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hij spoedig tusschen 't jonge gras van het weiland, waar ik hem nog slechts door een lange, 
slangachtige golving van de pluimen en sprieten volgen kon. 

. Om eens te zien waar hij naar toeging, „overtrad" ik de wet en het slootje, maar ik heb 
't dier niet weer gezien. 

Geheel en al tevergeefs was ik echter niet op het weiland gegaan, want langs de sloot 
groeide zeer veel van het heerlijk, evenals Lieve Vrouwe Bedstroo, naar cumarine geurend 
Veonreukgras (Hierochloa odorata Whlnbg.), waarvan ik natuurlijk een bosje meegenomen 
heb, dat met enkele prachtig ontwikkelde Pinksterbloemen ertusschen, in een donker vaasje, 
een heel goed effekt maakte. 

Leeuwarden. G. A. POSTHUMA. 

PLANTEN TUSSCHEN DE STRAATSTEENEN. 

IJ het lezen van een artikel van den Heer Heimans over bergplanten in Duitsch-
land ('t is al een paar jaar geleden) viel mij o. a. de passage op, waarin 
hij 't instinctmatig vermoeden van een plantennaam, te voren nooit gezien of 
gevonden, speciaal vermeldt. Mij is ook al eens een paar maal hetzelfde 
gebeurd; ik had het nooit tot verschijnsel durven verheffen, tot ik las, dat 
het ons aller meester in de waarneming ook zoo gegaan is. Dit geeft mij 

moed tot de vermelding ervan, en niet alleen bij het vinden van namen met de plant voor 
mij, maar zelfs op verren afstand en ook bij het ontdekken van vindplaatsen deed ik herhaalde 
malen dezelfde ervaring op. Wat is het, toeval, instinct? Als een naam niet zoo betrekkelijk 
los met het voorwerp samenhing, zou men wel haast van bijzonder talent ervan kunnen 
spreken. Maar bescheidenhetd is bovendien ook zoo'n mooie deugd! 

Als ik eens naga, hoe ik bijvoorbeeld mijn eerste orchideeën vond, op een regenaohtigen 
tweeden Pinksterdag, naargeestig en grauw. Ik tornde aan 't Voornsche kanaal met m'n 
fiets tegen een strakken Westenwind op, toen ik, in 't drassige gras op een afstand van'stellig 
25—30 meter, zoo niet meer, tusschen wuivende rietstengels roode pluimen zag meedeinen, 
Mijn kameraad lachte mij uit en wou voor kaltestaarten geen natte voeten halen, maar óf hij 
gauw kwam helpen bewonderen en een mooi exemplaar uitgraven, toen ik hem toeriep, tot 
over m'n schoenranden in 't water staande, dat op dit plechtig oogenblik mijn vondst den 
somberen dag en 't verregende tochtje goedmaakte: m'n vermoeden was juist gebleken, 't 
waren geen kaltestaarten, maar orchideeën en groote ook. En dat op zoo'n afstand! 

Zoo ontdekte ik ook door een toeval, en dit te vertellen is het voornaamste doel van dit 
artikeltje, een plantengroei in Rotterdam, op een plaats, waar ik die wel nooit had verwacht. 
Wel deed ik, door m'n vondsten wijzer geworden, aan 't hooghartig neerzien op Rotterdam 
en omstreken als plantenvindplaatsen niet meer mee, maar zoo iets was wel verrassend. 

Terwijl ik, na een boodschap op een beurtschuit in een van de oude havens van Rotter
dam, met handen en voeten terugkrabbelde, tegen de steile plank op naar den wal, zag ik den 
steenen muur, die in 't water afdaalt overdekt met massa's planten en tot verrukking van 
m'n vijftienjarig gemoed, tientallen blauwe Geldersche campanula's bengelen. 

Mijn heele familie was in Gelderland, ik, vacantieloos, zoolang opgeborgen bij een tante 
en nu had ik waarachtig toch ook een stukje Gelderland ontdekt. Er stond nog veel meer, 
zandklokjes, allerlei grassen, vlas, massa's muurleeuwebek. 

Eenmaal zoo wijs, snuffelde ik op m'n boodschapwandeltochten van 't kantoor overal rond 
en er bleken niet veel kademuren zonder planten te zijn. 

Ik bewaarde deze vondst steeds heel zuinig voor mijzelf, omdat ik weet hoe onze Rotter-
damsche plantenbus-maniakken met zeldzame vondsten raad weten. Hebben Vormschool-
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juffertjes niet een groote slachting aangericht onder de zomerklokjes (Leucojum) aan 't 
Kralingsche Veer aan de Maas, door jongens voor een dubbeltje aan 't graven te zetten. Had 
één Vormschoolheerschap een paar jaar geleden niet de heele Koedood op IJsselmonde van 
orchideeën beroofd, die hij met bossen meesjouwde! En waar bleef m'n orchideeën-aanplant in 
de Dergsche plan, m'n zonnedauwkwcekerij aan de Meer, die al zoo mooi floreerde? 

Ik weet niet, of mijn plekjes aan de kademuren nog meer ontdekkers hebben, tot nog 
toe merkte ik er niets van en voordat alles verdwenen is, zal ik mijn vondst maar openbaar 
maken. Want het zal niet lang meer duren, of door de gestadige vernieuwing van de kaden 
door basaltsteenen verdwijnen de laatste restjes van de oude klinkers met alles, wat er 
tusschen groeide, 't Was natuurlijk alles afval uit zakken graan of voeder, die uit de schuiten 
in de pakhuizen werden gedragen, 't Viel overal, do musschen maakten er goede sier mee, 
een enkel zaadje viel op een steen, tusschen een voeg, de rest laat zich gemakkelijk denken. 
Een beetje stof, de wortels drongen in den harden steen en eenmaal een grondslag gelegd, 
werd de opvangvlakte en de groeikans grooter. Gras, zooals overal, zal ook wel hier de 
pionier geweest zijn. 

Zoo was 't aan 't Haringvliet, van het Timmerhuis tot een eindje vóór de brug, verder 
aan de scheepmakersliaven N. Z. Vooral bij de bocht aan de Leuvehaven en vooraan bij de Punt, 
de Wijnhaven Z. Z. bij de Katholieke kerk, de Leuvehaven hier en daar en in de Zalmhaven. 

Er is al veel verdwenen en als ik terugkom zal alles wel opgeruimd zijn, maar verleden 
jaar ben ik even wezen inspecteeren aan de Scheepmakershaven en 't Haringvliet. Daar was 
alles nog in orde. 

Hoeveel en welke soorten er groeiden? Ik kende ze niet eens alle, wonderlijk veel en 
geen schrale of kreupele nakomertjes, maar krachtige exemplaren. De campanula's en zand
klokjes vermelde ik al, en dan waren er verscheidene soorten grassen, boekweit, vlas, 3 of 4 
verschillende wikkesoorten, veel schermbloemen, soms % meter lang, munt, muurleeuwebek, 
seradellen, 'n paar duinplantjes, hazepootje en zulk kleingoed, natuurlijk klaver, silene, wilde 
reseda. Dat is alles, wat ik onthouden heb, misschien was er nog wel meer zeldzaams, maar 
't is geen makkelijke plaats voor waarneming, op een schuit op m'n teenen, of op m'n knieën 
me vooroverbuigend. En 't ging alles van den baas z'n tijd af. 

't Is eigenlijk onbegrijpelijk, dat ik nooit iets bemerkt heb van andere ontdekkers, 't zij 
door geschrift of rooverij, want langs sommige kaden loopen toch wel op één dag een duizend 
menschen. Ofschoon het al een oud liedje is, kan ik toch niet nalaten te zeggen hoe me die 
wonderlijke groeikracht van de zwakke groene kruidjes trof. De kleine witte grasworteltjes, 
die men zóó wegblaast, weten nog wel raad met ijzerharde cementvoegen in een basaltglooiing 
van éen jaar oud en wat een aardig onliekend varenlje zat er niet tusschen de steenen van 
den Willemsplein-kademuur aan de Maas. Een onmeedoogende schippershaak maakte een einde 
aan z'n leven, juist toen een nieuw knopvuistje zich aan 't uitrollen was. 

Wie soms van 't voorjaar of in den zomer gaat kijken op de bovengenoemde plaatsen, kan 
wellicht even oversteken naar 't spoorterrein tusschen Spoorhaven W. Z. en Parallelweg, 
voorbij loods B. Daar is de grond opgehoogd met zand uit de hoi en 't overladen van zaden 
etc. bracht ook hier veel moois aan 't groeien, 's zomers hangt een zware zoete klavergenr 
over 't gloeiende zand en tusschen de spoorrails vond ik koekoeksbloemen, reseda, seradelle, 
papavers, silene en de onvermijdelijke vlas- boekweit en schermbloemen. 'k Heb wel eens 
expres de spoorwagens, die ik moest laten lieladen, een eind laten verrijden om een groot 
bed vlasbloemen te sparen, 't Was verder heel dragelijk op do schuit in de spoorhaven met 
Psyche van Couperus en 't werk marcheerde wel. 

Een weeklang hebben de werklui op de voerbootjes midden in Juli 1912 glossen gemaakt 
over twee «sneeuwballen» op de zware meerpalen aan 't Prinsenhoofd en Leuvehaven, witte 
bolle zwammen, plat tegen 't hout. 

Hebt U een beetje meelij met de plantjes in de kademuren? I. M. 


