
Eene wandeling door den vulkanischen Eifel
.

DOOR

H. van Cappelle+Jr.

In de maand Juni van hot vorige jaar doorwandelde ik met een

mijner vrienden een groot gedeelte van dit gebergte, uitsluitend met

oen wetenschappelijk dool, doch aangezien hot ook door natuurschoon-

heid, zelfs boven vele punten aan don Rijn uitmunt, zoo kwam het

mij niet onbelangrijk voor, de lezers van dit tijdschrift met deze land-

streek in kennis te stellen. Ik doe dit, in de verwachting dat zij, die

op hunne reizen hot aangename mot het nuttige trachten te vereenigen,
hierdoor zullen aangespoord worden, om deze streek uit eigen aan-

schouwing te teeren kennen.

Zooals reeds gezegd is, wordt do Eifel door do rivieren de Ahr ten

N. en den Moezel ten Z. on den Rijn ten O. begrensd. Bovendien wordt

het door verscheidene kleinere rivieren doorsneden, die zich in eene

van de genoemde grootere uitstorten. Van do rivieren, die in den Rijn

De meeste reizigers, die gedurende de zomermaanden een bezoek aan

de oevers van den Rijn en den Moezel brengen, gaan onwillekeurig

eene landstreek voorbij, die, zoowel door hare natuurschoonheidals door

hare belangrijkheid op geologisch gebied, een bezoek overwaardig is.

Ik bedoel het vulkanische Eifelgebergte.

Het meerendeel onzer lezers zal er wel eens van gehoord hebben,

als van een gebergte, dat ten Westen van denRijn, tusschen de rivieren

de Ahr en de Moezel gelegen is.
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uitmonden zijn do Brohl en do Nette do belangrijkste. Do eerste on de

noordolijksto stroomt evenwijdig aan de Alir en mondt bij hot dorpje

Brohl in den Rijn uit.

De rivieren die tot het gebied van don Moezel behooron zijn 1° do

Uesbach, 2° de Alf; deze twee storten zich bij het dorpje Alt in den

Moezel uit, na zich kort te voren tot céuo rivier vereenigd te hebben;

3° do Lioser, 4° do Kyll, die het gebied van den Eifel ten W. begrenst.

Deze 4 rivieren stroomon van het N. naar liet Z. en muntenallen door

natuurschoonheid uit.

Zooals ik roods boven vermeld heb, is de Eifol een vulkanisch ge-

bergte, doch de vulkanen, die men er aantreft, hebben reeds lang

opgehonden te werken; hot zijn zooals men dat noemt, uitgedoofde

vulkanen. Hiermede kan ik dadelijk diegenen van mijne lezers ge-

ruststellen, die mochten vreozen, bij een bezoek aan deze streek door

eene uitbarsting overvallen te zullen worden.

Do grond, waarop deze vulkanen rusten, bestaat voor het grootste

gedeelte uit een donkergekleurd schieferachtig gesteente, dat in overoude

tijden (nl. in de Devouperiode) 1

op don bodem van de zee is afgozet;
het bevat dan ook op sommige plaatsen overblijfsels van dierlijk leven

in den vorm van vorstoeningon, doch die over het algemeen in dit

gesteente zeldzaam zijn. Op sommige plaatsen worden deze lagen afge-
broken door zandsteen, die eene donkorroode kleur bezit, en in dezelfde

periode gevormd werd; dit gesteente heb ik o. a. in hot Uesbaohdal

tusschen Alf on de badplaats Bertrich waargenomen. In het westelijk

gedeelte van den Eifel treft men kalksteen aan, van eene grijsachtig
blauwe kleur; deze word eveneens in do Devouperiode op don bodem

van do zee gevormd, en bevat in tegenstelling met hot schieferachtig

gesteente eene groote hoeveelheid dierlijke overblijfsels.

Gedurende de periode die op de Devouperiode volgde, nl. do stecu-

kolenporiodo, was deze streek boven do oppervlakte der zee verheven

on er was dus geen gelegenheid tot vorming van eenig gesteente. Toen

nu in hot volgende tijdperk
,

nl. in de Triasperiodo 2

,
het W. en N.-W.

'
Een periode representeert een zeker tijdperk in de ontwikkelingsgeschiedenis dor aarde.

De Devonformatie nu is een der oudste; alle dier- en plantensoorten, die toen leefden,
ziju uitgestorven, doch de meeste hoofdgroepen, waarin men het planten- en dierenrijk

verdeelt, waren reeds aanwezig.
5

De dier- en plantenvormen, die gedurende deze pcriodo leefden belmoren reeds tot

hooger georganiseerde groepen.
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gedeelte weder daalde ten gevolge van onderaardschc werkingen, word

er een roodo zandsteen gevormd, die op sommige plaatsen do Devon-

schiefer, op andere den Dovonkalksteeu bedekt. Deze zandsteen kan men

o. a. in het dal der Kyll waarnemen, waar men er molensteenon van

vervaardigt.

Ziedaar in het kort eene aanduiding van de lagen, waardoor de

vulkanen in den Eifel zich een uitweg hebben gebaand.

Toen de zoo zich voor goed van deze streken had teruggetrokken,

trad er een tijdperk van rust in, totdat deze eindelijk verbroken werd

door onderaardsche werkingen, die het aanzijn gaven aan deze merk-

waardige vulkanen, die slechts in Auvergno en op do Azorische eilanden

hun gelijken vinden. Do vulkanen, die men in den Eifel vindt, zijn

zeer klein; men kan ze het best vergelijken bij do maankraters. In het

zuidwestelijk gedeelte hebben zij eene regelmatige ligging; zij liggen

daar nl. in eene lijn, die men van af de badplaats Bortrich, aan de

üesbach, naar het N.-O. trokken kan. Behalve deze vindt men nog ver-

scheidene vulkanen, die in eenen cirkel om de Laachersee gelegen zijn,

een groot meer, dat zich tusschen de Brohl en de Nette bevindt.

Vroeger nam men algemeen met alexandee von hlmboldt aan, dat,

bij het ontstaan van een vulkaan, do aardkorst opgeheven, en eindelijk

met geweld doorbroken werd door de prodnkten die zich een uitweg

wilden verschaffen. Juist de vulkanen van het Eifelgebcrgte hebben

deze theorie doen vallen, daar het is gebleken, dat het gesteente waarop

hier de vulkanen rusten, in het geheel niet van ligging is veranderd.

Er blijft dus niets anders over dan aan te nemen dat er in het gesteente

reeds een kanaal aanwezig was, dat aan de vulkanische stoffen tot

uitweg diende.

Wij zullen nu van onze korte geologische beschouwing afstappen om

in gedachte oen klein gedeelte van dezen merkwaardigen bodem te door-

wandelon.

Men kan zijne voetreis natuurlijk op verscheidene punten beginnen >

doch twee plaatsen zijn er, die zich door hare ligging daartoe uit-

muntend leeueu
; 1° het dorp Alf aan den Moezel, 2° hot dorp Brohl

aan don Rijn. De eerstgenoemde plaats zullen wij als uitgangspunt kiezen.

Alf ligt aan den linkeroever van den Moezel. Daar tegenover ligt

hot dorpje Bullay, dat men met den spoorweg, die eerst kort geleden
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voor het reizend publiek werd opengesteld, kan bereiken. Men kan

hetzij van Trier hetzij van Coblenz daarheen reizen. Wij komen mot

onze bagage, die bestaan kan uit oen klein handkoffertje en een ransel,

om 10 uur ’s morgens te Bullay aan.

Het doelmatigste is, in den ransel het hoognoodige te pakken, on

dan het koffertje telkens per diligence vooruit te sturen. Bullay is

een klein plaatsje dat aan den rechteroever van den daar zeer breeden

Moezel gelegen is. Men vindt er bij aankomst verscheidene diligences

gereed staan, om reizigers naar Bertrich te brengen, doch als men van

het landschap wil genieten, is het verkieslijk, den weg te voet af te

leggen.

Wij wandelen naar den oever van den Moezel, van waar men ons

mot een kleine pont ovorzet naar hot dorp Alf, dat vlak aan de rivier

gelegen is, en waarachter zich do met den wijnstok beplante bergen

verheffen; men vindt er eenige groote hotels, zoodat men daar des-

verkiozende kan overnachten. Op dit plaatsje begint onze wandeling

door het schoone Uesbachdal.

Spoedig hebben wij Alf achter ons liggen, en krijgen het Uesbach-

dal in het gezicht; wij volgen de üeshach, die zeer smal is, en waar-

van de oevers uit weilanden bestaan, die mot de prachtigste bloemen

bezaaid zijn.

Het dal is zeer nauw, en is aan beide zijden door 700 voet hooge,

met dicht geboomte begroeide bergen ingesloten, zoodat men er zich,

zonder aangenaam gezelschap, als geheel van de wereld afgezonderd

kan denken. Do weg, dien wij volgen, is een straatweg, die tot een

half uur voorbij Alf met boomeu beplant is; langs den weg groeien

eeuo menigte witte rozen, die een heerlijken geur verspreiden.

Do Uesbach maakt verscheidene kronkels en hoe verder men komt

des te eenzamer eu weelderiger wordt hot dal. Na een goed uur loopens

zien wij eindelijk do kerk van Bertrich voor ons en beneden aan den

weg verscheidene huizen. Het geheel ziet er liefelijk uit eu is zeer ge-

schikt om een poos van alle zorgen des levens uit te rusten.

Bertrich was reeds aan de Romeinen bekend, hetgeen de overblijfsels

bewijzen, die men er van dat volk heeft gevonden, zooals munten,

urnen, kleine beelden enz. Sinds men er een badhuis en eenige kleinere

hotels heeft gebouwd, wordt het door verscheidene reizigers bezocht,
die er, behalve om do schoone natuur, komen om de baden te ge-

bruiken.
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Hot bronwater van deze plaats, dat in onde tijden zulk eene ver-

maardheid had, was geheel in vergetelheid geraakt; niet lang gele-

den maakte men er eene scheiktmdige analyse van, en het bleek, dat

hot veel overeenkomst had mot hot bronwater van Carlsbad; en daar

hot dezelfde bestanddeelen bevat, hoewel in minder grootc hoeveelheid,

is het niet te verwonderen dat Bertrich in de laatste jareu al meer

en meer bezocht wordt door hen, wier beurs eene kuur te Carlsbad niet

toelaat. Het schijnt dat het een zeer gunstigen invloed heeft op per-

sonen, die een gevoelig zenuwstelsel bezitten.

Als men het dorp doorwaudolt, komt men aan het vrij groote bad-

hotel, dat door zijne prachtige ligging een aangenamen indruk maakt;

het is omgeven door een vrij grooten tuin, waarin zich een vijver en

oen muziektent bevinden. Zooals hierboven reeds is opgomorkt, begint

bij Bertrich het eigenlijke vulkanougebicd; ik was dan ook daarheen

gegaan om de vulkanen in don omtrek te bestudeerou; ook hun die

slechts reizen voor hun genoegen, is een bezoek aan do vulkanen van

Bertrich wel aan te raden.

Hot best is den weg te volgen ,
die zooeven beschreven is; doch voor

wij verder gaan nomen wij onzen intrek in het badhotel.

Toon ik met mijn reisgenoot daar aankwam, bleek ons dat wij juist

een goed uur hadden gekozen om op weg te gaan, daar wij om 12 uur

te Bertrich aankwamen. Om 1 uur gaat do bel voor de table d’hótes

en er bleef ons dus nog een uur over om ons op te frisschen on wat uit te

ruston. Wij troffen aan tafel uitsluitend Duitschers aan, en den meesten

was het aan te zien, dat zij hier tot herstel van gezondheid waren.

Na hot eten begaven wij ons, na ons wegens de warmte zoo dun

mogoljjk gekleed te hebben, op weg en wapenden ons mot een geolo-

gischcn hamer en een van touw geknoopt net, tot borging van de

steensoorten
,

die wij op onze wandeling vinden zouden.

Steeds den loojj van do Desbach volgende, bereikten wij weldra een

punt, waar een wegwijzer do richting naar hot dorp Hontheim aanwees.

Dezen weg inslaande zagen wij spoedig rechts van don weg oen pad, dat

door dicht geboomte naar do beroemde “Kasegrolte" voert. De Kiiso-

grotte, ook “Kasekcller” genaamd, is een hol, dat men gebroken
hooft in een lavastroom, die tot aan de uitmonding van de Erbisbach

in de üesbach, don rechteroever van deze laatste rivier nitmaakt.

Dezen lavastroom kan men een poos langs eerstgenoemd riviertje

volgen; dan gaat hij een weinig verder op den rechteroever over en
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vormt daar hooge rotsen. Hier beeft men nu in deze loodrechte zuilen

dor lava een 7 tot 8 voet hoogen en evonzoo broeden gang uitgehouwon,

die onder bovengcmelden naam bekend staat. De basaltzuilen nl. zijn

horizontaal geleed en daar de hoeken bovendien afgerond zijn, geeft

dit den indrnk, alsof men eeue menigte hollandsche kaasjes op elkan-

der heeft gestapeld.

Hot pad loopt door de grot heen, en aan den anderen kant er uit-

gekomen, heeft men een prachtig gezicht op do Erbisbach, die tusschen

het geboomte, over kolossale rotsblokken, welke met een kleed van

zacht mos en varens bedekt zijn, in de diepte stroomt. Men heeft de

goede gedachte gehad bij de grot eonigo rustieke banken te plaatsen,

van waar men, van de wandeling uitrustend, dit verrukkelijke na-

tuurtafereel kan bewonderen.

Waarschijnlijk is de lavastroom, waarvan zooeven gesproken is, uit

een der vulkanen uit den omtrek tijdens zijne uitbarsting gevloeid,

en do rivier heeft toen dezen lavastroom doorsneden, hetgeen moet

geschied zijn nadat de eruptie had plaats gehad, daar men den stroom

aan beide oevers van de rivier aantreft.

Do lava is van Gone blauwacbtig grijze klonr on bevat bij eenonauw-

keurige beschouwing eone menigte kristallen van een mineraal, dat

men olivin beeft genoemd. Wij volgen nu ons pad, dat naar do

diepte vooi't, en ons eindelijk weder brengt op den grooteu straatweg,
dien wij zooeven afkwamen

,
toon wij Bertrich verlieten. Wij volgen

nu steeds de Uesbach en do omgeving wordt steeds eenzamer, do na-

tuur steeds grootschol - .

Na ongeveer een half uur geloopen te hebben,

kwamen wij aan eon pad, dat over do Pacherhöhe voert, zooals do

wegwijzer ons reeds had medegedeeld. Hier betreden wij nu don eer-

sten vnlkanischen berg.

Do FacherhÖhe, waarover ons steil pad heenvoert, bezit een schoo-

nen krater, die door basaltwauden gevormd wordt, welke tegenover

do Uesbach open zijn. Ton westen van dozen krater bevindt zich een

tweede vulkaan, waarvan du Palckeulei een overblijfsel is. Tusschen

de Palckenlei en de Paoherhöho ziet men een zeer breed dal, dat

met heerlijken weidegrond bedekt is en dat men de “Müllischwiese”

noemt. Wij vervolgen alzoo onzen weg over de FacherhÖhe; hij voert

door prachtig geboomte, dat voor ons de Palckenlei verborgen houdt.

Op den top aangekomen, zien wij do steile wanden van dien berg

voor ons; zelfs iemand, die nooit geologie heeft bestudeerd, ziet dade-
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lijk dat doze berg een geheel anderen vorm heeft dan do borgen, die

hij tot nu toe hoeft beschouwd. Van uit de verte zou men zeggen, dat

hij uit een oranjegeel gesteente bestaat, doch weldra blijkt, dat do

gele kleur niet van het gesteente afkomstig is. De borg, waarop wij

ons bevinden, maakt eene ronding on, den weg volgend, wandelen wij

als het ware de Mülliachwiose om, tot wij aan don voet van de

Palckenlei gekomen zijn.

Naar het zuidoosten bezit de Palckenlei zeer steile wanden van een

poreus gesteente, dat de geologen onder do lavasoorten brengen en

basaltische lava noemen. Naderbij gekomen blijkt het, dat de gele

kleur van den berg is toe te schrijven aan kleine gele korstmossen,

die overal op het grijze gesteente zijn vastgehecht; deze plant wordt

door de botanici Laecanora saxicola genoemd, en draagt veel bij tot

de verweeriug van het gesteente. Van deze zijde is de Palckenlei moeie-

lijk te beklimmen, en toch is een bezoek aan den top wel aan te

radon, daar men van dat punt een gezicht op don geheelen Eifel heeft.

Wij doen het best een eind terug te gaan en op do plaats, waar de

berg minder steil is, ons een weg door het lage kreupelhout te banen.

Hebben wij zóó eindelijk de hoogte bereikt, dan voert een zeer smal

voetpad ons langs volden naar den top van de Palckenlei.

Van hier genieten wij een prachtig gezicht; in de diepte stroomt

do smalle ücsbach, die hier en daar kleine watervallen vormt, en die

aan don rechter oever door een hoogcu bergrug wordt begrensd. Rich-

ten wij ons oog verder, dan bemerken wij overal de eigenaardige ko-

golvormigc bergen van don Eifel in een blauwen nevel gehuld; zelfs

kan men bij zeer helder we6r do bergen om do Laachersee waarnomen.

Bij een nadere beschouwing van den grond, waarop wij ons bevin-

den , ziet men overal kleinere en grootere stukken van een lavalichtig

gesteente liggen; deze stukken noemt men slakken. Dan eons zijn zij

zeer poreus,
diln weder dicht, en zij vormen zoodoende den ovorgaug

van lava in basalt '. Zij zijn met kracht uit don vulkaan geworpen,

en liggen hier bij massa’s opeengestapeld. Ieder die doze plaats be-

zoekt, kan zich een denkbeeld vormen van de vulkanische werkingen

welke hier plaats gehad hebben.

1 Basalt en lava zijn wat de mineralen aangaat, waaruit zij zijn samengesteld, bijna

niet van elkander te onderscheiden. Basalt is dicht en lava poreus, en het gesteente dat

wij overal basalt hebben genoemd, staat als het ware tusscheu beide in, hetgeen de

geologen er toe gebracht heeft hier van “basaltische lava” te spreken.
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Toen wij op den top geraimen tijd van hot prachtig uitzicht geno-

ten hadden en van den vermoeienden tocht uitgerust waren, keerden

wij langs denzolfden weg terug en kwamen tegen 5 uur te Bertrich aan.

Wij hebben nu aan het eerste belangrijke punt van den Eifel een

bezoek gebracht, n.1. Bertrich en zijne omgeving.

Wij overnachten in Bertrich en staan don volgenden morgen vroeg

weder gereed, om den tocht door den Eifel te aanvaarden.

Nadat wij Bertrich achter ons hebben liggen, volgen wij weder den

straatweg, en slaan den weg in, dien wij gevolgd zijn om naar de

Kiisekeller te gaan; deze weg stijgt meer en meer, en is rechts

door steile, niet zeer hooge rotsen begrensd, die grootendeels niet be-

groeid zijn.

Wij bevinden ons hier in een nauw dal, waardoor een kleine zijtak

van de Erbisbaoh loopt. Het landschap gelijkt veel op dat wat het

Uesbachdal te zien geeft, doch het is voel woester en vertoont veel

meer afwisseling. Het pad loopt over den hoogen bergrug, die hot

riviertje aan den linkeroever begrenst. Be oevers van de beek bestaan

uit weidegrond, waarop hier en daar slanke populieren verrijzen.

Steeds meer en meer stijgt de weg en als wij op den top van den

berg zijn aangekomen, zien wij een klein dorpje voor ons liggen,

Honthoim genaamd, dat er zeer landelijk uitziet, on waarvan do in-

woners hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt leven. Voorbij dit dorp

strekt zich ten N.W. oen uitgostrekt schieferplateau uit, waarop de vul-

kanen als lage kegels gelegen zijn; zoodra hebben wij Honthoim ook

niet achter ons of vóór ons vertoont zich eene uitgestrekto vlakte,

die mot wei- en bouwland bedekt is, en waarop hier en daar eeu

vulkaan verrijst; dit alles, gevoegd bij de doodsche stilte, die er in

den omtrek heerscht, moet den wandelaar eenigzins weemoedig stem-

men, on ware het niet dat men overal groene velden zag, zou men

zich op de maan wanen.

Wouden wij onze oogen links, dan zien wij, dat hot plateau is in-

gosnoden door eene rivier, do straks reeds genoemde Alf, die niet

ver van Houtheim een tweede vulkanisch gedeelte doorstroomt; het

is do Wartesberg. Deze berg, dien wij niet van onzen weg kunnen

naderen, bezit een krater, die aan de noordzijde verbroken is; hij
bestaat uit slakken, die men daar in verscheidene groeven hakt, om

ze voor de wegen te gebruiken, die daardoor de noodige hardheid ver-

krijgen. Laten wij dus dezen berg, die zijne zuidelijke helling naar
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ons too keert, links liggen, en wandelen wij verder, dan zon men

denken, dat wij ons niet op vulkanischon grond bevonden, doch onder-

zoeken wij nauwkeurig den bodem, waaruit do landerijen bestaan,

dan zien wij onmiddellijk dat hij niet uit gewoon zand bestaat, doch

samengesteld is uit zoogenaamd vulkanisch zand of vulkanische asch,

’t welk ook een produkt is dat bij eeue eruptie wordt uitgeworpen. Bij

de snel op elkander volgende ontwikkeling van gassen on dampen,

die zich door de gloeiend vloeibare lava oen uitweg banen, wordt deze

laatste in zeer kleine deeltjes verdeeld, die met kracht in de hoogte

worden geworpen; daardoor wordt een hoogo kolom van zand en asch

gevormd, die door den wind verder wordt gevoerd, on die eindelijk
als een aschregen op de aarde nedervalt. Dit zien wij bij do tegen-

woordig werkende vulkanen gebeuren, on hoeft bij de uitgodoofde on-

getwijfeld eveneens plaats gegrepen.

Overal zijn hier de landerijen met zulke asch bedekt, die zeer

vruchtbaar blijkt te zijn, wegens de grootc hoeveelheid alkalizouten,
die er in bevat zijn. Hot landelijk dorp Strotschbnsch, dat wij nu

naderen, is geheel daarvan omringd on op sommige plaatsen, waar

men dat zand voor verschillende doeleinden hoeft uitgegraven, neemt

men waar, dat het zeer dikke lagen vormt, die meestal horizontaal

boven elkander liggen. Het landschap kan door gebrek aan geboomte

en door don regelraatigen vorm der vulkanen die zich aan den hori-

zont vortooneu niet schoon genoemd worden ; doch wandelen wij ver-

der den weg naar Gillcnfeld op, dan zien wij plotseling aan onze

rechterhand boomen verrijzen, die de aanwezigheid van water aan-

kondigen; do weg stijgt hier eenigzins en rechts ziet men door hoog

geboomte heen een groot blauw meer, waarvan wij den oever niet

kunnen bereiken of wij moeten langs een steil voetpad den borg afdalen.

Spoedig staan wij voor het heldere blauwe water en bevinden ons

in een dal, dal rondom door bergen omringd is. Men weet in het

eerst niet, wat men ziet en men vraagt zich als van zelf af, op

welke wijze dit meer met de omringende bergen ontstaan kan zijn.

Hetgeen wij hier voor ons hebben hoeft men een “Maar” genoemd.

In het algemeen zijn Maren ketelvorraige verdiepingen, die óf door-

een wal van vulkanisch zand óf door een krans omringd zijn, uit

stukken van hot gesteente bestaande, dat doorbroken is; hier devon-

schiefer. Nooit is er lava uitgevioeid. Zij hebben een meestal ovalen

of ronden vorm, zijn dikwijls, doch niet altijd, met water gevuld,
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en vormen clan regelmatige meren, die somtijds toe- en afvoer
van

water bezitten.

Over het ontstaan van deze maren heorschen nog zeer uiteenlooponde

meoniugen; meestal houdt men hot er voor, dat zij ontstaan zijn door

ontploffingen van onderaardsolxe, sterk gespannen, gassen en dampen,
waardoor de aardoppervlakte op die plaats gezakt is.

Dit Maar hoeft men hot Pulvermaar genoemd on is een van de

schoonste on regelmatigste van den geheelen Eifol; het hoeft een bijna
ronde gedaante, bevat zeer helder water on de steile helling is sterk

begroeid. Het bezit geen afvoor van water, on do rand, die het om-

goeft, is overal bewaard gebleven. De wal bestaat bijna geheel nit

vulkanisch zand, dat met slakken, lava- on schieiorstukkeu gemengd
is, en dat, gedeeltelijk in lagen, gedeeltelijk geïsoleerd, grootere brok-

ken dezer verschillende gesteenten bevat. Het duurt niet lang of wij
bereiken, onzen weg volgend, het dorp Gillenfcld, dat aan de rivier

de Alf in een dal gelogen is. Het verschilt niet voel van de dorpen,
die wij reeds ontmoet bobben, doch het is grooter en bevat een pri-
mitief logement, waar wij ons middagmaal gebruikten. De waard van

het hotel is zeer vriendelijk on bij een langer verblijf in den Eifel,
is het den reiziger wol aan te bevelen iu Gillenfcld te overnachten,
dat men van Bertrich iu 4 uren bereiken kan.

Wij zijn nu op onze wandeling twee vulkanische punten uit deze

streek doorgetrokkon, en hebben hot derde, nl. don Wartesbcrg, aan

onze linkerhand zien liggen. Hichtcn wij nu onze schreden naar het

N.W. om hot belangrijkste punt van den geheelen Eifel iu oogen-

schouw te nemen, nl. de omstreken van Manderscheid.

Daar wij in Gillenfcld van onzen tocht uitgerust zijn on weerkracht

hebben opgedaan voor bot verdere gedeelte van don dag, kunnen wij
weder met goeden moed op marsch gaan. Wij vervolgen den straat-

weg, dien wij afgekomen zijn on komen na tien minuten loopens aan

een kruispunt van twee wegen.

Onze straatweg voert naar het stadje Dauu, dat belangrijk is

1°. om do drie Maren, die iu hare nabijheid voorkomen on 2°. door

do talrijke vulkanische bergen waarmede het omgeven is. Wij zullen

echter den zandweg inslaan , die naar Manderscheid voert. In het voor-

bijgaan zij gezegd, dat men iu het Eifelgebergte overal wegwijzers

vindt, waardoor het reizen zeer gemakkelijk wordt gemaakt.
Deze weg daalt meer en moor en loopt door een prachtig bosch;
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het duurt niet lang of wij bevinden ons aan den rand van dit bosch

on een heerlijk landschap vertoont zich aan ons oog. Men heeft hier

een ver uitzicht over het Eifolgebergto, en het oog rust mot genoegen

op hot meer en meer boschrijko landschap. Het belangrijkste van deze

plaats is echter, dat zich hier twee Maren bevinden. Hot grootste

van do twee noemt men het “Holzmaar” on ligt aan onze rechterhand;

het kleinste heet het “Torfraaar” en ligt aan de linkerhand.

Het Holzmaar bezit oen helderblauwen waterspiegel, het Torfmaar

is niets dau een moeras, waarin het gras welig groeit.

Hot Holzmaar ligt weder in een ketelvormig dal, doch aan ééne

zijde is do rand doorbroken, zoodat wij zonder te klimmen van den

weg aan don oever kunnen komen. Slechts aan de zuidzijde is do in-

wendige helling van den rand mot boomen begroeid; aan do noordzijde

is do bergrand verder van het Maar verwijderd en bestaat uit kale rotsen.

Hot hooft een ronden vorm on in tien minuten kan men het geheel

rondloopon. Do inwendige helling is met lavabrokkon, uitgoworpen

stukken Augiet, Veldspaat on Hoornblondo (alle drie mineralen, die

tot de groep der Silicaten bohooren) bedekt.

Hoewel hot niet te betwijfelen valt, dat dit Maar op dezelfde wijze

ontstaan is als hot Pulvormaar en alle andere Maren vau den Eifel,

is dit ten opzichte van hot Holzmaar voor oen leek niet zoo duidelijk

als ton opzichte van het Pulvermaar.

Wij zetten nu onzen weg verder voort, die tot hot dorp Eokfeld

langs uitgestrekte korenvelden voert. Vau het Holzmaar komen wij in

een uur aan dit dorp, dat er zeer schildorachtig uitzict. De huizen

staan er zonder regelmaat door elkander, en daartnsschen verheffen

zich hooge populieren; in plaats van menschen, zagen wij bijna niets

dan koeien
,

die er aan gewoon schijnen te zijn zonder bewaker rond

te dolen. Hoewel do huisjes er smerig nitzien, kan men toch zien,

dat hier zclrerc welvaart hoerscht; het volk bebouwt het laud en be-

kommert zich verder om niets. Overal ondervindt men gastvrijheid,

overal is men gereed om inlichtingen te geven. Meu kan zich dan ook

gerust zonder wapen in deze eenzame streken wagen, daar meu haast

zou kunnen zeggen: zulk volk weet van geen kwaad.

Onze weg voort van Eckfeld af door eono zeer boschrijke strook,

on nadat wij nog hot gehucht Buchholz zijn voorbijgegaan, dat wij op

de hoogte door dicht geboomte hoen kunnen zien liggen, komen wij

eindelijk aan hot smalle bergpad, dat naar Manderscheid voert.
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Doch alvorens dit pad in te slaan, willen wij eerst, den wegwijzer

volgend, de Belvédère bezoeken. De Belvédère is een uitstekende rots,

waarop men oen koepel en eeuige banken hooft geplaatst; deze plaats

draagt haar naam met eere, daar het panorama, dat wij hier te zien

krijgen, verrukkelijk schoon is. Vlak voor ons in de diepte zien wij

Manderscheid liggen; dit dorp bestaat uit twee gedeelten. Het eene

ligt aan de rivier do Liosor en draagt don naam van Nieder Mauder-

scheid; hot tweede ligt op den berg on wordt eenvoudig Manderscheid

genoemd. Do overblijfsels van een oud Romeinsch kasteel, die zich op

een eenzaam staaudon borg verheffen, maken het kindschap nog aan-

trekkelijker.

Achter Manderscheid kunnen wij den vulkauischcn Mosenborg waar-

nemen, waarvan wij straks nog zullen spreken.

Wij keoren nu terug en slaan hot bergpad in, dat naar Nieder-

Mandorschcid voort. Dit pad is vrij steil en onbegaanbaar, doch met

een weinig voorzichtigheid is men dit weldra ton einde en bereikt

men don straatweg, die ons door een zeer bouwvallig poortje het

<lorp binnenvoert; wij bevinden ons nu in een nauw dal, waar de

Lieser doorstroomt en aan welks oever do huizen zonder regelmaat

verspreid zijn; doch aangezion wij oen nachtverblijf moeten zoeken en

er hier geen hotel te bespeuren is, slaan wij het bergpad in, dat

naar Obor-Manderschoid voort. Dit laatste ligt op den berg te midden

van weiland on korenvelden on is vrij groot; hot bevat twee zeer

primitieve hótcls en oen postkantoor.

Wij namen onzen intrek in hot Hotel Senft, dat aan het einde van

het dorp gelegen is; hoewel het er klein en bouwvallig uitziot, is het

er van binnen alles even notjes, cu de bewoners munten weder uit

door hunne vriendelijkheid on voorkomendheid.

Hetgeen een bezoek aan Manderscheid zoo aantrekkelijk maakt is do

heerlijke ligging on do nabijheid van den belangrijksten vulkanischen

berg van don goheolon Eifel, ul. de Mosenborg, dien wij don vol-

genden morgen bezochten. Do weg daarheen gaat langs den straatweg
die naar Bleckhauson voort. Deze weg, die op een schioforplateau aan-

gelegd is, dat mot wei- on bouwland bedekt is, verlaten wij spoedig
om een pad links in te slaan, dat ons mot vele kronkelingen in het

schoone dal dor kleine Kyll, een zijriviertje van de Liesor, brengt. Aan

beide zijden zijn wij door hooge mot dicht geboomte begroeide bergen

ingesloten, cu wij bevinden ons weder in een volslagen eenzaam oord
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Hier en daar vormt de rivier kleine watervallen on slechts het ruischen

van hot water verbreekt de stilte. De botanist kan hier zijn hart op-

halen, daar de rotsen als bezaaid zijn met do schoonste bloemen.

Niet ver van hier stort zich een klein riviertje in de kleine Kyll

uit, do Moerbaoh genaamd. Op die plaats deelt de weg zich ook in

tweeön; wij volgen het pad, dat langs de Meerbach loopt.

De rotsen bestaan nog overal uit Devonschiefer, waarin het riviertje

zich eeno bedding hooft ingesneden. Spoedig bevinden wij ons in eene

ruimte, die wij, als hot gebergte waardoor wij overal omringd zijn,

door vulkanische produkten gevormd ware, zeker voor een krater

zouden houden. De borgen bestaan echter overal uit schiefer; voor een

gedeelte bevindt zich hierin een Maar, het Meerfelder Maar genoemd,

aan welks noordzijde men uitgebroide lagen van vulkanisch zand aau-

treft. Ook van dit Maar laat zich de vorming op de volgende wijze

verklaren.

Toen do kraters van den Mosenberg ontstonden, werden er in hunne

nabijheid .onder de oppervlakte der aarde ledige ruimten gevormd;

door aanhoudende gas- on darnpontwikkeling zonk de daarboven ge-

legen aardkorst, terwijl daarbij eene kleine uitbarsting van zand en

grootore vulkanische produkten plaats vond.

Wij vervolgen onzen weg on zijn spoedig aan het dorp Meerfeld

dat aan de noordzijde van het Maar gelegen is. Het verschilt weder

niet veel van do overige dorpen van den Eifol en wordt uitsluitend

door een landbouwend volk bewoond.

Spoedig hebben wij Meerfeld achter ons liggen ,
en in plaats van

den grooten weg te volgen, beklimmen wij met voel moeite den berg,

die ons het gezicht op den Mosenberg belette. Op den top aangekomen,

zien wij vlak voor ons het dorp Bettenfeld, dat aan den voet van don

Mosenberg j gelegen is. Wij volgen van dit dorp don grooten grintweg

en kunnen nu den belangrijksten berg van den goheolen Eifol beklim-

men. Hij heeft een kegelvorm en is met gras bedekt. De helling is

niet steil en zonder veel moeite is de top te bereiken; door het gras

steken allerlei onregelmatige stukken van een poreus gesteente heen
,

dat weder tot de lavasoorten moet worden gebracht en overal liggen

grootore brokken daarvan over don berg verspreid. Op den top geko-

men genieten wij een eigenaardig schouwspel; wij zien nl. dat de berg

een volkomen ronden krater bezit, waarvan do inwendige helling vrij

steil is en weder uit slakken bestaat, die allerlei grillige vormen
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vertoonen. De bodem van don krater is met een klein meer bedekt.

Daalt men in don krater af en onderzoekt men de steenen, die overal

verspreid liggen, dan kan men zich een goed denkbeeld vormen van

de werkingen, die hier hebben plaats gehad; stukken lava, die in een

gloeiend vloeibaren toestand uit den krater werden geworpen, kregen
daardoor een godraaiden vorm; brokken van het omringende gesteente

(Devonschiefer) werden medegenomen en door dehitte verglaasd; in een

woord, er valt niet to twijfelen aan de grooto hitte die hier ontwik-

keld werd. Behalve dezen krater bestaat de Mosenberg nog nit twee

andere, die evenwel niet zoo duidelijk zijn waar te nemen; de zuide-

lijkste, die aan do andere zijde van den weg is gelegen, is op vele

plaatsen afgebroken
,

zoodat men den kratervorm niet zoo schoon kan

waarnemen; uit dezen krater vloeide een lavastroom, die zich ver

zuidwaarts uitbreiddo en die in zijn loop gestuit werd door een berg-

rug, welke weder uit Devonschiefer bestaat.

Dc Mosenberg maakt uit de verte gezien een somberen indruk, en

hoewel hij met zijne omgeving ver van de overige vulkanische punten

in den Eifel verwijderd is en niet in do lijn valt, die men van Bertrich

uit naar het N.-O. trekken kan, hebben hier mot des te meer kracht

de onderaardsche elementen gewoed.

Wij vervolgen nu den weg, dien wij van Bottenfeld gekomen zijn

en bereiken na een goed uur weder Manderschoid.

Om van Manderschoid het Eifelgcborgte weder uit te komen, kan

men óf over Daun naar Gerolstein gaan, waarbij men dan tegelijk de

vulkanische omstreken van hot eerste plaatsje in oogenschouw kan

nemen, óf naar Kyllburg gaan, dat ten N.-W. van Manderschoid ligt.
De weg naar Kyllburg loopt door een prachtige bergstreek en het is

het best om die per diligence afteleggen, daar men dan op zijn gemak
kan genieten.

Na vier uren in de ouderwetscho diligence te hebben doorgebracht,

komt men to Kyllburg aan, dat aan de Kyll gelegen is; men ziet hier

dat de rotsen uit bonten zandsteen bestaan, die daar overal uitgehou-
wen wordt, om tot molensteenen verwerkt te worden.

Kyllburg is amphitheatersgowijs op eeno hoogte gebouwd en ligt aan

de spoorbaan die van Keulen naar ïrier gaat.
Onze wandeling is hier ten einde. Den lezer, die geduld genoeg heeft

gehad haar in verbeelding met ons mede te maken, zal het zeker niet

berouwen, indien hij onze gebrekkige beschrijving aan de werkelijkheid
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toetst. De beschreven tocht vordert slechts weinige dagen cn weinig

geld; er valt veel schoons te zien en voor hem, die weet op te

merken, is het niet moeielijk om met de aanwijzingen, hem in deze

regelen gegeven, een blik te slaan op een belangrijk plekje gronds ,

waar duizende jaren geleden geweldige natuurkrachten zich geopenbaard

hebben, welke aan die landstreek het karakter hebben gegeven ,
dat nog

heden ten dage zoo duidelijk te herkennen is.


