ais 
in een kas vol uitheemsche plantensoorten. Daarin de 
Hoog-Alpen vindt je niets dan nieuws en altijd maar 
weer zooveel vreemds, dat je overstelpt raakt; met 
als uitzondering een enkele vaderlandsche plant er 
tusschen. Je doet er niets; je komt er vooreerst niet 
aan 't werk en je brengt er niets van thuis dan een 
hoop gedroogde onbekenden met wat gelegenheid 
tot bluffen en geblaseerd doen. 

Wie naar de Alpen wil gaan botaniseeren en er 
't ware genot van wil hebben, moet eerst zijn landje 

op zijn duimpje kennen. Ga daarna eerst eens een 
eindje langs de Lesse wandelen en stap, of fiets 
den Eifel door. Daarna den Rijn op tot Bingen, dan 
Thüringen, daarna den Harz, vervolgens de Vogezen, 
en eerst dan naar het hooggebergte van Schotland, 
Noorwegen of De Alpen, spoor de tunnels van 
Simplon en Gotthard door en daal dan aan de 
zuidzijde in Italië af tot aan de lauwe, blauwe 
Italiaansche meren, waar de sub-tropische planten
groei u in verrukking brengt. Als ge zoo doet en 
intusschen bijtijds gezorgd hebt flink wat van 

lielo KooUUstcl, Cirsimn nloriuMuni. 

zoölogie, van geologie en vooral mineralogie te 
kennen en het Italiaaiïsch zoo'n beetje onder de 
knie te krijgen en vlug te kunnen schetsen, dan 
heb je in zes of zeven jaar een genot en een levende 
natuurkennis opgedaan en terloops een taalkennis 
en geografische kennis verkregen waar je je heele 
lange leven op teren kunt en anderen, je latere 
kinderen of neefjes en nichtjes (neveux et nièces) 
of je leerlingen doen genieten op de koop toe. 

Illusies? 't Mocht wat! Dat kan tegenwoordig menig 
oppassend en gezond jongmensch, die niet rookt 
en niet drinkt, zich veroorloven; vroeger was het 
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veel duurder. Spaar maar f 50 per jaar op, dat 
is krap aan maar voldoende; met f 75 kun je 
't ruim en lekker nemen; in de eerste jaren hou 
je nog over, als je niet langer dan 10 dagen uitblijft. 

Maar a propos; de Alter Stolberg, daar zou ik 
't over hebben; hij is in een woord een dorado; 
wat voor natuurvrienden de Plasmolen, Epen of 
Denekamp voor ons land is, dat is de Alter Stolberg 
voor Midden-Duitschland. 

Zooals ik gezegd heb, spoort men tot Gebra-
Kelbra en dan met een lokaal-boemeltje naar 't 
Noorden tot de trein vastloopt in Rottleberode. 
Daar ga je logeeren bij de Schmelzer in het eenig 
en vorstelijk (letterlijk opvatten) Ghaussee-haus. 
Goede menschen, goede bedden en goed eten voor 
weinig geld en met weinig comfort ook, 
toch nog juist zooveel als een uitteraard 
weinig eischend natuurvriendnoodigheeft. 
Daar kies je domicilie voor de acht dagen, 
die je noodig hebt om de buurt te exploi-
teeren. 

Je zit dan in een dorp, een echt stil 
landelijk dorp, met menschen die blij zijn 
als ze met je praten mogen, je den weg 
te mogen wijzen, wat te eten geven, 
niet verwend of bedorven zijn door het 
vreemdelingenverkeer, kortom nog een 
van die weinige plekjes, wo Mensch 
den Menschen grüszt. 

Tegenover het hotel, naar rechts, 
s taat een mooi begroeide koepelberg, 
nog meer naar rechts loopt een 
prachtige chaussee (de mooiste van 
den Harz) die naar Stolberg voert, 
waar ' t ook wel heel mooi, maar 
lang niet stil, eenvou
dig en goedkoop is. 
Vlak voor u ligt een 
groote, vlakke driehoek 
met een heerlijke scha-
duwlaan; een chaussee 
van een half uur lang 
tot langste rechthoek-
zijde, de korte is de 
dorpstraat met een 
slot, dat rondom in 
moerassige vijvers ligt, 
waar ' t krioelt van 
land-, boom- en water
vogels, waar moeras
geraniums en de gele 
kooldistel bloeit, waai
de putters en sijsjes 
nestelen en de eikel-
muis tegen de hooge 
sparren oprolt en je Betomoa v«igar;. 

^/Js/Ac--' 

uit een gaffeltje begluurt. En de hypotenusa, dat 
is Der Alte Stolberg, een witte gipswand met een 
groenen zoom van struik en boom langs den top. 

In den tophoek ligt weer een dorp: Stempeda, 
onbekend bij de toeristen; wij noemden het indertijd 
„zwam- en gansdorp", omdat de menschen padde
stoelen in plaats van rundvleesch eten en je er op 
de ganzen trapt. Wie Rottleberode nog te wereldsch 
vindt, kan hier zich begraven in de primitiefste 
eenvoud; er is één logement, dat gasten opneemt 
maar niet meer dan drie of vier te gelijk. Er loopt 
een beek door 't dorp, die na een onweersbui een 
groot aantal zij stroomen krijgt, zoodat de huizen 
en erven eilandjes worden en ge net als de ganzen 
tot de enkels in 't water moet loopen. 

Daar in dien scherpen tophoek begint 
de weelde. Je ziet eerst geen uitweg, maar 
in een hoek vindt ge een kloof, een 
vSchlucht" tusschen twee dreigend afbrok
kelende gipsmuren. Een wagen kan er 
net passeeren. Daar kruip je door en 
je bent in een groot en een grootsch 
loofbosch waar iemand, die maar eenig 
gevoel voor natuurschoon bezit, den heelen 
dag niet weer uit komt. 

In ' t dorp zelf op de randjes van de 
beek en in 't weiland tusschen 't riviertje 

en de gips heuvel ziet de grond rose 
van de groote bloemen van moeras
geranium ; die dringen mee de kloof 
in, maar laten al spoedig den hoofd-
tint overnemen door de wijde blauwe 
kelken van 't perzikbladig klokje. 
Net als overal waar bosch en bouw
land aan elkaar grenzen dringen ook 

hier de akkerkruiden 
een heel eind den 
bosch weg in. Maar 
hier zijn't juist zulke, 
die bij ons heel zeld
zaam als akkeronkruid 
voorkomen: de Ridder
spoor, de Kroonwikke 
en de smalbladige 
variëteit van Raai, 
ook Akker-vlasbekje, 
Betonica en Borstel-
krans. 

Zoo heel ver den 
Alter Stolberg in even
wel reiken de akker
kruiden niet; alleen 
vlak langs het breedste 
pad, waarlangs de met 
koren beladen osse-
wagens tusschen do 
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boomtakken en struiken door naar Nordhausen geleid 
worden, daar lijkt de kant van den boschweg wel 

E N A T U U R . 

wij al dachten, dat de Harz ons alles had opge
leverd wat hij ons geven kon, scheen 't wel of de 

Honte Kroonwikke, Curonilla varia. 

een kweekbed van allerlei kamillen, koren
bloemen en ander onkruid van de tarwe-
akker. 

Zijt ge het hoofdpad kwijt, dan begint 
het dwalen; driemaal zijn wij den doolhof 
van jagerspaden en hertenpaadjes in ge
weest, met het doel dwars door den 
gipsberg van Stempeda uit Steigerthal 
te bereiken, en vandaar naar Nordhausen 
te wandelen. 

Eerst op één na den laatsten dag van 
ons verblijf gelukte het, doordat wij het 
spoor van een kar met hout konden volgen, 
die volgens het zeggen van een der in
boorlingen dienzelfden morgen naar Stei
gerthal was gereden. 

Dien dag zal ik niet licht vergeten. Als 
men zoo'n twintig jaar ijverig gebotani
seerd heeft, overkomt het iemand zoo 
licht niet meer nieuwe planten te vinden 
en de gelukkige gewaarwordingen van 
nieuwe vondsten zijn haast iets vreemds 
geworden. Ook in ' t Middelgebergte liggen 
de zeldzaamheden niet langs den weg en 
van het meer gewone heeft een geoefend 
oog al gauw alles opgemerkt, wat er open 
en bloot staat. Nu, op dien middag, toen 
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Akker-vlasbekje, Li 

Honte Kroonwikke, Coromlla varia. 

een kweekbed van allerlei kamillen, koren
bloemen en ander onkruid van de tarwe-
akker. 

Zijt ge het hoofdpad kwijt, dan begint 
het dwalen; driemaal zijn wij den doolhof 
van jagerspaden en hertenpaadjes in ge
weest, met het doel dwars door den 
gipsberg van Stempeda uit Steigerthal 
te bereiken, en vandaar naar Nordhausen 
te wandelen. 

Eerst op één na den laatsten dag van 
ons verblijf gelukte het, doordat wij het 
spoor van een kar met hout konden volgen, 
die volgens het zeggen van een der in
boorlingen dienzelfden morgen naar Stei
gerthal was gereden. 

Dien dag zal ik niet licht vergeten. Als 
men zoo'n twintig jaar ijverig gebotani
seerd heeft, overkomt het iemand zoo 
licht niet meer nieuwe planten te vinden 
en de gelukkige gewaarwordingen van 
nieuwe vondsten zijn haast iets vreemds 
geworden. Ook in ' t Middelgebergte liggen 
de zeldzaamheden niet langs den weg en 
van het meer gewone heeft een geoefend 
oog al gauw alles opgemerkt, wat er open 
en bloot staat. Nu, op dien middag, toen Akker-vlasbekie, Linaria arvensis. 

Smnlblmlige vorm van Raai, Galoopsis ladamim, 
var. angustifolia. 

boschjes en struiken en ruigten ons voor 
den mal hielden, of ze op eens allerlei 
nieuws en vreemds uit den grond toover-
den, dat zij tot nu toe voor ons hadden 
verborgen. 

In den morgen was het al gelukkig 
begonnen met het vinden van een groei
plaats ongeloofelijk rijk aan gele monniks
kap, forsche, sterk vertakte planten, in 
vollen bloei, nog in knop en al met jonge 
vrucht. Dat gaat gewoonlijk op dezelfde 
manier. Ge speurt metjagersoog naar den 
bloem of het blad, die ge in gedachte 
steeds voor u hebt en die ge zoo gaarne 
wilt vinden; en, hallo! eindelijk eentje, 
een nietig plantje, haast geen bloem of 
al uitgebloeid. Ge valt er bij neer, bekijkt 
en onderzoekt zorgvuldig en gaat teekenen; 
voorzichtig met dat eene bloempje, dat 
al loshangt. vHier is er nog een", roept een 
van 't gezelschap, die aan 't rondsnuffelen 
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is gegaan. „Hier alweer een, veel mooier!" Tien, 
twintig, er staat een heel bosket van gele monniks
kap, een meter, anderhalven meter en hooger nog. 
Volop gelegenheid tot bestudeeren van de opeen
volgende studie van bloei en de inrichting van de 
bestuivingsrnekaniek. 

Als 't maar eens goed begint, loopt het geluk 
gewoonlijk nog meer mee. Vlak bij het monniks-
kappenboschje troffen wij er een aan van Astrantia; 
een heerlijke plant. Het oogen-boeien, dat de gele 
monnikskap doet door zijn vreemden vorm en levens
wijs, dat doet Astrantia door zijn buitengewone 
fijne vormen en tinten. Men moet ze hebben zien 
staan in den halfschaduw van het loofbosch, die 
uiterst teere en als van kant geweven bloemen, 
ze gevoeld hebben, die heerlijke samenstemmingen 
van dat zachte grijs-groen, wit en lila, om te kunnen 
oordeelen over hun aandoenlijke schoonheid. 

De heesters langs het herten pad en de grootere 
jachtpaden zijn ook bij ons te vinden, maar alweer 
zeldzaam; dat maakt de wandeling juist zoo pret
tig, ge treft er voortdurend oude kennissen, maar 
't zijn juist de niet alledaagsche, de kennissen 
die ge veel te weinig ziet naar uw zin, en wier 
onverwacht gezelschap ge op uw wandeling daarom 
bijzonder waardeert. Zoo vergezelt u steeds de 
Koraalvlier van Zuid-Limburg, die Kamperfoelie met 
twee roode bessen in de bladhoeken; ook de roode 
Kornoelje met zijn witte bloemen en rood met zwart 
gespikkelde bessen, de zoethoutplant. Nog lager bij 
den grond staan volop de goudgele zonneroosjes; 
een klein eindje achteraf, al half in 't duister, glimmen 

Kamhen^el. Melampynim cristatuoi. 

de giftige, maar mooi roode bessen van het peper
boompje. Als slingerplant overal op ooghoogte 
boschlathyrus en boschrank, de roomwitte wilde 

Wilde Ridderspoür, Delphinnm ajacis. 

Clematis, en in de laagte vlak bij den grond een 
prachtige wikke met groote witte vlinderbloemen 
en fijne blauwe aderen: de boschwikke. 

De braamsoorten durf ik niet opnoemen, ik kan 
er behalve onze gewone dauw- en duinbraam maar 
één goed en zeker onderscheiden, dat is de vreemde 
steenbraam, die een bes van maar één of twee 
vruchtjes draagt, maar die heel groot; ook zijn stengel 
is kenmerkend, meestal blijft die geheel kruidachtig, 
hij vormt geen hout en sterft geheel af, als een 
gewone eenjarige zomerplant. 

Al die bij ons zeldzame of geheel onbekende 
dingen, met de alpen-ribes, het mansoor, de geel-
harige weverskaarde en zeer veel Belladonna kwamen 
zoo tegen den middag zich voorstellen, de een na 
den ander of bij tweeën en Irieën gelijk. Het werd 
een soort triumf, een roepen van hallo rechts en 
links, loopen en rennen van hier naar daar om 
gauw dit en dat nieuws of moois op zijn standplaats 
te komen bekijken. E. HEIMANS. 

(Wordt vervolgd) 


