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PLANTEN-MAATSCHAPPIJEN, 
(Vervolg van hk. 440). 

'ET spreekt van zelf, dat ik 's morgens al in de vroegte op het pad 
was, om eens te kijken, waar wij eigenlijk beland waren; de jongelui 
sliepen natuurlijk nog; wij oudjes hebben zooveel slaap niet noodig. 

Onze planten van de eerste avondwandeling hadden zich goed 
gehouden in de karaf. Die werden nog wat frisch bewaard, ze 

drogen ; konden we altijd nog doen. Alleen de steenen werden opgeborgen, daar 
wij bij ervaring wisten, hoe sommige kamermeisjes over petrografische collecties 
denken; ik heb mijn geologische schatten, een'ammoniet incluis, al eens opnieuw 
moeten opdelven uit een zeer recente laag van haringkoppen, koolstronken en 
aardappelschillen. 

De eerste morgen was prachtig; ik herinner mij niet, ooit ergens in een 
hotel zoo'n ruim vergezicht gehad te hebben als in de drie hotels die ons in 
het Kyifhiluser gebergte hebben gehuisvest; ook in Zwitserland niet. Het eerste 
logies, bij Frankenhausen, was niet het hoogste; we keken nauwelijks over den 
hoogsten toren van de stad heen; maar zoowel voor als achter, naar rechts en 
links week het bosch minstens een half uur ver weg; en geen hooge berg benam 
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het uitzicht; zoodat het een horizon was, waarin eenige dorpen op twee uur 
afstand nog even als rossige vlekjes in het fletse groen van de nevelige bouw
landen te onderscheiden waren. 

Nog in een ander opzicht was ons logies voor floristen gunstig gelegen; 
we konden, zonder door de andere gasten gezien te worden, achter het huis 
langs een trapje tegen den berg opkomen; en zoo stapten we uit en kwamen 
we binnen (niet altijd salonfahig en beladen met allerlei materiaal), zonder dat we 
spottende blikken te verdragen hadden en niet op spottende vragen hadden te 
antwoorden; wat nog al eens voorkwam, als wij een enkelen keer den weg 

voor-om namen, in de 
meening, dat de families 
in de eetzaal of elders 
waren. 

Het paadje tegen de 
helling achter ons hotel 
liep op tusschen steenig 
bouwland, dat al geoogst 
was; het onkruid, voor 
zoover het niet mee ge
maaid was, of van top 
en bloemen beroofd, viel 
dadelijk mee; in de grep
pels en langs het prikkel
draad waren verscheidene 
Ridderspoor-planten aan 
den sikkel ontsnapt, 
Marjolein en Betonica, 
Verbena, Smalbladige 
Hennepnetel, Borstel-
krans en Rondbladige 
Bupleurum; ze deden alle
maal aan Zuid-Limburg 

denken. Twee planten evenwel brachten een nieuw element in ons denken; 
een vuurroode bloem riep ons al van verre toe, eens gauw naar haar te komen 
kijken. Ik had de plant eerder gezien, maar waar? Niet in het wild, dat was 
zeker; dat fijne blad als wortelloof, de schitterend vlamroode kroon in boterbloem 
vorml Welzeker, op de bloemmarkt in Zwolle, daar had je ze vroeger veel. 
Kooltje-vuur was het. Maar de tweede had ik stellig nooit gezien; bruine bloemen zijn 
er überhaupt niet veel en de nieuweling was bepaald bruin, nog verder van 
paars en purper af dan Comarum, de Waterbezie meer naar den Hondstong-tint. 

Ik had geen flora bij me, omdat het maar een voor-ontbijt-wandeling was 
die ik deed, een anticipatie op de morgen-excursie; maar de familie was er wel 

Folo J, UEIMANS. 

Tusschen het bouwlaml door naar rten zonneheuvel, die uit de Aue oprijst. 
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uit te halen. Afgezien van de kleur leek de bloem wel wat op Ossetong, onze 
Anchusa van de duinen; het was dus een ruwbladige, al waren de bladeren 
vergeet-me-nietjes-achtig en zoo zacht als satijn. Gek, dat je bij zoo'n geval 
een naam te binnen schiet, die je, met je weten, nooit eerder hebt gezien of 
gehoord; Nonnea pulla, zei ik bij me zelf, die moet het wezen! En die was het. 
Een mooie vondst. Het kan 
zijn, dat ik vroeger bij het 
botaniseeren in de Zuid-Harz 
naar de plant heb uitgekeken 
omdat hij waarschijnlijk in 
mijn Harz-flora stond; maar 
gevonden had ik hem nooit 
en haar bestaan vermoedde 
ik zelfs niet meer. 

Nonnea is een heel 
bijzondere plant, die in 
Duitsche Flora's met O. P. 
(Ostliche Pflanze) wordt 
aangeduid. Het is er ook 
een uit het Zuid-Oosten die 
naar Midden-Europa is ge
komen, en zijn westelijkste 
verbreidingsgrens vindt op 
de zonnige heuvels van het 
Wezergebergte. Rondom den 
Harz, zoover als de Zech-
steenzoom reikt, komt de 
plant, hoewel zeldzaam, bijna 
altijd op akkers voor, die 
met een laagje kalkhoudende 
loss bedekt zijn; of anders 
direct op kalk. In dit opzicht 
gedraagt de plant zich als 
de naaste familieleden: de 
Ossetong en de Hondstong 
onzer duinen; deze willen, 
schijnt het, ook alleen op kalkgrond voort; van den zomer vond ik ze beide op 
dolomietbergen in den Eifel. Bij ons in Bergen en Schoorl, waar het duinzand 
merkwaardig kalkarm is, zijn ze weer niet te vinden. 

Wat een groot mensch toch kinderlijk blij kan wezen met de vondst van 
zoo'n nietig plantje; vooral wanneer je alleen bent en je geen last hebt van 
valsche schaamte, merk je dat eerst goed. Het was niet om het bezit van die 

Wilde Esparcette. De stamplaot van do kweeksoort. 
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Nonnea, ik heb er niets anders van meegenomen dan een bloeitopje om het 
onder het ontbijt na te teekenen en het dan een poos in een notitieboekje te leggen; 
het is, denk ik, het genoegen van weer een nieuwe kennis onder de flora te 
hebben, een kennis bovendien met een geschiedenis en met familieleden in ons 
eigen land, die blijkbaar dezelfde heuvel- en kalkminnende neigingen vertoonen. 

Ook kwam daarbij de voldoening van alweer 
een typische vertegenwoordiger te hebben 
van de plan ten-maatschappij, waarvoor wij 
naar Noord-Oost-Thüringen waren getrokken. 

Evenals in alle streken, waar kalk in den 
grond zit, of waar de akkers sterk gemergeld 
worden, groeiden hier ook enkele Esparcette-
planten; de mooie rood met witte bloem-
trossen en de curieus getande peultjes onder
aan den zelfden tros, lieten geen twijfel over 
of het was Esparcette, de Onobryclus sativa, 
die bij ons in de buurt van Nijmegen en 
veel in Limburg verbouwd wordt; en die 
ook wel verwilderd voorkomt, maar steeds 
op kalkhoudenden grond. 

Toch twijfelde ik, toen ik de plant in de 
hand nam; de bloeitros was bijzonder lang, 
de bloemen groot en de purperen streepjes 

op de rose vlag waren 
merkwaardig duide
lijk; de bladeren 
daarentegen schenen 
mij veel te smal en 
te klein toe voor een 
gewone Esparcette; 
alle vier of vijf plan
ten langs mijn pad 
hadden precies den
zelfden schralen 
habitus wat het 

groen betreft, denzelfden rijkdom wat de bloei aangaat. 
Het kon een andere soort zijn, daarom nam ik er een mee en ging 

meteen terug, om te kijken, of het ontbijt al haast klaar stond; de morgen
wandeling deed mij goed; zoo ongemerkt, op een kilometer was ik een vijftig 
meter gestegen; het afdalen ging met eenparige versnelling. Onder het hollen 
schoot een Scabiosa voorbij, die evenals de Esparcette, gewone, wel iets grootere 
donkergekleurde bloemen droeg, maar veel ijler bladeren had. Ik dacht aan den 

, _ S Co/fe-urS «. 

De bloem iets lljner van houw en rondei' van kleur dan unie gewone Scabiosa. 
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invloed van de standplaats. Zonnige helling natuurlijk; gevaar voor te sterke 
verdamping; dus: reductie van het biadmoes; klaar was het. Voor alle 
zekerheid nam ik hem toch maar en-passant mee; ook de Kattendoorn van den 
vorigen avond stond hier boven in menigte. Verder naar huis toe, tegen de 
berghelling, stonden overal kleine, pas gepoote dennetjes, zooals ik dacht; maar 
toen ik er dicht bij kwam, bleek het heelemaal geen plantage te zijn, maar 
duizenden planten van de cypressen-wolfsmelk. Ik hield mijn vaartje in, om 
deze bij ons nog al zeldzame Euphorbia even weer van nabij te bekijken; ook 
om te zien, of de merkwaardige abnormaliteit met de groote, ronde bladeren 
inplaats van met lange, smalle; en met een langen spichtigen groei, inplaats van 
de gedrongen vorm, er ook bij was. En hij was er in verscheidene exemplaren; 
de meeste droegen duidelijk de sporen van den parasitieschen zwam die den 
zoo sterk afwijkenden vorm veroorzaakt, de zwam: puccinea. ^ 

Ik ging er op mijn hurken bij zitten; daardoor vielen ^n « ^ 
mij een paar groote rupsen van de wolfsmelk-pijlstaart in "mi/i Sr 
het oog; zoo dicht bij huis, dat was een natuurlijke kweekerij ; Vulfra 
die zou ik in het oog houden. ^ 7ir 

Bij het opstaan vloog een groote vogel vlak voor mij v i v i fat*. 
langs; hij kwam uit den boomgaard van het hotel; schuw TOTIVIT' 

was hij blijkbaar niet, daar hij op tien pas afstand naar mij ÜMA 
ging zitten kijken; het was een appelvink, ook al een die f i \ / l 
ik in de natuur nog maar zelden had gezien. Misschien M | / / | 
eens in Limburg en eens in Bentheim. Nu de morgenzon ./)o«?ze« WJ 
zijn veeren bescheen, leek hij mij ondanks zijn groeten bek f**W«. Any 
een pracht van een vogel top; maar het kan aan mijn eigen vl/j 
zonnige stemming gelegen hebben. ÓJ* / ^ / 

Ik zocht mijn Esparcette en mijn Scabiosa die ik even ' ^ €// 
uit de hand had gelegd en natuurlijk kwijt was, weer op; "Af 
ook mijn Nonnea en Adonis waren nog niet verlept; voor 
de vaas op mijn kamer sneed ik er nog een mooie hangtak van de boksdoorn 
bij; vlak bij de muur van het hotel stond een reusachtig exemplaar, haast 
een boom, met honderden lila bloemen en groote vingerlange vuurroode vruchten. 

Aan een van de tafeltjes van het hotel zat een heer met een stapeltje 
cahiers en een glas bier voor zich. Met een soort van leedvermaak zag ik dat 
hij bezig was aan 't corrigeeren van opstellen; over aardrijkskunde of zoo iets, 
tenminste er waren kaartjes bij geteekend. Wel lichtte mijn ambtbroeder 
behaaglijk het bierschuim van zijn snor, maar ik zag toch wel aan enkele mij 
zeer goed bekende bijzonderheden, dat ook hij het corrigeeren al niet voor zijn 
plezier deed. 

Ik wilde hem niet storen, maar hij zelf sprak mij aan. Wij stelden ons 
aan elkander voor: Lehrer, collegen; de cahiers waren al vergeten. Hij vroeg 
mij of ik al aan het botaniseeren was geweest. Hij kende de planten blijkbaar 
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heel goed, al was hij geograaf, en noemde ze bij den latijnschen naam Nonnea, 
Adonis, Onobrychis. 

,/Merkwürdig! Haben sie denn diese auch in Holland, wohl in den Dünen?* 
^Nein, nur verbaut7'. O, zei hij, dat is deze niet; ik ken niet alle planten van 
Frankenhausen, maar deze /J eden falls*, dit is //Unsre Stolz"; het is de stamvader 
van de gekweekte esparcette; deze met het smalle blad en de groote bloemen 
is Onobrychis viciaefolia, niet sativa. 

Ziezoo, dat begon goed, den eersten avond al een Pontische steppenplant en van 
morgen langs een akkerpad een mooie bekende en twee voor mij geheelnieuwe planten. 

Want, door de Espercette op het idee gebracht, ging ik boven gekomen, ook 
de Scabiosa eens determineeren. En jawel, ook dat was een heel andere, alweer een 
nieuwe plant voor mij; het bleek de Scabiosa suavaeolens, de zoetgeurende 
Scabiosa te zijn; een plant die typisch is voor de zonnige heuvels en ook al 
een reliek uit den steppentijd. Met mijn opinie over de reductie van het bladmoes 
tegen te sterke verdamping, met een biologische verklaring voor een pas opgemerkt 
verschijnsel, was ik dus al weer eens te voorbarig geweest, wat een bioloog 
wel eens meer gebeurt. {Wordt vervolgd). E. HEIMANS. 

EEN WINTERWANDELING. 
ONDAG 12 Jan. 't Heeft flink gevroren, maar vannacht is er heel 
wat sneeuw gevallen, 'k Ga den Loosduinschen weg uit en sla een 
zijweggetje in naar een boerderij. 'kBen hier geen onbekende meer 
en men laat me ongehinderd passeerer). 'k Loop over het erf, achter 
den hooiberg langs, die thans een heerlijke schuilplaats is voor 

honderden musschen. De sneeuw is tot duinen opgejaagd, de slooten liggen 
dicht, voor de vogels het ellendigste wat je bedenken kunt. Gevolg: geen eten 
en geen drinken. Maar bij een boerderij is altijd nog wel iets te vinden, zoodat 
ik daar met reden veel vogels verwacht, 't Valt me niet mee. 'k Ga iets verder 
het land in. Aan de overkant van de sloot is een duiker, waar ongetwijfeld de 
sloot nog open ligt. By zulke plaatsen treft men geregeld de meest bekende 
wintergasten aan. Voorzichtig kom ik dichter bij, maar toch nog niet voorzichtig 
genoeg. Want bij mijne nadering gaan er een paar kraaien op de vlucht, een 
zwarte lijster volgt het voorbeeld, een roodborst en een winterkoning sluipen 
onder het overhangende besneeuwde gras. Een troepje ringmusschen scharrelen 
op een akkertje, waar kool gestaan heeft, in de sneeuw rond. Ze zakken er tot 
de borst in. 't Zijn de eenige vogels, die niet voor me op de vlucht gaan. 'k Denk 
als ik die diertjes zie, altijd aan gewone huismusschen van beschaafde familie-
Hunne manieren zijn iets deftiger, hun geluid wat voornamer. Ze doen meer 
denken aan vinken, keepen en kneuen. Ze vliegen ook wat eleganter en roepen 
elkaar onder 't vliegen voortdurend aan. W. J. DIJK. {Wordt vervolgd.) 


