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de hazelnoten zochten onder de afgevallen bladeren en hoe ze later een vreugdedans 
uitvoerden rondom het nootje, vastgezet in een gat in denneschors. Of hij ' t 
gat zelf had gehakt, weet ik niet, wellicht profiteerde hij ook hier weer van 
spechtenarbeid. 

Het stukhakken van een hazelnootschaal kost hem heel wat moeite; hij 
gedraagt zich daarbij als een ongeoefend houthakker en laat haast alles aankomen 
op de werking van de spieren uit de lenden- en heupstreek. Een specht hakt 
met zijn kop, een boomklever met zijn heele lichaam. 

Hij heeft met de specht dan ook heelemaal niets uit te staan, zelfs de 
oppervlakkige gelijkenis is uiterst gering: staart, pooten, teenen, vleugels, snavel, 
tong, houding, manier van klimmen, 't is allemaal verschillend en geen klein 
beetje ook. Eigenlijk lijkt het boomkruipertje nog veel meer op een specht dan 
de boomklever. 

Ik hoop, dat onze waarnemers den boomklever nog eens goed zullen bekijken 
en dat wij in den loop van het jaar nog eens wat van hem zullen hooren. 
Let er vooral eens op, of er soms bij zijn, die de onderzijde van het lichaam 
niet bruingeel, maar wit hebben, dat is de Noordelijke vorm, die misschien wel 
eens hierheen kan verdwalen- Heel graag zou ik wat willen vernemen omtrent 
de kleiarbeid aan zijn nest. Er zijn gevallen bekend van boomklevers, die hun 
nest geheel en al uit klei hadden gemaakt; in Zuid-Oost Europa huist er 
een, die een nest metselt in rotsspleten en 't is heel best mogelijk, dat dit 
beschouwd moet worden als 't oernest van den boomklever, terwijl het in gebruik 
nemen van 't spechtenhol dan moet worden opgevat als een vernuftige inval 
van later datum, evengoed als thans het nestblok, zonder kleiring, het laatste 
nieuwigheidje is. En het allernieuwste nieuwigheidje zou zijn, dat de klever 
zelf een nestholte uitbeitelde. Ik heb er alvast een in mijn tuin, die het vlieggat 
van het nestblokje, dat hem te klein leek, wijder heeft uitgebeiteld. 

JAC P. TH. 

DOOR HET SCHWARZWALD. 
(Vervolg van bis. 466). 

(Slot). 

ET hoogste deel van het Schwarzwald lag nu voor mij,met Seebuck, 
Feldberg en Bellchen. Voor 't omhoogstij gen koos ik een groeten 
omweg. Na eerst de woeste Ravennaschlucht bewonderd te hebben, 
wandelde ik n. m. 't Höllenthal verder uit naar den Titisee. 

Even voor ' t bereiken van dit groote meer, vond ik in een donker 
sparreabosch iets heel aandoenlijks. Op den bodem, slechts even boven 't mos uit
kijkend, hingen daar vele doorschijnende witte bloempjes op korte stoeltjes, overal 
in 't rond. Aan elk stoeltje hing één bloempje. Ze lieten verlegen't kopje hangen, 
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de een naar dezen en de ander naar den anderen kant, en waren schuchter in 
groepjes bijeen gekropen, bang alléén in het halfduister bij 't plechtige zwijgen 
der sparren. Wijd open, als angstig vragende kinderoogen, blikten andere weer 
omhoog. Liefst waren ze maar zoo gauw mogelijk weer onder den bruinen naalden-
vloer weggekropen, dacht ik. Het was roerend, al die kleine bloempjes daar zoo 
bedremmeld bijeen te zien staan in 't machtig zwijgende sparrenbosch. Ik echter 
was blij kennis gemaakt te hebben met dit teere plantje en teekende er een in 
mijn schetsboek, zonder echter het frêle en doorzichtige der lodderige bloem
blaadjes te kunnen weergeven. Pirola uniflora is de naam. Verderop in 't bosch 
stond Paris, Anemone, Majanthemum, Primula, Lysimachia nemorum, Oxalis en 
Polygonatum verticillatum (uitgebl.). 

De Titisee is een wijde plas, op 8(30 M. hoogte gelegen, omgeven door de 
bergen. Vlak langs zijn boorden liggen graslanden vol bloemen, die gelukkig nog 
niet gemaaid waren. Zoo stonden er veel mooie Platanthera montana's met 
luchtige witte trossen, en stralende gele Arnica-zonnen, en Epipactis palustris 
en de kleine Thesium pratense met ijle trossen van kleine witte bloempjes. 
Vele nieuwe villa's lagen langs de oevers van het bekoorlijke meer, zij waren 
zeer leelijk en van een tot in alle onderdeelen doorgevoerde smakeloosheid. 
Mijn aesthetisch gevoel werd er diep door gekwetst, ik dacht aan de stemmige 
villa's uit Gooi en Kennemerland, zoo eenvoudig en rustig, en keek met weerzin 
naar de valsche rotspartijen, gewild rustieke hekken, misplaatste afdakjes en 
overbodige steunpilaren, en bij 't zien van al die onwaarheid en onoprechtheid 
en van die pijnlijke kleurmengelingen, verachtte ik diep de Duitsche bouwmeesters, 
die zooveel afgrijselijks bijeen hadden weten te brengen op zoo'n mooi plekje. 

Gelukkig verliet de weg nu spoedig het meer en begon langzaam en gelij-
deüjk omhoog te stijgen. Den Feldberg, 't hoogste punt van het Schwarzwald 
(1500 M.) gold het. Hoewel 's morgens de warmte weer drukkend geweest was, 
werd die nu getemperd door de wolken, die langzamerhand de zon bedekt hadden. 
Ja, in de verte boven den Feldberg rommelde de donder en zag de hemel donker. 
De weg was breed en effen en steeg bijna onmerkbaar, uien en uren lang, nu 
eens door statige bosschen, dan weer open en met onbeschrijfelijke uitzichten 
op het schilderachtige Bilhrenthal, vruchtbare golvende weiden — met verspreide 
Schwarzwaldhuisjes, en wegen als lichte draden erdoor, — opgloeiend tot de 
ernstige, met bosschen bedekte bergen, die het aan alle zijden omsluiten. 
Ook op den Titisee in de verte waren de uitzichten heerlijk mooi. 

Langs den weg vormde Sphagnum lichtgroene kussentjes, en or bloeide veel 
Pinguicula en Pirola minor. Maar later in 't bosch was het een weelde van 
bloemen. Ik had in de sparrenbosschen van het Schwarzwald niet veel meer 
afwisseling verwacht dan in onze dennenbosschen en dus zoo goed als geen 
plantengroei op den bodem. Wat is dat meegevallen! Heele hellingen staan er 
vol met rijkbloeiende Mulgedium en Adenostyles, vol groote trossen blauwe en 
rose bloemen; de witte sterretjes van Malachium en Ranunculus aconitifolius 
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pinkelen er overal tusschen op vochtige plaatsen. De prachtige rabarberbladen 
van Adenostyles geven een indruk van tropische weelde. Overal ritselt en ruischt 
en druppelt en druipt het water dan ook omlaag en zelfs na dagenlange droogte. 

Hoe goed is hier de weldadige werking der bosschen te zien; want op de 
in 't Schwarzwald ge
lukkig zeldzame plaatsen, 
waar zij gekapt zijn, zijn 
de kale berghellingen zon
nig en droog en geen 
beekjes s t r o o m e n er 
omlaag . Het kappen 
schijnt met veel overleg 
te geschieden. Het hout 
toch is de voornaamste 
bron van bestaan der 
bewoners; overal worden 
de lange, kaars rech te 
stammen van de hellin
gen omlaaggesleept naai
de rivierdalen, waar de 
door 't water gedreven 
zaagmolens ze tot dunne 
planken zagen . Vaak 
vindt je zoo'n zaagmolen 
ijverig aan 't werk, zon
der dat er een mensch 
in de buurt te zien is, 
om op te passen. Ondanks 
dit geregelde kappen zijn 
toch de bosschen overal 
even dicht en bedekken 
alle bergen met hun 
donker kleed. Ook de 
huizen zijn grootendeols 
van hout gebouwd, alle 
in hoofdzaak naar gelijk 
model, met van voren 

over de heele breedte een stevige galerij, overschaduwd door 't overhangende 
hooge dak, dat ook geheel met dunne houten plankjes als dakpannen belegd 
is. Er zijn vele kleine raampjes. Ik had het echter over de bosschen, en de 
planten, die daar groeien. 

Adenostyles is een plant met de bladen van groot hoefblad en de bloemen 
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van 't koninginnekruid, tusschen welke beide het dan ook in staat in 't systeem. 
Langs oevers van beekjes en riviertjes en op vochtige plaatsen in 't bosch is ze 
algemeen in 't Schwarzwald. In de eerste dagen, toen ik nog alleen de bladen 
gevonden had, hield ik die zonder bedenken voor groot hoefblad, tot ik tot mijn 
verrassing een bloeiend exemplaar vond met totaal andere bloeiwijze. Weldra 
was nu ook de ware naam opgezocht en in ' t Zuidelijk Schwarzwald vond ik 
ze bij honderden, ja duizenden, in bloei. 

Ook Mulgedium alpinum is een forsche, sappige plant, die in 't eerst den 
indruk maakt van een helderblauwe Sonchus en bij 't kneuzen ook witte melk 
geeft. De stevige, rechte stengel draagt groote, frischgroene, sierlijk liervormige 
bladen en aan den top een tros blauwe cichoreibloemen. Vaak worden ze 
manshoog. De eerste maal vond ik ze bij 't afdalen van de Hörnisgrinde naar 
Seebach in een paar ex. aan een boschbeekje staan bij een ouden watermolen, doch 
naar 't Zuiden nam hun aantal steeds toe, tot ze met honderden de hellingen 
dekten. 

Op dezelfde natte plaatsen als de beide vorige, komt ook de mooie Spiraea 
Aruncus voor, met even overneigende, wijd vertakte pluimen van witte Spiraea-
bloempjes, los en bevallig wiegend in den wind en dien bevrachtend met sterke 
geuren, niet zoo zoet als die van onze moerasspiraea. Ook deze sierlijke planten 
bedekten heele boschhellingen en stonden overal langs de beekjes. 

En de vierde niet Nederlandsche plaat, die overal tusschen de vorige voorkomt, 
is de Ranunculus aconitifolius met zijn tallooze kleine witte boterbloempjes op 
dunne, wijd vertakte stelen. In alle natte weitjes, aan elk beekje of stroompje, 
op elk vochtig boschplekje staan ze, vaak vermengd met de in Zuid-Limburg 
ook aan de Geul voorkomende adderwortel Polygonum Bistorta met zijn slanke, 
teerrose bloemtrossen. Al deze planten ontmoet men niet eens, doch eiken dag 
weer op overeenkomstige plaatsen en ik wil ze daarom niet telkens weer noemen. 

Voortdurend steeg de weg maar langzaam omhoog en ongemerkt werd 't 
uitzicht al wijder en wijder. Terwijl Arnica en Mulgedium beneden rijk bloeiden, 
stonden ze hier nog in knop. Polygonum verticillatum, een Salomonszegel met 
smalle bladen in kransen geplaatst, dat ik 's morgens in vrucht gevonden had, 
stond hier nog in bloei. Bijzonder mooi is 't fijne groen van de gracieus over
hangende en sierlijk vertakte boschpaardestaart. Het grijze Baardmos hing 
in dichte flarden overal van takken en stammen der sparren. Eindelijk houdt 
't bosch op en we komen op een veenachtige plek, waar allerlei echt Hollandsche 
moerasplanten groeien, zooals Drosera rotundifolia. Viola palustris, donkerroode 
Orchis maculata, Pedicularis, Eriophorum, bloeiende roode boschbes en veel 't 
kleine grasje Nardus stricta met tallooze helmknopjes aan dunne draadjes 
bengelend uit de spichtige aartjes. Ook stonden er enkele kleine witte orchideetjes, 
die heel weinig opvielen, Gymnadenia albida, een bergbewoner, ' t Groote hotel 
Zum Feldberg was nu weldra bereikt en van hier leiden verschillende voetpaden 
naar den Seebuck, den eersten top, die geheel onbeboscht is en bedekt met gras, 
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voornamelijk Nardus stricta en Juncus caespitosus. Hier en daar lag op een van 
de zon gekeerde helling nog een veldje vuile sneeuw, ' t water, dat in enkele 
geultjes omlaag stroomde, was ook ijskoud. Toch stonden er nog allerlei bloeiende 
planten langs, zooals dotterbloem, pinguicula, Ranunc aconitifolius (klein), Gym
nadenia alba, Cardamine amara, Comarum palustre en Stellaria uliginosa. Bovenop 
den top staat een groot Bismarckdenkmal, er woei een sterke, frissche wind en 
't uitzicht was wijd en helder. In de diepte lag de stille Feldsee door bosschen 
omgeven, als een spiegel in donkere omlijsting. Een ondiepe inzinking 
met kort gras begroeid scheidt den Seebuck nog van den hoogsten top, den 
eigenlijken Feldberg. Meerdere paden slingeren erheen. In 't gras staat veel een 
witte schermbloem, Meum athamanticum, die de weiden vaak witgroen kleurt. 
Ook de kleine sterretjes van Silene rupestris zag ik op een rotsige helling. 
Bovenop den Feldberg staat een groot hotel, men ziet er ver over de bergen en 
dalen in 't rond en over 't halve Schwarzwald tot in de Rijnvlakte, doch de 
Alpen, die op heldere najaarsdagen duidelijk zichtbaar moeten zijn, waren door 
nevelen aan het zoekend oog onttrokken, 't Liep tegen den avond en ik besprak 
dus logies. Daarna liep ik nog wat in de buurt rond, ' t was erg frischjes op die 
hoogte tegen den avond. Langs wat ijskoude waterloopjes stonden weer dezelfde 
planten, die ik zooeven reeds noemde. Algemeen waren ook Galium saxatile, 
Polygala depressa, en de oranje Potentilla aurea. Tegen donker kwamen de koeien 
thuis in de Todtnauer Viehhütte, even onder den top op de helling gelegen, 't 
Was een groote kudde, die overdag tegen de hellingen graasde en nu in een 
ruime stal werd ondergebracht door de ronddravende, zweepklappende en 
schreeuwende koeienjongens. 

De volgende dag was bestemd voor een tocht naar den tweeden hoogen top 
van 't Schwarzwald, den Belchen. De weg daalde aanvankelijk wel, maar bleef 
toch steeds op aanzienlijke hoogte loopen en bood telkens weer de heerlijkste 
uitzichten wijd in ' t rond. Meest ging 't door grasvlakten, van tijd tot tijd door 
wat sparrenbosschen, waar blauwe boschbes, Mulgedium in knop en Polygonatum 
verticillatum bloeiend stonden. 

Ook zongen er zwartkopje, tjiftjafje en andere vogels. Sijsjes vlogen kweelend 
rond. Deze vogeltjes zijn bij ons slechts wintergasten en zoeken in 't koude 
jaargetijde in groote troepen de elzen langs de slootkanten af. Hun broedgebied 
is Skandinavie, daar zijn zij thuis in de eenzame sparrebosschen tegen de bergen. 
Doch ook in den Taunus en 't Schwarzwald broeden geregeld wat paartjes in de 
hoogste bosch streken. Hun nestje zit echter zeer verborgen en is uiterst moei
lijk te vinden, zoodat 't volksgeloof zelfs zegt, dat zij er een tooversteentje in 
leggen, die 't onzichtbaar maakt. De gelukkige vinder is met dat steentje in 
staat, ook zichzelf onzichtbaar te maken. Ik echter gunde mij geen tijd, ernaar 
te zoeken en trok verder. Een andere bergbewoner is de beflijster. Door een luid 
en hard getok trok hij mijn aandacht. Hij zat vlakbij en ik kon elk veertje 
aan zijn witte bef zien, voor hij dook en door een greppel wegvloog. Onze 
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kennismaking was slechts kort, maar 't leek mij een erg wilde en ruwe gast, 
een echte bewoner dezer hooge bergstreken, waar je uren voortliep zonder een 
mensch te ontmoeten. 

Op een veenachtige plek en in een vochtig stukje bosch stonden allerlei 
moerasplanten, waaronder ook een kleine Sedum met rose bloempjes en geheel 
dicht met klierharen bekleed: Sedum villosum. Je staat wel een beetje vreemd 
te kijken, als je een Sedum half in 't water vindt groeien, terwijl ze anders op 
de droogste en zonnigste plaatsen staan. Tegen de loodrechte rotswanden, gloeiend 
in de zon, zijn bijv. Sedum acre en boloniense, album en reflexum geregeld te 
vinden, rijk met gele of witte bloempjes beladen. Ook Asplenium Trichomanes 
is daar een geregelde verschijning, doch minder algemeen is Silene rupestris met 
vele kleine witte sterrebloempjes op dunne wijd vertakte steelen. In de Raven
naschlucht en op den Feldberg groeide ook die op de kale rotsen in de bare zon. 

Toen 't bosch ten einde was, lagen weer glooiende vlakten voor mij, bezaaid 
en oranjegeel gekleurd door duizenden arnicazonnen, die hun naam montana 
welverdiend dragen, al komen ze ook in ons land wel voor. Je ziet toch dade
lijk, dat ze hier eerst op hun plaats zijn, waar ze onafzienbare velden bedekken. 
Wat lager worden ze echter geheel verdrongen door de meer heldergele Genista 
sagittalis, die nu in even groot aantal optreedt en de karakterplant wordt. Op 
de hoogvlakte om Schönwald trof ik haar 't eerst in groot aantal aan, later 
aan den weg naar den Feldberg en op vele andere plaatsen. Heele berghellingen 
zijn erdoor bezaaid met goudgele vlekken. De plant groeit n.m. in zoden, 
niet hooger dan een voet. Bladen ontbreken, doch de stengel is bladvormig 
verbreed en geeft aan de plant een eigenaardig uiterlijk. De bloemen staan in trossen. 

Hierna ging 't langen tijd langs een heerlijk beschaduwd boschpaadje, dat 
tegen een berghelling kronkelde, en eindelijk omhoog naar den Bellchen. Den top 
bereikte ik in den namiddag, 't uitzicht was 't mooiste, dat ik tot nu toe gezien 
had. Bergen, bosschen en dalen schenen kinderspeelgoed, om den voet van dezen 
reus. De atmosfeer was buitengewoon helder; duidelijk zag ik aan de eene 
zijde in de verte den Rijn door de vlakte loopen langs steden en dorpen; en aan 
de andere de hooge kartellijn der Alpen in hun volle breedte. Statig wielden een 
paar groote roofvogels tegen den blauwen hemel omhoog en bleven roerloos drijven, 
als heerschers het wijde gebied overschouwend. Roofvogels zijn niet zeldzaam in 't 
Schwarzwald. In hun koninklijke vlucht ziet de dolende wandelaar een uiterlijk 
beeld van de verheffing van zijn geest, als hij de landen der aarde aan zijn voeten 
ziet uitgelegd, en van het trotsche besef van kracht, als de koude bergwind om 
zijn slapen blaast. Hier, op den rug van den reus, voelt de kleine mensch zich 
groot, als 't winterkoninkje omhooggedragen op den rug van den adelaar. Doch 
is de mensch ook klein en aan de aarde gebonden, zijn geest is machtiger dan 
al wat zich hier machtig voordoet en kent de hoogte niet, waartoe hij stijgen 
kan. Den heelen middag bleef ik boven en zag neer op het schoone land, dat , 
aan mijn voeten lag. Een paar maal steeg de heileeuwerik op en vervulde de 
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lucht met zijn vriendelijk gejodel. Dan weer vlogen torenzwaluwen gierend aan en 
zoo dicht langs mij heen, dat ik ze met scherp geluid de lucht hoorde snijden. Maar 
in den laten namiddag daalde ik af langs een steil steenig pad, waar groene en 
bruine cicindela's bij eiken tred opvlogen. Op de bergweiden zijn tapuit en 
paapjes vaak aan te treffen in gezelschap van de fijngetinte roodbruine klauwier; 
alle nogal schuwe vogels. Lager in 't dal, liggen de Schwarzwaldhuizen met 
hun hooge, overstekende daken. Op den nok zit geregeld 't zwarte roodstaartje 
te piepen en te krassen, en langs de wegen zijn vinken algemeen en laat de 
geelgors vaak zijn melodieuze liedje hooren. In de sparrebosschen hoor je wel 
' t meest het zwartkopje, wel mooi, maar op den duur wat schril van toon. 
Laat de klanklooze triller van den fluiter zich vernemen, dan zijn er stellig 
beuken in de buurt. 

In den avond wandelde ik lang den Wenbach, waar aarbeitjes en bosch-
bessen in overvloed stonden, en ook de dauwbraam veel voorkwam, en Silene 
inflata, nutans en rupestris. Ik overnachtte te Schönau. 

Van het Wehrathal had ik veel moois gehoord en ik verkoos dat dus boven 't 
Wiesental, daar ik nog tijd genoeg had. Echter moest ik, om naar Todtmoos, aan 't 
eind van het Wehrathal te komen eerst over een hoogen bergrug klimmen langs een 
steenig en steil, zonnig pad. Eerst volgde ik vanaf Schönau het Wiesenthal nog 
een eindje. Overal langs den weg stonden kersenboomen vol groote, donkere 
kersen, waarmee ik al mijn zakken vulde. Of 't geoorloofd was weet ik niet 
zeker, doch de verleiding was te groot. Bij 't dorpje Prag echter verliet ik 't 
Wiesenthal en steeg over den bergrug naar Todtmoos in 't Wehrathal af. Ik 
schrijf dat in een paar woorden neer, doch het was waarlijk geen kleinigheid; 
want de hitte was weer onbeschrijfelijk. 

Doch al mijn zwoegen werd ruim beloond, want het Wehrathal was een der 
mooiste stukken van mijn heelen tocht. Het Ahrdal met zijn kale wijnbergen 
is kinderspel bij de romantische wildheid van dit dal, waar men uren voortloopt 
nauw ingesloten tusschen loodrechte rotswanden en ontzaglijk hooge en steile 
bergen. Ruimte voor huizen is er niet. De weg is nu eens links, dan weer rechts 
in de rotsen uitgehouwen, loopt ook een stukje door een tunnel. Wandelaars 
ontmoette ik haast niet, slechts nu en dan wat kinderen met kannetjes en 
mandjes, waarin ze boschbessen verzameld hadden. Ze hadden leuke ronde 
gezichten en blauwe oogen en zwierven zeker dag aan dag door de bosschen 
rond, zoo bruin en gezond zagen ze er uit. Hoe mooi deze kinderen ook waren, 
van de volwassen raenschen kan ik hetzelfde niet zeggen. De „Schwarzwald-
madchen, braun und schlank, im Schmuck der langen Zöpfe", zooals Freiligrath 
zingt, vond ik zeer plomp van gestalte en grof van gezicht, en in haar bonte 
Zondagsche Schwarzwaldcostuum konden ze mij al evenmin bekoren als in haar 
weeksche plunje. Langs de wegen staan overal kruisjes en beeldjes, net als bij 
ons in Zuid-Limburg. 

In een stukje sparrenbosch langs de Wehra vond ik een aantal Neottia 
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nidus avis. In 't nauwste deel van het dal stond tegen de steile rotsen Silene 
rupestris, en de kleine Circaea alpina, verder Valeriana tripteris en Stenactis 
bellidiflora, met bloemen als madeliefjes, zooals ook de achternaam aanduidt. 
Voor Wehr wordt 't dal wijder. Hier trof ik aan Sambucus ebulus en racemosa, 
dauwbraam, Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere. Genista tinctoria, Teucrium 
Scorodonium, Actaea en Salvia pratensis. 

Ik had nog een paar uren den tijd voor 't donker werd, en ging dus nog 
op weg naar Schopfheim in "t Wiesenthal, dat ik den volgenden dag tot Bazel 
af zou loopen. In de koelte van den avond was 't prettig loopen langs den effen 
weg. Achter mij blauwden in de verte de hooge bergen van het Wehrathal, en 
toen ik omzag en stil stond te kijken en mijn oogen niet af kon wenden van 
het wijkende landschap in den avondnevel, zie, daar kwamen vlug en behendig 
een paar reeen aangehuppeld door de velden, en stoeiden en renden naast elkaar 
voort, af en aan galoppeerend, nu verder af en dan weer naderend, tot vlak bij 
mij, en 't was een wonder, dat ze mij niet zagen, zooals ik daar stond, open 
en bloot midden op den weg, hoewel zonder beweging. Toen sprongen ze naast 
elkaar voort over de golvende landen, glooiing op, glooiing af, ver weg. Tegen 
donker kwam ik in 't kleine dorpje Eichen aan, waar in greppels en voegen 
van muren de unken zaten te tuten aan alle zijden: tlü, tlü, tlii klonk het in 
den stillen avond, hoog en laag. 

Den volgenden ochtend daalde ik af in 't Wiesenthal en volgde dit verder. 
In de rivier groeit veel de vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans), die 
ik op mijn tocht nog niet had aangetroffen. In de beekjes toch zijn de steenen 
wel bedekt met watermossen, waaronder 't bronmos (Fontinalis antipyretica) 
dat groote, zeer donkere pruiken vormt, maar voor hoogere waterplanten zijn 
ze te onstuimig, 't Dal werd steeds wijder, de bergen lager en de hitte 
ondragelijker. Ik zag wel, dat 't met het Schwarzwald nu uit was en nam dus 
even voor Bazel maar den trein, om nog een paar dagen te wijden aan 't 
bezichtigen van eenige steden en o.a. Straatsburg te bezoeken. 

Ik had in die tien dagen heel wat gezien, het was een mooie e n . . . . 
warme tocht geweest. Daar ik steeds naar het Zuiden de gloeiende zon tegemoet 
geloopen had, geleek ik, in Holland teruggekeerd, zeer op een papoea, en de 
kleur mijner verbrande huid wekte groote verbazing bij vrienden en kennissen. 
Nu echter lig ik behagelijk aan 't strand der Noordzee en rust uit en roep mijn 
herinneringen op, om ze neer te schrijven voor De Levende Natuur. 

Egmond aan Zee. H. C. DELSMAN JR. 


