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BOTANISEEREN IN DEN VREEMDE. 

NZE zomervacantie valt in een tijd dat er voor den plantenvriend, 
buiten in bosch en wei, lang niet zooveel te genieten valt als een 
goede maand te voren; dan immers bloeien de meeste zomerplanten 
en eerst een maand later rijpen de vruchten en komen de padden
stoelen opzetten. Van half Juli tot half Augustus, dat is bijna 

dood-getij voor den florist en ook voor den vogelvriend. Zeker, er is voor een 
kenner nog gelegenheid genoeg, om te studeeren en te waardeeren, maar wie 
er volop in wil zitten, tot over de ooren in natuurweelde, die moet met Pinksteren, 
dat is gewoonlijk einde Mei of begin Juni, niet waar, in een overstelpend rijke 
bloemenstreek gaan dwalen. Een van de mooiste voor ons doel is de Midden-Eifel. 
Dat is geen achterstellen bij het buitenland van ons vaderland, dat omstreeks 
Pinksteren overal schitterend mooi is. Integendeel, door persoonlijke kennis
making met het vaak zoo geroemde buitenland leert men het natuurschoon van 
zijn eigen land waardeeren. En wie op jaren komt en zijn eigen omgeving en 
het vaderland al zoo'n beetje kent, die moet toch ook eens in heuvelland gaan 
studeeren; liefst in een streek, waar bovendien wat variatie in de oppervlakkige 
grondsoorten bestaat eo daardoor ook afwisseling in de flora. Als die streek 
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geen ver afgelegen bergland is en geen totaal ander klimaat heeft, vindt ge er 
al vast onze gewone planten, maar bovendien nog, en in groeten getale bijeen, 
het ongewone en meestal vergeefs gezochte van onze eigen flora. Dat is 
leerzaam en genotvol tevens. 

Wel is de Pinkstervacantie voor de meeste menschen heel kort — veel te 
kort, naar mijn meening, in vergelijking met de lange zomervacantie; ik zelf 
heb dan maar vier vrije dagen; maar dat zijn dan ook bijna de langste van 
het jaar. Van 's morgens half zes tot 's avonds half negen, dat is volle vijftien 
uur, en daarin kun je heel wat afdoen. Vooral, als je je middageten in den 

Gezicht op Gerolsiein van bet Zuid-Oosten. 

rugzak meeneemt, zoodat je alleen voor het warme avondmaal in het hotel 
behoeft te zijn. Zoo verliest men bijna geen tijd en kan iemand, die goed 
opschiet een heel eind ver komen; in elk geval zal men veel meer doen, dan 
wanneer men eiken dag om twaalf of één uur moet gaan middagmalen. 

Ook de treinreis kan er nog best af; wie 's morgens vroeg uit ons land 
vertrekt, om het even of het uit Groningen, Middelburg of Amsterdam is, kan 
's middags om drie uur nog in het hartje van den Eifel zijn. 

Wij kozen dezen keer Gerolstein. De sneltrein van Keulen naar Trier stopt 
er, en wij waren er al eens in een zomervacantie geweest, zoodat er met terrein-
verkennen geen tijd verloren behoefde te gaan. 
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Afgezien nog het van mooier en rijker natuurleven dat de Pinksterdagen bieden, 
meende ik ook, dat wij 
hebben dan in de ge
bruikelijke reismaanden ; 
ik bestelde dan ook geen 
logies vooruit; er zijn 
hotels genoeg in Gerol
stein. Maar dat viel 
tegen. Het waserstop-
vol van gasten en het 
had weinig gescheeld 
of wij hadden met ons 
beiden het stadje weer 
uit moeten wandelen, 
om ergens in een dorp 
in de buurt een onder
dak te gaan zoeken; 
want in hotel na hotel 
heette het: //Leider kein 
Platz* of,/Alles besetzt; 
fragen Sie nur dort 
unten oder da oben 1" 

het er, evenals in ons Limburg, veel stiller zouden 

Blauwe Seslerio, Gevlekte Doovenetel en Helmbloem in bloei. 

Overjarig Bingelkruid. Vrouwelijk exemplaar in bloei. 

Iri een derderangs logement vonden wij ten slotte nog 
een vrije kamer; aarzelend namen 
wij onzen intrek; maar wij wisten 
ook niet, hoe het in de omliggende 
dorpen Lissingen of Pelm of Gees 
zouden zijn, of liever we wisten het 
wel. In ons logement bleek het echter 
lang niet kwaad wonen; het was er 
zindelijk en we waren er heel wat 
vrijer in ons doen en laten dan 
gewoonlijk in een groot hotel het 
geval is; avondmalen konden wij en 
ook ontbijten, zoo vroeg of zoo laat 
als wij wilden. 

Natuurlijk profiteerden wij dien 
eersten dag nog zooveel mogelijk van 
de uren tusschen aankomst en donker; 
en tegen vieren waren wij, ondanks 
het gescharrel om logies, al aan de 
wandeling. 

Ik zal de voornaamste van 
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onze tochten in deze drie dagen een beetje uitvoerig vertellen, mogelijk komen 
enkele van de lezers er toe, er van den zomer of in het volgend voorjaar eens 
heen te gaan; die hebben dan alvast een aanwijzing van wat er te zien en te 
vinden is. 

Het stadje Gerolstein zelf, met zijn naam die aan luchtige muziek en 
mineraalwater doen denken, is van verre en van bepaalde punten gezien, zeer 
schilderachtig gelegen. Wie met den trein aankomt, ziet daar zoo dadelijk niet 
veel van; de hoofdstraat is alles behalve schoon, in welke beteekenis men dit 

woord ook neemt. Eerst als men 
de stad uit is, en er onder tegen 
aan of boven op kijkt, komt 
het schilderachtige goed uit. 

De woningen liggen tegen 
den Zuid-helling van het nauwe 
Kyll-dal, een riviertje van niets, 
met geweldige kronkelingen en 
weinig water, maar met heel 
veel steenen en waterplanten. 

Boven de huizen uit, die 
tegen de steile helling opklimmen, 
reikt het spitse kerktorentje en 
dat wordt weer ver overkoken 
door de ruïne van het slot, dat 
natuurlijk sedert den Franschen 
tijd in puin ligt. 

Wij slaan nu vlak bij het 
hotel Heek een steenig, vochtig 
en glibberig zigzag paadje in, 
en klauteren langzaam naar 
boven. 

Als wij het moestuintje 
van het hotel, dat gelijk de 
hangende tuinen van Semiramis 
op gemetselde muren is aan

gelegd, voorbij zijn gestegen, loopen wij al dadelijk tegen een mooie flora op. 
Een paar zwarte roodstaartjes, een koolmees en een geelgors maken zich bij 
onze nadering uit de voeten. Wat zij er deden op de verbrokkelde steenen zal 
wel hetzelfde zijn als wat de muurhagedis er uitvoerde, die ons tot één pas liet 
naderen en toen met een sprong van belang een stellen muur van lossen steen 
bereikte. De loodrechte steenwand, op dat oogenblik door de namiddagzon 
beschenen, scheen een soort kacheltje voor allerlei vliegen, muggen, wespen 
en bijen; de arme dieren hadden in de laatste dagen voor Pinksteren niet te 

Overjarig Bingelkruid. Mannelijk exemplaar in bloei, 
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en de vogeltjes kwamen er 
veel zon gezien en genoten; en nu ze even wilden profiteeren, doken meteen 
ook de hagedissen uit de spleten te voorschijn, 
krachtvoer halen voor hun pasgeboren kleintjes. 

De lichtgrijze, hier en daar aan de schaduwzijde 
zwart en rood gevlekte rotsbrokken, die wij nu passeeren, 
zitten vol scheuren en barsten; uit elk spleetje dat daar
door ontstaan is, kijkt een groen dotje varens of een 
kleurig bloemplantje om een hoek, en rekt en buigt zich 
naar de zonzijde. De varens zijn hier onze oude bekenden: 
de muurvarens, bovendien de blaasvaren en de steen-
breek, en als belooning voor het omhoog klauteren langs 
een onbegaanbaar zijpad, kregen wij nog het gezicht op 
een Zwartsteeltje en een nietig pas beginnend Hertstong-

varentje; met een onver-

Zand-Scheef kelk (Arabis arenosu). 
Lila bloemen. 

iinijdelijke Wijfjesvaren 
waren dat toch al zes 
soorten, op een wandeling 
van vijftig pas. 

Overal tusschen de 
varens groeiden kruis-
bessen, en kruisbloemen 
die men op het eerste 
gezicht voor Pinkster-
bloemen zou houden; 
de wortelrozetten even
wel, en bij nader bekijken 
ook de bloemen en stengel
bladeren vertelden, dat 
wij met een Scheefkelk, 
een Arabis, te doen hadden, nl. met Arabis 
arenosa, de Zandscheefkelk, die bij ons heel 
zeldzaam is. Hier kleurt hij al de grauwe 
steenen lila. 

• Ook de Ruige scheef kelk, de Arabis hirsuta, 
staat er tusschen, en wel de vorm Gerardi, die 
ook bij ons in de duinen en in Limburg is aan
getroffen. Het geel dat met het lila prachtig 
harmonieert wordt geleverd door de bosjes van 
de voorjaars-ganzerik; die groeit tusschen de 
steenen op de manier van de Alpenplanten 

boven de sneeuwgrens; dichte dotten als kussens, zoo geheel bezet met bloem, 
dat er haast geen blad tusschen kan. Het zijn allemaal kalkplanten, die wij 

Ruige Scheetkelk (Arabis hirsuta). 
Witte bloemen. 
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hier zien en daardoor vinden wij zooveel oude bekenden uit de Hollandsche 
duinen. Meer naar boven in de vrije lucht bloeien de Meidoorns en heelemaal 
in de volle heete zon op het zuiden groeien blauwgrijze grasjes, Sesleria coerulea, 
gevlekte Doovenetel, enkele al gelende blaadjes en nog een laatste bloem van 
Corydalis solida, de Helmbloem van onze duinbosschen en de buitenplaatsen langs 
de Vecht. Ook dat zijn planten, die graag veel zon en meteen wat kalk in den 
bodem hebben. 

Aan de Noordzij van de ruïne tusschen de afgestorte en verbrokkelde 
steenen groeit ook een echte Limburger, het overblijvende Bingelkruid; hoe 
groot de invloed van de standplaats is op den bloeitijd, blijkt wel: uit de 
omstandigheid, dat hier in de koelte en boven in den vollen wind dit Bingel
kruid nog bloeit, terwijl het onder op het zonnig paadje al vrucht heeft; ook 
een enkele anemoon heeft nog bloem ofschoon reeds half verdroogd en verbleekt; 

dit is toch minstens een maand, nadat 
bij ons de bloei is afgeloopen. 

Wij komen bij de ruïne uit en 
hebben nu een vrij uitzicht over het 
Kylldal met zijn steile oevers. 

De stad ligt aan uw voeten en 
aan de overzij lokken weer andere 
ruïnen tot van-nabij-bekijken: de 
Auberg en de Munterley, zooals uw 
kaartje ze noemt. Op het schetsje en 
de foto zijn ze ook duidelijk te zien, 
trouwens haast op elke foto van 
Gerolstein, want die twee, Auberg 
en Munterley, zijn de trots en de 

vrucht van Bingelkruid. roem van Gerolstein; zonder die twee 

is Gerolstein niet denkbaar en elke 
voorstelling van de plaats blijft onvolledig zoolang Auberg en Munterley er aan 
ontbreken; het zijn de Eiger en Jungfrau van Gerolstein. 

En toch, hoe ruïne-achtig ze van verre en ook van nabij er uitzien, geen 
van beide is een ruïne, al houdt bijna iedereen, die er langs spoort, ze er stellig 
voor. Geen van beide heeft ooit deel uitgemaakt van een bouwwerk. Het is 
heelemaal geen werk van menschenhanden; alleen de natuur is hier aan het 
mo lelleeren geweest. Haar materiaal was in dit geval van bijzonderen oorsprong, 
het was een fossiel koraalrif, dat eens als poreuse kalken muren meters diep 
onder de oppervlakte van de zee door millioenen koraaldiertjes gemeenschappelijk 
werd opgebouwd. Het daalde en rees met den zeebodem. Terwijl het eindelijk 
droog liep en steeds hooger werd opgeheven door een golvende beweging in 
de aardkorst, begonnen regen en wind, vorst en zonnehitte hun slooperswerk; 
eeuwen en eeuwen hielden ze vol, begonnen met barsten en breuken te maken, 
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gingen dan aan het wegspoelen en afblazen van het losgewroete puin en het 
losgevroren stof. Maar de specie die de erosie, die. ware tand des tijds, hier ter 
afknaging kreeg 
is zelf ook een 
bijzonder harde. 

Want al in 
de zee werd de 
kalk van de koraal-
pijpen scheikun
dig veranderd, en 
later grootendeels 
door magnesium 
vervangen; er 
ontstond een rots
soort die dolomiet 
genoemd werd ter 
eere van den Fran
schen geoloog: 
Dolomieu. 

Deze dolomie
ten met hun gril
lige, ruïne-achtige 
verweerings vor

men zijn het, die 
wij daar aan de 
OVerZljde Van het Kijkje op Gerolstein uit het,.Zuiden. 
dal tegen de lucht 
zien afsteken; en dolomiet is ook de rots, waarop deze echte ruïne rust en 
waarop wij hier staan en waartegen wij zooeven langs het steile paadje met die 
mooie zeldzame varens, de zand-scheefkelk hebben zier. groeien. Dat dolomiet 
toch kalk is, al is het dan ook geen koolzure kalk, zooals in ons eigen 
krijtland, dat bewijzen, behalve de al opgesomde planten, ook de Wijngaardslak 
en een langwerpig Torenslakje, die hier in menigte in de vochtige steenspleten 
rondkruipen. 

E. HEIMANS. 

Verstandige Musch. — Iets zeer eigenaardigs m. i. zag ik een dezer dagen. Een musch 
was nl. met zijn kop vastgeraakt in eenige draden en touwtjes, die van een boomtak hingen. 
Een andere musch zag den gehangene, en wel een kwartier lang bleef hij rukken en pikken, 
totdat de musch geheel on al bevrijd was. 

Amsterdam. G. BADE. 


