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"crlanglijstje 
voor een

I 
?,4- ? t"ndelgebied: er lopen geen

iJ- snelwegen of grole wegen
door. Het is níet al te ver van de
grers. Er liggen jeugdherbergen op
loopaÍstand van elkaar. Ên: de omge-
ving is heuvelachtig, riik aan oude
Ioollossen en er lopen beekjes door.
De Solling en het Reinhardtswald
voldoen aan al deze eisen. Reden
genoeg om er in een snikhete week
rn reptember heen t( rÍekken. Met
de trein naar de grens bij Oldenzaal,
dan urer keer overstappen: i.n

Beniheim, in o*abrtlct, in HersÍeld
.' rn Altenbeken. Na Benrheim trei.
nen we nog ruim dde uur in uitge-
woonde boemeltjes vol gewatergolf-
de oudjes, voor we aankomen in ons
beginpunt Hóxter.
HóxteÍ is een oud stadje aan de

Weser dat we alleen aandoen om
wandeikaarten te kopen, want we
willen zo snel mogelijk het bos in.
De Weser vormt hier de grens tussen
WestÍalen en Neder-Saksen. Even
verdcrop ligt ook de grens met
Hessen.
Aan de overkant, een kwartier
gaans, is de bosrand van de Solling al
zichtbaar. De Solling is met zijn vijl
honderd vierkante kilometer een van
de groorrre aanecngesloten bossen rn
Neder-Saksen. Het hoorde vroeger
bij de staatjes Hannover en
Brunswilk, en ls vànoud\ een jacht-
gebied voor de adel. De bodem is rijk
aan kwarts en rjzererts. Het
Weserbergland was ooit bezaaid met
smeltovens die deze stoffen aanle-
verden voor het Weser glaswerk en
het Weser porselein. De Íesten van
de ovens zijn met enig speurwerk
nog wel te vinden-

Heksenketel
Ons toegangspad loopt tussen twee
lage heggen naar de horizon. De
warmte doet al na de eerste honderd
meter het zweet duchtig stromen;
het gutst bijna hoorbaar over de rug.
Net op tijd heet een rond stenen
poortie ons welkom aan de ingang
van het bos. We ziin als een kind zo
blij als de koninklijk hoge bomen
hun beloÍtes van koelte en schaduw
inlossen. Als onze ogen zijn gewend
aan de schemer, zien we dat we door
een smal beekdal lopen. Het ver-
dwijnt na twintig minuten lopen in
een zonovergoten kapvlakte.
MrdJenop her veld peuzelcn bosar-
berders aan hun twaalÍuurtje in de
.cl-aduw van ccn glo, iendc bulldo-

De gebroeders Grimm verzamelden er hun
sprookies en de graven van Hannover gingen

eÍ uit iagen. Maar dê Solling en het
Reinhardtswald bezoek te allereerst om de

prachtige, met bekên doorsneden bossen. de
stokoude burchten en de Íraaie stadies

Karlshafen en Hannoversch Miinden. Vlakbii
het kasteel van Doornroosie liepen we door

het oudste bos dat we ooit zagen.
Dwalen door een Duits oerwoud.

door Frank Flippo
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Neuhaus im Solling, een kaakhel,. :
der gehucht met één café, dat we

:.,. : 1,,1

waÍei.we !i'eÍ.een dag exira geble"

prompt inlopen. De koele glazen: , ven;
Birbuiger br*r die we bestcllen, wor-

hoort zo in Duitsland. Dat is hier': ' w'-e'lreiilang door zonovergotedàn
een sooÍt kunst. Zwaar van brer en- bloembespikkelde beekbossen naaeen soort kunst. Zwaar van bier ehl. bloembespikkelde beqkbosgen naar

een verloren indruk maken. Ëen dak biandt de 2on ons op de schou
eindje van het pad staat halfverbor- , ders,'Tegendq tijd &át we Bad
gen achter takken een jagershut. We Karlshafeg berciken, is het aiweer
klimmen er in en horen hoe het bos ', avond. Veirvreemd van stedeschoon
de kinderstemmen opslokt..Het
indrukwekkende zwijgen van de

I na aI dat goea; Iopen we door de

i witte stigten en i-eÍgapen ons aan de

bomen brengt ons tot onszell en '; barokgeveltles.i i ; .

meezwijgend met de bomen lopen ; Kalldhafen werd inr ló99 gesticht als
we even later door naar het aangren- i {eplánd hoggtebdjï van een Weser-
zende Mecklenbruch, een besloten i Riinkanaal:dat prlln'oóit kwarn. De
stukje hoogveen dat zich verliest in : e€rste decennia r;a I/00 stroomden
het achterliggende bos. We steken vele Franse Hugenoten toe, die de

het over via langgerekte vlonder- i stad:vrijwel vinuii het niets
bruggen.Erhangteeírnelkwitte opbor.lwden;Duit'se;protserigheid
nevel. Het contrast met de groene . ontbreekt- HÊt i's hier eerder char-
spaÍen in de geurbeladen avond is mant en rngetpgen, bijna Belgisch.
'wunderschón'. Met tegenzin slepen .Het àaventje rs al in de begintijd
we onze vermoeide lichamen naalgedempt èí vijranderd.in een recht-
bed. Als we meer tijd hadden gehad, :hbekig plei4 rlet aristocratische

CI

ët woud van

gevels en keurige rijen boompjes.
Achter hoge glazen witbier, op een tc(as, verjagen we de

zweÍrnen wespen die hier ronddarren. Op de taÍeltjes staan
wespenvangers barstensvoi verzuipende insekten.
Koelbloedigheid is geboden, want voor je het weet heb ie

warmte leggen we uren later doorr l {tnetith. Dai is een veistild dor?je
renigc, vochrige naaldbossen dc laat- óet in her groen gebedde en witge-
ste kilometers aÍ naar onze avondbe.,:"..,échildeÍdg'háisre$. lietteklater van
stemming Silberborn. Zo stil als de ' 

' , oolme klinki JsÍeral. og/er de

icugdherberg i' als we er oue,rug- ;4)pelbomen vaB een terras eten we

"akien 
nee,"gooie', 

"o'" 
hekiliíËi"i ,, VtiJiepQg"l"r{-ir dr"rof {ti--.n

is het als wileen uur later ierug&à- :. ,,we oEËppg doqrglooienldïelden
men van een wandelinjidoor.hei" en lanip een fta4ie boerenhofstede.
dorp. Horden gillende êu Àchreeu- - Middenin het bos fokken lange gras-
wende kinderen en een yeihitte ';.,.' hal'npen en boteiïilcièménrons de rust
oudere vrouw die rond rent met :':; . vah de bosweide iir,ïérlamd door
dampende maaltijden. Hec water ' .r bier:en hitte yJi1gn *qons neer en
loopi ons in de mond. Deriirouw i r. vádwiinen vgo! ee-n rrurtje van deze
heetr hdr niet naar hrar zin. Wát een ' wereld.
drukrel En oÍ dat niet genoeg is,' Na rwee dagen Jopen dmr Jout*.
komen er ook nog twei wildvreem- grocne. golrende wouden, sualende
de volwassen kerels aanlopen die zon en dromerige gehuchties, begin
ook eren willen. Nee, ze heeÍt geen ik me rcn ware Simplicizzimus te
zin en schudt haar hoofd om dat , voelen.;Verwoe.d genátigeèr,b1gn-gt
krachr bij te zerten. ons ná onze rustpauz€ ergens tussen
Mijn tactvolle metgezel maakt eÍ Glasefërg;Moqgberg qtfÁJineberg op
gelukkig ja van en na het eten krij-r het sooqt y'êg Íralr Duitsland het
gen we als slaapruimte een koel en patent op heêft:rdoorkijlijes tussen
rustig souteÍráin. Nu nog een ver-: : hogebeukenloploqgigrrijke dalen
kwikkende douche, en dan vertreden met wediSe iivierijeó. Zulke paden
we ons achter de jeugdherberg, waàr i heten:vaak Filosbténbtrrassen, want
zich een bos uitstrekt zo groot en door de.eeuwenrheen dêden talioze
mysreneus, dar de kinoeren die er 'Dichrer und Denker hier hun inspr-
speurtochtje spelen zelfs in groepen rátie9p. Dooirdé gaten in het blader-



Tot mijn verbazing bezit Karlshafen
een uitzonderli jk goed gesorteerde
boekhandel, met een erudiete verko-
pcr. Een degelijke zaak vol banden
met goudopdruk en verbazend goed-
kope bjblrotiele urtga\(n. In dir
soort kleine stadjes zochten de
schrijvers uit de Romantiek vaak
hun toevlucht. De winkel in
KarlshaÍen iijkt nog steeds een lans
re u illen breken voor dte t ra(lirie.

Sprookjesboeken
De volgende ochtend bcginnen we
naar goed Duits gebruik met een
bezoek aan het fris-zoute water van
het gratis zwembaclje van
Karlshafen. Met de verpiichte bad-
nutsen op het hoofd, kijken we al
poedelend uit over de stad en de
groene heuvels. Zwemmen is hier
een zwijgend genoegen, in kastijding
van Irrt veile lrchaam en in ern\nge
adoratie van het omnngende woud.
Wce. ecns wat andcrs otn cen bt..in
vol grllende kotem.
Na het bad gaan we bussen naar
CottbLiren, vanwad w€ de Btidcr
Crimmweg pakken, het
Reinhardtswald in. Bussen rijden
hier maar een paar keer per dag,
voornamelijk vool scholieten.
Gottbriren heeft een lieftallig dorys,
kerkje met ecn houten interieur vol
Scandinavisch aandoende wandschil-
deringen. Het ademt de oeroude
sleer Jie te irr dcze omgeving ver
uarhr. De wlrrc huisies van her dorp
Iiiken srukken nieuwer, al ziin dc
muren beschilderd met middeleeuw-
se taferelen. In de glimmende zwaÍte
Iak van het vakwerk zijn in gotische
letters diverse fraaic spreckwoorden
te lezen.
Het was hier tussen cle mcnsen van
het Reinhardtswald, dat de Grimms
hur vcnelstni opdeden. Ten zuiden
vrn Cotrbiiren zte )c al btnni n een
halÍ uur lopen dc eerste wegwijzer
met'Doornroosieslot Sababurg, crop.
Naast de lvegwijzer staat een soort
1'.,u (n wlqwim rner ccn rn,,ktrt.
Het is een reconstructic van het
soort boshutten waarin de oorspron-
kciijke bewoners van dit bos leefden.
De Srbaburg knikt olt( rJ een paar
honderd netcr vanaÍ cen flauwc
hootte vriendelijk toe.
Volgens de overlevering stond daar
het kasteel waar de prins de schone
slaapster tot leven kuste. Op de Íun-
damenten van de ruïne verrees rond
1400 een jachtslot voor de graven
van Kassel, dat ook weer tot ruïne
verviel. Een recentó restauratie
resultecrde in het huidige restauÍant.
W,tt rlrl betrclt Lcn n\, r-rq.l.)ur,lri(.
een veel tc gladdc afwerking van
cleze met legcndes omlveven plek.
Hier horen wingercl en klimop te
woeketen, met kraaienesten en los-
zittende stenen die naast je neerval-
Ien.

Magische grenzen
Maar uiteindelijk vind ik toch de
romantische beklemming die ik
zoek. Wolken pakken zich samen en
juist als we de hoogtc van de burcht
beklimmen, barst hct noodweer krs.
Donder en bliksem echoën rond.
We schuilen nier tot het ernd van de
regen. LangS een winkel met sprook
jesboeken en poppen cn Iangs een
reeks sprookjesfiguren die door een
heks in hout lijken te zijn veranderd,
wacht ons de grootste verrassing van
onze reis: een heus oeruouclreser-
rrat rol trillige, mr".chirn rvel Jui-
zendjarige eiken- We betreden een
paci tussen bomen die dikker ziin
dan de dikste die ik ooit gezien heb.
l- dit Wert Luropal Ik kan hrr nru-
wclijks geloven. T\rssen hoge varens,
door diepe plassen en langs holle
tronken komen we ogen te kort. Een
stokoudc, overwoekerde muur die
het bos aan dne kantcn omsluit,
houdt ons een kilometer lang binnen
de magischc grenzen. Áls de nuur
niet zo vreselijk echt was, zou hij zo
tn cen filn van Spiclberg passcn of
rn de Eftcling.
Einclelijk houdt dc muur op en laten
lvc hct oerbos irchter ons. De rcgcn
stopt ebrupt, maar de bctovering

bli,ir. Her nadampende iandschap
dat nu voor ons ligt is van een won-
derlijkheid clie de bevreemding van
Hans en Crietje in het toverbos nabij
komt. Naar drie kanten glooien
witte wegen omlaag. We kiezen het
meest rechtse pad en trekken door
een uitgestrekt, halfverwilderd boe-
renland. De ncvelige weg verliest
zich glooiend in de verte. Links van
ons. honderd meter rn de diepre. ligt
de We.cr re dromen rn een bàd van
wolken. Wil lopen verder over de
Bnider Grimmweg, dooi velden vol
opgeschoten gras en langs reusachti-
ge oimen en linden. Zo verstriiken
vele kilometers. We gaan een cind
van elkaar lopen om onze sprakeloze
bewondering de nimte te geven en
om de rust van het zachte landschap
te ondelgaan. De goudbruine velden,
plots badend in een verloren zomre-
straal, en de mossige geuren van
regen op kreupelhout, beÍoven ons
van onze spraak. Pas als we bij een
verharde weg met een bushalte
komen, voelen we onze loden benen
en hervinden we onze tegenwoordig-
heid van geest.

Onvervalst
Op een stapel boomstammen wach-
ten we bij een bushalte. Genoeglijk
stappen we uit de koude, vochtige
avond in de warme, droge bus. Het
eindpunt van de route ligt helaas
tien kilometer yan Hannoversctr
Mrinden. Aan twee mannen die in
hun tuintje staan, vragen we of er
nug een brr" gaar. Zc zeggen drt drr
nier het gcval i'. Behulpzaam breden
ze ons een lift aan, die we gretig
accr frercn Ach. de ic rgdhcrberg ligt
toch aan deze krnr van 6lq.16cl, sn
ze vinden het een kleine moeíte. Ze
zeggen dat ze uit Polen komen; ze
wonen hier nog niet zo lang. Een
Jochtert e z t níast on( op de achter-
bank. Die praàt nog gecn DLuts,
maar ik ken drie woorden pools. Als
ik dowidzcnia (tot ziensl roep bij het
uitstappen, iacht ze yerrast en mom-
pelt mijn gÍoet rerug.
De jefrgdhetberg lijkt verlaten: voor
de ingang zit alleen een opgescho-
ten, chagrijnige jongen die niet
terug groet. Hit knikt als
we vragen oÍ hii van
de jeugdherberg is.
Inschrijven?

webbcn. Hier vind ie het onvervrlste
MriLnden.
De besloten knusheid van hct stadie
voelen we het beste als we in eel
restaurant achter knappend haar.
vuur een smakeiijke Schweinebr aten
naar binnen werken-De uitbaatsrer
heeft veel begrip voor onze haast.
Tien voor tien komen we hijgend
aan bij de jeugdherberg. Gered.

Krukenburg
Vanuit Miinden nemen ye de vol-
genJe dag de bus terug rjchring
Karlshafen. We stappen uit in
Cieselwerder en nemen een 1ange,
rustige middag de tijd voor de luttele
vijÍ kilometer die ons scheidt van tle
jcugdherberg in Helnarshausen.
Zo komen we bii de lanJbecke, een
beekie in een moeras-ig dai. Bij de
oversteek vinden we op ooghoogre
een soort nestkastje tegen een boom
met een stempel edn, dat á{gedrukt
de woorden'Landbecke-Bad
Karlshafen'onthult.
Dc afdrling nrar Helmarshausrn r:
steil, glibberig en slecht aangegeven;
als je niet uitkijkt, loop je zo door
naar Karlshafen. Eenmaal beneden,
lopen we in de stromende regen náar
'Haus Diemeltal,, een kast van een
huis met een leistenen zadeldak.
Het lijkt wel een conferentieoord,
maar het rs de jeugdnerherg. We zrjn
de enige gasten in het enorme
gebouw.
De vnlgende ochtend genjercn wc
vanuir de hoge ven.ters van her uit-
zicht over de Diemel. Gevoed,
gewassen en verwarmd geniet je het
best. Wij vinden Helmarshausen
ineens de mooiste slaapplaats op
onze tocht.
Om terug re komen n Krrlsharcn,
hoevrn we maar éen heuvel over Op
de top worden we aangenaam verrast
door dc ruïne van de Krukenhurg.
Ceen aangeharkte perkje. prrkeer-
plaatsen en dure horeca als bij de
Sababurg, maar een heerlijk over
woekerde, natgeregende puinput,
met grillige toÍentjes en bomen die
half uit de muren steken. Als we na
een korte bezichtiging door willen
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tolgcns de oterlew-
ting wenl ín dit
kasteel Doomtoosje
uakhet gekust door
de pins

Karlshafefr, met eit-
zicht orer de Díemel
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sneeuwwit haar tegemoet_
'Welkom in het land Hesscn,, zegt
hij. 'De grens loopt over deze heuvei
U kunt binnen komen kijken naar
de lokale geschiedenis.'
Ë,n dat doen we. Hij heeft zijn woon-
huis verbouwd tot pdvé-museum.
We lrzen d:r de burchr stnkoud i:
ln de vroege middelecuwen soeelrle
htj een vitale tol tiidens de ker,re-
nhg van de Weserstreek. Vándaar de
naam Kruken', war kruiscn,berc-
kent. Overal in het privé-museum
hangcr kleurige zijden coliage- ovr r
de gcschiedenis van de burcÀt.
gemaakr dorr de l1p1dlqlc ,,1q1la-
den echtgenore vJn de conren alol
Dc verhalen waar hij on: mec or ur
stelpt, dringen met tegenzin door in
onze vermoerdc hooÍden. Het wccr

wordt er ook niet beter op, dus rve
bedanken hen en vcn'olgcn onze
weg
Eerst door een verwilderde boom-
gaard net halfrijpe appels, die we na
een hap walgend wegkeilen. Daar
voorbrl begint de afdaling naar
Karl.hafcn. Tussen zwáre, omnevel-
de takken hereiden de inmidclel. vcr
t,ouwde Hugenorenhur"les on. een
wxrm welkom.ln de._Ídrljng p,])\e
ren we een longeman met een melkr.,
bus, die ons vricndelijk groet.
'Zo leeÍde ik vroeger ook, toen ik
nog in de Voerstreek woonde', zegt
Peter. 'Wonen in de natuur, eten
halen in het dorp,'
In Karlshafen u'achten we uren op
de trein, op ecn donker, tochtig per
ronnetje. We huiveren in onze yoch-
tige kleren, het lijkt oÍ de rcgen
noolt meeÍ op houdt.
'Als het zo een paar dagen doorgaat,
worden dic bosscn bijna ondoor,
dringbaar', zegt Peter.'Er dringt de
geen licht meer door. Het wordt één
muur van nevel en vocht, die alles
verstikt'.1

lopen, komt ons uit het
huis ertegen-

ovel een
man

met
Gaat niet
meer, de
balie is
geslo-

Sinds

wan-
neerl
Sinds
vijÍ
minuten.
0ver dric
kwartier is hij
weer open. Dan
heb je nog een half
uudje, tot tien uut. Kan hij
nn: nicr gewoon even inschrrlvenl
Mcr een pc*rcrjg lachie weigcrr hr;.
We verspillen geen verdere tijd en
haasten ons naar het centrum om
snel te eten. Een pad tussen volks-
tuinen en peperkoekhuisjes leidt ons
naar ccn .'ankc r'zer<n hrngl'rug, bij
de samenvioeiing van Werra en
Weser. Dit is precies de plek waar
Hannoversch Mrinden ontstond, op
de fundamenten van ccn slot van
Karel de Grotc. Dc mihdeleeuwse
stemming is in Mrinden gocd
bewaard gebleven: nauue, donkcre
straatjes cn schots en scheve houten
geveltjes. Veel ramen hangen uit het
lood. In de achtcrafstraatjes maakt
hct birnkcnde iakwerk plarts voor
ongcverfd hout en stoffige spinnc-


