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EEN UITSTAPJE IN HET SPESSARTGEBERGTE, 
(Vervolg en slot van bh. 350J. 

&ySlu"Y^I>N dan de varens. Welk een verscheidenheid van vormen. Niet 
^ y l f f i j A altijd in soorten, want ik heb, in 't groot den weelderigen planten-
i P B Wdïi/ £ roei overziende, or maar betrekkelijk weinig soorten gevonden; 

WmC doch de indruk is eenig welke die groepen Aspidiums, Aspleniuras, 
-5*^*511^ Pteris aquilina enz. langs beek of boschhelling maken, of, den ondergrond 

der bosschen vormend, de stam
men van reuzeneiken beter doen 
uitkomen. 

Loopt men langs de steile 
kanten der bosch wegen, dan 
wordt uw oog getroffen door het 
zachte groene loof van de teere 
bladeren van Aspidium phego-
pteris en Aspidium robertianum; 
de broze bladstelen kunnen niet 
veel verdragen, zij breken ge
makkelijk. Komt u aan een open 
plaats, of langs een zonnig deel 
van den weg, en laat uw oog 
waren over de weelderig begroeide 
helling, over het gewirwar van 
allerlei lage planten, dan wordt 
uw oog getroffen door helroode 
puntjes op groene tapijt. Het zijn 
de schitterende bloempjes van 
Dianthus deltoïdes. De ranke fijne 
stengeltjes met kleine lijnvor
mige blaadjes, zijn verborgen 
tusschen het gewemel van al 
dat p l an tengedoe ; m a a r om de Pmus strobus ty Hotei Hochspessan te uchtenau. 

aandacht tot zich te trekken, 
hief zij zich tusschen hare buren op, om haar prachtigen tooi te doen zien, die 
zij toch niet voor niets heeft. 

Hier en daar steekt ook een Campanula persicifolia fier het hoofd op en beginnen 
de verschillende soorten van Hypericum te bloeien en kleur te geven aan de 
boschkanten. 

Op kaal gehakte boschplekken vond ik prachtexemplaren van bloeiende 
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Atropa Bella-donna en natuurlijk ook de Digitalis en op andere plaatsen de 
echte Lysimachia nemorum. Wat mij eens in 't Leuvenumsche bosch als deze 

Phyteuma spicatum. 
Teekening van G. H. SPRINOKU. 

plant werd aangewezen, bleek mij later een slecht uitgegroeide Lysimachia 
nummularia te zijn, want in den Haarlemschen schooltuin overgebracht, waar 
zij goed groeide, ontpopte zij zich als 't gewone Penningkruid. 
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Vriendelijk en lieftallig is de aanblik door het kronkelend dal met zijn 
weelderige hooilanden, waar het tijdens mijn verblijf druk was van mannen, 
vrouwen en kinderen, om het gras te maaien, 't hooi in te halen. En alles 
te zamen vormt zulk 'n groot contrast met den ernst, die er spreekt uit die 
omringende wouden van breede, ronde eiken- en beukenkruinen, of de spits van 
toppen van de altijd groene sparren. Waar de oogst binnen is, wordt het dal 
verlaten, het menschelijk gewoel en 't geloei van 't vee, dat de zwaar beladen 
wagens naar de uren ver 
verwijderde dorpen moet trek
ken, is verstomd; alles is stil 
en eenzaam; alleen het gezang 
van de vlietende beek wordt 
gehoord. Af en toe mag een 
vogel met zijn roepstem de 
stilte breken, het verhoogt 
den indruk. Alles ademt rust. 
Niets doet er dan denken aan 
eenigen menschelijken arbeid. 

Toch. Een goed beschou
wer ziet tusschen de donkere 
koppen van de dicht begroeide 
bergen hier of daar een licht 
grijs wolkje wegdrijven. Daar 
is de mensch aan 't werk. 
Waar de wolkjes opstijgen, is 
de kolenbrander bezig, het afval 
of onbruikbaar hout tot houts
kool te bereiden. Daar heeft 
hij zijn tijdelijke woning opge
richt : de uit stokken en lappen 
saamgestelde hut. Gaat men 
er op af, dan hoort men het 
geluid van bijlslagen. De hout
hakkers verrichten daar hun Koienmeiier in opbouw. 
werk. Van de boomen, in den 
winter geveld en nog niet afgevoerd, worden ter plaatse van de beuken dwars
liggers der sporen gemaakt, of van 't langdradige eikenhout, plankjes gekloofd 
voor duigen van wijnvaten. 

Maar nauwelijks is men achter den rug van de naastbijzijnde berg verdwenen, 
of ook dit geluid is weg en er heerscht weer een diepe stilte om u heen. Zijt 
ge stil en op uw hoede, geen sterk geluid te maken, loopend op de broze, 
doode takken, dan is de kans zeer groot, een hert of ree op te jagen. Overigens 
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zijt ge met u zelf alleen en uren kan men voortgaan, zonder dat uw aandacht 
van de prachtige en indrukwekkende natuur wordt afgeleid. 

Zoo beschouw ik van mijn standpunt de levende natuur; de al te kleine 
onderdeelen laat ik aan anderen over. Mij leert de natuur op deze wijze 
veel meer, dan bij het zoeken naar plantjes, die in kleinigheden van andere 
familieleden afwijken. De kleinigheden hebben zeer zeker ook haar invloed, maar 
zij hebben voor ons, gewoon menschenkind, dikwijls zoo weinig nuttig effect. 
't Is waar, in de natuur werkt het microskopisch kleine met even, misschien zelfs 
grooter kracht, als het ruwe groote en is het geringste, het nietigste plantje, 
van evenveel waarde als de trotsche eeuwenoude eik, maar als ik mij te midden 

Kon kolenmeiler in actie. 

van de natuur begeef, om uit te rusten van 't druk gewoel van 't mensche
lijk samenwonen, dan vind ik meer rust in 't aanschouwen van 't groote geheel, 
raak ik meer onder den indruk van dit schoone der schepping, dan te gaan 
zitten snuffelen, om in dat ondoorwerkbare boek der natuur het waarom en het 
daarom te weten te komen en toch voor onoplosbare raadselen te blijven staan. 

De botanist-snuffelaar zit geknield in verrukking over een nieuwe afwijking 
die hij in een plant ontdekt heeft of de snuffelende bespieder der insectenwereld 
zit geduldig uren lang te wachten of een graafwesp met zijn prooi thuis komt, 
evenals de kat geduldig voor een muizengat kan blijven zitten. Zulk een kan 
geen aandacht hebben voor het groote om hem heen, hij moet al zijn aandacht 
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wijden aan zijn voorwerp van studie dat hem anders zou ontsnappen, maar hij, 
die de natuur in 't groote liefheeft, ziet om zich heen en ziet met eerbied op tot 
die woudreuzen. Hij let op de kleuren, die getooverd worden op de omgeving bij 
elke verandering van zonnestand, of hij bewondert de verandering der tinten, 
die de wolkenschaduwen teweeg brengen op de bergen of in het dal, hij let op 
de contrasten, die de verschillende boomen met elkander maken. Hij heeft voor 
alles oog. Zelfs regendagen kunnen dan hun schoone zijde hebben, als men 
buiten weet te genieten. Al wat om ons is, behoort tot de Levende Natuui. 
Niet alleen het zeldzame is belangrijk maar ook het gewone, het algemeene. 
Buiten is alles belangrijk. 

L E O N A R D A . S P R I N G E R . 

Over dit slot zou ik verscheidene uren met mijn vriend Leonard vroolijk kunnen twisten. 
JAG. P . T H . 

EEN VOORJAARSWANDELING OVER DE HEIDE 
EN EEN VOSSENHISTORIE. . 

ANNEER men zijn geheele leven in het centrum van Nederland gewoond 
heeft, in gecultiveerde, druk bevolkte streken, waar wei- en vruchtbaar 
bouwland of boomgaard elkander afwisselen, dan kan men zich ternauwer
nood voorstellen, dat er binnen de grenzen van ons klein landje ook nog 
terreinen te vinden zijn, die uren in den omtrek uitblinken door barre een
zaamheid. Weliswaar worden zulke oorjjen met het jaar schaarschor, dank 

zij vooral instellingen zooals de Nederlandsche Heide Mij. e. a., die er voortdurend op uit 
zijn, om zelfs van den meest onhandelharen grond nog iets prodnctiefs te maken, zoodat 
binnen een niet al te onafzlenbaren tijd die soverstrcken» wel tot het verleden znllen behoo
ren en men in de toekomst alleen bij overlevering nog zal weten te vertellen van uitge
strekte peelgronden, waar men geen 100 meter kon loopen, zonder tot den hals toe in den 
drassigen veenbodem weg te zinken, of van een Drentsche heide, waar men wel een goheelen 
dag kon ronddolen, zonder een sterveling te ontmoeten. 

Wanneer men vanaf de Geldersch-Limburgsche grens Zuidoostelijk in de richting van 
Duitsch 'grondgebied fietst, rijdt men door het soort van streken, dat ik hier op het oog heb. 
Daar komt men door Ilollandsche gehuchten, waar het meerendeel der bewoners zich haast 
alleen maar in het Duitsch verstaanbaar weet te maken en waar men ternauwernood met 
Nederlandsch geld terecht kan, omdat men er gewoon is met Marken, Pfennigen of firoschen 
te rekenen. Hoe kan het ook anders wanneer men ten eenenmale verstooten is van verkeers
middelen met het bewoonde gedeelte van zijn eigen land en de dichtstbijzijnde steden op 
vreemd gebied gelegen z i jn? . . . . 

Op een mooien voorjaarsdag in het begin van Mei ben ik die Noord-Limburgsche binnen
landen eens wezen verkennen en wil nu van de gelegenheid gebruik maken, een en ander 
van dezen tocht mede te deelen. 

Ik was 's ochtends vroeg per motor uit Nijmegen vertrokken, via Plasmolen, Mook naar 
Gennep. Een uur of twee gaans beneden dit oude historische stadje, heb ik den hoofdweg 
rechts laten liggen, om een linker zijroute te volgen, die mij rechtstreeks naar een klein 
grensgehucht bracht. Dit laatste gedeelte van de reis was vrij eentonig: links en rechts 
van den weg niets dan uitgestrekte onontgonnen veen en heidegronden. 


