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al tamelijk veel verschillen kunnen, dat toonen de beide mooie aren van 
fig. 3 aan. 

Wat zouden die goed als motief kunnen dienen voor een electrische lantaarn 
of een ganglampje. Ik heb al eens geprobeerd er zoo een naar te ontwerpen en 
uit te voeren, maar het valt niet mee. Dat moet eens iemand doen met verstand 
van constructie en materiaal. 

E. HEIMANS. 

DOOR HET SCHWARZWALD. 
("Vervolg van biz. 443J. 

AN de Mummelsee voert een pad met sterke helling naar den top 
van de Hörnisgrinde. De sparren worden allengs kleiner en de breede 
stompe top wordt ingenomen door een glooiende vlakte bedekt 
met heide en Veenbies. Een uitzichttorentje staat er midden 
op. Hoewel de hemel helder was en blauw, was de horizon toch 

wat nevelig en ' t uitzicht daardoor niet zoo heel loonend. Een paar boompiepers 
stegen om beurten zingend op en doken weer zingend neer. 

Ik daalde dus weer af naar de Mummelsee en van hier langs een stellen 
weg, waarvan 't laatste stuk een onstuimig, schilderachtig boschbeekje volgde, 
naar 't dorpje Seebach in een lang, smal en diep dal gelegen. Na een korte 
rust ging 't van hier dwars over den hoogen bergrug, met heerlijke uitzichten 
wijd in ' t rond, naar Allerheilligen. Bovenop den bergrug was op een vochtige 
plaats een veentje, Orchis maculata en Gymnadenia conopsea stonden er in 
groot aantal, de eerste met erg bleeke bloemen. Twee wegen voeren naar 
omlaag, de eene, zooals 't bordje vertelde, een goede Skiweg, de andere een 
,/romantischer Waldweg." Ik koos den laatsten en bereikte weldra 't kleine in 
een dal gelegen Allerheiligen, waar een kloosterruïne en een paar groote hotels 
staan. Prachtig zijn de Büttensteiner watervallen, die de Lieberbach even 
beneden 't dorpje maakt, een serie cascaden boven elkaar in een smallen rots
koker. Langs de wanden is een trap uitgehouwen, die in een zigzaglijn erlangs 
omlaag voert, nu links ervan, dan weer rechts, telkens met bruggetjes erover. 
Langs den schilderachtigen Lieberbach wandelde ik daarna naar Oppenau in 
brandende hitte; en na het middagmaal ging het langs de Renchthal-badplaatsen 
tot Griesbach, waar ik overnachtte. In deze streek komen vele vreemdelingen 
den zomer doorbrengen en 't landelijk karakter der dorpjes is dan ook verdwenen 
door de tallooze groote hotels. Langs de Rench staat in overvloed de prachtige 
Mimulus luteus met groote oranje, op de lip roodgestippelde bloemen, veel mooier 
en grooter dan de vroeger gevonden Mim. moschatus. 

Te acht uur den volgenden morgen begon de tocht weer en al spoedig deed 
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zich de warmte weer duchtig voelen. Langs een koelen boschweg met wijde uit
zichten over bergen en dalen ging 't echter snel omhoog naar de Holzwalder Höhe 
(Ö16 M.) en daar woei een heerlijke frissche wind en opende zich een onbegrensd 
vergezicht tot de Rijn vlakte en de Hörnisgrinde. Met volle teugen ademde ik de 
met harsgeuren bezwangerde vochtige morgenlucht in. Langs den Haupthöhen-
weg, een voetpad dat telkens heerlijke vergezichten gaf tot in de Rijnvlakte, 
wandelde ik daarna een halven dag over den bergrug voort door stille bosschen. 
Menschen kwam ik niet tegen, alleen een Auerhenne liep voor mij over 't pad 
en vloog 't bosch in. Een zacht gepiep uit de struiken gaf mij de overtuiging, 
dat er jongen in de buurt waren. Ik bleef dus langen tijd roerloos staan en 
hoorde 't fijne geluidje langzaam dichterbij komen, tot ik eindelijk vlak bij mij 
't jong onbeholpen over den grond zag strompelen. Ik nam het in de hand en 
bekeek het eens goed, om 't daarna zijn vrijheid te hergeven. De moeder echter 
heb ik niet meer gezien. 

Geen huis kwam ik dien heelen dag langs, en daar ik verzuimd had brood 
mee te nemen, noodzaakte mijn maag mij, in den namiddag af te dalen naar 't 
lieflijke Schapbachthal, waar de kristalheldere Schapbach tusschen rijkbebloemde 
oevers van watervalletje op watervalletje glipte en met tallooze kolkjes en wervel-
stroompjes tusschen rond geslepen steenen vroolijk voortdartelt. Overal erlangs 
stond de mooie frissche Mimulus luteus en de weiden waren bespikkeld met 
witte margrieten en fijn paarse knautia's, op slanke stelen wiegend. De hitte 
echter werd ondragelijk en duizelingwekkend, zoodat een koel plekje in 't bosch 
mij neer deed zinken en een paar uur rust houden, en 't was reeds laat in den 
middag toen ik Wolfach bereikte. 

Den volgenden dag voerde een vriendelijk dal, met tegen de hellingen ver
spreide Schwarzwaldhuizen onder hun hooge overhangende nokken, mij naar Kirn-
bach, daarna ging het steil omhoog over de Schondelhühe met een prachtig uit
zicht naar alle zijden over de donkerbeboschte bergen, en in 't smalle Gutachthal 
langs den voet; daarna nog steiler weer omlaag naar 't stadje Homberg aan 
de Gutach, welks dal ik nu verder zuidwaarts volgde, recht de zon tegemoet, die 
hoog aan den hemel verblindend stond te stralen. De hitte was ontzaglijk, dik lag 
het gele stof op de droge wegen, met loomen tred waadde ik erdoor voort, telkens 
een wolk fijn poeder opstuivend. Hoe lokte het koele water van de Gutach, 
de weg liep er overal langs, doch aan zwemmen viel niet te denken. Eindelijk 
echter maakte het riviertje een wijde bocht en slingerde, door dichte boschjes 
omzoomd,* van den weg af 't land in. Een oogenblik later lagen mijn Irieeren 
onder de boschjes en ik in 't koude water. Verkwikt en verfrischt zette ik 
daarna den tocht voort. Mijn beenen, die eerst van loomheid hun dienst bijna 
weigerden, vlogen nu met vaardige snelheid langs den weg voort en wilden 
steeds sneller gaan, hoewel de hitte toch noch niets verminderd was. Ongeloof
lijk is de uitwerking van zoo'n kostelijk bad. 

In opgewekten gang was Triberg dan ook weldra bereikt. Hier heerschte 
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vreugde en jolijt, feestelijk wapperden de vlaggen en dansmuziek klonk uit 
de open deuren, 't Was kermis, in groepjes wandelden de menschen langs 
de kramen en bewonderden 't uitgestalde moois en lekkers. Mij echter kon 
alleen een pond donkere zoete kersen bekoren, die ik smakelijk ging zitten ver
orberen aan den voet van den beroemden waterval. Deze ligt even buiten 't 
stadje en bestaat ook weer uit een serie van statige cascades, waarlangs 't 
water hals over kop omlaagvalt, zoodat 't schuim hoog opstuift in witte wolken. 
In 't gezicht van de bruisende watermassa's nam ik een uurtje rust ;/in 
schauw van koele boompjes", at mijn kersen en amuseerde mij met een water
spreeuw. Ook Bergstelzen (Motacilla melanope) ontbraken er natuurlijk niet en 
onder 't bewonderen der sierlijke en vlugge bewegingen dier fijn grijs met zwa-
velgele vogeltjes vloog de tijd om. 

Langs den waterval omhoog geklommen, bevond ik mij op den weg naar 
Furtwangen, die over een hoogvlakte voert, 't Landschap is hier zeer bekoorlijk 
en draagt een alpenkarakter, 't Is een sterk golvende weidevlakte met groote 
zwerfblokken en kleine huisjes bezaaid. In de inzinkingen is veen. Bruin en 
witgevlekte koeien graasden op de glooiende weiden en welluidend klonk het ge-
klienkel en gekloenkel hunner bellen in de rust van den laten dag. De huisjes, 
als een kudde schapen om den herder, dicht rondom het spitse torentje gedron
gen, lag vredig midden op de hoogvlakte het kleine dopje Schönwald. In de 
dorpstraat stonden wat menschen te praten en speelden wat kinderen, doch 't 
was er zeer stil. Ik trok er door en wandelde verder over de hoogvlakte, tot die 
eindigde en de weg langzaam omlaag voerde langs vochtige weiden vol bloemen. 
Overal bloeiden blauwe en witte rapunzels dooreen. De eerste dagen van mijn 
tocht had ik veel uitgebloeide gevonden, zoodat niet te zien was, of 't witte of 
blauwe waren. Vreemd genoeg trof ik ze, zuidelijker komend, overal nog volop 
bloeiend aan en wel bleek de witte de meest algemeene te zijn. Hier echter 
stonden minstens evenveel blauwe als witte. Allerlei andere bloemen kleuren de 
weiden bont. Op de hoogvlakte voornamelijk knautia's en margrieten. Arnica 
montana en Genista sagittalis, Sanguisorba major en Geranium pyrenaicum, 
dieper in de vochtige weilanden Polygonum Bistorta, Spiraea Ulmaria, Pedicularis 
palustris, Cirsium palustre, Lychnis flos cuculi, Caltha, Menyanthes, Ranunculus 
aconitifolius, Myosotis palustris, Valeriana dioica. Viola pulustris, Aira caespitosa, 
en Briza media. 

Nog een eindweegs voorbij Furtwangen overnachtte ik in 't hotel Neuen 
Eek, dat eenzaam bovenop een niet beboschten bergrug ligt. Ik sliep weinig en 
hoorde den geheelen nacht door 't vriendelijk gediedeldiedel van de heileeuwerik 
hoog uit de duistere lucht. Toen ik 's morgens opstond klonk 't nog onvermoeid. 

Mijn eerste doel dien dag, 't dorpje Gütenbach, was spoedig bereikt, en nu 
ging 't langs een romantisch paadje door een prachtig, welig begroeid dal met water
val op waterval snel omlaag naar 't kleine Wildgutach. Het nu volgende stuk echter 
was ontzettend. Eerst het riviertje over en dan langs een stellen, steenigen weg 
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de kale berghelling op in de gloeiende zon. Waarlijk, ik geef niet spoedig den 
strijd tegen de warmte op en laat er mij niet gauw door terneer slaan, doch 
deze hitte was verpletterend en angstwekkend. Onder een boom zonk ik 
languit en machteloos neer in den koelen 'schaduw en bleef amechtig liggen 
kijken naar 't beweging-
looze gebladerte boven 
mij en naar de bergen, 
bosschen en dalen, alles 
dampig en blauw in de 
trillende zonnewarmte. 
Ik bleef liggen veel langer 
dan ik te voren geloopen 
had, en kon haast niet 
meer opstaan, om verder 
te kruipen langs den 
gloeienden weg, tot waar 
de volgende boom met 
milde koelte tot verade
ming noodde. Ook heb 
ik niet spoedig last van 
dorst, doch nu dronk ik 
aan elk beekje en aan 
eiken waterstraal, die uit 
de rotsen sprong, met 
lange teugen het ver
kwikkende water, dat mij 
een godendrank scheen. 
Niet licht zal ik de twee 
glazen koude schuimende 
melk vergeten, die mij 
een vrouwtje voor een 
eenzaam huisje boven op 
den berg inschonk. Het 
liefst was ik den heelen 
dag maar in de weldadige 
koelte van een groep oude 
sparren, waar geen zonne
straaltje doordrong, blijven liggen en uitzien naar 't wijde in licht en warmte 
badende landschap. Doch 't was pas tien uur in den morgen en ik wilde toch 
stellig dien dag nog 't Hollenthal bereiken. De weg scheen geen einde te hebben. 
Eindelijk, eindelijk, daar zag ik met dankbaar gemoed in de verte 't torentje 
van St.-Margen blauwen en weldra trok ik nu het kleine dorpje binnen. De 
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verdere weg naar 't Himmelreich aan den ingang van 't Hollenthal was ook 
nog wel zonnig, maar niet meer steil en steenig, en een heerlijke frissche wind 
kwam mij tegemoet en streek mij verkwikkend langs 't verbrande gelaat. 

Ook nam ik een verrukkelijk bad in den Wagensteig en maakte daarbij van 
heel nabij kennis met den waterspreeuw. Twee vogels zijn er, die langs alle 
beekjes in 't Schwarzwald te vinden zijn. De meest algemeene en meest in 't 
oog vallende is de groote gele kwikstaart (Motacilla melanope), een wonder van 
gratie en bevalligheid. Steeds vliegen ze in paartjes, heel niet schuw, van steen 
op steen, snel wippend met 't lange staartje, of ze fladderen stoeiend samen een 
eindje omhoog, om dan, de lange, zwart met witte staart loodrecht omlaag 
sierlijk uitwaaierend, in de lucht om elkaar heen te dartelen met vlugge, gracieuse 
rukbewegingen, twee teere vogeltjes, fijngrijs met zwavelgeel, al elegantie en 
gratie. Het is als verbeeldden zij in hun aanminnig spel het voortdartelen van de 
sprankelende, spritsende waterstroompjes der kristalheldere bergbeekjes, die zich 
driftig een weg banen tusschen en over de ronde steenen, en met welluidend 
ruischen verder spoeden. Op onze nadering vliegen de vogels vroolijk sjilpend, 
als blijde kinderen,' met rukkende vliegbewegingen verder, de lange staart 
achteraan. Hun nest bouwen ze in een holte van den rotswand, ik heb het eens 
gevonden, doch kon er niet bijklimmen. De ouders vlogen echter af en aan. 
's Winters komen de Bachstelzen ook wel naar onze lage landen af, ik neem 
ze dan zelfs geregeld rondom Amsterdam waar en tegen 't voorjaar heb ik ze 
zelfs hun bevallige rainnespelen zien uitvoeren en hun eenvoudig gezang gehoord; 
doch met 't zachtere weer trekken ze terug naar de schuimende bergstroompjes 
en steenige rotsblokken, waar ze thuis zijn. Enkele broeden in Limburg. 

Van heel andere natuur is de waterspreeuw, die ook geregeld langs de 
beekjes voorkomt, maar zich door zijn schuwheid veel minder makkelijk laat 
waarnemen. Van tijd tot tijd zien we de donkere stille vogel in een rechte lijn, 
net als een ijsvogeltje, snel wegvliegen en verdwijnen om de bocht van het 
riviertje, zonder ons gelegenheid te geven, hem goed op te nemen of zelfs maai
de witte borst te zien. Zoo was ook mijn eerste kennismaking met hem aan de 
Raumünzach. Later echter gelukte het mij hem beter waar te nemen. Eerst aan 
den waterval te Triberg, aan welks voet ik rustig een pond zoete kersen zat te 
verorberen. De bewonderende blikken, die ik daarby tot den statigen waterval 
opzond, vielen onverwacht op een vogeltje, dat ik aan zijn witte borst dadelijk 
herkende. Het kwam van terzijde aanvliegen en zocht eerst één voor één de 
steenen aan den voet af met rukkende, roodborstjesachtige knikbeweginkjes, om 
toen langs een met nat mos begroeiden loodrechten steenmuur al zoekend omhoog 
te klauteren vlak langs het machtig vallende water. Maar mooier toch nog was 
de waarneming aan den Wagensteig. Er was geen ruimte genoeg om te zwemmen 
en ik lag dus stil in 't snel voortstroomend koude water, alleen 't hoofd half 
erboven uit; toen een waterspreeuw, dien ik even te voren had zien wegvliegen, 
eensklaps op een steen in de beek kwam zitten, nog geen meter van mij af en 
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vlak voor mij, en zeer geagiteerd zijn roodborstjesknikjes en buiginkjes begon te 
maken. Natuurlijk beantwoorde ik al die agitatie door bewegingloos te blijven 
liggen, in stilte hopende zoo een nest te zullen ontdekken. Deze hoop was ijdel; 
want nadat de vertooning eenigen tijd zoo voortgeduurd had en de vogel zich 
door mij van alle zijden had laten opnemen, kwam er nog een jong bij, dat 
tegen den beekrand half in 't water ging zitten in een donker hoekje. Ik kroop 
er langzaam onder water heen, doch toen ik dichtbij was, vlogen beide vogels 
weg. Wel voldaan over deze aardige waarneming zette ik mijn wandeling naar 
't Hollenthal voort. Nog vaak ontmoette ik den waterspreeuw op zulke van 
den weg afgelegen, door boschjes omgeven bochten van beekjes en rivieren, die 
die ik natuurlijk steeds opzocht bij 't zwemmen. 

Toen ik 't Himmelreich, een klein, onooglijk dorpje, bereikt had dekte zich 
de diep blauwe hemel met zware, donkere wolken, de zon ging schuil en even 
later rommelde de donder en ruischte een zomersch regenbuitje neer op de 
blaren van boomen en struikgewas. Na lange droogte herleefden de planten en 
dronken gretig het overvloedige water, dat uit de milde wolken met gestadig 
ruischen nederdaalde. Glinsterende druppels trilden aan alle grassprietjes en 
gulzig zoog de grond zich vol met het begeerlijke vocht. Doch spoedig trok de 
bui voorbij en kwam de zon met haar warmte terug, zoodat de aarde dampte en 
alles weer spoedig opdroogde. Gelukkig liep de dag ten einde en was de grootste 
hitte dus weldra voorbij. Rustig wandelde ik verder door 't romantische 
Hollenthal langs de bruisende Dreisam, die zich nu eens een nauwen weg baant 
tusschen loodrechte rotsmuren, dan weer een wijder dal voor zich ziet openliggen. 
Van tijd tot tijd wordt de rust verbroken door een uit een tunnel oprommelenden 
trein, veel hoofden komen haastig uit de raampjes kijken, vingers wijzen verrast 
naar al het moois in 't rond, en terstond gaat 't weer den volgenden tunnel 
in. ' t Gerommel sterft weg, de rust keert weer. Flinke sparren staan heel in 
de hoogte op onbereikbare uithoekjes der loodrechte kale rotswanden en bij den 
Hirschensprung, waar de randen elkaar bijna raken, staat een bronzen hert 
boven op de rots gereed tot don stouten sprong. Waar de wanden wat minder 
steil zijn, klimmen donkere sparren in dichte drommen langs de hellingen. 

Later wordt 't dal ruimer en frischgroene weitjes liggen langs de Dreisam, 
met welig gras begroeid. Hier en daar was men aan 't maaien, daar werden 
de grazige, welig bebloemde, sappiggroene weitjes veranderd in kaalgeschoren 
stoppelvelden, van een afgrijselijk groengele kleur en zonder één bloem. Gelukkig 
dat ik niet een paar dagen later gekomen was om al het moois verdwenen te 
vinden. Eecht algemeen was langs de Dreisam het knikkende nagelkruid (Geum 
rivale), ook elders in 't Schwarzwald vaak voorkomend. Bloemen vond ik niet 
meer, daarvoor was het te laat. Verder Spiraea Aruncus, Phalaris arundinacea, 
Adenostyles, Epilobium angustifolium, en eigenaardig genoeg ook een paar 
duindoorns. 

Tegen de rotsen echter stonden allerlei planten, die mij aan Zuid-Limburg deden 
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denken. Clematis, Lamium maculatum, Mercurialis perennis, Lathyrus sylvaticus 
en Cynanchum vincetoxicum. De laatste plant heeft evenals de orchideeën geen 
meeldraden, doch pollinien met een hechtschijfje, waarmee ze op den snuit dei-
insecten kleven. Op den Pietersberg nam ik er echter eens vele kleine vliegjes 
op waar, die met hun slurfje aan het hechtschijfje vast zaten, doch geen kracht 
genoeg hadden, om de pollinien uit hun beursje te trekken. Trachtte ik dit nu 
toch te doen te doen, door 't vliegje bij de vleugeltjes te pakken en te trekken, 
dan brak 't slurfje af en bleef zitten aan de bloem, terwijl 't vliegje zonder slurf 
wegvloog. Verder zag ik in ' t Hollenthal veel Dianthus deltoides, die ook elders 
in 't Schwarzwald niet zeldzaam is. Silene nutans en inflata, Saxifraga Aizoön, 
rosetten met uitloopers, Silene rupestris en Valeriana tripteris (uitgebloeid). Bij 
de Postbalte overnachtte ik en zag 's avonds bij 't watervalletje nog een paar 
waterspreeuwen, en natuurlijk Bachstelzen. 

Egmond aan Zee. 11. C. DELSMAN JR. 

(Wordt vervolgd). 

EEN EIGENAARDIG VERSCHIJNSEL BIJ VERVELLENDE 
RUPSEN. 

EZEN zomer deed ik tijdens de vcrvelliiig mijner Plmlera-rupsen de volgende 
min of meer eigenaardige waarneming. Zooals elk die wel eens rupsen kweekt 
weet, is de periode van het afwerpen der oude huid voor de rupsen een 
/eer inspannende periode. Sommige zillen dagenlang stil eu nomen gedurende 
dien tijd geen voedsel tot zich. 

Het viel mij nu hij mijne zoo stilzittende rupsen bijzonder op, dat de 
eerste ring achter den kop hijna hlazig was opgezwollen; de opvallend klein lijkende oude 
kop kleefde aan dien opgezwollen eersten ring als hel mandje aan een luchtballon. (Zie afb. 
1 en 2). Toen ik dat blazige gedeelte goed liekeek, zag ik do nieuwe kop er duidelijk door
heen schemeren, liet typische wigvormige liguurlje boven de kaken, waaraan de rups zijn 
naam dankt, was goed zichtbaar en de vorm scheen er ook zoo onmiskenbaar doorheen dat 
mij geen twijfel restte, de »nieuwe« kop bevond zich in de vroegere eerste ring. Nu was 
mijne eerste gedachte, dat er in dien eersten ring een nieuwe kop was gevormd, maar bij 
nadenken on navraag bleek, dat zulks niet juist is, al lijkt bet oppervlakkig lieschouwd zoo. 
Waarschijnlijk gaat het als volgt. 

Zoodra de chitinehuid van den kop voor den groeienden inhoud Ie nauw wordt, trekt de 
gegroeide kop zich uit het oude harde ebitinehulsel terug. Dit hulsel immers is niet voor 
uitzetting vatbaar. Nu is voorloopig voor den kop nergens anders plaats dan in den eersten ring 
waarvan de wecke inhoud wel wat saamgepersd kan worden en zoo komt de nieuwe kop, of 
beter de gegtimde kop, in den eersten ring te zillen, die bovenmatig opzwelt en waaraan het 
oude ebitinehulsel van den kop nog met wat draadjes en vezeltjes vast zit. 

Later als de, onder de oude gevormde, nieuwe huid gereed is en de spanning te sterk 
wordt, barst de huid van den vroegeren eersten ring, waarin zich nude kop bevindt en ontdoet 
de rups zich door wringende bewegingen van z'n oude omhulsel, liet oude kophulsel, veel 
kleiner dan de nieuwe kop, wordt dan door wrijvende bewegingen afgeworpen. Soms, denkelijk 


