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EEN HANDVOL KLEUR
ISSCHIEN DAT GE AL EEN POT IN BLOEI
getrokken tulpen of een geurend mandje hyacinthen,
een bakje crocusjes, nog een bos Kerstrozen in uw kamer
hebt. Misschien ook niet. In beide gevallen zal een handvol
kleur u niet onwelkom zijn in de trieste dagen van Louwmaand.
Terwijl ik schrijf buldert de Zuid-Wester in den schoorsteen,
is er buiten zwiepgeluid van kale takken, kletteren om beurten
regen en hagel tegen de ruiten.
„Dat heb je van die open winters" zeggen wij hier. Niks
als narigheden, dan is 't meestal 'n „sóodsje mei 't waer",
zooals de standaard uitdrukking op de beurs bij de brug luidt.
Maar te midden van al dat grauwe en trieste ontmoet ik eiken
dag op dezelfde plaats een brokje kleur, neen een brokje kleuren zoo verrukkelijk, zoo in-mooi, zoo wondervol. Achter in
mijn tuin staat midden in de sloot een paal met een oud wagenrad er op. Voorjaars leg ik daar een paar eendenkorven
neer in de hoop, dat 't me gelukken zal een dozijn groene
schalen machtig te worden met oranje dooiers voor 'n pannekoek. 'k Verwacht stellig dat Benjamin, ze heeft al 'n vrijer,
'n pronkjuweel, er dit jaar uit dankbaarheid haar eieren zal
neerleggen. En daar nu, op dat grauwe rad, daarop zit geregeld eiken morgen dat kleurige brokje leven. Want leven
is 't. Niet groot. Maar een centimeter of vijftien, alles en alles
van 't puntje van den langen snavel tot aan 't eind van 't
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korte staartje. Misschien, dat ge nu al vermoedt welk pronkjuweel onder 't gevederd heir des hemels ik bedoel. De ijsvogel ?
Juist. Maar zoo min als ik zult ge ook maar in de verte kunnen vermoeden waarom men aan dit prachtdiertje dien mallen
naam heeft gegeven.
IJsvogel ? Is hij er alleen maar des winters, als trouwe gezel
van sneeuw en ijs ? Niet in 't minst. Hij behoort tot onze
standvogels, nestelt en broedt hier zijn albasten eieren uit.
IJsvogel ? Hij houdt heelemaal niet van ijs, niet van toegevroren
water, dat hem tot hongerlijden dwingt. Hoe hij dan heeten
moest ? 'k Weet het niet. Regenboogvogel, Hollandsche Paradijsvogel of iets dergelijks. Want immers daaraan kan hij doen
denken. Met dat andere heerlijke brok levende kleur, dat ik
zoo aanstonds noem, behoort hij tot de overblijfselen uit de
warme tertiaire periode onzer aarde.
Regenboog-vogel, Iris-vogel, ja noem 'm zoo maar, misschien
dat ge zoo eenig denkbeeld krijgen kunt van zijn schitterende
kleurenpracht. Wonderlijk is 't dat zoo'n klein lijfje zoo uitbundig is opgesierd. 't Is niet één edelsteen, 't is alles kleur van
turkooizen, paarlen. robijnen ! 't Is een extase van kleur. Daar
is geen vogel die alcedo nabijkomt.
Eerst die wonderlijke, grillige vorm. Dat kleine lichaampje,
met dien grooten kop en langen snavel, dat schier vergeten
staartje. En daarop die jubeling, die uitbarsting van kleuren.
Hier een dof-groene ondergrond op kop en halve bovenhelft,
met strepen van hel zeegroen er over, en daar achter voor
middenrug en staart, 't zuiverste blauw, dan weer een vlak
rood van onderen, een plek geel aan de keel, weer donker
marine-blauw, zwart de snavel met nog een stip rood, en ten
slotte het kleine pootje, hel lak-rood. Hoe is 't mogelijk, dat
die enkele centimeters zoo'n davering van kleuren kunnen bevatten?
Zoo vaak als 'k 'm zie, sta ik telkens weer in verbazing, hij
is wel een der wonderen van de natuur, Die stille visscher.
Tijden en tijden zit ie daar op 't rad te turen. Stom en stil.
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'k Heb 'm nooit anders dan zittend of vliegend gezien. Aan
loopen doet ie niet veel. Het donker-bruine oog op 't water
gericht ontgaat 'm geen kringeltje van vischje of kevertje. Stil
zit hij te pronk. En dan opeens gaat de lange spechtensnavel
als een degen recht naar beneden, en gelijk een pijl schiet hij
't water in, er onder, weer terug op 't rad, schudt zich de waterdruppels uit de veeren om weer van voren af 't zelfde spel
te beginnen.
Een heelen morgen is hij zoo soms bezig. Maar 't kan ook
gebeuren, als de regenbuien 't water hebben vertroebeld, dat
hij weinig of niets zien kan, eenige keeren te vergeefs duikt
en 't ten slotte opgeeft.
Vaak heb 'k 'm zoo begluurd. Plons ! Mis,! Plof ! Weer mis !
Driemaal scheepsrecht ? Weer mis. Dat er nu in 's hemelsnaam geen enkel stekeltje of torretje zich zien laat, want dan
beleeft ge dat onvergetelijke gezicht van een wegvliegenden
ijsvogel. Nu ziet ge eerst hoe prachtig dat vogeltje is. Het
is één oogenblik een dwarreling van helle kleur, dan overheerscht 't blauw en groen en is 't net als of daar een stukje
hemel heen vliegt. 'k Weet wel waarheen. Naar den tuin van
de andere pastorie. Daar is een vijvertje in, waar een wilgje
over hangt. Daar is mijnheer heen om te zien of er ook een
jonge goud-winde te snappen valt. Maar morgen zie 'k hem
weer en hoor allicht zijn schel: tiet ! tiet ! Morgen zal hij mij
weer laten zien wat 't zeggen wil, 't begrip kleuren-rijk.
En met hem, neen niet morgen, maar als 't weer Mei wordt,
als de varens weer hoog staan in de bosschen, de digitalis er
bengelt met de roode klokjes, dan ook die andere, die met
hem ons aan 't tropisch Nederland van eertijds herinnert. Die
andere, die mij eigenlijk nog liever is, rondom wiens harmonievol lijfje zich de heerlijkste herinneringen van lange zwerftochten over ongebaande boschpaadjes groepeeren. Die andere,
die de handvol kleur volmaakt. De wiele-waal, de Gele gouw, de
Goed-merel, de wie-wouw, wie-waal, niet zoo overvloedig, zoo
uitbundig „bemaald" als z'n tijdgenoot, maar meer eenvoudig.
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Doch ook hem ziet ge 't oogenblikkelijk aan, dat er iets tropisch
aan hem is blijven hangen. Wondere visioenen van duizend
maal duizende jaren roept hij voor u op. Visioenen van onafzienbare steppen, oerwouden, kudden antilopen, giraffen ... .
Ja daar hoort hij bij. Daar past hij bij, bij die tropische wereld
in gloeiing van zon, hij met zijn goud-geel lijfje, z'n zwarte
vleugels en rooden bek, daar hoort z'n kunstig nest thuis, dat
wonder van bouw en weefkunst. Altijd in een gaffel, een vork
van een boom, saamgesteld, saamgeweven uit alles en nog wat,
uit mos, en wol, uit gras en vezeltjes. De lange draden om
de takken gewonden tot een geraamte en daartusschen het
overige doorgevlochten. Stil kunt ge gaan peinzen als ge hem
z'n naam hoort noemen : gele wouw ! gele wouw ! wiele-wouw !
wielerwouw ! Zoo riep hij eens ...... Eens voor duizende
jaren ... Toen waren ze er beide al. Hij en de ijsvogel. En
nu nog ... Nu zit Alcedo eiken morgen te visschen, en straks,
straks is 't weer :
Dort hoch im Eichendicht,
Huschen verstohlen,
Horst sie wohl, sieht sie nicht,
Scheue Pirolen.
Vogel im Goldgewand,
Kiindest mit Wonne
Heut kam der Lenz ims Land
Mit ihm die Sonne .....
En zoolang ... Zeker één vogel in de hand is beter als tien
in de lucht. Maar die kan ik u niet geven, daarom tot zoolang verlustig u in dit handvol kleuren, groen en blauw, wit
en rood, geel en zwart door den Schepper saamgevoegd tot
twee zulke wonderen der schepping.
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VAN EEN DIE DE PENNEN HAD
NEERGELEGD
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EHOEFTE HAD IK AAN EEN STUKJE HUMOR,
behoefte om es te lachen en me te verdiepen in herinr
nerinkjes, die als lachvonkjes in me opkwamen. De sneeuw
was weg. Onder den grijzen nevelhemel lagen de landen. In
geen dagen de zon gezien. Maar ik wist wel waar nog een
bron van humor vloeide. Achter in mijn tuin had ik in den
nazomer een sparretje uitgegraven en met opzet 't gat niet
met aarde aangevuld, maar met droge bladeren, een paar kruiwagens vol, in de hoop dat het een veilig toevluchtsoord zou
bieden voor een winterslaper en wel voor vriend egel. In deze
verwachting ben ik niet beschaamd. 'k Ken mijn volkje al zoo
wat. Hem gold m'n bezoek en van hem wou ik leeren om met
een lach door de trieste dagen te gaan. Voorzichtig heb ik de
bovenste bladlaag verwijderd en ja, daar lag mijnheer, midden
in en diep tusschen 't gebladerte in 't zacht gevoerde nest. In
diepe rust. Rolrond. Niks als bal. Pootjes ingetrokken. Kop tegen
den staart. Bewegingloos. Zonder expressie van wezen. Doof
voor alle geluid. Doch als 'k 'm maar zie, kruipt er een lach
in m'n keel op, want als op een lange film zie 'k hem dan in
tallooze potsierlijke gedaanten aan mijn oog voorbijgaan.
„Hei, ouwe jongen ! Hei, wordt es wakker ! 't Is Nieuwjaar, de crocussen hebben al een groene punt en de sneeuwvlokken komen zoo dadelijk.
Hei ! heb je den ekster wel gehoord van morgen vlak boven je ?
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Hei ! Al de kippen zijn al aan den leg !"
't Geeft niks, ongenaakbaar, onaandoenlijk blijft ie gekromd
met zijn stekelpantser, dreigend naar alle kanten.
Hei, heb je de pennen er bij neergelegd ?
Maar 't kan me ook niets schelen of hij wakker wordt of niet,
want 'k zie hem in zijn volle komiekerigheid voor me, zooals
ik 'm op een warmen juni-avond voor 't eerst tegen kwam.
De rozen en de anjers geurden in de vochtige nachtlucht, vleermuizen fladderden in wijde kringen om de boomtoppen, kevers
snorden rond en daar was een koor van hoog muggengezoem.
In een boschje heesters hoorde ik 'm snuiven, en met behulp
van m'n fietslantaarn had ik 'm gauw te pakken, hem, en later
nog een, en nog een, de laatste een „zij", een schoone onder
de schoonen van alle egels, die er ooit geleefd hebben. Een
broeibak werd het drietal tot woning aangewezen en nog is
het genot, dat die drie mij bereid hebben een van de aangenaamste gedenkingen uit den omgang met de dieren. Overdag lieten ze zich niet zien. Dan scholen ze weg in een met
hooi en stroo gevulden hoek achter een hoop takke-bossen,
maar 's avonds, dan kwamen ze in aktie. Onafgebroken snoven
ze den broeibak in 't rond, 't leuke eigenwijze snoetje in de
lucht op zoek naar de melk, die ik voor ze neerzette en de
slakken en aardwormen, die 'k voor ze zocht.
Avond aan avond heb ik naar ze zitten kijken en me innig
vermaakt met de woede van de heeren jegens elkaar, als ze
beide dongen naar de gunst van 't wijfje, dat er meestal niet
veel van weten wilde. 'k Heb er ook al eens een meegenomen
om in den kelder muizen te vangen, doch m'n vrouw vond de
muskus-geur en andere minder etherische achterlatingen nog
slechter dan de langstaarten.
Het meest echter genoten we wanneer we hem zoo op een
stralenden zonnedag midden op 't grasveld neerlegden, als een
groote stekel-bal en dan Sepp, onze braun-tigerhond erbij riepen.
Nooit stelde die zich zoo aan als wanneer ie Jochem Stiekelbaerch in 't vizier kreeg. Als een dolle rende en blafte hij
10

om 'm heen. Legde er zich voor neer, kop op de voorpooten,
sprong dan weer op, keek mij aan als ik zei : wat is er Seppie ?
en huilde en jankte van zenuwachtigheid ten top gevoerd, terwijl Pomucheltje daar doodstil lag, volkomen bereid om, als 't
moest, veertien dagen in die positie te blijven. „Toe dan Seppie T'
En eenig was 't dan om te zien, hoe de hond voorzichtig zijn
poot uitstak en de egel omrolde en omrolde over 't gras en
om 'm heen danste.
Had 't spel lang genoeg geduurd en was Sepp verwijderd, dan
hielden we ons doodstil. Een tijdje gebeurde er niets. Pomuchel
vertrouwde blijkbaar de zaak nog niet. Dan opeens ging er
iets als een rilling, een kramptrekking door zijn huid, en stil
aan kwamen de pootjes te voorschijn. Daarna 't zwarte snoetje.
Maar zoo onweerstaanbaar komiek, zoo vol rimpels en zoo
nijdig van uitdrukking, met de zwarte kraaloogjes achter de
ruige wenkbrauwen, dat ge moeite had om niet in lachen uit
te barsten. Al meer en meer vergleden de plooitjes en met
'n minuut of wat kwam 't goedaardige tevreden gezichtje van
altijd voor den dag, de pientere oogjes glommen weer zoo
vergenoegd en Pomucheltje dribbelde voort, alsof er nooit een
bedreiging was geweest, goedmoedig en onbevreesd, en ge
zaagt dan meteen welk een sierlijk diertje dat 't was. Die leuke
breede oortjes. Dat dikke korte lichaampje. Die zwarte snorharen en andere grijzige, roodachtige en bruine van hals en
buik. Het is zoo'n aparte verschijning, en ik kan mij best voorstellen, dat 't tot een der onvergetelijke vreugden van 't leven
moet behooren, een egel-moeder met haar kroost van miniatuur biltjes tegen te komen. 'k Leef nog altijd in hope dat mij
dat es overkomt, evenals ik ook nog es hoop te beleven dat
ik 'm aantref in den Herfst, de bruine stekels vol geprikt met
bladeren, om er - 't winternest mee te stoffeeren. 'k Gaf een
mooi ding, als 'k hem es kon zien in October, wanneer de maan
vol op 't tuinpad scheen, zich wentelend in 't afgevallen gebladerte en er de scherpe pennen mee vol prikkend. Misschien
dit jaar .....
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Hei, ouwe jonge, de mollen wroeten al weer.
De wormen zitten al hoog in den grond.
Het wemelt van muizen.
En de slakken .... •
Hei kerel ! Hei !
Dat wijfje, van uit den broeibak, je weet wel.....
Heel zijn opgerolde, roerlooze wezentje vertelt me Prediker's
woord, dat er tijd is om te slapen en om wakker te zijn, ten
minste voor een egel.
Eerst moeten de tulpen maar es in knop staan, en de hyacinten kleuren, de katjes stuiven, de spreeuwen jodelen, de houtduif koeren boven zijn egels-kopje. Dan, dan zal de voorjaarstrilling door zijn elastieken huidje gaan, 't blader-dak worden
opgelicht, Pomucheltje goed-bloed zich naar buiten werken,
om zijn mager uitgevast buikje weer rolrond te eten.
En als 't Meie is .... .
Dat wijfje uit den broei-bak .....
Geloof niet dat hij 't vergeten is. Achter in den tuin in de
wir-war om den meidoorn , ... .
't Warme dekentje moet er zoolang maar weer over.
Wel te rusten. Droom maar van je egelinnetje.
Met denzelfden lach als ik je nu „tot straks" toeroep, tot straks
met je beiden, zal ik je weer begroeten en je blijde snuf I
snuf! hooren, leuke arbeidzame klant die je bent in 't groote
huis van moeder natuur.
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SPROKKELTJES

O

FFICIEEL BEGINT 21 MAART DE LENTE. DE
natuur stoort zich echter niet aan wat haar officieel als
plicht wordt opgelegd en doorgaans is zij den kalender
verre vooruit. Tien, twintig, dertig, honderd dingen vertellen:u
al in Februari dat de lente weer op komst is. De maand der
levensvernieuwing, de maand der nieuwe trillingen, roeringen
door het natuurleven is Sprokkelmaand, en daar is geen maand
die voor mij haar naam zoo juist draagt als Februari. 'k Ben
altijd blij als januari geen ijs brengt met vries-winden helder
op uit 't Oosten die de wangen en ooren tintelen doen, dat de
één ren -dertig donkere dagen voorbij zijn met hun vochtige
kilheid uit 't Zuiden en Westen. Want dan zeg ik zoo tegen
't einde tot me zelven : nog een paar dagen, dan is 't Maria
Lichtmis, dan moeten de sneeuwklokjes bloeien, dan is 't Sprokkelmaand, d. w. z. voor mij de maand dat ik er op uit moet
om alle wintersche gevoel af te schudden, er op uit moet om
van hier en daar kleine stukjes Lente te vergaderen, wat kleur,
wat ge'uidjes, wat vormpjes, een rimpelingetje hier, een trillinkje
daar, een even verschuiven elders, even maar .... .
Maar van al die brokjes te zamen krijg ik weer het jeugdige
frissche blijde besef dat we zijn in de maand van overgang,
dat we klimmen het licht en de volheid tegemoet. En zoo heb
ik mijn sprokkeldag weer gehad.
Rintsje, de knecht van den overkant, die met de zwarte 't
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land in ging om te eggen en ik waren 't er volmaakt over
eens, dat Februari mooi inzette. Het was heerlijk weer. Zoo
zacht en nauwelijks wind. De mist van den vorigen avond
trok snel weg en rondde zich aan den horizont tot een breede
grijs-wollen streep. Hooger op was de hemel met een ijler grijs
omwaasd waar hier en daar plekken blauw doorschemerden
en naar 't Zuiden was er één groote plek vervloeiend zilver :
de zon. Dat waren de eerste sprokkeltjes van de Lente die
blauwe hemelstukjes, die glanzende zonneplek. De hooge iepen
van den oprijlaan lieten den mist in duizenden van droppels
vallen en aan de punt van elk twijgje hing een schitter-drop
van diamant.
Nu even de greiden in. Veel valt er nog niet te beleven. Doch
't is ook maar om een paar sprokkeltjes te doen. 'k Moet een
madelief in m'n knoopsgat hebben en den leeuwrik zien en
hooren in de lucht.
Met blijdschap merkt ge op, dat de dorre winterkleur aan 't

verdwijnen is, overal komt 't groen door, over de velden ligt
een tint van groen, nog wel niet zoo heerlijk als in vollen
lentetijd, maar reeds als een belofte. En daar hebt ge het
rozetje van bellis perennis, in 't midden 't witte rose omrande
bloempje. Weggedoken nog op korten steel maar alweer als
een profetie, een heugelijke, en daar is ook de zanger der velden
weer. Tril-wiekend windt hij zich omhoog naar de zilveren
zonneplek, als zilver zelf druppelen zijn klankjes neer, nog in
mineur, maar ge zijt alweer onzegbaar rijk met dat bloempje
op uw jas en dat vogelgeluid boven 't hoofd. Ge zijt in de
stemming. De lentestemming. In u begint 't te zingen het lied
van Adama van Scheltema :
Daar bij de wei daar zong,
daar door de boomen zong,
hoog in den hemel zong
de lente een lied.
Zoo doet ze. De musschen sjilpen, dat 't een lust is. De mannetjes
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maken al verliefde allures. Boven op mijn dak, op dat van
m'n buren zitten overal spreeuwen, telkens komen er meer, bij
tienen, twintigen, strijken ze neer in de boomtoppen en vertellen
met lange uithalen, dat de blijde dagen komen.
„Tsjieuw ! Februari weer."
En alle door elkaar ; „Ja, Februari weer ! Tsjieuw !"
Als ze 't mij verteld hebben en de geburen, dan wolken ze
weg naar den notaris, den dokter, Griet de baker, het heele
dorp rond om overal te zeggen tot boven op den toren toe
aan 't haantje, dat 't „Februari is, Februari, voorbode van
de Lente."
„Maak de tuinen klaar, tuinen klaar" ratelt de winterkoning
er tusschen. „Zaai radijs, bitterkers, bitterkers. 'k Begin aan
't nest. 'k Bouw er zes."
Het befje van 't roodborsje wordt al oranjer.
De merels denken over paren. Ze glimmen als gladde gitten.
De troepen meezen hebben zich al lang opgelost tot huishoudinkjes. 'k Mag de nestkastjes wel es nazien. 't Kon best dat
een stelletje heel verliefde pimpeltjes .....
De eksters zijn al dagen op zoek naar een nestplaats en zwerven
van boom tot boom, alle toppen inspecteerond. „Hier?" —
„Nee. Niet veilig genoeg." — „In die popel?" ^- „Ritselt
te veel." — „Die esch dan ?" — „Te broos." Verder dan
maar weer.
Hoera! Daar zijn de houtduiven ook weer. Hoort ge wel, dat
heerlijke geklepper ? Ziet ge wel die prachtige vlucht, de beide
wieken omhoog ?
Kom mee den tuin rond en help mee sprokkelen. Eerst wat
sneeuwklokjes. Dat zijn de bloemen van Februari. Pluk er een
en breng u de sproke te binnen van den Winter en de Lente
die beide de eer opeischten, Galanthus ten doop te houden.
Was zij niet tijdens zijn ijzige heerschappij geboren ? Had zij
't hoofdje niet opgestoken toen de lente al op den drempel
stond ? Mijn, zei de Winter, Sneeuwbloem zal ze heeten. En
hij bepoeierde de blaadjes met wat sneeuw van zijn handschoen
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nen. Mijn, zei de Lente, Lenteklokje is haar naam, en ze tipte
het albasten kelkje met vlekjes groen. Dan maar van ons beiden,
was 't accoord, dat ze groeie en bloeie als Sneeuwklokje. Heerlijk bloempje, ook hierom, dat 't zoo'n echt natuurkind is, dat
maling heeft aan alle bloemisten die 't vroeg in bloei willen
trekken overal willen ze bloeien en overal klingelen :
Sneeuwklokjes luien den winter uit !
Sneeuwklokjes prijzen de lentebruid !
Dat doen ook die andere die daar staan als paarse, gele en
gestreepte knotsjes, om als de Februari-zon ze kust open te
gaan tot glanzende kommetjes gloeiend van kleur. Dat doen
ook de crocussen.
Ziet ge wel hoe de tulpen de groene spitsen al uit den grond
steken en de narcissen de breede neuzen recht omhoog ? En
daar in dien wal is 't groen van blaadjes van de Maartsche
viooltjes, kartelt reeds een blad van de paardebloem, laat de
hondsdraf zich zien in miniatuur en neemt 't speenkruid glad
en glanzend de oude plaatsen in.
Een vroege vlier heeft al kroes-blaadjes. De heesters zijn bespikkeld met kleine puntjes. De rozen loopen uit. De haartjes
op de papaver-bladen zijn al zichtbaar. Akelei en iris worden
wakker. De prunus is een en al vol roode speldeknopjes. Tus
schen de elzen is 't groenig van de groote oogen der wilde
rozen, en 't schemert in de berken van 't bruinrood der vingerkatjes. Ga mee naar de wilgen. Van onder tot boven zitten
ze bedekt met de zijden dons-katjes. Ga mee naar den hazelaar. Dik bruin zijn de knoppen aan de takken waar de heerlijke gele katjes aan hangen te stuiven over de karmijnroode
mondjes der vrouwelijke bloempjes.
Kunt ge nog meer dragen ? Hebt ge uw armen nog niet meer
dan vol gesprokkeld ? Ga dan den tuin maar rond voorbij eik
en eschdoorn, voorbij iep en linde, gouden regen, appel en peer
en overal kunt ge nog wel een rijsje vergaren, overal het bruin
en groen, het geel en rood van 't nieuwe leven vinden.
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De mist is verzonken aan den horizont.
Het grijze hemelkleed is weggetrokken.
Enkele teer-witte wolkjes liggen vredig tegen 't blauw.
De zon gaat onverhuld langs blauwe baan......
Ten avond ben ik nog eens gaan luisteren naar de spreeuwen
in den goud-esch. Nog maar al door zeiden ze dat 't „Februari
was, de maand der opstanding. Tsjie-ieuwr En toen heb ik
m'n gezicht even door de deur van den stal aan den overkant
gestoken. Rintsje ging juist met een nap vol warme schuimmelk naar 'n pas geboren kalf, dat z'n rose snoet er borrelend
indompelde.
Een koe-kalf.
Nu waren de boer en ik 't ook volmaakt eens, dat Februari
goed inzette.
Dat was 't laatste sprokkeltje voor een blijde levens-stemming.
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NEGEN EN EEN HARLEKIJN
ET WAS, ZOOALS LONGFELLOW 'T NOEMT,
„between the dark and the daylight", het uur der kinderen, maar aangezien de mijne daarvoor te groot zijn
en vader's knie al lang ontgroeid, ga ik zoo tusschen dag en
donker graag een uurtje naar den stal aan den overkant. 'k
Trof het, dat de boer het druk had en mij vroeg of ik den
koeien even hooi wilde geven. Dat is fijn werk. De hooihoopjes schuiven op den zolder door de geopende luiken. Overal
ziet ge de breede snoeten met de lange tongen door de openingen omhoog komen. De geur van 't hooi wuift al verder en
verder door den stal. Ge hoort in de verte de paarden ongeduldig hinniken en 't geklik van de stootende horens der
wachtenden. Juist was ik klaar, toen de knecht door de buitendeur kwam. Hij had een emmer slobber aan de zeug gebracht.
„Van avond biggen, riep ie me toe, d'r is al melk in de tepels".
„Is dat niet te vroeg ?"
„Ja, een week te gauw."
'k Was niets in m'n schik met deze mededeeling, want de vorige
week waren er twaalf biggetjes geboren, ook een week te vroeg,
en nog versch lag mij 't meewarige gezicht bij, toen ik ze alle
den volgenden morgen dood in de schuur had zien liggen.
„Als 't nu weer zoo afkwam."
Misschien dat 't nog wat meeviel, troostte ik den boer, toen
ik naar den varkensstal ging om es poolshoogte te nemen. On18

rustig liep het groote witte beest in de schemering zijn hok op
en neer, De rose vol gespannen tepels bogen over 't stroo, dat
ie voortdurend opwroette en uit elkander krabde.
De krulstaart sloeg zenuwachtig tegen de zijden. Zijn drinken
had-ie niet aangeroerd.
'k Riep 'm, zooals ik reeds zoo vaak gedaan had, kwoss ! kwoss !
maar daar kwam geen tevreden geknor als antwoord ; even
werd de groote kop opgelicht en daarna de bezigheid hervat :
al het stroo optasten tot een hoogen hoop.
Snel verduisterde de schemering en ik zag nog vaag hoe 't massieve dier zich languit neerlegde in 't stroo-bed met een diepen
zucht......
Na het melken gingen we gedrieën, boer, knecht en ik, er heen.
De boer hing een oude stallantaarn aan een spijker in 't hok.
Vaag rossig glimmerde 't licht over 't stroo, over 't moedervarken, over de gezichten. Het verdere deel van den stal donkerde weg in zwart en grijs.
„De eerste", zei de boer en glad en glimmend hield-ie een bigje
in de lichtstreep van den lantaarn.
„Een baas," zei de knecht. „'n Beste bigge."
Dicht tegen de moeder werd-ie aangelegd, tegen moeder's warme lijf, waar-ie spoedig opdroogde en naar de moedermelk begon te zoeken. Breeduit lag de zeug met de lange rij van boordevolle uiers. Af en toe kwam er een diep geknor uit haar keel
en liepen trillingen over de breede zijde.
Nog acht en een heel kleintje kregen 'n plaatsje naast de eerstgeborene.
„Negen en een harlekijn," was 't oordeel van Rintsje den knecht.
En die laatste naam was volkomen terecht. Dat was een komiekeling. Het kopje veel te groot in verhouding tot de rest van
't lichaampje. Een wonder eigenwijs rimpelsnoetje. Twee brutale zwarte oogjes en groote flap-oortjes. Een parmantig streepje
miniatuur borsteltjes over den rug. Het huidje nuffig rose onder
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't millimeter-haar en wenkbrauw-streepjes, die witter waren
dan wit.
Heerlijk lagen ze met hun tienen in één lange blanke rij langs
de moeder, de snoetjes druk in de weer om te zoeken, al op
en neer, al heen en weer de welf-kopjes, zoo rein, zoo blank,
zoo knus-kneuterig hun knor- en piepgeluidjes uitbrengend. Een
tooneeltje van actie en van rust zoo mooi als weinige. Ja daar
is haast in heel de natuur geen heerlijker gezicht dan een varken met jongen. Dat is moeder-weelde in alle uitbundigheid.
En daar is ook weinig wat zoo'n koppeltje brandschoone bigjes nabij komt. Geen diertje is zoo pittig een kwartier na zijn
geboorte. Tien tegen één dat er dan al een hevig gevecht aan
den gang is om den meest gevulden tepel. Want zoo is de wet
der natuur, elk moet zich zijn vaste plaats aan de lavende bron
veroveren. Kom morgen, kom overmorgen en steevast vindt
ge 't zelfde bigje op dezelfde plaats, maar nu krioelen en krieuwelen ze door elkaar en leveren elkaar slag, waarbij de scherpe
hoektandjes in elkaar haken ; nu vechten ze verwoed elk om
't door hem begeerde deel van 't land der belofte. Over elkaar
heen stommelend, boven op elkaar, elkaar opzij dringend omver
gooiend, piepend, knorrend, gillend maken ze onder elkander
het „mijn en dijn" uit, eens en vooral. En het is alsof de zeug
hierop ligt te wachten, want als ze alle een tepel gevonden
hebben, hoor ik dat eigenaardig zachte geknor van 't moedervarken dat wondere roepende geluid, dat alle biltjes verstaan.
De roepstem om te komen drinken. Het teeken dat moeder
de melk laat toevallen. En nu is 't ronduit een genot daar naar
te staan kijken. Ze zuigen om 't leven. Sommige kunnen de
melk zoo gauw niet eens doorkrijgen. De druppels en straaltjes
vallen bij de bekken neer. Andere raken buiten adem van 't
gulzige drinken. Ze moeten van benauwdheid den uier loslaten
om daarna weer des te gretiger toe te pakken. Zienderoog
worden de flankjes voller. Harlekijn drinkt voor twee. Het rose
buikje wordt dieper van tint door de inspanning. Hij doet niets
dan maar drinken, staande, liggende, hangende, happende en
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zuigende naar lucht en naar melk. Eindelijk laat-ie los, dik, vol,
rond tuimelt hij om en blijft liggen waar-ie ligt, tusschen moeder's
voorpooten. Maar niet lang. Hij heeft nog vergeten moeder
te bedanken. Dat is zijn taak als jongste van 't gezin. Onder
moeders voorpooten kruipt-ie door en slingert met zijn volle
buikje op de nog onstevige pootjes tot voor moeders snoet.
Dwars er over klautert ie. Valt er af. Weer er bij op.
Gnuff ! Gnuff ! komt moeder. Al goed ! Al goed I
Maar de kleine baas geeft 't niet op.
Weer wrijft-ie zijn snoetje tegen die van moeder.
Nog eens : Gnuff! Gnuff! Al goed ! Al goed ! Moeder verlegt
den kop al es, zoolang tot 't haar begint te vervelen en zij
met even opheffen er van den kabouter slingert tusschen zijn
broertjes en zusjes in 't stroo.
Hij komt er middenin terecht. Trekt er zich echter niks van
aan. Scharrelt tusschen wat ruggetjes en kopjes en staartjes
door en 't laatste wat ik zie is, dat witte koppeltje waaruit
zich verheft het breede spitssnuitje van Harlekijn, zoo innig
verheugd met zoo'n oolijke uitdrukking in 't kopje, de oogjes
dicht, alsof ie zeggen wou : „Zalig, zalig is 't een bigje te
wezen.
Arme Paljasso !
'k Had den boer beloofd nog es even te gaan zien als ik ophield met werken. Tegen middernacht stak ik den weg over.
Het was doodstil. Uit de donkere lucht krokte af en toe een
korreltje sneeuw. Nu en dan rinkelde 'n ketting in den stal.
Onder de deur van 't varkenshok kwam 't schijnsel van de
lantaarn even opglimmeren, breeder bundel scheen stiluit door
't venster. Alles leek in orde. 'k Hoorde de diepe ademhaling
van 't moedervarken
„Alles in de rust", dacht ik, vermoeid en verzadigd.
Doch zoo was 't niet. Negen witte tonnetjes lagen op een hoopje
tegen de moeder aan en één lag 'n eindje verder door 't hok te
wurmen. 'k Zag dadelijk dat 't harlekijn was.
En d'r hielp niets aan, „dem muste geholfen werden."
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Zoo ben ik over 't schot geklauterd en heb 'm opgenomen.
Maar alle monterheid was er uit. Het kopje hing naar beneden.
Hij blafte en kreunde als had-ie overal pijn en voelde zoo koud
aan.
„Bij moeder weggeraakt, jochie" ? „'k Zal je wel weer te plak
brengen. Dicht tegen mêm, o, zoo dicht. Daar in den oksel,
't warmste plekje". „Ris donc paljasso" 1
Ik zag nu echter, toen 't lamplicht vol op zijn lijfje viel, wat
er aan mankeerde. Hij had 'n trap gehad. Het eene oortje was
rood en rauw en 'n blauwe plek was op den eenen schouder.
Hij kon zich niet meer redden. Moeder had bij ongeluk op 'm
getrapt. Dan maar mee. In een dot stroo heb ik 'm meegenomen, in een bakje gelegd, een lap flanel om 'm heen, 'n flinke
gloeikool in de plaatstoof, 't bakje er boven op en toen heb
ik 'm toegewenscht, dat ie 'n gelukszwijntje wezen mocht.
Op 't oogenblik lijkt 't er alles op, dat 't zoo zal wezen. Hij
knapt al aardig op, gaat op gezette tijden naar moeder om

te drinken en dan maar weer stoven.
'k Heb alle hoop, dat-ie 't halen zal en met 'n dag of wat moeder
zal bedanken en aan boer, boerinne, knecht, meid, koe, kalf,
kat en rat vertellen, dat 't toch zoo zalig, zoo in-zalig is een
biggetje te wezen bij moeder.
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EEN STEKELIG HEERTJE

D

IE ZIJN ER VEEL, LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Dat ik bedoel is in letterlijken zin stekelig. Maar het
behoort niet tot het geslacht homo sapiens en er gaan
er honderden in een inmaakpot.
Voor mij op tafel staat op 't oogenblik zoo'n glazen flesch, een
heele groote, en daarin rijst en daalt onafgebroken, schiet onophoudelijk heen en weer door 't water een zilverig streepsel.
Het is een school van die stekelige heertjes, bekend onder den
naam van doornvischjes of stekelbaarsjes, een van de aardigste
schepsels, die de wateren bevolken. 'k Heb ze in twee soorten.
Groen- of zwart-blauw van rug met zilverige zijden en het
bovenstuk gelig-groen, de blinkende kanten versierd met vage
zwarte dwarsband-achtige streepjes. Bij beide staan de zwarte
speldeknop-oogjes als in een zilveren schildje en beide zijn geducht
gewapend ; niet alleen dat ze alle twee aan de buikzijde een
paar scherpe stekels hebben, maar de eene soort heeft er ook
nog drie en de andere tien of elf boven op den rug. Elk jaar
schep ik er een stuk of wat om me een paar dagen te verlustigen aan hun viefheid, hun kwiekheid, hun happende snoeken
bekjes, hun schieten door 't water, hun sierlijke lichaampjes
met de fijne sluierstaartjes en vinnetjes.
Het is een feest om zoo 's avonds die flesch in 't lamplicht
neer te zetten en te kijken naar dat gewriemel door elkaar,
over elkaar heen, de bekjes al maar open en toe, de vinnen

23

in voortdurende beweging van langzame en snelle waaier-wuiving. Nu eens klimmen ze omhoog tegen den glaswand op,
dan met een bliksemsnelle wending schieten ze voort en opeens weer halt, en ik zie 't helle rood even vonken van de
kieuwtjes onder de deksels. 'k Houd ze nooit lang. Het is me
alleen te doen om me te verlustigen aan die dartele beweginkjes. Morgen of overmorgen schud ik ze weer in de voor hen
onafzienbare zee van de greidesloot, nadat ze mij opnieuw voor
de zooveelste maal hun fijne historie hebben verteld. Een historie, die straks weer begint ten Meie onder kroos, hoornblad,
waterdraden, tusschen riet, waterkers, kikkerbeet, in gezelschap
van zwarte en geelgerande watertorren, salamanders, waterscorpioenen, voorns, snoeken, bleien, palingen en alles wat er
wriemelt aan larven van kokerjuffertjes en andere juffers in een
poldersloot. De historie van een stekelig heertje, een vinnig
kereltje, voor niets en niemand bevreesd, veilig door zijn geweldige lansen, waarvoor zelfs snoek en eend respect hebben, en
dat zelf een ongeëvenaarden roof- en moordlust aan den dag legt.
Als straks de sloot zich steekt in pronkgewaad van wit en groen,
en uit den bodem omhoog schieten en er heen dalen de stengels van de waterflora, dan trekt ook ons heertje zijn bruiloftskleed aan, dan prijkt hij met kleuren van rood en paars
en purper, is zijn lijfje één blinking van juweelenglans, één stuwing van natuurdrift en rust hij zich toe voor de geweldige
en éénige prestatie in heel de visschenwereld van ons land : de
bouw van een nest.
Als ik zoo naar 'm zie in al de kleinheid, de nietigheid van
zijn enkele centimeters lange lichaampje en bedenk wat ie aan.stonds weer zal verrichten tusschen de zuilen van het water
paleis, dan voert ie mij weer geheel en al in die wondere wereld der schepping, waarvan Gastroteus een der heerlijkste openbaringen is. In gedachten zie 'k 'm al in het weideslootje op
een zonnigen Meidag. Het kriebelt en kringelt 't heele slootje
langs. Het vecht en stoeit tusschen blaas- en fonteinkruid, tusschen grasslierten en trilwieren, het rust uit in de schaduw24

plekjes van de krooseilandjes. De waterspin duikt op en neer
in haar zilveren klokje, schaatseloopers zwieren voorbij, onneembaar kleingoed schiet langs in alle kleuren, maar geen die
't zoo druk heeft als mijnheer van Doornen. Hij ziet rood van
drift, van opwinding, van jaging, van liefde. Het mysterie der
natuur heeft 'm te pakken en vult zijn kleine lijfje met een actie
en een energie zonder einde. Het huis moet gebouwd. Het bestaan der wereld hangt er van af, dat er op tijd jonge stekeltjes komen. Als hij er niet was ..... wat zou er terecht
komen van de sloot, wanneer de larven van duikelaar en andere kevers zich ongestoord konden vermenigvuldigen ? Aan
't werk moet ie. Een plaatsje voor 't nest heeft ie al uitgezocht. Daar, waar die schroot van 't damhek een eindje oversteekt en die dikke zwanebloemstengel als een groene mast omhoog gaat. Daar op den slootbodem zal 't wezen. Aan 't werk
moet-ie. Materiaal aansleepen. Stukjes waterplant opzoeken,
afrukken, zwaar genoeg om te zinken en fundament voor 't
bouwwerk te zijn. Daar in den uitloop van den molen, als-ie
daar es ging zien. Hij schiet door 't water, naar alle kanten.
Rooder dan rood, 't lijkt er niets op, dat-ie tot de koudbloedigen behoort. Het heeft er meer van, dat de zon een stukje
van haar morgenrood en avondgoud in 't slootje op zijn keel
en borstje heeft laten vallen. Wat schraapt-ie en sleept-ie met
stukken, grooter dan hij zelf. Rappe bouwer als-ie is, heeft
hij in een paar uur 't huis in ruwen vorm klaar en nu begint 't fijne afwerken, dat dagen duurt. Hier wat plooien, daar
wat flikken, gladstrijken en eindelijk is het groene noot-achtige tonnetje klaar, nog maar met één opening, ter zijde aangebracht. Een stuk arbeid is verricht. Want het was ten volle op
hem van toepassing : met troffel en zwaard. Niet alleen bouwen,
maar ook nieuwsgierige waterbewoners op een afstand houden.
Dat eigenwijze vorentje, wat zou dat willen, en die pikzwarte
tor met zijn kriebelpooten, en die idiote slak ...
D'r maar op af, de lansen van boven en van onderen gestrekt...
Dat is beter ! Dat zilver-zijdige wijfje, dat daar langzaam aan25

vint. Nu alle vinnen bijgezet, nu het mooiste rood te pronk,
en rrrt er achter ! Ja 't lukt. Dwars door de opening schiet
ze 't knusse huiske binnen, begrijpt wat er moet geschieden,
legt er enkele eitjes en wordt dan door den wand van 't huis
aan tegengestelde zijde naar buiten gejaagd, met een vinnigen
beet in den staart, zoodat er nu twee openingen zijn en 't water
spoelen kan over de kraaleitjes, waarover 't mannetje 't hoorvocht dalen laat.
Maar tevreden is-ie nog niet. Voor de nakomelingschap is nog
niet genoeg gezorgd. D'r op uit dan maar weer, op zoek naar
'n tweede Doornroosje .....
En nu kan-ie nag niet op zijn lauweren rusten. Als een gepantserd en gespeerd ridder rijdt-ie voor het nestje op en neer,
er om heen, met ontembare woestheid op alles losflitsend, wat
zich maar in de nabijheid waagt. Want hij kent ze, zijn soortgenooten, alle, wijfjes en mannetjes, als onverzadigbare kans
balen, ook van 't eigen kroost. Onvermoeid is 't wakkere kereltje
in zorg en waakzaamheid. De openingen in 't nestje heeft-ie
al vernauwd, en in perioden van afwezige belaging kunt ge
hem zien, loodrecht boven 't bouwsel met zijn schat, wuivend,
wuivend met de vinnen voor de verversching van het water,
en den toevoer van nieuwe zuurstof.
Komen zijn kindertjes uit, weer wordt al zijn kracht opgeëischt
tot hun verdediging en verzorging .....
Wonderlijk is 't. Wonderlijk hoe 't diertje na een paar dagen
de openingen weer verwijdt en 't jong gebroed even naar buiten
mag komen om een kijkje te nemen in de wijde waterwereld.
Maar dan beleeft-ie ook zijn dag van glorie. Als de zon warm
boven 't slootje staat op een zomerschen dag, en door 't heele
slootje is de darteling van 't leven, de kringeling, de wringeling, de gloeiing, de praling van bloei, dan gaat hij uitzwemmen met zijn kroost. Voor het wolkje leven zwemt hij uit, alle
speren gericht tusschen krabbeschaar en aloë, guirlandes van
ranken door, al verder en verder ..... pittig, dapper, wakker,
een stekelig heertje, maar heerlijk in al zijn stekeligheid.
X2 6

HET ORKEST VORMT ZICH
ARDE WIND UIT 'T WESTEN, VRIJDAGMORgen met regen. De lucht grijs, licht grijs met donkerder
strepen er over. In de verte een vaal gordijn van miezerigen
mist. Maart op zijn slechtst. Soms brak de lucht even, liet een
streepje blauw, een schemertje zilver zien en je dacht: het klaart,
als de wind wat uit wil schieten dan is er vanmiddag kans op een
zonnetje en er even uit. Maar 't was mis. Er uit ? Klets ! tegen de
ramen en weer : klets ! en al maar door ... De laatste sneeuwklokjes lagen plat, uit elkaar op 't grasveld, de crocussen stonden
als gekleurde uitroepteekens in de wallen, alleen de klimop glans-

de als was hij met een laagje vernis bestreken. De verregende
kippen liepen met overschoenen van modder aan. Van alle veer
en pluim die mijn tuin herbergt waren enkel de eenden in hun
schik. 'k Heb er drie, grootrassige. Een prachtwoerd, hagelwit,
met geen veertje van andere kleur aan zijn lijf, hagelwit met
binnenin roomgeel ; een Rouaansche eend, grijs met wit en
blauw, en een fluweel-eend, heerlijk diep-zwart, overal, behalve
een witte vlek op de borst. Dit drietal gaf er niks om of de post
zei, dat 't 'n zoodje was met 't weer. Ze dompelden er even lustig
op los en glansden op uit de sloot in hun glad-aanliggende voorjaarspakjes. Ze wuifden met de wieken, schudden de staarten
en tetterden hun levenlust uit in een periodiek : kwêk, kwêk,
kwêk, kwêk, kwêk, beantwoord door hun soortgenooten in de
ronde .... .
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Een trieste dag. Maar 's avonds liep de wind naar 't Noorden.
De lucht werd schoon. De sterren kwamen door. De katten
trokken uit op de paden der min, gansch onwelluidend overstuur
in 't schijnsel van Venus.
„Morgen beter weer", zei 'k, toen ik voor 't laatst m'n neus
buiten de deur stak en een handvol grind smeet naar de plek,
waar een kater aller-afgrijselijkst griende. En zoo kwam 't uit.
Met den dag was de zon er ook, glimmend en glinsterend over
de natte wereld. Het was lang zoo guur niet meer. De gedachte,
dat het Lentemaand was, drong zich aan je op. En datzelfde
brachten de vogels je bij. Zoo doodsch als 't was den vorigen
dag, zoo roerig werd het nu. En dat is een van de heerlijkste
belevingen, na een regendag zoo'n mooie Maartsche morgen,
waarop ge toch wezenlijk in de stemming komt, dat de winter
voorbij is. En aan niets zoo goed merkt ge 't als aan de vogels.
Ze reppen

En schreppen.
Ze streven
En zweven.
Ze zingen hun lust
Met blij gefluit,
In de gouden rust
Des morgens uit.
Ge weet, dat er teruggang noch stilstand is. Achter je groepeert zich van dag tot dag al meer dat blijvend is, waar steeds
bijkomt, in stille henendrijving naar de openlegging van nieuwe
wonderen. Tallooze malen beleefdet ge zoo'n stillen morgen vol
zonnewaseming in Maart, en telkens is 't weer een verrukking,
een opspringen van blijdschap in de ziel, een oogenblik staan in
een wereld van harmonie.
Het orkest vormt zich weer, dacht ik, bij mijn gang in de vroegte
door den tuin, voorbij de zwellende knoppen der pereboomen,
een pol narcissen die stond te gloeien tegen een muur op 't Zui28

den, de primula's geel en karmijn met geel hartje ; — het orkest
vormt zich. Wel zijn alle deelnemers nog niet aanwezig, de
gasten uit vreemde streken moeten nog komen, maar de oude
getrouwen repeteeren al zoo stilaan voor een uitvoering op
Paschen.
Hoog in een berk zat op dien morgen, de borst in de zon, een
merelman. Die geeft altijd het sein. Die is er immer het eerst bij
om zijn partij in te studeeren. Lieflijker, vriendelijker, zoo volstrekt een zonnigen morgen volmakend geluid is er niet. Iederen
keer zeggen we weer tegen elkaar, als daar al heel vroeg in de
schemering die reine klanken druppelen en rollen : hoor de
merel weer es ! En telkens tart hij me om zijn lied in klanken
weer te geven. Zóó heb ik het en dan is 't weer weg. Van alles
hoor ik dan, onbeschrijfelijk mooi luidend, warm van tóon,'frisch,
zacht, trillend .....
Tji, tji, wie, hoe !
Tji, wie, hoe !
Tjieuw, tjieuw !
Wiedoew, wiedoew !
Tjurie weetje ! Tjurie weetje !
Tju ! ! Tju ! hie, ha, ho !
Trwiet ! Trwiet !
Wie te wie toe, wietewietoe, truuw !
Niet lang na hem worden de musschen wakker, schudden zich
den slaap uit de veeren en zetten zich op de dakgoten tot de
studie van hun bescheiden partituur ; Tsjiep I Tsjiep ! Tsjiep !
De kwantiteit moet hier de kwaliteit goedmaken. Eerste-rangs
kunstenaars zijn 't niet, maar toch zoudt ge ze missen als ze
er niet waren en ge ze niet uit alle hoeken van den klimop
haastig te voorschijn zaagt schieten om hun deel aan de morgensymfonie te vervullen.
Lager uit een berk komt nu ook geluid. Razend gauw. Ratelend
gauw. Een lawine van klankjes, van vierenzestigsten, onafge29

broken, knetterend, spetterend, alsof iemand duizelingwekkend
gauw met een hamertje op een stuk of wat verschillend gestemde
klokjes slaat.
„Tsjie, rie, tie, tie, tie, tie — tie".
Steeds maar weer. Het liedje van duimelot van wipstaart, van
den winterkoning, een der beweeglijkste leden van 't orkest.
Kunnen merel en musch geruimen tijd op dezelfde plaats zitten,
de merel geheel opgaande in zijn zang, vriend vinger-lid heeft
den ganschen tuin noodig om zijn partituur in te studeeren, alle
boomen en struiken krijgen een bezoekje. Nauw is het laatste
„tie" er uit in den berk of 't eerste „tsjie" klinkt alweer in de
vlier, en vast ontmoet hij op zijn ommegang een paar andere
leden der Philharmonie, op weg naar een hoogen sering, waarin
nog een wintersch stukje spekzwoerd hangt, de heeren Mees.
Even poetsen. Het blauwe en zwarte kapje recht. Makkelijk
breed uitzitten en dan hoogfijn en ijl : sie, tie, die, sie tie, die .....
„Tsjie, wat, wat, wat !" komt 't nu van 't schoorsteenbord, uit
den kerseboom, van een goot-rand. „Tsjie, wat, wat, wat Igorgelend, zwatelend, afgewisseld met lange uithalen en korte
„tju's" en „ies". Glimmend zitten ze in hun feestkleedij, de
spreeuwen, de keeltjes slaan lijk harten.
Zou de ribes leeg blijven van morgen ? Daar komt-ie al, de
zwart-oog, van onder de kruisbessen.
„Laat van morgen, manneke !" De repetitie is al lang aan den
gang. Hup ! Ziezoo, nu nog met je Oranjeborst front gemaakt
naar de zon en meng nu je stemmetje, je glas-heldere hooge
klankjes onder de andere.
Nu komt er teekening in 't orkest. Maar de pauze's moeten nog
aangevuld. De onderstreeping ontbreekt nog. Deze komt uit
den prunus. Daar heeft Sinjeur Vink zijn geliefde zitplaats. Scherp
luistert-ie naar de anderen om telkens in te vallen met zijn pink !
pink ! als er weer een strofe uit is. En als-ie goeden zin heeft dan
helpt 'm daarbij de ekster, om dat pink ! pink ! te versterken met
wat geklepper van castagnetten ; krak ! krak ! tsjakkerak.
Trom en bas worden vertegenwoordigd door houtduif en kraai,
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Roe-koe ! Roekoe ! roffelt 't uit de eiken en kró ! kro ! bromt
't uit een popel.
Zoo tegen zevenen is er een oogenblik, dat alles soms in volle
actie is. Dien morgen was 't in alle glorie aan den gang. De zon
schitterde in de duizenden druppels van een heel lichten ontdooienden vorst. Alles glinsterde en uit alle hoeken van den tuin
en van het dak klankten de stemmen der vogels. Een vol kwartier heb ik er naar geluisterd, een primula in 't knoopsgat. Toen
was 't uit ... De merel gaf 't sein tot opbreken. Laag over den
grond vloog-ie weg met een schaterlach naar zijn bruine wijfje
achter in den 'tuin. De meezen gingen de vruchtboomen voor
den zooveelsten keer afzoeken. Vriend winterkoning nam zijn
weg via de bessestruiken naar een oud speelnest van verleden
jaar, aan 't zomerhuis, de spreeuwen togen de weiden in, de
ekster vertrok weer naar de overzijde, om 't nest verder op te
bouwen, de houtduiven gingen op zoek naar een plek voor hun
takkenvloertje, roodborst herinnerde zich een vergeten nest met
spinne-eieren, de kraai moest de muizegaten nog langs .....
De repetitie was uit. Maar morgen en overmorgen weer .....
Voor het groote opstandings-lied op Paschen.
Stil gloeide de bos narcissen in de hooger klimmende zon.
Eén mannetjes-musch zat nog op den kozijndrempel van m'n
studeerkamer. Tsjiep ! Tsjiep ! Tsilp ! 'k Heb 'm bedankt voor
zijn krachtig aandeel in de orkest-uitvoering, voor de vreugde
mij bereid.
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DIRKJE EN DIEUWKE
EIN IG MOOIER TIJD IS ER DAN HET VOORjaar op een boerderij. De tijd dat het nieuwe leven
zich aankondigt overal. Wanneer de heggen beginnen
te spruiten, de iepen even bruin doorwaasd zijn, de
vlier de eerste kroesblaadjes toont, de perenknoppen en daaronder de narscissen 't eiergele kopje op 't dito schoteltje hebben
geplaatst dm 't met zon te vullen. Als de spreeuwen over nestelen denken, de eksters het hunne bijkans klaar hebben, over
de greiden de eerste teére groening zich sluiert, het overjaar
sche veulen 't ruige losse winterhaar laat wegwaaien in den
wind.
Dan is er alle dagen wat te beleven in den stal, in 't schapenhok, in de varkensschuur. Vandaag een kalf en morgen bigjes
en gisteren, wel gisteren Dirkje en Dieuwke. Deze beide vertegenwoordigen mijn roerende have aan viervoeters.
'k Zeg zoo vaak tegen de mijnen : 'k wou dat ik een groot
stuk land had dan kocht ik een paar mooie stamboekkoeien,
een veulen en o, nog veel meer. En dan word ik altijd uitgelachen omdat er zeer getwijfeld wordt aan de economische
waarde van een dergelijke proefneming. Dat ik het hiermee
eens ben, ontveins ik me niet en daarom strekt mijn bezit zich
niet verder uit dan tot Dirkje en Dieuwke, twee edele vertegenwoordigsters van het woldragend ras. Dat een onnoozel
schaap niet veel risico meebrengt, zal ieder mij toegeven.
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„We beginnen met een schaap", zei ik, „en als er één schaap
over den dam is, dan volgen er ..... koeien".
„Veel koeien, veel moeien", zei m'n jongste, die dien dag juist
dat spreekwoord op school had gehad.
Nu dat is met mijn schaapkes niet 't geval geweest. Integendeel, ook zij hebben bijgedragen tot de vreugden van 't jaar.
Vreugde, die al begint, zoo tegen 't einde van Mei. Dan speurt
ge hier en daar tusschen de koppels lammeren, of er ook een
van uw gading is. Op een mooien Meischen morgen tijgt ge
„den boer op", over de landen vol vee, door de bloeiende
stukken hooiland, verlustigt u aan vogels, zon, en bloemen, en
laat al die dartele rappe lammeren-lijfjes aan je voorbijgaan,
terwijl leeuwerik, grutter, tureluur en kievit in volle actie zijn,
de zuring rood gloeit, de pinksterbloemen de slootwallen lila
kleuren en de boterbloemen geel stippelen tusschen bloei van
grassen.
Zoo heb ik de mijne uitgezocht. Eén aan den overkant en
één verder weg. Zoo heb ik met de eigenaars gehandeld en
het blijde oogenblik beleefd, dat ik mijn blaters thuiskreeg. Ze
zouden naar de boerderij aan den overkant in de wei, maar
ik wilde ze eerst een dag of wat thuis hebben om ze met behulp
van een stuk brood aan me te wennen.
Naamloos kwamen ze aan. Hoe moesten ze heeten ? Het ééne
was wit met een zwart plekje op één oor en 't andere was
een pracht-diertje, pik-zwart met vier witte pooten, een witten
staart en een witten streep over den neus. Hoe moesten ze
heeten? Allerlei namen werden geopperd. Maar eindelijk bepaalde de keus zich tot Dirkje en Dieuwke. Dirkje de zwarte
en Dieuwke de witte. We vonden, dat er in die namen al iets
lag van de kleur. Dieuwke dat klonk al wat blond, terwijl in
Dirkje ontegenzeggelijk een donkere kleur verborgen lag.
En of ik ze aan mij wende ! 'k Had maar even te roepen, zoo
vaak als ik in 't land kwam, of midden onder 't grazen kwamen
ze aanrennen, galoppeeren, wedijverend wie er 't eerste bij
zou wezen om 't stuk roggebrood in ontvangst te nemen. Lederen
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keer was 't weer 'n even groot genot om in de klaarte van den
zomermorgen even 't land in te gaan, de mooiheid van 't natuurleven over je te laten komen, mee te leven de doening van het
melken der koeien, 't drinken geven aan de kalveren, 't uitrijden van maaimachine en hooiwagens en dan te roepen : Hallo,
.jongens ! om die kwieke vachtjes op de fijne pootjes aan te
zien komen springen en vlak voor me halt te houden, de koppen
omhoog geheven. Een genot heel den zomer door, vooral toen
ze grooter werden en ze de zachte snuiten in mijn hand staken
om als ze daar niets vonden te onderzoeken, wat er in mijn
jaszak was.
Een genot om met den boer 's avonds na 't dagwerk in de
langzaam aansluierende deemstering de Breiden in te kuieren,
wanneer de dauw optrok uit de slooten, de kikkers kwekten,
het Westen goud gloeide, de lucht warm aanvoelde, — dan
geleund te staan over 't damhek en uit den mond van den
boer te hooren dat „ze 't best deden".
Zoo zijn ze groot geworden, Dirkje en Dieuwke, in de finne,
in de „vijve" de „zevene" en „achte" van buurman's Zathe.
Zoo zijn de kroesvachtjes uitgegroeid tot dichte pelzen, hebben
ze stilaan het krijgertje spelen nagelaten, in den herfst de laatste
klaverbolletjes afgebeten, de najaarsstormen over zich heen
laten stuiven, diep weggedoken achter de dijken. geloopen met
sneeuwkegels aan de nekken, als moederschapen, die, als de
Maartbloemen bloeiden in de hoven, 't wonder van eigen geboorte zouden beleven.
Dat is nu gebeurd. Al een kleine veertien dagen kwamen ze
's avonds in 't hok. Dik en zwaar wiegelden ze moeilijk huistoe, maar als immer staken ze zoo vaak ik er bij was hun snoeten
in mijn hand.
Het zou niet lang meer duren, zei de boer, de „dopkes" zaten
nog wel op de uiers, maar d'r was al melk in en eens op een
avond sprak hij als zijn meening uit, dat „meneer syn schiep
allebeide joun wol es lamje koeden".
Het sprak vanzelf dat ik daar bij wou wezen. Een paar maal
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stak ik tevergeefs den weg over, maar toen ik tegen twaalven
nog es ging kijken, zag ik licht in 't schapenhok en hoorde
aan een zacht lokkend mekkeren, dat er lammeren waren.
De boer was er zelf ook.
„Twa binne d'r al- zei hij.
Twee waren er, één wit en één zwart. Voor beide schapen
lag een nat lammetje, gelig en slap te kopschudden en te proesten. De slappe ooren klapperden bij elke beweging tegen elkaar.
Heel hoog, fijn teer klonken de roepende smeekstemmetjes beantwoord door 't geruststellende diepe mekkergeluid der moeders, die ze likten en liefkoosden met de warme tong.
De carbidlantaarns suisden door 't hok.
Achter in den stal lag de groote zeug, de moeder van Harlekijn,
nu al gespeend en in 't buitenhok, met korte ophaalknortjes
rustig te slapen. 'k Liet even 't volle licht op haar kop vallen,
waar zij met een heftig gewuif van de groote flapooren op
reageerde.
De lammetjes stonden al. Stuntelden op de lange pootjes, die
nog doorbogen in de gewrichten, om moeder heenzoekend naar
den uier. Met 'n beetje hulp was die gauw gevonden en schuddend met de staartjes stonden ze te drinken, terwijl de oude
schapen telkens even de koppen naar hun jongen bogen.
'k Peinsde over dat wondere mysterie van het leven en hoe
daar straks elk van die beide schapen haar jong uit duizenden
herkennen zou, en ook omgekeerd .....
Hoe angstig, hoe zorgvol liepen de ouden om haar kroost. Geen
oogenblik lieten ze 't uit 't oog en volgden alle strompelbewegingen door 't stroo .... .
De carbidlantaarn suisde .....
Gnor ! Gnor ! snurkte de zeug .....
De schapen waren gaan liggen. En nog eens voltrok zich dat
wonder van geboren worden „elk naar zijn aard". Nog één
zwart en nog één wit diertje werden voor moeder neergelegd :
weer klonken die zachte roepstemmetjes en weer kwam dat
geruststellende : Hier ! Hier ! Hier is moeder ! Hou maar stil !
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Een mooi spannetje vond de boer, 't kon niet mooier, bij elk
twee ; een fijn gezicht zei d'ie, toen ze alle vier stonden te
drinken, wijd uit op de pootjes en de koppen der moederschapen nu eens links en dan weer rechts gaande naar haar
kinderen.
En dat was 't, een fijn gezicht. En nog fijner om ze den volgenden morgen als de zon warm op de greiden schijnt, uit te zien
gaan, het land in, en de eerste pogingen te zien aanwenden
voor een huppelsprongetje, een drafje met en om elkander,
en straks krijgertje te zien spelen als eens Dirkje en Dieuwke
deden, nog fijner om ze morgen es over die lekkere weerbarstige krulvachtjes te strijken .....
„Een mooi eind op weg om de schaapjes op 't droge te krijgen",
vond de boer ..... De lammeren waren duur.
Gnor ! Gnor ! Gnuf ! knorde 't uit 't varkenshok.,...
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IN HET LICHT VAN PASCHEN

W

Nuchter en nesch zijn alle dingen ;
nieuwe, onaangeraakt die de eerste ontspringen.
(Gezelle, Oosteren.)

ANNEER IN JANUARI DE NIEUWE WANDkalender wordt opgehangen, dan is m'n eerste werk
een dikke, blauwe en roode streep te zetten onder Paschen. Paschen is m'n eerste mijlpaal op den weg van
't jaar. In de week, die op Paschen uitloopt, rust ik mij toe om
de laatste rest van den winter af te gooien en mij als herboren
te gevoelen, bevrijd, vol van nieuwe energie. De wintercampagne met de vele drukte is nu voorbij, 't wordt Paschen, de
velden roepen, de vogels roepen, de plassen roepen, heel de
wereld om mij heen. En nu moet ik er op uit. 'k Wil Paaschklanken opvangen, 'k wil het lied van opstanding, van ontgeving
hooren, 't lied van openspringen van knoppen, van loswikkelen
uit windsels, van groeienden min en dartele levensvreugde : 'k
wil Paschen beleven in mijn koninkrijk. Feestganger wil ik zijn.
Ben ik geweest. Deze week. Op een morgen, om goed vijf uur.
De lichten in de stallen brandden nog toen ik er op uit toog, maar
de dag kwam door. De wind woei diep uit 't Westen en joeg
de nachtnevels hoog langs den hemel, die telkens een stukje
blauw liet zien, een streep zilver, een brokje goud, dan weer
overgrijsd door de Oostwaarts trekkende nevelwolken. Maar
ik zag wel, dat de wind 't winnen zou en schoon baan zou blazen
voor de zon.
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Een groote vlucht meeuwen trok laag over de Breiden. Duizenden spreeuwen gonsden in wolken voorbij. Heel hoog ging een
reuzekoppel ganzen Noord-Oostwaarts. Overal hingen de leeuwriken in de lucht. Bruingrijze graspiepers wipten op voor m'n
voeten en tjoe-wiekten laag weg. Een eenzame reiger koerste
stil naar 't Zuiden. De oudste lammeren waren al aan 't grazen.
De jongere stonden bonzend tegen de uiers van 't schaap den
morgendronk te genieten. De allerkleinste lagen nog tegen moeders warmen flank.
De boer aan den ingang van de Meer duwde een pasgeboren
kalf de schuur in. De knecht liet 't overjaarsche veulen door
't damhek. Dansend ging 't de Breide in. M'n ziel danste mee.
De wind won het. Groote plekken zilver kwamen in het Oosten.
Gouden wolkjes vlokten tegen stukken blauw, en even nadat
't klaphek op den Meerdijk achter me toeviel, kwam de zon en
joeg een plas van licht de velden over, vulde heel de diepe
Meerkom met tinteling en sprankeling van vuur en stille glanzing van helle straling. De ruiten van de verre boerderijen twinkelden van goud. Het Paaschlied klonk uit de nieuwe groening
der Meergreiden, uit de madelieven, de blaadjes van weegibree
en paardebloem, uit de duizend sterretjes van vogelmuur Çn
voorjaarsvroegeling. Slobeenden suisden uit de slooten. Overal
stegen de kieviten omhoog, bonzend, zwaaiend, duikelend, wendend, schietend over de wijfjes, joelend, slingerden den Paaschroep de lucht in, neerstrijkend en driftigend nestkuiltjes met de
borst. Uit de wallen wipten de tureluurs en 't heldere tju maakte
ook de snippen wakker, die 't me vroolijk toe-etsjten, dat 't weldra Paschen was. ja. Paschen! Paschen ! wiek-wakte een roodborst grutter van land tot land. ja, Paschen! Paschen ! tuteluden
de scholeksters. Paschen, alom, Paschen, overal ; ook in den
tuin. De prunus zit vol roode knopjes. Enkele takken staan al
in wit-porseleinen bloei. Het rose van den perzik blinkt aan den
Zuidermuur en even verder 't wit van den morel. De kerseboom
propt van knop. Het teere groen der wilde rozen schemert tusschen de elzen, en de radijsheesters zijn een weelde van jong
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blad. De daglelie staat anderhalf voet hoog met haar geelgroene
lintbladen. Twee ribessen staan tegenover elkander en bengelen
elkaar toe met de roode en rose trossen dat 't weldra Paschen is,
dat 't pronkkleed aan moet. Roze schemering van bloei hangt
over de pereboomen. Een lage Deutzia is één witte stippeling
van knopjes. Grijspaars zitten de bloeitrossen der seringen in
den schut der bladknoppen. De doronicums staan op 't openspringen. De kruisbessen hangen vol als met kleine roode oorknopjes. Aan de frambozen glimt 't satijn der knoopjes. Bruin
en forsch schieten de pioenen uit den grond en heffen de spiraea's
de roode neuzen naar de zon. De sterbladen der lupinen, de
breede biezen der irissen, de bloedroode rozetjes van de amandel, papaver, margeriet, funkia, ze zeggen alle dat 't Paschen is,
ja Paschen.
Paschen ! ja, Paschen ! davert 't van de grasvelden, waar een
weelde van laat geplante crocussen in gloeiing van geel en wit
en paars contrasteert en harmonieert met pollen narcissen, de
eerste tulpen en hyacinthen, rood, rose en zalmkleurig.
„Pasch-en, Pasch-en" jodelt de spreeuw op 't dak, tijd om met
strootjes te vliegen, en alle gevederde bewoners zeggen 't hem
na van musch tot vink, van winterkoning tot merel. Ze fluiten,
ze tetteren, ze koeren, ze ratelen 't me toe of ik 't wel weet, dat
't weldra weer Paschen ! Paschen is. En of ik het weet ! 'k Zie
't wel aan m'n eenden die op 't nest zitten 'k Bespeur 't wel aan
m'n Barnevelders die 't leghok opzoeken om daar de bruinschalige roodbestipte eieren te leggen voor den Paasch-disch.
'k Merk 't aan alles, aan elken boom, aan iederen struik, in wal
en heg, op eiken vierkanten meter grond, in ieder slootje, aan
pluim en veer, dat 't weldra Paschen is. 'k Speur 't aan 't leger
polsdragende kleuters, dat dagelijks m'n ramen voorbijtrekt op
avontuur naar 'n groenschalig eendenei, of 't reuzefortuintje
van een kievitsei, aan moeders die naar Leeuwarden tijgen om
jurkjes en truitjes en bruine schoenen, om hoeden en pakjes voor
hun Sjoukes en Sjoukjes.
En daar komt een waaiing van geneugten uit dit alles tot me.
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Een wuiving van wind en van zon strijkt over me heen.
'k Heb lust te zingen, diep te ademen, alle narigheid af te schudden en tot m'n ziel te zeggen : 't is Paschen ! Paschen weldra,
wees blijde, blijde weer over 't mogen ingaan tot den eenvoud
van 't pretentielooze mooie en zuivere. Terwijl ik dit schrijf
staat dat in alle heerlijke diepheid voor me. Twee grijze potten
vol katjes. De ééne van den wilg en den els, de andere van den
gagel en daartusschen een schoteltje gevuld met blauwe en witte
Maartsche viooltjes en een vaasje met één blauw purperen
hyacint. Hier hebt ge 't volle wonder van Paschen. Eén zoo'n
elzekatje is een wonder, is als een ongeëvenaard fijn boatje van
meer dan honderd schubjes, waarin de meeldraden verborgen
die meer dan eenige millioenen korreltjes stuifmeel over de karmijnroode aartjes der vrouwelijke bloemen stuiven doen. Tik
eens even tegen den pot en een wolk van ijl geel dwarrelt neer.
Paschen is 't, de katjes stuiven, de katjes wuiven, stuiven en
wuiven 't wonder der vernieuwing de schepping in.
En vooral die van den wilg. Dat is alle jaren weer mee van
't mooiste. Eerst dat heerlijke witte zijdeachtige en dan 't onzegbaar prachtige van zoo'n wilgetak vol van gele meeldraden met
dien fijnen geur, zoo'n tak omsponnen met een ijl waas yen
goud. Niets mooier haast dan stilaan de bloeiwijze van een tak
wilgekatjes zich te zien voltooien in de kamer en nog prachtiger
te zien gebeuren in den tuin in de omzoening der bijen, de
schijning der zon en de waaiing van den lentewind, die 't gouden
stuifpoeier wolkt over de wachtende vrouwelijke bloemen aan
den overkant. Telkens weer denkt ge bij 't zien van zoo'n bloei
enden tak vol wilgekatjes aan Gezelle's lofdicht op den wilg :
U, dankt o God, mijn herte en zin :
't Wijdauwrijs heeft . ook zijn schoonheid in.
Schoonheid is ook de sprake van den gagel, van de stijve bruine
katjes in den beginne, die later openbarsten als opgelichte schubjes met een heerlijk geel diep-in, honderden cylindertjes van
opengesprongen geelgekleurde doosjes. Wrijf er eens een paar
van stuk en de pittige geur suggereert u dadelijk wijde velden
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met vogelgejoel, blinkende slooten, eindelooze verten van blauwgras.
Schoonheid de taal van die viooltjes, geplukt uit een walkant,
schoonheid van dat wit en blauw dier lenteboden met hun heerlijk aroma, schoonheid de prediking van die tallooze blauwe
hyacinteklokjes .. , . .
Stil staat alles voor me in 't lamplicht .....
Een klein spinnetje laat er zich op neer .....
Het is een stukje van Paschen, van 't lied der eindelooze vernieuwing, van 't eeuwige mysterie dat voor en achter ons wonderlijke verten ontsluit .... .
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UIT HET DAGBOEK IN
EIZOEKERS TIJD.
AANDAG 18 APRIL. OM VIJF UUR DE THEE
binnen. De dag komt door. Mooi stil weer, maar alles
wit. Trui en jekker mogen wel aan. Eerst de kippen
nog wat voer, even naar de eenden zien, beide zitten op 't nest,
de groote witte Peking-woerd houdt de wacht. Het vriest knapjes. Als 't maar niet te hard aankomt voor de perebloesem en
de kers. De perziken kunnen wel tegen een stootje, die hebben
al gezet. Benjamin's echtvriend staat te kwieken op den dijk van
de ijsbaan. Zij zelve zit al te broeden in een holle populierestomp. Be quiet, master, 'k zal je vrouwtje niet storen, 'k heb
andere plannen. Plannen voor een reuzemarsch van een uur of
wat. Eerst de meer door. Alles wit. Lekker die stille vrieslucht.
Schapen en hokkelingen liggen nog stil op 't warme plekje, te
wachten op de zon en de ontdooiing van 't gras. Echt weer
voor eizoekers, die er niets van kennen. De kieviten zitten als
gelijmd op de nesten. De boer op de hoek van de meer is nog
maar net wakker.
„Morgen !"
„Morgen !"
„Moatte ze d'r hjoed allegeare ut ?"
„Det is 't plan".
Het hekje klapt dicht. Uit een greppel beent een grutter weg.
Het is 'm blijkbaar nog te vroeg om me z'n naam toe te schreeuwen. Met lange schokpassen verdwijnt-ie achter 'n hoogtetje.
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Een tureluur kan niet nalaten even z'n verwondering te kennen
te geven over m'n vroege komst, tju ! tju ! tju ! jonge, jonge,
jonge, vroeg uit de veeren baas !
„En jij er in."
Een scholekster gluurt een oogenblikje naar me langs z'n oranje
pikker en verzinkt dan weer met strak gestaar recht naar den
grond in zijn morgen-overpeinzing, allicht over Friesland's klimaat.
„Hallo broeder, denk je nog niet over een kuiltje voor 't nest ?"
Ineengedoken schud-ie koulijk z'n veeren.
Een troepje kempen veert weg van een modderig plekje.
'k Stoor 'n snip in den eersten slaap en jaag een paartje slobben
'n doodschrik op 't lijf.
Het vriest aan. Het ijs ligt in de slooten. Daar gaat een kievitwijfje, even oriënteeren, daar, schuin achter dien graspol ; van
verre zie 'k het nest al. Als een groen rondje teekent 't zich af op
den witten bodem.
Mis ! Een aardappel. Het is verdraaid zooveel piepers als ik van
't jaar vind. Daar gaat er weer één, van dien wal, uit de biezen.
Dat is beter. Wel weer 'n poter, maar, er ligt een ei bij. Er
komen meer eizoekers. Eén, twee, drie, zie 'k al. Elk wat van
den buit. Hup ! wat wipt die er mooi af, en wat 'n haast.
Een „twa-ke'
'k Wil even naar den Meer-molen om m'n pijp aan te steken.
De vorstnevels gaan in franjes langs den horizont.
De vrouw van den molenaar is aan 't broodsnijden, het theelichtje piekt ros-gouden door 't koperen stoofje.
„Ek 'n bakje" ?
'k Bedank. 'k Wil even 't buitenland over, 't oudland weer terug
naar huis wat proviand inslaan en dan es zien of Maaike haar
villa al schoon heeft.
'k Heb nu geen tijd voor thee met 'n praatje. Over tien dagen is
't al weer wettelijke sluiting van eizoekerstijd. En een volgend
jaar nog vroeger, als ten minste die landbouwers hun zin krijgen,
die een adres aan den minister richtten, om 't verbod van kie
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vitseirapen in te doen gaan op 15 April. „De kievit was zoo'n
nuttige vogel voor den landbouw". Brave zielen, die boeren
toch ! Ze denken altijd eerst om 'n ander. „Het aantal kieviten
verminderde sterk". Hoe weten ze dat ? Het is een bekend verschijnsel, dat 't getal locaal wel aan schommelingen onderhevig
is, maar 't is me nog nooit opgevallen, dat er over 't geheel
minder vogels waren. En .....
„Heer nog aan toe, wat heeft die grutto een lawaai, z'n lange
snavel doet niet dan open en toe klappen. Pieuw I Pieuw I Pieieuw ! Wat kijkt-ie zenuwachtig. Daar gaat-ie. De witte binnenkant der wieken blinkt me tegen. En daar, 't wijfje ook. Ie-ieuw,
ie-ieuw, beide in wijde kringen om me heen. Eigenlijk toch stom
van die langbeenen, dat ze er niet stil van door gaan. Nu verraden ze zelf, dat binnen een straal van 'n paar honderd meter
het nest ligt. Ieuw ! Ieuw ! Ie-de-dieuw ! De-dieuw ! Ie-ieuw !
Al gauwer, al snerpendei. Daar ligt 't. Eén. Het eerste van
't echtpaar en mijn eerste schrieze-aai ook. Mooi is zoo'n puntei, licht groen met donkere vlekken en stippen. 'k Wil er een
„kwaai' voor in de plaats leggen, maar ik heb niks. Had ik nou
maar één van die aardappels ! Wacht, m'n lucifersdoosje. Dat
kan even goed. Een grutter legt bij alles. 'k Wed, als ik in de
plaats van 't ei een eierdopje in 't nestkuiltje zette, morgen
't tweede ei in 't dopje stond. Het doosje moet er maar in met
't merk naar boven, een grazende koe, dat is 'n bekend beeld
voor de juffrouw, en de mededeeling dat 't veiligheidslucifers
zijn. We zullen morgen wel es weer zien.
Daar komt de zon. Alles fonkelt en flonkert opeens, glinstert,
schittert, twinkelt met myriaden flitsjes en brekingen van licht.
Geleund op m'n pols neem ik die wijde schitterwereld in me op
in de Bedenking van Gezelle's woord :
God blinkt in 't robijn gepinkel
als de groote zonne ontwaakt
en een gouden perelwinkel
in een iedre plante blaakt.
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Het is opeens een zuivere verheerlijking van alles, weiden, water, schapen, koeien, paarden, vogels. De klokken beieren den
morgen over de velden. Of 't lang zal duren met de zon ? De
Noord-Ooster komt ook door en daar hangen nog leelijke koude
hagelkoppen aan den horizont.
'k Ga huistoe voor de post. 'k Heb een reuze honger en groote
bollen ijzel aan m'n klompen. Fijn is 't een oogenblik te rusten
in de zon doorweefde huiskamer, de post door te zien en den
tuin, waar alles volop wakker is en aan 't werk, spreeuw en
musch, ekster en houtduif, waar de bloesems pralen en blinken
op grasveld en aan struik. Nooit smaakt een kop thee en een
stuk roggebrood lekkerder dan na zoo'n tocht door de vroege
uren van den dag.
En nu nog naar Maaike. Een paar sinaasappelen gekocht bij
Tjisse Griet, een versch krentebrood bij bakker Gerben en vooruit de Groote Krite in door de doening van den morgenarbeid
op 't land van menschen en vogels. Alom is nu 't geel van paardeen 't lila van Pinksterbloemen al. 'k Zie nog een kans voor een
kievitsei. Even dwars over. Een wezel met 'n muis in den bek,
schiet z'n holletje binnen vlak voor me. Hier moet 't wezen.
Maar 't is er niet. Wel is er de doffer, de man, die om me heen
nijdigt en bonst en snerpt : 0e-wie, 0e-wie ! 'k Kan 't niet
vinden, en die ouwe „hei" is vervelend met zijn gekners, maar
prachtig is-ie ook in zijn bliksem-wendingen en buitelingen. 'k Zie
zijn purper-groenen mantel gaan door de zon. „Oe-ie, Oe-ie zonder ophouden.
„Zeker in Zuid-Frankrijk overwinterd en daar een mondvol
Fransch geleerd ?"
Oui ! Oui ! Ja, ja, 'k weet wel dat 't ei hier ligt, maar 'k geef
't op. Als 'n uitzinnige joelt hij me achterna, de hekpalen door.
Wiedewiedewiet ! Koeï-iet ! kwerko-iet ! Niet ! Niet ! Niet !
ic Ga nu recht door de Graft over, langs Laban, over de dottervelden, voorbij de plassen, waar smeerwortel en bitterzoet, bies
en gagel zich ontgeven, groet alle veer van water en riet en stap
over den afsluitboom van Maaike's hieminge.
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Maaike's tuin is één groening van blad, bessen, frambozen, en
wilde planten, alles schiet weer op tot dien heerlijken wirwar
van verwildering, de vruchtboomen staan wit voor den voorgevel, de kat ligt gekromd op 'n bos riet te slapen. Lekker die
veerende veenbodem.
„Maaike d'r yn ?"
'k Had Sytze al in de verte gezien op zijn bouw.
„Goeie morgen !"
„Goeie morgen. Ek es hwer yn dizze kontrye ?'
„Ja, 'k moast es sjen of 't hus al skjin wier."
Daar leek het echter nog niks op, zei Maaike, ze moest nog
beginnen, Sytze moest eerst de aardappels er in hebben en de
sypels hoewel als ze niet meer honger kregen dan tegenwoordig er niet veel aardappels verbouwd behoefden te worden.
Ze hadden niets geen honger, Sytze niet, zij niet, en de kat ook
niet, tien aardappels met z'n drieën.
'k Opperde 't plan van een bittertje voor 't eten tot opwekking
voor de maag, een Berenburgje of wat me nog beter leek wat
gymnastiek aan den rekstok.
Maar Maaike vond, dat ze genoeg aan „gymmelastiek" deed
en betwijfelde ook de waarde van een bittertje.
Dan een sinaasappel, zei 'k en Sytze, die juist binnenkwam, een
sigaar.
Nou 'n oranje-appel, — dat sloeg Maaike niet af, en Sytze zou
na 't diner de sigaar opsmoken.
'k Keek rond naar een aschbak.
„Sytze jow de Kristen-Jóod (kwispedoor) es oan" .....
De aardappels waren gaar. Maaike liet ze uit de pan in een
schaaltje rollen, terwijl Sytze er twee holle borden achter hield
voor 't weg rollen.
De zon dwarrelde de kamer in en lichtte door de wasem van
de aardappels.
Maaike schepte vet op de borden.
Buiten toeterden de meerkoeten in 't riet.
Over de plassen lag 'n dek van zilver.
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'k Zei dat ik de kat wel naar binnen zou sturen met de boodschap, dat 't etenstijd was .....
Op den terugweg rinkelde weer dezelfde kievit-doffer omhoog.
Maar nu had ik 't wijfje goed zien „wegspatten", en was 't mijn
beurt van : oui ! oui ! .....
In de verte lag Maaike's huisje. 'k Wed, dat ze aan 't schillen
van den oranje-appel is, Sytze een vierdepartje geeft en 'm vertelt van de Berenburger gymmelastiek.
'k Zie Sytze luisteren, sigaar in brand, 't ééne oog dicht voor
den rook.
Maandag 25 April. De laatste week gaat in. Als 't even kan
moet ik er elken dag op uit. Gisteren leek het er niet veel
op. Koud met een miezerigen regen uit het 't Noord-Oosten.
Doch nu is 't beter. Het is uitgekomen naar buurmans voorspelling ;
Noorderstof geeft zon aan 't hof.
De lucht voelt wat warmer aan als ik de Meer inrijg. Het
is echt eizoekersweer. De hemel licht bewolkt, mat-zilverig gesluierd, dat fijne heerlijke licht, dat je weldadig de oogen even
dicht knijpen doet. In de Meer is 't ook te zien dat 't weer
milder is. De eerste melkkoeien loopen er en de vogelwereld
is in uitbundige actie. De volle doening is opengebarsten. Geen
hekpaal of er zit een tureluur op te kopknikken, geen stuk
land of er dribbelen grutters, geen slootwal of er ketst een
snip uit weg, er „krekt" een paar talingen of slobben uit op.
In de lucht is 't een chaos van geluiden door elkaar, een jachten,
een tuimelen, een buitelen, een kruisen, een geblink van wieken
en borsten. Het weide-leven voluit in alle kleur en fleur. Als
pijlen schieten de kievitdoffers omhoog, gaande grutters vleugeltrillend de lucht in, rep-rappen de tureluurs zich weg, loopvliegen de scholeksters, zigzaggen de snippen, bliksemen de
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stille kempen voorbij. Ge gaat er heelemaal in op. De volle
heerlijkheid van heel die uitgelatenheid komt over je. Duizenden droppeltjes dauw fonkelen aan de grassprietjes. Strepen
geel pletten op. Eén slootkant was er, een weelde van paardebloemen. De pinksterbloemen heffen bij duizenden de lila luchtertjes. De zegge prijkt met de glanzende zwarte kwastjes. De zuring
steekt de roode kraaltjes-pyramides omhoog tusschen knoppende grassen, de eerste boterbloemen kijken boven de klaver
uit, waaraan de bloeibolletjes al grijzig zitten.
Sappige plekjes biezen nooden de vogels tot nestplaats. Zeldzaam mooi was 't gezicht van een zeug, die met dertien biggetjes
in een rij er achter op den dijk ging, en terwijl ik daarnaar
stond te kijken, streek één eenzame kemphaan, een twintig
meter van me af, neer, en begon op z'n eentje het wonderlijke paradespel. Wijd uit ontplooide hij zijn bruin-rooden kraag,
hipte en wipte met beide pootjes van den grond, liep dan weer
driftig heen en weer, boog en knikte naar alle kanten en op en
neer, stak verwoed met den snavel naar links en naar rechts,
leunde er op, flapte zijn halstooi open en dicht.
„Repetitie voor de bruiloft kereltje ? Aan 't leeren van de bruiloftsmenuet ? Ken je de passen al ? Daar achter in de Meer
is een koppel wijfjes. Het wordt tijd jochie, 't is haast Mei".
Hij zegt niets. Dat is zoo z'n gewoonte. Hoogst zelden • „krekt"ie een beetje. Weg vaart-ie, recht aan om ergens elders weer
van voren af te beginnen.
'k Moet zien dat ik wat onder de pet krijg. Daar ginds, waar
die kievitman zoo dol omtuimelt, laag neerstrijkt en in een
langen schoot weer omhoog, daar zal wel een wijfje op 't
nest zitten. In orde, daar gaat ze al. Allemachtig, wat is die
oude baas nijdig, 'k Hoor 'm telkens aankomen. Oem ! Oem !
Oem ! recht op me af, 't knerst er over, vlak langs m'n hoofd,
met nijdige snerpkreten. Vast meer dan één. Hier moet 't zoor
wat zijn. Ja, een mooi nestje met gras gevoerd. Drie er in.
Dat begint al goed. Nu even verder zien, daar ging een tureluur zoo mooi weg. 'k Verbeeld me dat tureluurs graag nestelen
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dicht bij een kievit, allicht vanwege de bescherming tegen de
kraaien. Een echt stuk land voor tureluurs, met die hooge grasbossen. Wel gelijk. En maar even vier. Een broed. Zouden
ze nog goed zijn? Even in de sloot probeeren. ja, ze zinken.
Dat is zeven. Als 't zoo doorgaat ? 'k Moet de Meer maar
es dwars door naar 't buitenland, waar m'n lucifersdoosje nog
altijd ligt. 'k Ben daar niet meer geweest.
Wat wil die kievit ? Die komt van 't nest, maar blijft zoo dicht
in de buurt. Ze moet zeker leggen. Maar even wachten. Ja,
daar dribbelt ze er al weer schichtig heen door de greppel.
Boven op een hek zoek ik mij een rustplaats, met een kwartiertje zal 't ei er wel wezen. Leuk zit zoo'n vogel op 't nest.
k Kan alleen 't kopje en den omhoog geheven staart zien.
Ze zit zeker niet gemakkelijk. Telkens zie ik haar verschuiven.
Dicht bij me daalt in breede glijvlucht een doffer neer en pronkt
met kuif en staart in driftig gepas en gedraai voor-ie een nestkuiltje gaat draaien met grimmig zwart gezicht. De juffrouw
is klaar. Nu gaat ze verder weg. Wat een donker ei.
Zou m'n „schries" (grutto) al bij 't licifersdoosje hebben gelegd ?
Ze zijn er nog wel. In de verte zie ik de roode borst van
't mannetje al blinken tusschen 't biesgras, en even verder 't

grijzige wijfje. Daar gaan ze de lucht al in en beginnen ze
te tieren. 'k Hoef niet te zoeken. 'k Weet 't plekje precies. Ja,
zoo waar, twee liggen er bij. De grazende koe is van 't deksel
afgeweekt. 'k Neem 't doosje er nu maar uit. Ze moeten maar
een nieuw kuiltje maken. Goed succes, jongelui ! Ik zal jullie
niet meer plagen. Dat is tien. De pet bolt uit.
'k Vond dat ik nu genoeg had en wilde huistoe gaan. Maar
't was anders beschikt. 'k Zou nog één ei vinden, zooals ik
nog nooit gezien had. Het was in een stukje buitenland, waar
ik over heen wou, omdat ik daar meermalen slobben had opgemerkt. Aan den rand er van liep ik nog op een tureluursnest met twee er in en in het stukje buitenveld zag ik niets
dan twee grutters.
De oude baas had me spoedig in de gaten.
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„Tie, tie, tie, te-tie !”
'k Beschouwde 't als een welkomsgroet, maar 't kan ook wel
een verwensching geweest zijn.
Het zijn leuke beesten, die langbeenen. 'k Ken ze door en door
en ik wist dat als er eieren waren, hetzelfde spel van zoovele
malen zich weer herhalen zou.
Eerst zoo onverschillig langs den snavel een kalm : „tie, tie !
en dan weer rustig doorgaan met pikken. Zoo leuk weg, alsof
ie zeggen wil : „Niks te halen, dat zie je ommers wel ? Ga
maar door. Pik ! een slakje. Pik ! een worm. Pik ! een kever.
Kom vrouw, we draaien hem den rug toe !'
Maar hoe dichter ge komt, des te zenuwachtiger wordt mijnheer.
Tie-ieuw ! Tie-ieuw ! met den klemtoon op de laatste lettergreep. Tie-ieuw ! Een haastige pik en vlugger wegbeenen.
Tie-ieuw ! met een langen uithaal, die half smoort in zijn keel;
kom vrouw, gevaar, weg, tie-ieuw ! en nu maakt-ie front naar
me met z'n mooie rose borst : d'r is niks, niks, niks, geloof 't
maar ! Doch ik geloofde het niet. En dan gaan de mooie wieken
omhoog en begint 't gesnerp om me heen in wijden kring, gesnerp van ie-klanken, afgewisseld met een klagend : grut ^ogrut-o-grut. 'k Krijg medelijden met 'm en beloof hem dat ik
't legsel niet zal meenemen als ik 't vind. Maar vinden wil
ik het. En ik heb 't gevonden, na heel wat zoeken. Eén ei
was er. Een ei, zooals ik nog nooit van een grutter had gezien.
Het had bijna geen punt en was inplaats van olijf-groen, lichtblauw-grijzig-groen. Een wonderbaarlijk produkt voor een grutter. Dat moest mee als een curiositeit, maar ik heb er een ander
van den licifers-grutter voor in de plaats gelegd.
Was 't verbeelding of werkelijkheid, dat 't grutto-geroep helderder en blijder klonk dan ooit, toen-ie weer neerdaalde dicht
bij 't nest en de witte wieken toevouwde ?
Terwijl ik schrijf, ligt mijn dozijn stippelschalen voor me, en
midden in dat ééne blauwe gruttersei en als ik er naar kijk hoor
ik weer dat grut-o-grut-o-grut ..... en vraag me af, of 't echtpaar iets van 't ondergeschoven kind zal merken.
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Woensdag 27 April. 'k Ben weer thuis na een dag van zestien
uren, om vier 's morgens begonnen. 'k Heb het me gemakkelijk gemaakt in m'n studeerkamer. 'k Zie de zon ondergaan
in een wolkenbank, donkerpaars met goud doorstreept. 'k Ben
even overgewipt naar de boerderij. De kalfjes waren voor 't
eerst buiten in de wei geweest en hadden alle in de sloot gezeten. De groote schuurdeuren stonden wijd open en oogenblikkelijk hoorde ik 't : de zwaluwen zijn terug. Op 't oude
nest zaten ze toch zoo blij hun zangklankjes door elkaar te
knutselen. Dat was een fijn slot van een heerlijken dag. Voor
me op tafel ligt het resultaat, mijn derde deel : vier kievitseieren, zes grutto-dito en twee snippen. De jaarlijksche tocht,
dien we eiken eizoekerstijd gedrieën doen, heeft weer plaats
gehad. Met z'n drieën : dat zijn een collega, even verwoed
eizoeker als ik, ons beider vriend Meinte, een beroepseizoeker
van 't bovenste bordje, en ik. Woensdag zou 't wezen. Om
vijf uur op marsch, en de zon was zoowat half weg boven
den horizont, toen we de Graft opzwaaiden. Een lange dag
lag voor ons en een fijne als de teekenen des hemels ons niet
bedrogen. Het was nog frisch en de golfjes klapten de kilheid
van den vroegmorgen binnenboord. Meinte zette theewater
op en daar deinden we weer heen voor een bezoek aan al
de wijde landen ons bekend als ons huis : Protters-krite, de
Bird, de Witlok, de Wildlanden en nog zoovele andere rondom
de Graft, de Folkertsloot, de modderige Geeuw en al de breede
wateren tusschen Eernewoude en Grouw. De zon klom hooger.
De Zuid-Ooster kwam flink door. „Hij slaapt lang en gaat vroeg
naar bed", zeggen we hier, maar op den dag kan hij ferm wakker
wezen. De golven van de Graft kregen aardige witte kuifjes en
deinden in beddingen van zilver. De thee was bruin. We schoten
een inhammetje binnen, prezen van Nelle, gooiden den jekker
uit, namen onze polsen en deden den eersten loop van een uur
of drie. Dat is puur genot zoo tegen den wind in of er voor weg
te loopen, te loopen, zoover ge wilt over de eindelooze velden
van blauw-gras. Heerlijk waait die warme bolle wind over je
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heen en doet een wondermooie golving gaan over de landen
van bruinen bloei der grassen, van witte toppen van 't wolle
gras, van gele buiging der dotters. Lekker loopt 't op den veerkrachtigen bodem, je voelt je zelf zoo voluit in de spanning van
alle spieren en energie. Overal uitkijken. Verdacht op alles. Op
't opvliegen van slob en taling, snip, kemphaan, grutter, op 't ver
vooruit wegspatten van de kieviten. Dertien stuks leverde deze
eerste loop op. Ruimschoots hadden we gelegenheid voor de
zooveelste maal om 't eizoekerstalent van Meinte te bewonderen.
Zoekend naar een kievitsei konden we 't niet vinden.
„En toch ligt 't er", zei Meinte. En zoo was 't. I k was 't voorbij
geloopen.
„Beter uit de oogen zien, dominé !"
Een ander maal vond m'n collega er één bij een aardappel ; hij
had den kievit zien opkomen. Maar Meinte zei : „nee, die vogel
heeft meer dan één. Nog maar es zoeken" en zoo waar even
verder lagen er vier. Dat is voor een deel ervaring, ervaring
van jaren, maar voor nog grooter deel erfelijk talent.
Ik zelf joeg een grutto van drie en beleefde het wonderlijke
avontuur van een kievit-man, die van 't nest opvloog en als
razend om m'n ooren gonsde. Er lag één ei in. Dat gebeurde wel
meer, zei Meinte. Dat was dan 't laatste ei van een legsel, het
vierde, door 't wijfje in den steek gelaten en nu door 't mannetje
bewaakt.
„Vier snippen", riep m'n collega van een paar akkers verder.
Even later van mijn kant : „één schries (grutto)".
En zoo gaat 't den heelen dag door. Loopen, loopen, eindeloos
met korte poozen van rust in de schouw om wat te eten en te
drinken. Eindeloos, land in, land uit, door den wind, door de
zon, door 't golfgespat, 't vogelgejoel, je heele wezen in actie,
lichamelijk en geestelijk, genietend van je eigen bezig-zijn, in je
opnemend de schoonheid van dat brok onvervalscht natuurleven. Ge voelt de huid gloeien en strak worden, de ziel groeien,
het wezen zich ontplooien. Hier zijt ge u zelf. Wat thee, een
stuk roggebrood, een smeulende turf, die velden, die vogels,
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al die klank en kleur, de zon, de wind, het water
Twee en dertig stuks bedroeg onze buit, toen we huistoe den
kop van de schouw wendden. Zestien kievitseieren waren er bij
Als een Indiaan kwam ik thuis. Koperrood en stijf en moe. Blij
voor de vogels, dat de eizoekerstijd weer bijna afgeloopen was ..
maar wat me zelf betreft ..... het spijt me, dat de pols weer
naar den zolder moet.

53
Iv.

UIT DE WONING GEZET
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IT IS EEN ZONDERLINGE HISTORIE VAN WE-

derzijdsch dienstbetoon in den beginne, van geschreeuw
en gevecht aan 't einde.
Midden Maart was 't, dat een paar eksters met de hooge iepen
op de oprijlaan aan den overkant als middelpunt hun zwerftochten begonnen op zoek voor een nestplaats. De boomen
langs den weg werden afgezocht, mijn tuin werd geïnspecteerd,
de popels, de eiken, de berken, de eschdoorns kregen een beurt,
schokvluchten werden naar den tuin van den notaris gedaan,
een paar boerderijen in de buurt kregen een bezoekje, elken
morgen danste 't wit en zwart voorbij, werden er opgewonden
besprekingen gehouden in een van de iepen onder heftig staartgewip. Menigmaal verraste ik ze beide achter in den wal van
m'n tuin, waar ik een hoop takken had laten neergooien als
een lokmiddel voor klein grut. Groen glanzend en proper wit
hipten ze daar om en tsjakten elkaar daar ongetwijfeld toe :
„Best bouwmateriaal ! Tsjak ! Tsjakkerak ! En rozetwijgen er
tusschen voor de kap ! Tsjak ! Tsjakak ! T'sjakakak ! Hier in
de buurt moeten we bouwen I Wip ! Wip ! Tsjak ! Tsjak ! Tsjak ! Wip! Wip ! met de staarten.
Weer werd de hooge popel, die boven den takkenbundel oprees bevlogen en bewipt tot aan 't uiterste topje, waar ze een
tijdje zaten te wiegelen en te delibereeren en dacht ik : daar
zal een home opgetrokken worden. Maar 't was mis, de keus
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werd eindelijk gevestigd op een van de iepen. Ik mocht de
bouwsteenen leveren. En van nu af vlogen ze in de morgenuren onafgebroken met takken uit mijn tuin naar den overkant. Met een paar dagen was 't fundament klaar en de leembodem er in gemetseld. 'k Had dit al zoo vaak gezien, dat
ik er verder geen aandacht aan schonk, totdat ik op een morgen
achter in den tuin in gezelschap van de langstaarten twee zwarte
kraaien aantrof, ook met takken in den bek. 'k Had ze al es
op den nok van de boerderij zien zitten, op den windwijzer,
op de iepen, buigend en krassend : kró ! kró !
„Ook nestelen," dacht ik. Maar waar ? Ze vlogen ook naar
de iepen aan den overkant. Dus nog een huishouding. Welke
boom zou 't wezen ? Dezelfde als waarin de eksters bezig waren?
Dat zou wel curieus zijn : een ekster- en een kraaiennest in
één en denzelfden boom. Als nou straks de houtduiven ook
nog es ..... Maar ik zag geen spoor van een tweede nest,
noch daar, noch in een van de andere iepen.
Spielerei ? Een malle bevlieging ? Een aanstellerij waar je kind
noch kraai aan hebt ? Maar ze komen uit den eksterboom en
ze zijn hun takken kwijt. Es goed opletten. En toen de zwartrokken weer kwamen met een brok frambozenhout, toen loste
zich 't mysterie op. Ze hielpen meebouwen aan 't eksternest,
't Leek me ongelooflijk en toch was 't zoo. Maar belangeloos deden ze 't niet, dat begreep ik wel, ze wilden door die
hulp hun eigendomsrechten aantoonen, en 't duurde ook maar
kort of ze brachten dit den eksters aan 't verstand op niet zeer
zachtzinnige wijze. Een paar dagen was 't een wild gevlieg
en gevecht in en door de iepen, zaten nu eens de eksters op
't nest en de kraaien een boom verder op dan weer waren
de kraaien meester en wipten de eksters zenuwachtig door de
kruinen.
Op een morgen waren de eksters weg en bouwden de zwartjassen alleen verder. Tak na tak haalden ze bij me vandaan.
Het nest plekte al zwarter op in den gaffel.....

Toen weer verandering van tooneel. De beide langstaarten
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konden 't zeker niet over zich verkrijgen om hun huisje in handen van de indringers te laten. Hadden ze er verleden jaar ook
niet in gebroed ? Tsjak ! Tsjak ! Tsjakkerakakak ! Wat duivel!
't Mocht kosten wat wilde ! Die zwartrokken zouden den kraaien
marsch blazen ! Tsjak! Wip! Tsjakkerak ! Wip ! Wip ! Vooruit,
de snavels geslepen ! Ik zag ze zitten op 't dak en toen de
kraaien weer om binten voor 't huis uit waren, naar 't nest
vliegen en er bezit van nemen. Ditmaal legden de kraaien 't
af. Wit en zwart bleef meester van 't terrein, naar 't scheen
voorgoed. Wel zag ik 't kraaienpaar nu en dan voorbij vlerken,
wel hoorde ik ze soms in de buurt de eksters uitschelden met
lange nijdige „kro" uithalen, maar de eksters voltooiden stilaan hun takkenrotonde en bouwden er den koepel overheen,
punten in victorie hun bekken aan de iepetakken en poetsten de
staarten glanzend in de zon.
„Knap gedaan, jongens", zei ik uit de bevrediging van m'n
rechtsgevoel. Kloek gehouden. Nou maar gauw 't eerste ei. Dan
't broedsel vol en de schepping opvroolijken met een nieuw
geslacht van montere hippers en wippers."
Edoch ..... weer zou 't anders uitkomen. De kinderen van
den nacht waren wel verdreven, maar niet verslagen. Ook zij
kwamen terug, en onafgebroken klonk op een morgen hun bombardement van uitdagingen en scheldwoorden in de iepen : „Kró !
Kro ! Kom es op ! Kom er es uit ! Smerige dieven !" En dan
vlogen ze om den boom, waarin 't nest, de vingervlerken nijdig
en venijnig uitgespreid, de harde koppen met de sterke snavels
gierig naar beneden. „Kró ! Kró ! We komen en we zullen jelui !
Zoo'n paar snotteri ge eksters ! Kró ! Hier benne we en voor
den duivel .... ," 'k Zag ze neerstrijken in den boom. 'k Zag
de wilde dwarreling van wit en zwart ..... vleugels wapperden
en kletsten, veeren stoven, geluiden ketsten, daar was wuiving
en dansing in op en neer en heen en weer, wegvluchten en
weer aanschieten van boom tot boom, dwarreling naar omlaag
weer de lucht in .....
Ver over de greiden zag ik de beide eksters wegschokken, de
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vleugels in droef beweeg. Op een molenwiek streken ze neer
en zaten stil, de lange staarten droefgeestig naar beneden. De
kraaien hadden overwonnen en ik was benieuwd wat ze zouden
doen met 't nest, want een kraaiennest heeft geen kap er over.
Zouden ze wezenlijk bezit nemen van hun verovering ? Of zich
tevreden stellen met de eer der overwinning en straks 't pand
weer overgeven aan de oorspronkelijke eigenaars ? 'k Merkte
eerst niets van het een noch het ander, totdat een paar dagen
later de oude boerinne tegen me zei, dat ze een half schort vol
doode takken onder een boom op de reed had opgeraapt, en
zulke eigenaardige takken met doorns er aan. Toen keek ik
omhoog en zoowaar, de kraaien hadden de kap van 't nest er af
gegooid, het huis naar hun smaak ingericht en er zich voor goed
geinstalleerd. Aan een geplunderd eendenest in m'n tuin merkte
ik al gauw, dat ik ze tot blijvende buren had gekregen, zelfs de
kunsteieren hadden ze meegenomen.
De eksters gaven 't op. Maar dat er zoo'n mooie bundel takken
in m'n tuin lag zonder gebruikt te worden, was hun blijkbaar
toch te machtig. Ekster zijn, bouwmeester in de lucht bij uitnemendheid en dan van zulk materiaal, van zulk kostelijk materiaal niet profiteeren ..... Tjak ! Tjak ! Tsjakkerak ! Even in
April schemerden de witte lijven op een morgen weer tusschen
de Meidoorns. Boven op de takken zaten ze weer allebei. Wipten het tuinpad op en af, kuierden es naar 't eendenhok, gingen
't hakhout es in, zwierden omhoog den popel in, van hier naar
de eiken en verder heel den tuin rond in de hoogte. Den heelen
morgen bleven ze, en ik merkte aan hun gedragingen, dat ik een
goede kans kreeg om het nest in een mijner boomen te krijgen.
'k Was hier blij mee. Want sinds ik eens een langstaart-kuikendief had geschoten, was er nooit weer een ekster-huishouding
op mijn grondgebied geweest. Dat ze nu weer kwamen wou
zeggen, dat de veete vergeten was. 'k Heb idee, dat ze gevoeld
hebben hoe ik in den kraaienstrijd aan hun zijde stond. Hoog in
den top heel hoog zit nu 't nieuwe nest in een populier. Zwart
schemert 't tusschen de ritselende bladeren. Onophoudelijk zie
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ik de beide eksters afdalen in glijvlucht en opstijgen met korte
vleugelslagen. Eiken morgen tref ik ze aan in de vroegte op hun
morgenwandeling, dan blinken hun pittige koppen me tegen en
glanst 't metaalgroen en 't fluweelzwart van hun rappe lijven me
tegemoet ... .
'k Verheug me nu al op 't uitvliegen straks van de jongen, en
laat moeder ekster nou stil haar eieren uitbroeden ; ze mocht
anders tot haar gemaal eens te mijnen opzichte Vonders woord
herhalen
„Snatert hij te veel, hij is gelijk een aexter". Tsjak ! Tsjak !
Tsjakkerak !

58

HOE DRUK MIJNHEER KIEVIT
'T HEEFT
AN DEN RAND VAN EEN STUK HOOILAND LAG
ik in de zon en den wied. 'k Had een minuut of vijf bij het
nest van een tureluur gezeten, waarin de jongen net uit
den dop waren gerold. Twee waren al droog en de beide anderen lagen nog nat te spartelen met de oogen en de pootjes dicht.
Zoo lekker, pittig, heelemaal nog niet angstig, zaten de beide
opgedroogde donkergrijze zwart-bevlekte tutertjes in mijn hand,
de montere zwarte oogjes eigenwijs open. De beide ouden zwaaiden om me heen en hingen boven me, dol van angst en één stuk
zenuw, bonzend vlug hun tju-klanken op alle mogelijke en onmogelijke wijzen uitstootend.
Een eind verder wist ik een kievitsnest en vlak daarbij in een
hooge zuringpol het kuiltje van een grutto. 'k Dacht, dat beide
zoowat aan 't uitkomen toe waren en wou daar nu heen, toen
'k opeens 't idee kreeg om es een uur lang stil toe te zien naar
't leven en weven op een stuk hooiland. Zoo ben ik lang-uit gaan
liggen aan een slootkant. 't Kon het heele stuk land overzien.
Door de aanhoudende droogte was 't ondergras niet hoog, maar
des te meer was er bloeivan de opgeschoten stengels. De Oostenwind ging er in de lengte overheen en deed de weide worden tot
één wuivend dek van bruin en geel, van rood en wit. Bruin van
zuring en bloeiende grassen, geel van boterbloemen, rood van
klaver en koekoeksbloem, wit van de fijne hoornbloemen en
't wollegras. Het is een oogenweelde stil te liggen, je te verlustig
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gen aan a l dat gewuif van die kleuren in wind en zon. Eerst
komt wel tot je de harmonische samenstelling van 't geheel, die
door elkaar dwarreling en sprenkeling, weving en deining van
die onderscheiden hoofdtinten, maar dan als ge een poosje zoo
stil ligt te turen, ziet ge hoe afwisselend diezelfde kleuren onderling nog zijn, hoe eindeloos rijk aan nuanceering. Daar is het
hoog-rood-bruin van de kraaltjesstengels der zuring, 't teere
donkerpaars van graspluimen, 't helle rood der losse koekoeksbloemen, de diepere tinten van de ruige, roode klaver, 't gele
wit der witte klaver, 't ijle sprankelblank der hoornbloempjes
en de melkwitte schatering van 't wollegras. Uw oog blijft rusten
op een greppelkant, waar 't één roode klaterzoom is van niets
dan heen en weer zwaaiende koekoeksbloemen, op een slootwal,
waar een breede plek pluizig wollegras sneeuwig gloeit en trilt.
Altijd is er afwisseling, wanneer de wind er over gaat in lange
deining. Steeds weer wakkert en wikkert 't kleurenspel anders
door elkaar in de wisselende daling en heffing tot het zonlicht.
Tallooze vlinders dwarrelen over, zetten neer, wuiven verder,
witjes, citroenvlinders, kleine bruine en blauwe. Dunlijvige libellen schieten af en aan. Muggen zoemen. Hommels gonzen
voorbij ..... Vlak bij me zit een dikke op een klaver-ragebolletje. Buisje na buisje wordt doorzocht .....
Het is vol vogelmannen, allen op wacht. De wijfjes zitten weggedoken op de nesten. In de sloot tusschen de witte waterranonkeltjes peddelden drie slobbewoerden al heen en weer, de wieken
gereed om uit te staan, de lepelbekken klaar om bij 't minste
gevaar over de wijfjes te „krèkken" dat er onraad is. Aan den
kant lekker breed-uit in een toef raaigras zat een dikke groenkop.
Hij had 't zich gemakkelijk gemaakt en kon mij zoo evengoed in
de gaten houden. Vlak bij me vloog een graspiepertje telkens
rond en fluisterde zijn liefste toe : tsiesiesie ! Pas op ! Pas op !
Op een hekpaal een gele kwikstaart te staart-bungelen, 't bekje
vol voer. Hoog in de lucht leeuweriken. Tusschen de boterbloemen en zuringstengels knikten grutto's door op de priem
pooten. Een kemphaan-man stond onbeschrijfelijk mooi te glan-
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zen op een hoogtetje met een goudbruine kraag, stil, roerloos
stil in de zon met 'n flauwe opwaaiing van de veertjes in den
wind, trouwe wachter over 't slanke hennetje.
Tureluurs liepen als immer zenuwachtig te kopknikken. Ja!Ja ! Ja !
Alles rustig. Zeker ! Zeker ! Zeker ! Maar toch ! Maar toch I
'k Hield me doodstil, want anders was 't lieve leven dadelijk
weer aan den gang. „Zie je wel ? Zie je wel ? Heb ik 't niet gezegd ? Altijd gevaar. Altijd gevaar. Geen minuut rust." Te-tju !
Tertju ! Te-tju !
Heel in de verte stond een scholekster te droomen. 'k Had den
vorigen dag zijn nest gevonden met de eieren uitgepikt. Allicht
peinsde hij nog hierover, terwijl zijn wederhelft al weer bezig
was een nieuw broedsel te verzamelen.
Maar 't meeste erg had ik in een kievitman. Recht voor me op
den akker stond hij, in-netjes zag-ie er uit, een pronkje tusschen
de klaver. Witte boord om, zwarte das voor, de kuif parmantig
omhoog, 't zwarte gezicht grimmig en uitdagend, zijn goudgroene
jas jubelde in de zon. Zonder twijfel zat 't wijfje niet ver af.
'k Weet niet, of-ie mij in de gaten had, maar geen oogenblik was
z'n kop in rust. Naar alle kanten gingen de oogen, op en neer de
kuif, driftig verliep-ie soms een eindje en stond dan weer wakker
en waakzaam .....
Juist zocht ik in de lucht naar een mekkende dwarrelsnip, toen
er opeens een heidensch kabaal in 't hooiland ontstond. In een
oogwenk was alles op de vleugels. Nu kon je es zien wat zoo'n
stuk land al niet herbergde.
Wel een dertig, veertig vogels kwamen van alle kanten naar
één plek, schreeuwend, tierend, jengelend, snerpend, gillend, kieviten, grutto's, tureluurs, scholeksters, 't steeg omhoog, 't schoot
neer, 't stiet op den grond, 't vloog, 't fladderde in kringen,
streek neer, weer op, altijd maar om dezelfde plek ..... Ongetwijfeld een wezel op jacht, die bezig was een nest te plunderen.
Ook mijn kievit-man had zich in den strijd gegooid met den
aartsvijand van alle veer op de greiden. Gonzend en suizend,
onversaagd, boven alle klonken zijn nijdige uithalen, roffel-bon61

zend hoorde ik hem en zag ik hem aanstormen, steil omhoog
steigeren, omlaag stormen met wilde gieren.
Langzaam verplaatste zich de vogelwolk, krijschend en joelend,
naar een greppel toe, die ik overzien kon. Daar was hij, de roover,
de bruin-witte moordenaar, daar gleed-ie de greppel langs, een
meter of tien en toen, rutsch, zijn holletje binnen, nog even kwamen 't scherpzinnige kopje en 't witte halsje er uit steken, rrrrr !
woe ! woe ! daverde mijn kievit rakelings over 'm heen, toen
dook-ie weg voor goed, één voor één vielen de wijfjes weer neer
bij 't nest, de rust keerde terug, nog een enkele grutto hikte wat
klankjes na, een tureluur sprong nog es op van schrik, maar met
een kwartiertje was alles weer bij 't oude. De bruine kemp stond
weer te glanzen, Piet keek weer langs z'n rooden snavel en mijn
kievit had weer z'n wachtpost betrokken tusschen de klaverbolletjes ..... Voor hoe lang ? Gewoonlijk maar voor 'n oogenblik. Op den wezel volgt een kraai of een roek, een reiger, een
ooievaar, een hermelijn, een bunzing, een kiekendief. Het is ongelooflijk wat een kievitman afvliegt van Maart tot juli, 'k Wed
dat-ie alles aan alles wel een vlucht om de aarde maakt. Midden
Maart begint 't al. Rits ! Rats ! Scheuren in de lucht. Onafgebroken. Heel den dag door, duikelen, zwaaien, zwieren over de
eerste madelieven, tot 's avonds in het maanlicht, dan slingert-ie
zich nog eens omhoog en roept tot het mannetje in de maan de
naam van zijn aanstaande bruid op vragenden toon : kievit ?
kievit ? Zag je haar nog niet ? Nog niet ? En hij verdubbelt zijn
vliegprestatie als 't kwel-begeerend hart in dit opzicht voldaan
is en ze getweeën hoog in de voorjaarslucht dwarrelen. Dan
ratelt hij 't uit in wilde wieking tot de zon en de weiden, de
slooten, de lammeren, de arbeiders, de maan en de sterren dat
ze er weer is ; in duizenden van wiekslagen wappert hij 't rond,
wiedewiet ! wiedewiet ! kwerkoiet ! Toch zoo blied ! Zoo blied !
Er komt geen eind aan. Alle dagen weer. Elk ei wordt bejubeld
met een tuimeling door de lucht. Geen seconde verslapt zijn
waakzaamheid. Elke eizoeker bliksemt hij tegemoet, omkringelt
en omsteigert hij, doet hij uitgeleide, telkens weer, den heelen
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dag door en alle nieuwe dag weer van voren aan. Is 't nest vol
en zit 't wijfje te broeden, dan meerdert elk etmaal zijn rusteloos
vliegtemperament, dan zit-ie onafgebroken op stel en sprong,
om het toppunt te bereiken, als de kleine kievitjes sluipen tusschen vossestaart en beemdgras. Zoo heb ik hem wel gezien als
de groote kiekendief langzaam aan kwam wuiven, als een reiger
overwiekte, een ooievaar de akkers af beende, een vlucht kraaien
voor den wind de landen afzeilde. Gezien weken lang. Geen
wonder dat-ie er in den nazomer moe uitziet en traag, daar is
geen vogel die zooveel afvliegt als 'n kievitman .....
Recht voor me uit staat-ie. Zwart en moedig, vastberaden en
vief. Zijn kuif wipt op en neer. 'k Weet dat zijn eieren al bleek
en glad zijn. Straks, morgen, overmorgen komen de kleine don..
kere snaveltjes met den witten eitand er op naar buiten steken,
en dan als de zon rood-purper in 't Westen staat of de maan
groot boven de kimme rijst, dan davert-ie weer omhoog in extatische jubeling : Kievit ! kievit ! Zoo blied 1 Zoo blied ! Met 't kleine griet ! Wiedewiet ! Wiedewiet .....
De wind waait over 't hooiland. Alle bloemen en granen buigen
en knikken en weven een symphonie van kleuren. De vogels
loopen te azen. De wezel slaapt. De kemphaan loopt te pronken
op den walkant voor zichzelven. Recht voor me uit staat-ie, de
klaver gloeit om hem heen. Hoog opgericht is de kop, elke
zenuw en spier gespannen, heel 't blinkend lijfje geladen met
energie ..... „Repos ailleurs" is zijn levensdevies. Rust elders .. .
straks aan den oever van den Nijl.
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DAAR DREEF EEN EIDOP

B

INDELIJK DE WIND WEER ES ZUID-WEST, DE

zon hoog aan den hemel, de lucht lekker warm. Diep aan
de zuiderkimmen een vaal-blauwe bank met onregelmatig
getanden rand.
„lt Suden broeide hwet", zei oude Oene, die de rheumatiek
uit zijn beenen braden liet voor z'n huisje.
'k Wist dat nu de jonge steltloopers over de bleekende zweeën
trippelden, en ik Lad ze nog niet alle gekiekt, en zoo marcheerde
ik met driepoot en camera de landen in, zoover tot ik een eenzaam plekje vond. De zon pikte geweldig. Het leek wel of alle
bremsen los waren en dorstten naar m'n bloed. Het vee liep te
hollen door de landen, de staarten omhoog, voortgejaagd door
de fe l-borende dazen. Kalveren stonden tot aan den buik in de
slooten en de lammeren trippel-trappelden achter de hekken met
hijgende flanken. Een enterstier, die met de hokkelingen in een
stuk buitenland liep, wroette den dijk om. In een hooiveld, grijsbruin van grassenbloei, stond een koe, die pas gekalfd had, 't
kalfje had den uier al te pakken. Eenig mooi dat groote beest in
dat keurige veld met 't jong er onder. Alom was de hooiing aan
den gang. Overal de doening van schudders, keerders, harken,
maaimachines, het gaan en keeren van paarden, de blinking van
zeisen en witte hemden en broeken. Hoog op torenden de hooi
hoopen, werden de lange zweeën bij elkaar gejaagd door de
paarden ,was men bezig de wagens op te laden, ratelden leegevoer64

tuigen de weiden in voor nieuwen oogst. Een golf van reuke
woei over de greiden.
„Meneer ek hwet helpe ?"
,,'n Oare keer".
„Scil ju hwer om 'n aventoerke ut ? Meneer mocht us wol es
kieke".
„ju bin my to lillik, 'k haw ljeaver 'n tjirk".
Over de Graft vond ik een uitgezocht plaatsje, een breede strook
land liep tusschen een blinkend slootje en een rietveld. 't Gras
was pas gemaaid. De klaver., koekoeks- en boterbloemen lagen
nog kleurig tusschen de zuring en 't biezig gras. Geen mensch
was er te zien. Aan den overkant van 't slootje lag een koppeltje
koeien te herkauwen, er was een donker-bruine bij, wier huid
glanzend opglom tusschen 't wit en zwart der andere koeie-lijven.
Heel in de verte een boerderij. Het zonlicht wemerde ketsende lichtspattingen over de blauwe pannen. De lucht hing trillend
over 't land. Eén groote stille vrede was rondom, enkel doorzoemd door tallooze insecten.
Lekker liet ik mij neervallen aan 't slootje, temidden van de opschietende waterplanten, in de omvanging van al de geuren van
't gemaaide gras. Scholen vischjes dartel-vinden voorbij door
't heldere water, soms was daar een trilling door de biezen als
een snoek er door schoot. Stil zong 't riet. Zoem ! Zoem ! de
insecten. Rustig beenden kieviten, grutto's, tureluurs, kemphanen over 't gras, telkens voorover wippend bij 't azen. Veel
jongen zag ik er niet bij. Zeker achtergelaten in de beschutting
van 't hooiland. Maar twee jeugdige tureluurs ontdekte ik, die
mij mooi van pas kwamen voor 'n kiekje.
Opeens was de stilte verscheurd toen ik overeind ging en op de
vogels af. Alles jengelde en joelde dooreen. De beide tutertjes liepen wat ze konden, maar ze moesten 't afleggen. In een greppel
vond ik ze, neergedoken, haast niet te onderscheiden van den
bodem. Prachtig is die schutkleur. Ze waren al een paar weken.
Lekker hoog op de dunne priempootjes en heerlijk donzig zwart
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met donker grijs. De ronde kopjes al zoo pittig met de lange snaveltjes, 't donkere oog zoo fijn er in.
„Hier jongens. Een oogenblikje voor de lens".
Maar 't koste moeite. Telkens als ik ze netjes neergezet had en
in wou stellen, smeerde dan de een dan de ander 'm.
„Toe nou. Blijf nou 's even stil zitten".
Dan kwamen weer de ouden om hen heen tju.en en weer was 't
mis. Ten einde raad heb ik ze de pootjes vastgebonden, ze met
de pientere kopjes naar de camera toe, naast elkaar geplakt in
een garneering van roode en witte klaver en ze zoo vereeuwigd.
Wat liepen ze, toen ze weer los waren, met voorover gebogen
lijfjes, zoo snel ze maar konden, zich afzettend van den grond !
Begeerig om m'n droomstilte weer te voelen om me heen, keerde
ik terug naar 't slootje, turend naar 't watergewriemel, naar
den bloei der waterflora, volgend een kiekendief in zijn cirkelgangen, een stern in haar wendingen .... .
De koeien waren overeind gekomen en graasden hoorbaar .. .
De bruine kwam naar 't slootje om te drinken, met lange teugen
klokte ze'twater naar binnen. De breede tong likte de neusgaten
droog. Toen opeens, een dertig meter van me af, zag ik een slob met
een stuk of acht jongen. Ze staken 't slootje dwars over en kwamen
naar mijn kant. Zeker van plan zich naar 't rietveld te begeven.
Even er heen.
Wat had de oude mij gauw in de gaten. Met hangende vlerken
liet ze zich vlak voor me neer, kwekte voor me uit en trachtte
me weg te lokken, Angstig en waarschuwend klonk haar krèkkrèk-krèk-krèk-krèk, en ongelooflijk snel waren de kleine slobjes
weer in 't slootje en ondergedoken, op één na, die kon zoo
gauw niet door een dichte bos raaigras komen en viel in mijn
handen met zijn donkerpluimig zijden pelsje.
Wat zou de oude nu doen ? Waar was ze ?
'k Behoefde • 't niet te vragen. Vlak voor me plaste ze al in
't water, angstig heen en weer, met de vleugels op 't water
kleppend. Wat was ze mooi in haar donkere pakje met dat
heerlijke blauw-groen en dof-grijs op de vleugels.
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Telkens kwam ze naar den wal toe. Met 't slobje op de open
hand, één vinger over de vernuftige kleine breede kletspootjes,
zat ik zoo dicht mogelijk aan den kant. Tederen keer als 't kleine
ding piepend riep, kwam ze 't verst naar me toe .....
Als ik 'm es in m'n zak stak en wegging, wat zou de oude
dan doen?
En wel ging ze mee. In wijde kringen zwaaide ze krèkkend
om me heen en volgde me stap voor stap.
Toen heb ik haar haar spruit maar teruggegeven.
Met 'n afzetje tegen m'n hand ploempte slobberarisje 't nat
in, dook onder en een bellenbaan wees de weg aan, waarlangs
't verdween in 't riet, waar moeder volgde .....
Weer kwam die stilte en in die stilte langzaam aandrijven een
halve eidop. Wit. Stil tusschen de waterplanten door, nu en
dan ronddraaiend als-ie stiet tegen 'n blad, 'n stengel, soms
in zijn loop gestremd .....
Waar zou 't er een van zijn ?
In 't allernuchterste geval van iemand, die een ei gegeten had
op 'n bezoek aan de plassen. Op z'n aller-prozaïsch 'n kippenei-dop, buiten boord gesmeten. Wit. Dan kan 't ook zijn van
een fuut, een kiekendief, een eend, een roerdomp. een houtduif.
D'r nog niet uithalen. Eerst de droom. De hypothese. Er kunnen
tallooze histories in meedrijven. Het kan een uitgepikt ei wezen,
maar ook het weggeworpen huis van een nieuwen wereldburger.
Daar kan een zebra-kleurig , fuutje, een wollig kiekendiefje,
een geel eendje, een apig roerdompje, een blauwe ringduif,
een zwart slobje uitgerold wezen tusschen riet en galigaan,
lischdodden, zegge, waterscheerling.
Hallo ! Een slobje, dat zal wel, en dan dat slobje van straks.
Had ik 't nou nog maar even, dan zou ik es passen.
Uitgepikt ? Geroofd uit 't nest door vingervlerk de kraai, door
fel-oog de rietwouw? Leeg gezogen door scherptand den
wezel ?
Daar dreef een eidop tusschen de bruine bladeren. De schrijverkes zilverden er om heen. De torren pootrukten er onderdoor.
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Hij draaide om en om en wond wondere historietjes om zich
heen. Historietjes van takjes en dons, minnespel, vliegen en
duiken, trekken en koozen, vreugde en zorg, zon, wind en
water, list, belaging, historietjes van toen en toen en toen. Toen
de zon opkwam en alles fonkelde in de myriaden schittering
van dauw-droppen. Toen de maan zilverstrepen op de plassen
trok. Toen het avondrood gloeide in de vensters. Toen ze elkaar
gevonden hadden. Toen op een morgen. Een barstje. Een breuk.
Een piepen. Een tikken. Een plapperbekje, een spits snaveltje ...
En nu zwemt of loopt het wondertje er uit geboren .....
Dat verdraaide slobje .... .
Het experimenteel onderzoek moet de waarheid maar uitmaken.
Uit de roode strepen op 't vlies er in blijkt al dadelijk, dat 't een
bebroeid ei is geweest, en het is er ook een van een slob. Voor
een eend is 't te klein, en kiekendief en fuut zijn ronder.
't Is van een slob en natuurlijk van mijn slob van straks. Het
heeft gelegen op de grasstrook waar ik ben. Diep in een vochtig
kuiltje, tusschen tril- en reukgras. Gelegen met nog acht of
negen andere. Het heeft 'n mooien groen-koppigen chocolademelkkleurigen woerd tot vader. Er is honderdmaal voor rondgevlogen in duizelvlucht van min, honderdmaal voor ondergedoken in speelsche drift. Er is dons voor uitgeplukt uit de
borst. Het is zorgvuldig gekeerd en op zijn tijd naar 't warmste
plekje geschoven. Vier weken lang. Er is over gewaakt. Het
is toegedekt. En nu net voor 't maaien, net op tijd, toen aan
't begin van de stripe (de strook) de haarhamer al op de zeis
bikte en de strijkel ring-rangde en Douwe Jochems 't eerste
zwee afsneed.
Tik ! Tik ! Tik !
Piep ! Piep ! Piep ! Heel teer en welluidend.
En weer en weer. Eindelijk een donker bekje met licht puntje
er op.
Een kopje, een vleugelstompje, een loswringing van een nat
onooglijk lijfje, slap, met doffe oogjes .....
Net op tijd, Ring ! Rang ! dichterbij kwam 't geluid.
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Toen Douwe ten middag de brei warmde, was 't klaar. Opgedroogd en pienter keek 't met de anderen onder moeder uit.
Ring ! Rang ! ging weer de pikstok.
Toen is een paadje getrokken door 't gras.
Voorop moeder en achter haar de donkere donsjes.
„In slobbe-nest", zei Douwe, „krek d'r ut !" en hij wierp
't de sloot in.
'k Heb de halve dop weer in 't slootje gezet om verder te
drijven tusschen duizendblad en plompen door en overal te vertellen de historie van mijn slobje.
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BERTRAND DE VAGEBOND
EN ZIJN MAKKERS

D

E MAAND JUNI IS EEN ECHTE VOGELMAAND.

Nu trekken de maaimachines en de mannen met zeisen
de landen in, hier en daar wijst een gespaarde toef gras
op een late eend, een kievit, een grutto, die nog te broeden
zit, maar het meerendeel der jongen is uit. Alom draaft 't jonge
goed over de gele strooken hooi, alle in hetzelfde donkergrijze
zwart geplekte, gestreepte, gestippelde pakje. Kemphennetjes
komt ge tegen, wandelend met haar viertallen, hoogbeenige, al
lekker doorknikkende gruttertjes, rippe-trippende tureluurs, weggedoken kievitjes, 't witte halsringetje zoo fijn afstekend bij 't
donkere kopje.
En ge hebt nu ook kans om van zeer nabij een stukje vogelleven gade te slaan. Een vereenzaamden, verweesden, verdwaalden, verminkten jongen vogel, die een beroep op uw zorg
en ontferming doet.
Zoo heb ik op 't oogenblik drie kostgangers, die met z'n drieën
dan groot stuk humor vertegenwoordigen.
De eerste die zich aan kwam dienen was een jonge ekster, een
spruit van het paar, dat, uit de woning gezet door de familie
kraai, zijn nest in m'n tuin in 't uiterste topje van een populier
had gebouwd. 'k Wist dat er jongen in waren, onafgebroken
zag ik de ouden af- en aanvliegen.
„Dat lukt deze keer", dacht ik, „ze zitten daar veilig", Doch
al waar ik rekening mee gehouden had, niet met jan de Wind.
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Op een stormachtigen middag roept een buurvrouw aan den
overkant van de sloot om m'n tuin, of ik ook een jonge ekster
wou hebben.
„Een jonge ekster ?"
Ja, 't heele nest was uit den boom gewaaid en dreef midden
in de sloot.
Eén jong lag er dood in, één had zij opgevischt en twee waren
naar mijn wal geplaswiekt en zaten daar aan den kant.
En zoo was het. Bijna geheel in de modder weggeplompt lag
de huize Ekster. Met den kop op den rand één dood jong. Vies
en smerig zaten twee andere te bibberen onder den uitgevreten
wal in de ruigte ; in-koud, de koppen voorover geknakt. De
een leek nog vrij monter, maar de andere was geheel suf en
wezenloos, In een hoopje hooi hebben we ze neergelegd op
't grasveld in de zon. Ze waren al een aardig eindje op weg.
De kop was al in de veer, de wieken half, een stijf rijtje veerstompjes stond borstelig op de plaats waar de mooie sleepstaart komen moest. De buiken waren nog kaal. Bek en buik,
vreetmachines, onelegant nog met de lange pooten, waarop ze
dubbelgevouwen zaten.
Met 'n uurtje waren ze aardig opgeknapt. De open donkere
oogen gaven weer wat teekening aan de koppen, ze roerden
zich al es, 't zou wel gaan.
„Een heele tuimeling, jongens. Een slecht soort parachute uitgezocht. En nou dakloos. Kom jelui mee-eten van ,t opfokvoer van de kippen en eenden ?'
Een heeft voor de eer bedankt. Toen ik even weg was om
een verblijf voor de patiënten in orde te brengen, is de pienterste ondertusschen verdwenen. Waarheen weet ik niet. 'k
Heb 'm niet weer kunnen vinden, maar uit het feit, dat de oude
eksters er nog altijd zijn, vermoed ik, dat-ie nog in den wal
omhipt of nu al vliegt, gevoerd door de ouden. De andere
is echter ingedeeld bij de verdere levende have, eet mee aan
den disch met veertien kuikens, veertien eendjes en één slobje,
van Sluis' opfokvoer. We hebben 'm Bertrand gedoopt, Ber71

trand de lustige vagebond, in de wandeling Bert of Bertje. Want
lustig is-ie. Een onverkapte materialist. Zijn oogjes twinkelen den heelen dag door als-ie stil op den bodem van zijn bakje
met hooi zit weggedoken. Maar hij kan niemand hooren of
daar veert de kop over den rand, de groote bek gaat open
en de roode voering van de enorme keel glanst je tegen.
„Zoo'n honger, weer zoo'n razenden honger ?"
„Sjrie ! Sjrie !"
„Hier dan".
Slokkend en schrokkend met tevreden geluidjes gaat 'n balletje
voer naar binnen.
Stil hurkt-ie weer neer voor 'n moment, en dan weer 't zelfde.
Ontelbare malen schiet die roode bek per dag omhoog. 'k Heb
uit de verte maar te roepen : „Zoo'n honger ?" of daar is-ie al.
Hij is al aardig ingeburgerd. Als de dames in den tuin zitten
te naaien is Bert van de partij en geniet van de gunst van
op allerlei liefkoozende wijzen te worden toegesproken.
Bertje ! Hoe is 't er mee ?"
Bert's Benig antwoord is 't „srie" nog maar uit een roode.
groote open keel. Maar 't zal wel gauw beter worden door
den beschavenden omgang met de dames. Wat te hopen is,
want er zijn mededingers naar de kroon der gunst gekomen,
mededingers die veel liever zijn, veel leuker nog, en ontzaggelijk
veel mooier. En ;dat zijn twee jonge half volwassen steenuiltjes.
Op een Zondagmorgen kwam de dorpsjeugd er mee aan. Gevonden in een hollen boom onder Wartena. Of meneer ze
hebben wou?
'k Voorzag geen al te best lot, als ze in de handen der jongens
bleven.
„ja, meneer moest ze maar hebben".
Kom maar, kereltjes, eerst even voor de lens en dan maar in
den grooten bak, waar juist kuikens in waren uitgebroed.
Daar zitten ze nu overdag meest elk in een hoekje. Eénige
diertjes. De koppen groot en breed en nog zoo prachtig met
een grijzen spinragsluier overdekt, de oogen helgeel met donker72

blauwe pupil, de nijdige snavels, de bovenkaak eindigend in
een venijnig omgebogen scherpen punt. Rondom de oogen het
begin van den veerenkrans en als omzooming van den kop een
streep van fijne, donkere veertjes over de borst. De vleugels
donkergrijs met witte vlekken, van onderen lichtgrijs de buikjes,
een stuk of zes waaiertjes-achtige veertjes recht opstaand als
beginnend staartje, de pootjes bedonsd, eindigend in witte, viltachtige voeten met naaldscherpe nagels, en over 't heele lijfje
diezelfde wollige grijze sluier. Het zijn net heel zachte wollen
ballen. Eenig kunnen ze in hun hoekje zitten te wiegelen en
dan weer dribbelen naar een ander eind van hun verblijf.
Scheef gaan de felle kopjes, als ik ze aanspreek, duikend en
opveerend.
„Vogels van Athene, lievelingen van Freya, symbolen der wijsheid, verbeeldingen van 't mysterie, door jullie moeder voor
valken gehouden, door de menschen voor uilskuikens, wil jullie
nog een stukje long, wat fricassee van runderhart ? Doet je
bekken maar open."
Hun karakter loopt hemelsbreed uit elkaar. De eene is goedig,
ziet er ook zachtmoediger uit, laat zich kalm voeren, maar de
andere is een nijdas, kijkt me steeds met gefronste oogen aan,
en komt m'n hand in zijn richting, dan blaast-ie als een nijdige
kat en gaan z'n kaken onafgebroken op elkaar : tak ! tak ! tak !
Houd ik hem een vinger voor, dan zet-hij er z'n roofvogelbekje
wild en woest in met 'n kwaadaardig geschreeuw, en onder 't
voeren gooit ie zich soms opeens op z'n rug en slaat z'n scherpe
nagels in m'n hand.
„Vast 'n mannetje", beweren de dames. De tijd zal 't leeren.
Hij heeft in elk geval al vroeg een eigen uitgesproken karakter,
iets zelfstandigs, en dat mag ik wel, vooral in een uil. En overigens, wat in de jeugd zachtaardig was, werd later wel .....
en omgekeerd,
„Hier, leuke nijdas, jij krijgt een extra hapje."
M'n jongste dochter vroeg hoe ze heeten moesten, toen ze,
op eiken schouder een, er mee door den tuin wandelde. Voor
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den zachtmoedige had zij al een naam : Oeleke, maar voor den
andere wist ze er geen.
„Noem 'm Nijdas", zei ik, „of Spin of Nero of Snauwsnavel,"
Maar dat mocht ook niet, „want eigenlijk was-ie toch ook wel
leuk en kon 't ook niet helpen."
„Zal ik 't hem zelf es vragen ! Hei, broekeman, hoe moet je
gedoopt worden ?"
„Tak, tak, tak, tak, tak", ging de snavel.
„Weet je wat?" zei ik, „noem hem Oel, daar zit iets mannelijks,
iets kortraf's en nijdigs in."
En zoo is besloten en zijn ze in het ornithologisch gedenkboek
ingeschreven als Oel en Oeleke, Oel de fiere, ongenaakbare,
en Oeleke de zachtzinnige, die niets liever doet dan heelemaal
in de mouw van m'n jas wegkruipen als ze op m'n hand zit.
Oel manmoedig knippend tegen 't daglicht en Oeleke liefst in
't donkerste hoekje wegschuilend.
„Dat is vast 'n vrouwtje", zei ik tegen m'n groote dochters,
„die leeft 't liefst in 't verborgen, zooals de meeste vrouwen
tegenwoordig, zoo stil in hun eigen hoekje."
„Een steek op ons?"
„Kom, Oel, jij man, tandak nog es voor de dames."
Beiden zijn 't echter in hun uilenwijsheid hierover eens, dat
Bert een ding van niks is ; met even groote minachting gluren
ze naar 'm als-ie z'n keel opzet. Zoo'n schreeuwer, die nog
niet eens loopen kan !
Oel is de meest expressieve in zijn verachting, wanneer Bertrand
tusschen hen beide inzit. Hoog opgericht in zijn hoekje, met
den rug half naar den roodkeel toe, kijkt hij schuins scheeloogend met een trek van misselijkheid op z'n saamgetrokken
uilengezicht op 'm neer.
Dan moet ik 'm wel es tot rede brengen en hem er aan herinneren, dat Bert van hooger komaf is.
„Hoog uit 't topje van een ritselende populier, mannetje, en
jij, jij bent maar uit een ouden, vermolmden wilgestomp, door de
houtwormen geheel doorvreten; Bescheidenheit ist auch ein Zier",
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„Tak, tak, tak, klapperen zijn castagnetten, en hij kijkt nog
ééns zoo verwaand als anders.
„Tak, tak, tak, een populier ? En de Olympus dan, waar onze
wieg heeft gestaan?”
„Voorbij mannetje, voorbij, ga met je tijd mee. Democratisch
zijn we, en die wilgestomp bij een mesthoop aan een oude sloot
op een boerenerf ..... Leuter niet over je afkomst ! Eens heb
je op den winterkoning moeten passen, toen-ie in een gat was
opgesloten na zijn bevochten koningschap en toen ..... ben
je een uiltje gaan knappen. Wat wou jij ..... als je je niet
fatsoenlijk gedragen wilt, dan .... dan breng ik je naar Athene,
dan zal de schande over je uilekop dalen dat er van jou gezegd
wordt, dat er heden ten dage in Nederland nog uilen naar
Athene worden gebracht. Wil je nog 'n hartig beetje?"
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OOSTERGOD

gp

E DAG WAS NOG MAAR EVEN WAKKER. HET

groote zonne-oog wazigde door de optrekkende nevels. De zwaluwen hadden amper de vroegste vliegjes gebracht aan de jongen op den dakgoot en deze hun eerste hooge
morgenklankjes haastig door elkaar gefrutseld, de houtduif had
ter nauwernood haar eerste glijvlucht over de greiden gemaakt
toen het tuf, tuf, tuf van een motorbootje in de Wargastervaart
de lucht in hortte, en de signaalhoorn den brugwachter riep.
Weldra kwamen er meerdere. Ook witte zeilen doken op. Steeds
nieuwe. De dag zou staan in het teeken van de watersport.
't Was Oostergoo.
Om te beseffen wat dit zeggen wil in alle hoogte en breedte en
diepte moet ge wonen in den cirkel met een straal van een uur
of drie waarvan Grouw het middelpunt is.
Oostergoo, dat is de zeilvereeniging te Grouw, en de dag van
Oostergoo, dat is de dag der dagen voor alle minnaars van de
watersport die in wijden kring om Grouw henen wonen, Grouw
in 't hart van Friesland, rondom omklotst door de golfjes van
Pikmeer en Wijde Ee en andere plassen, Grouw dat ge maar
bereiken kunt langs één landweg, terwijl alle Friesche waterwegen er schier henenleiden, Grouw met zijn nauwe bochtige
straatjes met tuintjes vol goudsbloemen en duizendschoonen,
dorp van de dichters Eeltsje en joost Halbertsma, Grouw met
zijn Wilhelminapark waarin een borstbeeld voor Dokter-om,
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den zanger van 't zoo geliefde volkslied : „De Grouster weagen".
„Robe, robe wetter weagen,"
Rólje en brus om 't Aide Grou !
Myriaden foar us eagen,
Fleagen, stouwen om us Grou.
Hier is Oostergoo. Hier houdt Oostergoo haar feesttijden. Op
haar dag in Juli komen de jachten en boeiers de motorbootjes en
schouwen van Leeuwarden, van Wartena, Warga, Terhorne,
Eernewoude en tal van plaatsen, komen de pleizierbooten, vol,
om deel te nemen aan 't kleurige fleurige feest van Oostergoo,
om mee te dingen naar de prijzen van den zeilwedstrijd .....
Stap in ! De wind is Noord-Oost. We komen er gemakkelijk,
door de Wargaster Vaart en 't Aegummerdiep, tusschen de
greiden door waar 't hooi in hoopen geurt en 't vee ligt te herkauwen, voorbij de boerewenten + waar de vlierstruiken pralen
met haar heerlijke schermen door, heel een stuk van de mooie
Friesche gouwe, overal torentjes oprijzend uit een boomen-complex. Zie, daar is de dikke vierkante toren van Grouw, de vlag
er boven op. Waar wilt ge heen ? Eerst even naar "t alom beroemde hotel „Oostergoo" van Tjibbe Dokter ? Neem dan plaats
op de over 't water gebouwde veranda, om een oog te slaan op
de intense drukte die er heerscht op 't water.
Wat een bootjes. Wat een vlaggen in alle kleuren. Hoe heerlijk
gaan die boeiers met hun hooge volle witte zeilen door de golven, 't water glinsterend en schuimend opspattend voor den
boeg. Wat is 't een harmonie van kleur en lijn, die vaartuigen,
die bemanningen in hun witte zeilpakken, die bruine gezichten
en halzen, die jonge „bliere fryske famkes" in haar keurige
costuums meer „sailor" dan tailor-made, zoo los van lijn en
plooi. Kent ge wel iets fijners dan zoo'n boeier vol „jong folk",
in 't wit, dan zoo'n warm-bruin middenzwaard jacht met den
witten zon verbranden schipper blootshoofds, de mouwen hoog
opgestroopt aan het roer ?
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H oor ! In de verte ! 't Friesche volkslied : „Frysk bloed tsjoch
op", lustig schalt het koper over 't water, een stoomboot met feestgangers .....
Zie die schouw daar eens aan komen bruisen, „Siel-nocht" staat
er op, en daar dat beurt-schip, zoo heerlijk scheef op 't water
„De tiid scil 't leare", en dat motor-bootje dat er als een vlugge
kwajongen doorheen rist, de „Wetter-wylp". Ge zit hier goed,
maar ge moet toch even „de Meer" op. Grouw dat is de meer,
en de meer is Grouw. De meer die heerlijk mooie plas, de oevers,
de krommende, begroeid met hoog riet dat ruischend en suizelend de golven accompagneert, en waartusschen gele wederik en
paarse wikke ranken om de knotwilgen. Hier liggen de keurige
en kleurige woonschepen der Leeuwarders, wit en groen, en wit
en rood, hier is de eigenlijke zeilwedstrijd, hier is de drukte het
grootst, één zeil, allemaal zeil, de mededingers 't nummer rood
op 't witte doek, één actie, alles actie, voor den wind, laveerend,
zwaaiend om de tonnen en daar tusschen door al die andere
bootjes, die stoombooten, die prachtige lucht er boven, blauw
met groote stukken wit, die zon glinsterend in de golfbuigingen,
dat water spattend, deinend, die menschen, die muziek, 't komt
tot u in één groote schatering, één groote oplaaiing en toch ook
in een onzegbare harmonie van schoonheid.
Kom, stem mee in, bij 't rijzen en dalen van den boeg, zing mee
een „sankje" van dr. Eeltsie :
Scipke sile, scipke sile,
Daer nei stiet ues Frysce sin .... •
Sile, drjuwe oer Frysce markes,
Yn e bliere simmertiid,
Yn e lye simmerjounen
Makket hert in sinnen bliid.
't Is Oostergoo. Grouw is in feestdos. Vol vlaggen. 't Is er kermis. Poffertjes- en oliekoeken-kramen, roomijs-tenten en hoeplaspel noodigen uit. De ouderwetsche draaimolen rinkelt lustig.
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In de herbergen is 't „muziek en bal", drommen golven door de
straten, boere-feinten en fammen, zeilers en zeilsters, ouden en
jongen ; Grouw is vol rumoer, vol muziek, vol feest-gejoel, durend den ganschen dag tot aan 't eerste gekraai van de hanen
op de hoeven aan de Meer, aan welks oevers 't riet kon klappen
van menig „patsje" gewisseld, in den stillen avond, na de wals.
De zeilen zijn geborgen. De booten in de schuithuizen teruggekeerd. 't Groote eiland midden in ligt weer verlaten in de
fluisterende kabbeling. De meerkoeten durven weer te voorschijn
te komen. De eenden azen er weer vredig. De watertorren spelen
opnieuw hun zonnespel tusschen de stengels der lelies. In 't Wilhelmina-park staat dr. Eeltsje en hoort naar 't ruischen van
water en riet, en daar is om zijn hoofd al de romantiek van 't oude
Grouw, de romantiek van wind en golven, en zon en greiden,
schepen en schippers, de romantiek van 't eigene „scipperssankje" :
Forjit my net as bolle wyntsjes waye
In ik oan 't roer myn sankje sjong
As kroeze weagen 't glaede scip om aye,
Forjit, Forjit my net.
Stil geuren de bloemen om hem heen. 't Is Oostergoo ook voor
hem geweest, feest van zijn liefde : het oude Grouw met zijn
water, zijn riet, zijn gulle stoere blijde watersport, zijn frissche
leven in branding van zon en spatting der golven.
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HOE OELEKE WEER
THUIS KWAM.

D

AT WAS EEN SCHRIK OP EEN MORGEN. IK WAS

als gewoonlijk met voerbak en waterketel den tuin ingegaan om wol en veer het ontbijt te brengen, Eerst naar de
oudste kuikens, veertien twee-maandsche Barnevelders, die luid
„iepend" langs 't gaas van de ren op en neer liepen, hongerig
naar voer en hongerig naar de vrijheid van de grasvelden en de
slootwallen.
„Meest hanen" had ik al es in den familiekring gezegd.
„Natuurlijk" zei m'n vrouw.
„Hoe zoo ?"
„'t Schoone is maar zeldzaam."
„Hm !"
Dat ze niet mooi zijn die half-was-kraaiers, die miniatuur-struisvogels op hun hooge pooten, deels beveerd, deels dons, en voor
een stuk kaal, is waar, maar 't zijn toch pittige rekeltjes en lekker
is 't om ze te zien schrokken en eenig alle veertien als de kroppen vol zijn, in een kring om den drinkbak te zien staan gorgelen.
„Hier jongens, een handvol van het goede".
„ja, ja, de baas komt al, heb maar niet zoo'n drukte".
Dit is gericht tot acht jonge eenden, die me in de gaten hebben
gekregen en die me van achter uit den tuin luid en schel en door
elkaar toeroepen : iep, iep, iep, iep, iep, iep, zoo'n honger ! zoo'n
geweldige honger !
„Hier dan maar !"
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Een koor van zachte tevreden geluidjes is m'n dank als de geelroze snavels in de mais schuifelen en de oude eend op een afstap
-jezinkrostamdg
Akakak ! akakak ! Toe maar ! Toe maar ! Tast toe ! Alles veilig !
Iepiepiep ! lepiepiep ! Vier kleine donkerbruine kuikentjes, die
met moeder, een grijze goudgestroomde patrijs-wyandotte, even
verder, ook zeggen dat Sluis' opfokvoer een delicatesse is.
„Tok-tok-tok" roept moeder.
Nu de oude kippen en vader-haan nog een portie, dan naar
Moortje, 't zwarte ooilam met den witten kop, de witte pooten
en staart, met een stuk brood en ten leste de beide steenuiltjes,
die 's nachts in een groote kist in 't zomer-huisje verblijven.
En hier kwam de schrik. Toen ik 't traliedeksel van de kist afnam, was er maar één fel-oog meer in. Alleen Oel de nijdige zat
stijf in een hoek gedrukt te snavel-knappen.
Oeleke was weg. Nergens een spoor.
Hoe was ze er uit gekomen ? De kist was goed dicht en door de
tralies heen was haast onmogelijk, Misschien een kat, die er opgesprongen was en met haar poot door 't deksel Oeleke had
heengescheurd ? Ondenkbaar. De kist was dieper dan een kattepoot lang en dan zouden er wel veeren liggen.
Het was een raadsel,
„Oel waar is je zusje ?"
„Tak, tak, tak" en een snauw naar m'n vinger.
„Hier eet eerst maar wat, versch gekookte milt."
Maar hij wou niet,
„Ook al onder den indruk van 't verdwijnen ?" En ik wilde 'm
even over zijn breede kopje strijken, maar toen wierp-ie zich
duivelsvlug op z'n rug, sloeg zes scherpe nagels in mijn hand en
z'n snavel om 'n vinger met sissende krijsching en zoo'n strakken
kouden steek-blik in zijn kleine pupillen.
„Brutale Jocrisse, 'k wou dat jij 'm maar gesmeerd hadt."
„Oeleke is weg", met dat Jobsberichtkwamikaan de ontbijttafel.
„Och heden wat jammer, hoe is 't gekomen, is ze dood, en Oel ?"
„Hier, zes bloedige gaatjes en een schram."
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„Waar zou ze wezen ?”
„En net Oeleke".
„Misschien wel verscheurd. Had je het hok wel goed gesloten ?
Bij jou kan altijd alles. Dat stomme dier."
„Gisteravond was hier zoo'n dikke zwarte kater."
„Ja zei ik en vannacht was er nog een kat bij en toen was er een
katuil en is er een uiltje geknapt met huid en haar, zonder dat er
ook maar iets van te zien is, en toen heeft 'n oude pad er om gelachen en een muis er om gedanst en hebben de populieren een
lijkzang geritseld over Oeleke de vriendelijke in haar bonte pakje.
Als ze dood is, is ze dood en als ze nog leeft, komt ze wel weer
wanneer de honger haar plaagt. Maar ik zal aanstonds wel es
gaan zoeken. Het kan best wezen dat ze naar Asgurd den burcht
der goden is gevlogen, daar rustig zit aan Freya's voeten op den
witten kleedzoom en ons groote uilen vindt." . . , . .
Vijftien honderd vierkante meters tuin heb ik afgezocht, overal
gekeken. In 't rieten zomerhuis, „Onder 't stroodak", een rietmat bouwsel van m'n jongste, in de rozen, de varens, de spirea's,
de malva's, onder de frambozen- en bessestruiken, heel de wallen langs en door, in den klimop. De boomen doorgegluurd, geroepen : Oeleke ! Oeleke ! Niets te zien of te vinden.
Wel was er 't spotvogeltje, 't gele borstje glanzend tusschen 't
eikenloof, dat zijn liedje maar aldoor weer begon.
Wie tju tju ! Wie tju tju !
Om wie we treuren ? Om Oeleke. weet jij soms ..... ?
Wie tju, tju, wie tju, tju !
Wel was er de tjiftjaf, die uit den treure herhaalde : tji-tja ! tjitja ! tji-tja ! Is weg ! Is weg ! Vannacht ! Vannacht ! Vannacht !
Hi-ha ! Hi-ha ! Hiha !
Wel was er de winterkoning, die zijn doosje vol klankpareltjes
ratelend snel omkeerde, wat-ie altijd doet als 't iets is met een
uil, was er de vink, die zijn jasje poetste en de witte opslagen
glansde, maar ik zag wel aan allen, dat ze er niets van wisten.
Heel in de vroegte, zei 'n buurvrouw. die me zag zoeken, was
er 'n groot vogellawaai achter in den tuin geweest.
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Dan is ze nog in leven, dacht ik en komt ze wel weer.
Een dikke mannetjes-.musch, die zich volgegeten had aan 't kippevoer, zat breeduit zich te zonnen in den perzik.
„Oeleke ook gezien vanmorgen?"
Links-rechts, links-rechts ging slijpend de snavel langs een tak,
zooveel als een antwoord ! jawel, en we hebben haar .... Slijp !
slijp ! en als ze weer komt ..... Slijp ! Slijp ! Wat jullui, jongens ?
en meteen vloog ie op de dakgoot naar een stuk of wat bont"
genooten, die ook luid ketterend zeiden, dat zij als ze weerkwam .... , Slijp ! slijp ! slijp !
Maar ze kwam niet weer. Dien dag niet. 's Avonds niet toen 't
uitgezocht uilenweer was. Stil en de maansikkel glanzend aan den
hemel. Den volgenden dag niet en avond niet en nog een dag
tevergeefs. En Oel zat maar trouw in zijn hoekje en verdraaide
't te om eten, zoodat ik 'm ten slotte onder protest heb volgestopt.
We hadden den moed haast opgegeven. 'k Zei nog wel : Ze
komt wel weer, maar 'k geloofde 't zelf niet meer ..... tot
's avonds laat, om een uur of elf .....
We zaten in de tuinkamer, het licht op, de gordijnen open. De
maan zette den tuin in blank schemerlicht, toen opeens een getik
tegen de ruiten en een snel op en neer fladderend iets.
„Daar is-ie, zeiden we allemaal tegelijk, daar is Oeleke weerom",,
en wij gauw naar buiten. Voor 't zomerhuisje dribbelde de jongedame op haar satijnen muiltjes in den maneschijn.
„Zoo juffie, ben je daar weer ? Al wat leeft komt weerom".
In triomf hebben we haar de kamer ingedragen en op de tafel
neergezet.
„Honger — van zelf ! We zullen een vorstelijk maal voor je aanrichten".
Een Vaderland hebben we als servet gespreid, op een schoteltje
een lekker brokje long gesneden, 'k heb haar couvert gehaald,
lepel en vork in elkaars verlengde aan één stuk, erfenis van een
Franschen vluchteling, en haar stukje na stukje toegestoken.
„Lekker ? Nog 'n hapje ?"
In-leuk nam ze de brokjes vleesch met haar bek en uit den bek in
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haar poot, om er stukjes af te bijten, daarbij onophoudelijk heen
en weer wiegelend.
Maar aldoor ging 't kopje wiegele-wiegele als wou ze zeggen :
„Och 1 och ! och I Het is toch wat" en dan weer 't heele lijfje :
„Heden nog toe, nogtoe, wat een beleving".
„In hooger sferen geweest ? Om Frigga's wagen gevlogen ?"
Groot werden de pupillen en klein. Ver weg staarden ze. Diep
mysterieus werd de blik. „Och, och, och".
En nou maar weer op je oude plaatsje op 't schouder, dan breng
ik je naar Oel. Morgen mag je weer, als van ouds, op de boekenkast in de studeerkamer zitten en voor 't raam.
„Oeleman, hier is 't verloren schaap".
Tak ! Tak ! Tak !
„Toe wees nou es blij".
Tak 1 Tak ! Tak !
Maar uit Oeleke's uile-zieltje kwamen, toen ik haar nog even
aaide, zulke zachte innig vergenoegde gedempte piep-klankjes,
van blijdschap dat ze weer thuis is, zei 't vrouwvolk, en haar
maag vol heeft, vulde ik aan, en Oel terug ziet, meende m n
jongste.
„Is 't niet, Oel ?"
Tak l Tak ! Tak !
We hebben 't maar als een uiting van instemming opgevat.
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KOEK-KOE-KOEK
AANDAG 18 JULI HEB IK HEM NOG GEHOORD.
'k Had er zoo'n vermoeden van. Den vorigen avond
was 't eindelijk begonnen te regenen, lekkere dikke warme droppels tikkelden op de bestofte bladeren, spatten kuiltjes
in de poeierwegen en deden de eenden halsrekken, vleugelwaaier,
dompel-dompelen in de slooten. De koeien riepen over de landen, hoog in de lucht gierden de toren-zwaluwen. Stil zonk de
avond. De dikke droppels werden tot zachte ruisching. De por
pels ritselden nauwelijks. Hoorbaar was het geknap van vleer
muisbekken. Een groote schaduw zweefde af en aan, de kerkuil,
die in den schoorsteen woont van 't oude slot. Van uit de verte
kwam de roep der jagende steenuilen : Toe-oet ! Toe-oet ! en
de vochtige lucht droeg geuren van 't hooiland door vensters
en deuren.
„Dat zal een dag geven, morgen", zei ik, „als 't zoo doorgaat
vannacht". Dit is een lied van opstanding, dit regenlied, een zang
van vernieuwing, voor de dorre schepping. Morgen, morgen
zal 't zijn zooals Adama van Scheltema zingt :
De groote zomerdag staat open
En bouwt zijn weelde over de aarde.
Morgen zal 't tintelen en geuren, zal het leven en weven met
nieuwe energie. Vroeg er uit.
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En vroeg was ik er uit, nog vroeger dan ik wilde. Voor vijven
had een geweldige donderbui me al naar buiten geroepen.
Prachtig was 't er. Alles glom en glinsterde nog van den regen.
Een houtduif kuierde op 't grasveld, wat glansden 't witte halsbandje en de purperen nek. Een merel was 't te machtig geworden, in het uiterste topje van een popel jubelde, tremoleerde hij
zijn lied onafgebroken den tuin in.
Hel was 't Oosten. Donkerblauw, dreigend donker, 't Westen,
waardoor bliksemstralen heen zigzagden. Met de zon klom de
bui. Het licht werd meer gedempt. De merel zocht schuiling in
't dichte eikeloof. Het bleef nog droog, maar 't knapte en knetterde aan alle kanten. Toen kwam de regen. De gonzende regen,
de stroomende regen. De bui trok weg naar de Wadden. De
wind liep om naar 't Noorden. Het Oosten klaarde weer, en
glorieus zette de zon haar weg voort.
„Nu of nooit" ; zei ik ; „zoo'n dag heeft Adama van Scheltema
op 't oog gehad, toen hij 't liedje van straks hiermede eindigde :
Hef over de aarde uw aangezicht
Over uw oogen valt het licht.
Over uw lippen stort een lied .....
Levend mooi, mensch geniet."
Wat zal 't nou lekker op 't water wezen. De gouden torenhaan
wees naar 't Oosten. Dat is beide keeren zeilen naar Laban,
vooruit ! 'k Zou toch de merrie met haar veulen kieken .....
Daar is geen genoeglijker werk dan met een zwak windje in
zeil en fok stil voort te drijven. Ge hebt niets te doen. Zeil en
fok staan beide vast. Ge ligt lekker lui languit te braden achterin
bij 't roer. jas uit, vest uit, een ouden hooiershoed op ; ge brengt
nergens onrust en beroering. In 't water niet, bij de vogels niet.
Geen eend of tureluur vliegt verschrikt op. Geen plomp duikt
onder. Stil drijft ge weg onder den blauwen zonnehemel, hel-wit
met uw blanke tuig, tusschen de dijken door. Nauw wuift het
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riet bij uw voorbijgaan, even knikken de zwanebloemen, nijgen
de lischdodden ..... jonge meerkoeten vervolgen rustig hun
weg tusschen de bruin-glanzende bladeren, jeugdige futen laten
onbevreesd de witte halzen blinken in de bloeiende biezen. De
regen had al goed gedaan. Daar was al weer meer groen tusschen 't grijs en geel. Vochtige broei hing over de landen te
trillen.
Het was „smout", vond een visschersvrouw met bloote armen
boven op een aak in de Graft.
„Brodsig", zei de boer van Laban.
En toen heb ik hem gehoord. Achter uit den hof van Laban
kwam uit een groepje wilgen de roep : Koe-koek ! Koe-koek !,
kalmer en met langer interval tusschen de beide lettergrepen als
in Meimaand.
'k Moet 'm even zien in z'n vlugge bevallige sperwer-duivenvlucht, 't zou voor 't laatst kunnen wezen en hij mocht niet wegtrekken zonder mijn zegen op zijn blauwen rug mee te nemen.
„Hallo, cuculus canorus, waar zit je ?"
Daar gaat ie al. Koe-koek ! Koekoek !
Heerlijk is dat geluid en heerlijk is die vogel, dat schitterend
stukje mysterieus natuurleven, voor de meesten maar een stem,
voor allen een geheimnis, zegt Thijsse terecht. Elk voorjaar
wacht ik van midden April af op zijn vollen welluidenden doordringender roep. Dat is het slotaccoord van 't vroegjaar. Als
alles in beweging is wat op Breide en water leeft, alles stoeit en
jacht, mint en tiereliert, weeft en werkt, de plassen blinken, de
weiden zich tooien, als daar dan op een zonnedag uit een alleenstaanden hoogen els voor 't eerst de metalen roep klinkt over
Prinsenhof, Groene dekens, Folkertsloot ..... dan groet ik hem
en in hem de openbarsting van 't volle lenteleven.
Het is een schuwe klant, maar hij heeft z'n, vaste plekjes die hij
iederen dag bezoekt. Vaak heb ik 'm bespied in de populieren
om Maaike's huisje heel vroeg in den morgen, en mij verlustigd
in zijn elegante wezen. Die hel-gele rood-omkringde oogen. Dat
fijne kopje met den licht gebogen snavel. Die in-mooie teekening
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van de borst, wit met bruine dwarsstrecen, die gele pooten en
den prachtig uitgespreiden zwarten staart met witte vlekken.
Heerlijk heb ik ze wel zien jagen over de toppen der wilgen
boschjes met hun tweeën en drieën van mannetjes achter één
wijfje, dat met haar kwie-kwie of wik-wik-geroep in de geelgouden wilgekatjes de mannetjes heeft genood tot bruidsvlucht
voor een veelmannig huwelijksleven. En dan is meneer in volle
actie. Dan klinkt, dan schatert, dan jubelt zijn drieslag over de
wateren : Koêk-koê-koêk, koêk-koe koêk dan ratelt zijn nijdige
stem door de wilgestoven, heel vlug en driftig : koêkoêkoêk !
Koêkoêkoêk ! Dan hoort ge hem overal. Nauwelijks hebt ge z'n
geluid vernomen achter u en stelt ge den kijker om 'm te zoeken,
of 't klinkt al tweehonderd meter recht voor u, en een oogenblik
later rechts of links, dichterbij, verderaf .....
Prachtig heb ik hem eens op een hek zien zitten vlakbij, na een
regenbui, zich de druppels uit de veeren schuddend. Van schrik
tuimelde hij haast van 't hek af, toen ik oprees en we schier oog
in oog stonden. Krijschend stoof ie weg. Dat was jammer, want
't was zoo'n mooie gelegenheid om 'm es te vragen of 't waar
was, dat zijn vrouwtje niet broedde omdat zij zooveel eten moest,
omdat haar maag zoo groot is en ze maar om den dag of wat
een ei legt. Of 't waar was dat, al bouwde ze een nest, ze toch
geen oogenblik rust zou hebben door al de verliefde mannetjes.
'k Had hem dan meteen kunnen vertellen van 't volksgeloof,
dat 'm 's winters in een sperwer doet veranderen. Misschien had
ik dan zijn koekoekslach eens gehoord : hag ! hag ! hag ! hag !
Loop naar den ..... koekoekoek.
En dan ..... een koekoeksjong, wat is dat ?
„In de nestjes van karekiet, van rietzanger, van kwikstaart,
daar worden soms andere eieren bijgelegd met den snavel er
ingelegd door jouw wijfje, en dan komt daaruit zoo'n dikkoppig
monster, dat met z'n breeden rug het wettig kroost er uit wipt
en 't heele nest voor zich in beslag neemt en eindeloos maar om
eten schreeuwt, zoodat de pleegouders zich mager vliegen heel
den zomer door tot laat in den herfst. Als jij allang in ZuidSS

Afrika bent dan zijn zij hier nog onvermoeid of liever oververmoeid bezig om zoo'n vleugel-klappend koekoeksjong de
maag half vol te doen krijgen. Is dat recht ?"
Tien tegen één dat ie me toegeklapt had, dat dat zeker recht was,
dat haalde je de koekoek ; al dat geleuter van de geleerden was
maar koekoek-één-zang. Was er één vogel als hij ? Hier, en dan
had ie z'n staart uitgespreid, z'n bonte sperwersborst hoog opgezet ..... een harige beerrups van een wilgeblad gepikt en
mij met z'n gele oogen stijf aangekeken ..... Weet jij één vogel
behalve de wielewaal, die deze opvreet ? Ik ben de koekoekoek,
de lustige zwerver,
de rupsenverderver,
de bandlooze jager,
en vrouwtjesbelager.
'k Zwerf door de dagen
en laat me niet plagen
met nest of met ei.
Ik ben een koning
Elk nest is een woning
Voor 't broedsel van mij.

Koekoekoek ! Koekoekoek !
Het geeft niks. Hij blijft de vogel van het mysterie. En dat vind
ik best. Want nu kan ik vrijuit over 'm peinzen. Als ik 'm zie
vliegen met een stuk of wat zangvogels achter 'm aan, dan denk
ik : Hij is weer in actie, weer bezig ze van 't nest te lokken om
z'n wijfje 't ei te laten leggen. Hoor ik 'm zoo rondgaan heel zijn
gebied door, dan peins ik : Op inspectie, bij de nesten langs, een
voorbijgaande bevlieging van ouderzorg ; bespeur ik 't wijfje,
dan fantaseer ik : gaat een nestje zoeken met eieren, die in kleur
met de hare overeenkomen. Wat zou 't wezen : een karakietenkoekoek, een gorzenkoekoek ? Maar 't einde is dat er niets overblijft dan die heerlijke vagebond van half April tot goed half
juli, die slanke sluiper, die metalen roeper, die onvermoeide
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jager, niets anders dan dat sonore geluid met er in van het
klotsen der wateren, het blinken der zon, het ruischen van 't riet
en de wilgen. Koekoekoek! Koekoekoek i
In de verte achter Laban duikt 't Prinsenhof op. Daar is ie
heengevlogen. En morgen of overmorgen, waar zou ie heentrekken ?
„Goeie reis, blauwe rakker !'kZal in September je kroost hier
nog wel es groeten van je en ze zeggen, dat ze je in Ceylon weer
kunnen vinden als ze in October weggaan."
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NYMPHAEA ALBA
'k Heb de witte waterlelie lief,
Van Eeden

IJN BOOT LIGT IN EEN INHAM VAN EEN
vijvertje. Achter en bezijden is de hooge rietwal met de
glanzende, buigende, trillende pluimen, omzoomd door
wilgeroosjes, de prachtschermen van bereklauw en wat lager
witte en rose winde, paarse andoorns, bitterzoet, zwanebloemen. Om me heen schieten ijl op de ronde biezen en dichter
gedrongen wapperen de lischdodden zacht met de lange lintvormige bladen. In een wilg zit een rietgors te tieteren en wat
geluidjes te stamelen, verderop luidt een karekiet de middagbel,
pijpt een rietzanger zijn hooge trillers op 't zilveren fluitje, een
baardmees roept zijn kindertjes. Hij zit in den top van een rietstengel te schommelen, een prachtig stukje wit, zwart, kaneelen isabel-rood. Tsiet ! Tsiet ! lokt hij, en uit twee, drie plaatsen
komt 't antwoord. Warm trilt de lucht boven 't riet, het vijvertje
is vol van zon.
En hier moet ge haar zoeken, de koningin der waterbloemen,
de blanke lelie met 't gouden hart. Bij tientallen liggen ze te
pralen en te stralen tusschen de groene bladeren, wijduit, zoo
frisch, zoo helder, zoo glanzend; het heele vijvertje is vol van
die groote witte sterren.
Ge weet toch dat zij oorspronkelijk een ster is geweest? Een
ster, die een brandende liefde koesterde voor Luna, de maan91

godes ? Maar Luna was zoo ver, zoo eindeloos onbereikbaar
ver en weemoedig twinkelend zag 't sterretje neer op de aarde
op een avond in 't vijvertje. Droomerig flikkerde zijn lichtje.
Luna was zoo ver, zoo eindeloos ver , .... Als zij nog eens
beneden, daar op de aarde was, dan ..... Maar daar was ze,
groot en blank glansde ze op uit 't heldere water. Daar was
ze ..... „Zie daar valt een ster", zei een jongen, die met zijn
meisje door de weiden liep. „Hij valt midden in 't Prinsenhof.
Nou mag je een wensch doen".
'k Heb een vermoeden dat die wensch eerder vervuld is dan 't
verlangen van het steretje. Want toen 't in den vijver lag, zag
't Luna weer even hoog aan den hemel staan. Omhoog stijgen
kon 't niet meer, en zoo werd het de blanke eindeloos verlangende waterlelie. Daar denk ik aan als ik tuur over al die
blanke bloemensterren, daaraan, en aan Heine's lied :
„De blanke waterlelie
Kijkt droomend uit den vloed.
De bleeke maanschijf brengt haar
Van verre een liefdegroet.
Beschaamd verbergt zij 't kopje
Weer in den held'ren vloed :
Daar ziet zij haar aanbidder
Gebogen aan haar voet".

En aan alle jongens en meisjes die in de romantiek van jeugdige liefde over de weiden gaan en sterren zien verschieten
en wenschen doen, om tot het inzicht te komen dat alles malligheid is. Diep op den bodem van het vijvertje ligt een zeer prozaïsche wortelstok, die er op wachtte, dat de voorjaarszon het
water warm stoofde. Toen zond hij spitse knoppen omhoog, opgerolde bladeren, die zich bruin-rood ontplooiden aan de oppervlakte, het eene blad na het andere, tot heel het vijvertje er
mee belegd was. Aan lange, sponzige stengels liggen ze gemeerd. Het rood van den onderkant blijft, dat van de bovenzijde
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wordt groen, en als Mei jubelt en schatert over de plassen,
komen de knoppen, de dikke, spitse, en dan op een morgen
drijft 't poeltje vol van porseleinen bekertjes.
'k Pluk er een met den langen, vleezigen stengel er aan en
aanschouw weer de wondere trapsgewijze overgangsvormen
van nymphaea alba.
Buitenaan de vier groene, van binnen witte kelkbladen, dan
de witte kroonbladen, die al meer en meer inkrimpen, een geel
tipje krijgen dat tot helmknop wordt en 't bloemblad zelf tot
een draad. Binnenin zit de kegelvormige stamper met de gele
platte stempels, waarop het stuifmeel van dezelfde bloem valt
of dat van een andere, door de insecten overgebracht. Want
onze nymph mist een àparte inrichting voor kruisbestuiving,
wat allicht samenhangt met het feit, dat zij weinig door de
overbrengsters van 't bevruchtend beginsel bezocht wordt. Zij
staat niet in de gunst bij bijen en vlinders. „Het is", zegt Wigman, „Een echte nymph". Ze belooft veel, wenkt en lonkt,
doch heeft maar weinig te bieden.
„De verstandige bijen en zweefvliegen willen niets met die
honinglooze pronkende juffrouw te doen hebben. Ze coquetteeren tevergeefs voor die anders zoo hoofsche jonkers uit de
bijen- en vlinderwereld. De ware honingpuurders moeten niets
hebben van die eerst lokkende en dan preutsch afwijzende koele
maagdebloemen".
Maar enkele kleine stip-vliegjes keuren haar de eer van een
bezoek waardig. Doch zoo is het niet. Laat 't wezen, dat ze
niet gereed staat met een volle honingschaal, geheel nutteloos is ze niet. Waar vindt het roodvinnige vorentje betere gelegenheid om zijn eieren vast te hechten dan aan dien langen
stengel, en met haar al het watergedierte? Honinglooze, pronkende juffers ? Preutsch afwijzende maagdebloemen ? 'k Zet mijn geplukte nymph weer in haar element, omvat heel het vijvertje
met al dat reine blank en zeg : nee, zoo is het niet. Daar zijn
er genoeg die je lief hebben. Daar is de slanke blauw-en-zwarte
waterjuffer, daar is de bruine libel, daar is die oude, wijze groene
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kikker, die eiken morgen op je bladeren springt om zich te
zonnen, daar is het waterhoentje, dat er overheen wandelt als
over een schipbrug en bovenal daar is de wind. Je bent de
bruid van den wind. Waarom giert hij zoo hongerig over de
plassen in het vroegjaar en smijt de schuimdotten over de rietkragen en kletst het bruis hoog in de wilgen ? Omdat jij er nog
niet bent. Omdat je nog slaapt in je paleis. Hij roept je ! Hij
wil je wekken. Hij wil je blanke wezen streelen, met je stoeien,
je wiegelen in zijn arm, al op en neer ; hij wil met je dansen
op de witte kopjes der golven, heisa ! hop ! en je dan weer stil
neerleggen op 't glanzend waterbed en 't riet zacht voor je
doen zingen dat eindelooze lied van de schoonheid, de stil stralende schoonheid van je bloei. Hoor, daar komt ie en op zijn
weg buigt hij de rietstengels, met één sprong is ie midden in
't vijvertje, licht de breede bladen even op en drukt ze een kus
midden in het gouden hart. Zacht deint 't water .....
Voor de schoonheid ben je geboren. Niet om beroerd te worden
door snuiten van zweefvliegen en bijen. Voor de zon ben je
geboren. Voor de zon en den wind, Die oude, wijze kikker
hoort op je bladeren om te luisteren naar 't sprookje van jou
en je familie, de lila lotus aan de oevers van den Ganges en de
victoria regia ; de teere waterjuffer hoort op je bloemen, om
op te vangen het lied, het lied dat je zingt van de liefde die
is als je knoppen, opstijgend uit 't donker en dan openspringend,
blank met gouden hart, als je eigen kelk. Blanke nymph, je
bent een droom van den zomer .....
Stil ligt 't vijvertje te glanzen in de middagzon. De wind is
weggegaan om op de buitenvelden wat te stoeien met 't hooi.
Het riet staat met stil gebogen pluimen. Schrijverkes wriemelen
om de groote bladeren van de lelies, die dichtbij en verder en
verder zij aan zij liggen, de kelken wijd open. Vandaag, morgen,
overmorgen, heel den zomer. Telkens komen er nieuwe bij.
Straks keert de wind terug als de avond zinkt en kust al de
nymphen in slaap. Dan rijst Luna weer boven de plassen, gaan
jongens en meisjes weer over de Breiden, waar 't vee ligt te
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rusten en de uil roept .... en dan verschiet er weer een ster ;
snel naar beneden valt zij midden in 't Prinsenhof ..... En
jonge liefde doet wenschen in den stillen zomeravond ..... Er
bloeit een nieuwe waterlelie bij. Want als liefde wenschen doet
ontspringen er bloemen. ja, zoo is 't ..... Wat gaat 't mij
aan of daar een wortelstok is en holle stengels en geen honingkamer ! 'k Zoek de schoonheid der dingen en die komt in
allen overvloed tot me uit een plas vol waterlelies onder den
zomerhemel.
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IZEM
EEN GESLAAGDE PROEF
WET WOL MENEER DOCH MEI DY ULEN ? ZEI
pake Jurjen tegen me toen we samen bij 't hok stonden, terwijl hij hevig op zijn pruimpje kauwde, merk B. Z. K. (bijzonder krachtig), „Ju kinne ze ommes net opiete?"
'k Antwoordde dat ik daar niet het minste plan op had, 'k hield
ze voor mijn genoegen, en 't idee had om ze eerstdaags voorgoed
los te laten als ze goed konden vliegen en zich redden.

Pake vond het onwijs. Dat je een kip hield voor je plezier of een
geit, een schaap, desnoods een kanarie of een ljurkje in een kooi
daar kon hij bij, daar was nog wat aardigheid aan, — maar uilen,
kat-uilen, met die „gleane oogen", hij zou ze ... met een beweging van de hand om deden hals.
„Dat doen ze uit zichzelf al, kijk maar," zei ik, toen Oel en Oeleke
hun koppen bijna een cirkel deden maken.
Malle beesten, vond pake, en ik hoefde er niet over te denken
om ze ooit mak te zullen krijgen. De wilde aard zat er met het ei
al in en door al dat vleesch vreten , .... Geen sprake van, een
uil bleef een uil.
„Krek als bij de menschen, pake !"
„Koe wol".
„Maar", zei ik, „'k wil om een ons van de aller B. Z. K.ste pruimtabak wedden, dat ze terugkomen wanneer ik ze over een dag of
wat de vrijheid geef."
Pake keek nog eens aandachtig naar de uilen, die hem met schee96

ve koppen aangluurden, verschoof zijn B. Z. K van links naar
rechts en omgekeerd, spuwde een straal tabakssap over 't uilenhok en gaf als eind-oordeel te kennen, dat je natuurlijk nooit van
te voren met zekerheid kon zeggen wat al of niet gebeuren zou,
maar voor zoover hij kennis aan uilen had, en hij had er heel wat
gezien in zijn tachtig jaren, was 't een onmogelijke zaak om ze
tam te krijgen.
Al dat wilde goed, daar was geen smijten naar met de muts.
En deze zouden wel net as de rest zijn. Hij had ze ook wel
uitgehaald als kwajongen, boven uit de schuren bij 't uilebord
weg en 't was niks gedaan, niks as krabben en beten.
„Maar in Griekenland is de uil een huisdier."
„Hwer sa ?"
„In Griekenland, een land in Europa, waar de krenten groeien".
Weer verhuisde de B. Z. K. onophoudelijk ; er kwamen meer
stralen sap, en zoo tusschen twee in :
„So yn kriekelán. Nou den binn' 't fest oare Olen, dy krinten
iete."
Pake kende alleen maar Friesche ui'en en over 't buitenland
wou hij niet oordeelen, maar een Friesche uil bleef een uil en
werd nooit een „hin". Ik zou 't wel ondervinden. De tijd bracht
alle waarheid aarit licht.
En pake stond niet alleen in zijn meening. Toen ik den mijnen
aankondigde : Vanavond laat ik de uilen los voorgoed, geef ik
ze de vrijheid, ging er een koor van stemmen op :
„Dan zijn we ze kwijt. Zien we ze nooit weer. Dwaasheid te gelooven dat ze zoo mak zijn om weer te komen".
„We zullen zien. De vrijheid komt hun toe. En zegt niet de prediker : Werp uw brood op zee uit, in den loop des tijds vindt ge
het terug en ik die meer dan brood, die vleesch ..... Vanavond
gaan ze op hoop van zegen. Oel, de venijnige bijter, en Oeleke
't goedmoedige vrouwtje met 't droomgezicht. We zullen ze voor
het laatst met den baas op een kiekje zetten en dan ..... vooruit
maar jongens."
We waren allen present toen de schemer al meer en meer achter
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uit den tuin kwam en droom-doezel legde om de witte margerieten, de musschen een voor een den klimop inglipten, een late
spreeuw nog wat gorgelde op het dak, de zwaluwen op weg naar
de rustplaatsen nog gauw een dansvlieg hapten en de ooievaars
de taptoe trommelden over de Breiden. Allen present met een
gevoel van spijt dat we ze misschien vaarwel moesten zeggen
voor goed, die beide leukerds die ons met hun gewiegel, hun
komisch ineenduiken en weer opveeren, hun rappe trippelingen
met de kwieke witte pootjes zoo menig blij oogenblik hadden
bezorgd.
„Hier jongens, elk nog een muis als teerkost mee op de reis. Vul
jullui magen eerst nog maar, 't kan wel es lang duren till we meet
again. Als pake Jurjen gelijk heeft .....
„Oel maar het eerst", zeiden de huisgenooten. En aldus geschiedde.
Blazend en snavelklappend werd Oel te voorschijn gehaald.
Woest en ontoegankelijk als immer.
„Wees nou es een keer wat toeschietelijk. Je mag vrij, voor altijd
vrij.
Een vinnige pik in m'n hand was de eenige dank.
„Daar gaat ie dan !" 'k Opende m'n hand. Even zat ie stil en toen
in eenen door laag bij den grond, 't heele tuinpad over naar 't
donkerend hakhout.
„En nou Oeleke". Vriendelijk als altijd zat ze op m'n vinger, de
mooie sluier-oogen op ons allen gericht. Scheef ging het zachte
kopje as we haar één voor één nog eens aaiden.
„Nou Oeleke, 't beste". 'k Gaf haar 'n duwtje en daar sloeg ze
de bruin-grijze wit gevlekte vleugels uit. Eerst in den prunus en
van daar op 't dak.
Zouden we een van beide weerzien?
Oel vast niet, was de algemeene opinie, die is dol-blij dat ie van
ons af is. Maar Oeleke ?
'k Ging den volgenden morgen den tuin al eens rond, speurde
op 't dak, keek in den klimop, maar nergens was een uilenveertje te zien.
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Uil-tje, waar schuil je ?
Waar druil je,
Mijn dier ?
Kom naar je hokje,
Dan krijg je 'n brokje,
Kom hier.
Oeleke, poeleke,
Kom bij de vrouw,
Hier is je vleeschje,
Kom dan m'n bees-je,
Kom dan maar gauw.
Zoo rijmel-zong m'n jongste over de tuinpaden, maar 't gaf niets.
De greiden opgegaan, dacht ik, vannacht de eerste muis gevangen.
's Avonds nog geen spoor. Weer keerde alle veer ter ruste. De
eenden staken den kop onder de vleugels, toen ik opeens een
vleermuis een opvallenden vliegstoot naar de dakgoot zag doen
en zoo waar, daar zat Oeleke.
'k Riep haar zoo lokkend als ik maar kon.
Wel ging de kop over en weer op zij, maar verder niets.
Als ik eens langzaam achteruit ging ?
ja, daar daalde ze op de schutting.
„Oeleke ! Oeleke !' Tot op een meter liet ze mij naderen en toen
wuifde ze weer omhoog naar de goot.
„Oeleke ! Oeleke !"
Weer hetzelfde spel. Maar nu bleef zij zitten. Heel voorzichtig
schoof ik m'n hand over de schutting. Hoog omhoog ging het
heele lijfje, 't nuffige staartje wijd-uit.
„Oeleke ! Kom dan !"
En toen kwam daar een wonder hoog en teer geluidje. 't Klonk
als „hi.-ie", klankjes die zich herhaalden als ik haar zachtjes om
de pootjes op nam, en toen opeens, als wou ze mij er aan herinneren, dat ze nu een volwassen uil was, sloeg ze de breede wieken klappend uit en liet den vollen uilenroep klinken : „wieuwr
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oe-hoe ! wieuw^oe-hoe", toen en later in de huiskamer nog eens.
Triomfantelijk klonk het uit de waaiende vleugels. In één nacht
was ze groot geworden, de nachtwind had haar omwaaid, ze
had den geur der velden geroken, de muizen zien trippelen, de
kevers hooren snorren en dat riep zeons nu toe in haar jaagroep :
„Wieuw-oe-hoe". Ze was ingelijfd in 't uilenheir, ze was burgeres
geworden van 't koninkrijk van den nacht, van de maan, den
dauw en de sterren ; van de slapende weiden, droomende boor
men, dommelende boerehofsteden.
De slager had 's middags net soepvleesch gebracht. Zou ze 't nog
lusten ? Ja, als altijd pakten de scherpe nagels een stukje uit het
schoteltje, ging de breede kop met felle snavelhouwen omlaag
om er reepjes van af te scheuren.
Nou maar weer de Breiden op. Goeje vangst.
Weg wuifde ze over de elzen naar de knotwilgen van 't oude
slot en als afscheidsgroet woei 't tot ons over : „Wieuw-oe-hoe,
wieuw-oe-hoe !"
En ze heeft het niet bij dezen eenen keer gelaten. Den volgenden
avond zat ze in de deemstering stil grijs boven op een zonneblind
totdat een donderbui haar verjoeg en nu, terwijl ik dit schrijf, is
ze net komen aanvliegen op de tuintafel ..... Maar van Oel
geen spoor. Die geeft pake Jurjen gelijk. Misschien is Oeleke geen
Friesche uil, komt zij ook uit „Kriekenland", — wie weet of ze
niet is een reïncarnatie van den uil van de godin Athene zelf .. .
In elk geval, pake Jurjen krijgt van mij niet het heele, doch een
half ons aller B. Z. K.ste pruimtabak, omdat ie door Oeleke zoo
glansrijk geslagen is en er voor pake niets boven een pruimpje
gaat bij gelijk en ongelijk.
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WIE DRAAGT ZOOVEEL
PARELTJES ALS IK?

D

IT IS EEN LANGE HISTORIE. HET BEGIN ER

van verliest zich, als zooveel begin, op den breeden rug
van een' ever in de nevelen eener mythe van het oude
Sicilië, het einde bevindt zich via Numidië en een middeleeuwsch zeilschip in mijn tuin als meleagris numida. Nu weet
ge echter nog niets. En daarom is 't wel noodig dat ik u 't verhaal doe. Diana, de godin, had 't volk van de hoog gelegen stad
Calydon, uit wraak over 't verwaarloozen van haar altaren, de
gruwzame bezoeking van een' alles verwoestenden ever gezonden.
Heel de weerbare manschap was uitgetogen om de streek van
't ondier te verlossen. Onder de schare, aangevoerd door Meleager, des konings zoon, bevond zich ook menig jachtlustige
maagd, vooraan Atalante, schoon onder de schoonen. „Een
glanzende spang hield haar kleed van boven bijeen. In één
enkelen knoop waren de haren samengehouden. Van den linkerschouder hing een ivoren pijlkoker, de linkerhand droeg een
boog".
Hevig deed ze den gloed der liefde opvlammen in Meleager's
borst, en dreef zij de wakkere schaar tot over de grenzen van
moed. Boven allen Meleager, vooral toen 't haar pijl was die
't eerst de huid des evers lichtelijk schramde.
En 't mocht hem gelukken 't monster te dooden. Fier op zijn
zege biedt hij de schoone zijner begeerte, den geweldigen ever101
VII.

kop aan als buit der jacht en teeken zijner liefde. En zonder
twijfel zou alles goed zijn afgeloopen, hadden niet twee ooms
van den held ook aanspraak op den buit gemaakt en zich dien
onder hoonende woorden toegeëigend. Twee maal gaat Meleager's zwaard omhoog en iederen keer velt 't een zijner verwanten, met welke daad hij 't eigen noodlot tevens voltrok.
Hadden niet de schikgodinnen, bij zijn geboorte, toen zij zijn
levensdraad sponnen, wijzend op een stuk hout dat in den haard
te branden lag, gezegd : De duur van zijn leven zal zijn als die
van dit stuk hout ? Had toen niet zijn moeder haastig 't hout
uit 't vuur getogen, 't met water overgoten en zorgvuldig wegweggesloten ?
En nu ..... nu zij hoorde wat gruweldaad haar zoon had gewrocht ..... nu haalde zij 't te voorschijn en wierp 't midden
in de vlammen van 't vernielend vuur. Zoo moest Meleager,
de held, een roemloozen dood sterven. Maar niet onbeweend.
Heel het volk treurde om hem. Ontroostbaar waren echter zijn
zusters. Dag en nacht beschreiden zij den verloren broeder,
totdat Diana medelijden met haar kreeg en ze veranderde in
vogels met al de tranen als pareltjes op de veeren. En als ik nu
nog vertel dat West.Afrika 't vaderland dezer vogels is, dan
zijt ge wel ingelicht over den naam : meleagris numida, en kunt
ge u tevens voorstellen wie onder de hoenderachtigen met die
geparelde wordt bedoeld ; het parelhoen, de poelepetaat, in den
volksmond.
Mocht 't wezen er van u nog niet helder voor den geest staan,
dan wil de onvergeetelijk geestige Jules Renard 't wel met een
paar trekjes voor u teekenen.
„Het parelhoen," zoo zegt hij, „dat is de gebochelde van mijn
erf. De kippen zeggen geen woord tegen haar, maar plotseling
stort zij zich op haar toe en gaat ze te lijf. Dan buigt ze den
kop en met den romp voorover, loopt ze met al de snelheid
van haar magere pooten en pikt, met haar harden snavel, een
kalkoen midden in den raderstaart. Die aanstelster ergerde haar.
Zoo de kop blauw van kwaadheid, de wang-kwabjes vurig en
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een vlammend mutsje op, woedt ze van den ochtend tot den
avond.....

Aanhoudend stoot ze een schrillen schreeuw uit, die de lucht
doorboort als een spiets.
Soms verlaat ze den hof en verdwijnt.....
Maar te woester en schreeuweriger komt ze terug. En uitzinnig
wentelt ze zich rond over den grond.
Wat heeft ze toch?
De gluipster heeft een streek uitgehaald.
Ze heeft haar ei ergens op 't land gelegd. Ik mag 't gaan zoeken,
als ik daar plezier in heb.
En ze rolt zich in 't stof alsof ze zich een bult lacht."
Voor een deel ligt hierin zeker een juiste typeering van de poulepintade. 'k Heb ze jaren gehad en dubbel en dwars gelegenheid
om van nabij kennis te maken met haar twistgierigen aard, haar
redenloos en redeloos opvliegen, rood en blauw en pimpelpaars
van ongemotiveerde drift. Ze heeft me ook wat keeren laten
zoeken naar 't nooit in 't nest gelegde ei, haar priemgetiet heeft
me wel innig verveeld, maar er is toch nog meer te vertellen
dan dit zeker humoristische doch ietwat gechargeerde portret
van Renard.
De sierlijk gebogen ruglijn, eindigend in 't korte staartje, doet
allerminst aan 'n bochel denken.
Met haar hoornkleurigen helm, de blauwig witte wangen, rooden
kam, keellellen en snavelwortel en bovenal door haar veerenpakje is meleagris een sierlijke elegante verschijning in den
hoenderhof. In-deftig is haar kleedje. Nek en borst even lilakleurig, en verder op prachtig grijzen ondergrond pareltjes, al
maar pareltjes, groot en klein, afzonderlijk in banden, snoeren,
heerlijk wit met donkere omzooming. Pareltjes in de lengte, als
dwarsbanden ineenvloeiend, over 't heele lijfje. Het is als een
schilderijtje van d'Hondecoeter, wanneer ge op een lentemorgen
daar de doening ziet van 't hoenderhof van kippen en kalkoenen
en daartusschen schijnbaar absoluut onaandoenlijk een paar van
die geparelde juffertjes met een even nuffig gris-perk heertje.
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'k Heb er menigen keer naar staan kijken als alles in de glorie
van de zonne-staling neerlag. 'k Wist altijd ten naaste bij wat
er komen zou. 't Begon gewoonlijk met den kalkoenschen haan.
Hem gaf de zon 't eersteen' bevlieging. Wijduit spreidde hij
zijn waaierstaart, liet de vleugels sleepen, werd blauw en paars,
ultramarijn, lak-rood in en om en aan z'n gezicht, blies en snoof
in al de gratie van zijn hanerigheid rond om de goud-wyandotten, terwijl 't tweede bedrijf was dat de wyandotte haan verliefd om de bronskleurige kalkoensche hennen zwermde. En dan
kwam onveranderlijk als slot van de voorstelling, wanneer vader
Kalkoen met al het gewicht van zijn zestien pond de stembanden
rekte en die wonderbaarlijke reeks half weer opgeslokte, in
zijn hals smorende klok-tonen uitstiet, tonen die doen denken
aan de onuitsprekelijke namen der bergen van zijn Mexicaansch
vaderland : Popocatlepetl enz., dan ging daar een zenuwachtig
tikken door de lijfjes der poelepetaten. De kopjes werden opgeheven. Daar was gegluur naar elkander, dan schudden ze als
in verachting eenige keeren de staartjes en aasden ijverig verder.
Zoo'n bulderbast ! Zoo'n Jan Onfatsoen ! zoo'n polderkerel met
z'n snotterig gezicht. Maar als de Meleagris gallapavo doorging al maar door met de Popocatlepetl te stapelen op den
Tenuantepetl en daarop nog een stuk of wat „petls" dan, 'k had
er altijd weer evenveel schik in, dan schoot daar opeens een
bloedgolf van drift naar de koppen der parels en als wilden
stoven ze trompetterend op hun familielid af, die rustig doorpufte en stoomde, en weer en weer door den tuin daverde dat
er toch zulke hooge bergen in Amerika waren, de Po-po-pocat-le-pè,-pè,-petl, en de té-té-te-hu-hu-hu-a-a-ant epetl. Als
schaamden ze zich voor de encanailleering, waartoe de driftbui
ze had verleid, dropen dan de Numidische juffertjes weer af naar
haar deftige eenzijdigheid en gingen getweeën den tuin door
op zoek naar 'n plekje voor 't ei. Terwijl vader Parel zijn best
deed om in de gunst van een mooie twee-jarige koekoek-leghorn
te komen, en al de pareltjes, de honderden, verleidelijk in haar
oogen deed spiegelen.
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't Kon nu een oogenblik stil worden in den tuin. De vrouwen
hadden haar bezigheden in en bij 't legnest. De mannen hapten
wat zon. Tot dat ergens uit den onderwal de helmpjes der
juffertjes weer opdoken en ze onder luid misbaar haar echtgenoot
vertelden waar ze ditmaal 't geelwitte hardschalige ei neergelegd hadden.
„En as ie, as ie, as ie 't nou maar niet vindt."
„En as ie, as ie 't ons nou maar houden laat dan è, dan è .....
Zonder twijfel doemden daar visioenen op van kleine donshoopjes, van vader-en-moeder-zorg .....
Dicht bij elkaar waren de kopjes gestoken .....
„Als 't nou zomeren ging dan op de .... .
„Po-po-po-po-cat-le-petl" galmde 't weer klokkend door de
lucht ... , .
Zusters van Meleagris zeg ik dan.
Dochters van Numidië en gij heerschap....
Trek het je maar niet aan.
Het is klare jaloerschheid dat hij niet zoo'n pakje heeft, draai
je, wentel je, keer fe en spiegel je in de zon tot vreugde der
schepping, want daar is geen vogel die zooveel parels bezit als
jullie ..... jullie bent parels van parel-hoenders.
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BERGUMMER MERKE
(EEN STUKJE FR1ESCH VOLKSEVEN)

M VIER UUR 'S NACHTS WERD IK WAKKER
door 'n verward geroep en getrappel op den weg. 'k
Begreep 't al gauw, 'n troep paarden ging voorbij. Later
tegen melkerstijd nog eens. En toen de zon de nevels deed verdampen kwamen ook de boeren. Tilbury na tilbury, sjeezen,
brikken, vooruit, klip ! klap ! alle 't Oosten in.
„Bergummer Merke" vloog 't op eens door me heen. „Net
weer er voor. Wat zal 't daar fijn wezen met al die roerigheid
op dezen mooien najaarsdag. Wat belet je ?"
Nee, niets verhinderde me.
Dan maar frissche lucht in de banden van m'n Gruno en de
boeren achterna de wouden in.

O

Nei Birgum tà, nei Birgum tà,
Hwer de famke's o san wille ha.....
Mijn „wille" begon al achter Wartena op den grindweg naar
de wouden. In den vollen zeeren glans van na-zomer-tinten
lagen de wijde buitenlanden en de hoog bestruikte bermen. In
een glinstering van groen en bruin liepen de velden voort tot
aan den blauwig zilveren horizont. De duizenden kleine spinnewebjes blonken in de schittering van tot kristal verpuurde dauwdrupjes als even zoovele twinkel-vonkende rondjes, van land
tot land, waartusschen de kieviten dribbelden met kuif-gebuig,
waarover de eenden snelwiekten.
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Druk vogelleven was er niet. De groote trek moet nog beginnen.
De smeerwortel liet de paarse trossen bengelen als in de lente,
frisch op stak de klaver 't ruige bolletje boven 't even door de
nachtvorsten geel gepunte gras, de boterbloem wist nog van
geen herfst, zoomin als de koekoeksbloemen. Overal blonk 't
blank omhuifde hoofdje van de doove netel aan den voet van
de heggewinde die hoog oprankte om de wilgen en de witte
en wit met rose gestreepte kelken naar de zon keerde. Rijpende
bramen riepen 'n jeugd-visioen op van paarse vingers en lippen
tegelijk met paarse vlekken op 't schoone wit en blauw gestreepte Maandagsche school-kieltje. Fluweelen atalanta's klapten de vleugels open en toe in de zonne-koestering, libellen
rukwiekten over de elzen, stonden stil in de zuivere najaarslucht. Heerlijk blauwden de plekken op van de hoog-stengelige
blauwe knoop, druk bezocht door groen-glanzende zweef-vliegen
met groote gele oogen en wit-geel-zwarte hommels.
Het was het Friesche herfstlandschap op z'n mooist. Die wijde
verten zich verliezend in een lichtnevel, waaruit de torentjes
vaag oplichtten, de zomer-kriten nog zoo mooi groen en vol
vee, hier en daar een zeil, er boven die pracht-hemel met brokken teer hamerslag, stukken wolk wit en grijs en veel blauw,
vol van zon, en alom nog die bloei.
Ook in de Wouden was 't maar heel even dat ge dacht aan den
herfst. Zeiden de bruinende kastanjes, de gelende berken, de
stoppelvelden van haver en rogge, 't dorre aardappelloof u al
dat 't getij zich wendde, hoog in de eiken riepen de eksters :
„tsa-kakak, ieuw" alsof het voorjaar was, en kwam uit de begroeide slootwallen de sonore vierslag van de houtduif. In de
verte vertelden de kauwtjes elkander en alle menschen die 't
hooren wilden hoe heerlijk 't was op zoo'n zonnedag. „Ka! ka!"
Het was of je je in 'n reuze-feesttent bevond waarin zelfs
't vol orkest niet ontbrak, want overal zaten in de kruinen troe
pen spreeuwen die in een wonder harmonisch brouhaha van
fluit- en kwettergeluiden alle denkbare vogelstemmen nabootsten. De zomer danste je nog gloeiend tegemoet uit de hoog
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bij de schuttingen en muren opgegroeide Oost-Indische kers,
de begonia's, de asters, de dahlia's, de hortensia's, de geraniums,
stokrozen. Het citroenkruid maakte nog nieuwe uitloopers en
zoo waar in een hoenderpark liepen nog een honderdtal witte
leghornkuikentjes zoo eenig mooi als miniatuurkipjes tusschen
't groen van nieuw-gras de gele pootjes te reppen achter de
vliegjes.
't Wordt drukker op den weg, voller van menschen en wagens.
Ze gaan onder de boomen telkens door de flitsing van zonnebundeling. Paardelijven glimmen, tuigen glinsteren, 't goud van
oor-ijzers schatert voorbij, 't ratelt, 't vonkt, 't danst, 't wiegelt
in de sjeezen op de veeren :
Nei Birgum tà, nei Birgum ta,
Hwer de famkes o san wille ha.
Bij de herberg de Drie Baarsjes op Bergummer Nieuwstad is
't vol van uitgespannen voertuigen.
'k Kom al 'n enkele tegen die weer huiswaarts gaat.
'n Oud gebogen woud-mannetje met zoo'n echten ouderwetschen krom-hakigen pake-stok sleepvoet huistoe, 'n Friesch
schaap aan 't touw. Z'n inkoop.
„So hwer nei has ta ?"
„Ja, 'k haw mien part".
In gedachten zie 'k 'm al thuis bij mem, daar in dat kleine daglooners-huiske de zandweg op, opsommend voor mem de voortreffelijke kwaliteiten van z'n nieuwkoop voor de zomer-spaarduitjes. Leuk aandoenlijk.
Voor me uit trekt 'n strop van 'n jaar of tien 'n lang-baardige
gevlekte geit marktwaarts.
Een troep lammeren loopt mekkerend verdwaasd rond.
'k Ben er nu midden in. 't Is tjokvol, dooreenwriemeling van
zwarte jassen, blauwe kielen, roode koppen. alle soorten van
hoeden en petten, groeten ketsen over en weer, gelach davert
alom. Van alle kanten komt nog maar steeds meer. Paarden
in lange linie, kop aan staart, hier en daar 'n merrie met 'n
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dribbelend kop-bewegend veulentje op zij. Koeien, slingerstaartend,, uier-bengelend, met wijde beening, traag, hokkelingen,
koppig, vierkant geplant tusschen al die menschen, of in wilde
galop sprongen er door jagend. En al maar meer rijtuigen, motorfietsen, auto's. In de herbergen alle tafeltjes bezet. Zonnefonkeling in bittertjes, lichtwazing in dichte rookwalmen. Geroeze
moes van stemmen. Opflitsing van lucifers. Geritsel van zakboekjes met bankpapier. Geklik en geklank van aardewerk.
Langs de huizen de kramen. Twee boerenjongens eten zich de
maag vol dubbele jutten. Even verder kauwt 'n rood-baard
op 'n vette gerookte poon, 'n vrouwtje, diep uit de wouden,
't kiephoedje op, koopt 'n ons „dikke vette", 'n paar keuterboertjes in hope vergapen zich aan 't moois van 'n speelgoedkraam, 'n zandboerke knoopt 'n kermis-koek met „wolkom thius"
er op in 'n wit-met-zwarten zakdoek, 'n heele familie, moeder
met peen-haar-kleurige kindertjes beproeft de rekkracht van
de kauwspieren op oliebollen. De zon davert over goud-gele
bokkingen, vette sprot, kringelt in de flesschen met zure haring,
danst over de vakjes met noten, pere-drups, zuur-stelen, Friesche
duimpjes, stroomt over 't zeildoek, zet de medailles bij 't hoofd
van Jut in gloeiing, legt 'n diepen gloed-stip in de oogen van
twee boerinnetjes in voile, die 'n afspraakje maken met de
„feint", 'n lachend verlegen trek om den mond maar 't „wis en
zeker" in de oogappels. „Vanavond" in de Pylaars of Woudmansheil, naar paardespel of bioskoop. Wis en zeker.
0, m'n Beppie, Beppie, Beppie,
Doe 'n steppie, steppie, steppie
Of 'n trotje,
Mijn marmotje
tetterde 't orgel van den draaimolen, aan den overkant, waar
kleine woudertjes reden op schimmels met roode schabrakken,
in de wieling van koper en glas-paarlschittering.
Vlak daarbij was de varkensmarkt. Snuggere, glimmend ge109

wreven biggetjes kneuter-knorden in 't stroo der manden, schelschreeuwend je de drie dubbele gestreepte hoogste e in 't oor
wanneer een kooper ze aan de achterpooten ophief, sputterend
hun verontwaardiging nog lang uit nadat ze al weer tusschen
de andere gekropen waren. Schrammen en zeugen snorkten in
mono-syllaben hun absolute onaandoenlijkheid uit onder beweeg der groote flapooren. 't Kon hun niets schelen hoe dit
varken gewasschen werd.
„Maakt meneer gading ?" 'k Stond voor 'n prachtig koppeltje
van tien zwart-bonte biggetjes.
Het toppunt van lawaai en drukte was op de koeien- en paardenmarkt. Hier was je je leven haast niet zeker. Klets ! klets ! klapten de zweepen elk oogenblik dat 'n paard proeven van draafkunst moest afleggen.
Allemachtig wat 'n paarden ! Belgen, Bovenlandsche, Friesche, kedden, bruine, witte, schimmels, appel-grauwe. Heerlijke
jonge dieren, één en al elegance en pit, dikke zware werkpaarden, stramme eenzelvige knollen, veulens rap als van
elastiek.
Klap !
klap ! ging 't handje-plakken op de koe-markt.
„Acht honderd" (klap) !
„'n Bankje minder" (klap) !
„Verschil deele" (klap) !
„Nee" (klap) ! „Tink er net oan".
„Sels witte".
Koopman in z'n lange wijde groenige kiel weg. Na 'n paar
stappen terug,
„Hjir, háld op ! sánhonderd tachtig" (klap) !
„Gelok".
En door dit alles 't geloei van de beesten, 't geblaat der schapen,
't doffe brul-geluid der stieren.
En er overheen de zon, over al die ruggen en koppen, over die
dwarreling, die deining ..... en met de zon al de geuren afzonderlijk en gemengd, saamgepakt tot golven van muskus,
vet, fruit, tabak, drank .... .
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0 m'n Beppie, Beppie, Beppie,
Doe 'n steppie, steppie, steppie
of 'n trotje,
Mijn marmotje.
't Was fijn. Zoo'n echt brok volksleven, zoo voluit.
Kijk es naar dat zand-boertje. Hij heeft rijkelijk hooi gewonnen.
Kan nog 'n koetje meer opzetten. Kijk 'm drentelen achter de
staarten langs, hier betastend daar voelend.
Of daar die met die hooge zijden pet. Allerheiligen (12 Nov)
nadert en dan moet de pacht betaald. Nou is hij hier met z'n
afzet, twee rood-bonte gras-kalveren.
Hier is 'n schaap, daar 'n fok-ram, ginds 'n geit 't centrum van
gedachtenwisseling en van hoop, van vrees, van blijdschap,
maar overal van winst.
Heit is er met z'n jongens om zaken te doen. Straks gaan ze
naar „mem" met de „famkes" en ze schuifelen mee in de rij,
voorbij de kramen, de herbergen in, ze proeven en genieten,
ze zingen met honderden anderen dat ze
nog lange niet naar huis gaan.
Want t is Birgummer merke .....
Heel laat in den avond jakkerden twee buggie's vol rumoerende
boeren m'n huis voorbij,
„Birgummer merke", zei m'n buurman, „den hat eltse boer wol
'n lyts sneedsje in 't ear."
'k Keek even naar de maan-sikkel die bijna op z'n rug lag.
Waarom weet ik niet.
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SEPTEMBER UIT
Gerijpt is de vrucht, al rimpelt 't loover.

B

EN PAAR DAGEN HAD DE OOSTEWIND FEL

over de Breiden en wegen geblazen, wolken stof opgejaagd, het bruin der iepen sprekender doen worden.
Vooral 's morgens kwamen er gedachten bij je op aan duffel en
kachel, in de venijnige vrieskou. De boeren hadden de dekken
voor de koeien ook al klaar en de ruiende kippen wachtten tot
de zon de luwe plekjes warm gestoofd had.
„Nou, nou," zei m'n buurman, toen-ie terug van 't melken den
dikken bruinen Belg uitspande en met 'n tik op 't breede achterste
de wei injoeg „as 't sa mot, de natur is wol tiege onevenredig."
Maar nu was 't opeens anders. Tegen den avond trok de Ooster
zich ver terug, diep Duitschland in, werd 't Westen één machtig
stuk goud en purper, karmijnrood en paars, kwam de maan groot
en vol op, stippelden de sterren met een voorspelling van zachter weer hoog aan den meer zomerschen avondhemel.
„Morgen vast mooi," zei ik tegen me zelven, „morgen een
prachtdag" en ik nam me voor er bij te wezen als hij de oogen
opende.
En ik kreeg gelijk. Warmig voelde de lucht al aan toen ik in den
droomschemer van den komenden morgen den tuin inging. Het
was nog bladstil. Alles stond in 't zilverig gedempte licht als te
droomen, de popels, de berken, de eiken, de eschdoorns, het
hakhout, stil, roerloos stil, wachtend tot de zon mat-bleek-goud
door de nevelsluiers heen zou komen en al de teere onbeschrijf112

lijk mooie lichtweving om en op en tusschen de boomen en
bladeren leggen zou, zooals de herfstzon 't kan.
Nu moet ge alleen zijn om onbewust bewust door die droomstilte heen te gaan, door dien toovertuin in 't stille licht. Het is
alsof de morgen zelf u den toegang ontzegt, bang voor`het schenden van zijn eigen fijne weefsels, want al over de tuinpaden zijn
de herfstdraden gespannen, die bij 't breken zich even vochtig
om uw gezicht leggen. Het is alsof hijj zeggen wil : Blijft daar,
wacht nog even, straks worden de koorden weggenomen, draagt
de morgenwind ze bij armen vol de zonnelucht in, windt hij ze bij
honderden om zijn hoed tot een sluier van grijs, dan moogt ge
binnen

Daarom moet ge alleen gaan voorbij bloem en struik, overdekt
met webjes van parelend rag. Voorbij den klimop waar de musschen nog dutten en de witte viltige bloeiknopjes bij honderden
tusschen de groene glansbladen uitkijken, den wilden wingerd op
welks bladen al weer meer van 't avondrood van den vorigen vesper is achtergebleven en waar tusschen twee trosjes van groene
druivepit-vruchtjes een kruisspin haar fonkelnieuwe web heeft
gespannen. De trosroosjes bloeien nog volop en vormen rose en
witte strooken onder de stamrozen, die met een tweede knoppenbloeisel wachten op de zonnekoozing om één voor één de bladen
te ontvouwen, en vlak daarbij schemeren lakrood de bottels van
de wilde eglantieren, rijzen op de oranje veldjes van de monbretias, met de glanzende gladiolusstengels er tusschen, en de rondjes van roze rood omstreepte godetiakelken er achter. Een bakje
blauwe lobelia 's met een wit hartje, tweede zaaisel, groet u in 't
voorbijgaan als ge u verlustigen wilt aan 't perkje bolbegonia's,

echte edelsteenen op 't kleed van den Herfst, vooral die groote
enkele, of staan voor de streep van die kleine, die zoo volkomen
terecht den naam van begonia semperflorens, de altijd-bloeiende
dragen.. Gaan ze in den zomer schier schuil onder de weelde van
overvloed, nu komen ze volop uit in al de pracht van rose belletjes en donker blad als deel van de schitterende garneering van
den mantel van den Herfst met de kleurige lintjes en pijpjes van
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de dahlia's, de veeltintige veertjes en straaltjes van de asters.
Mooi zijn ze alle, die producten van teelkunst, maar even mooi
zijn, vooral op zoo'n stillen wazigen morgen, de ouderwetsche
goudsbloemen, die paarse herfstasters, de witte margrieten en de
onvolprezen Oost-Indische kers. Wat indiep is dat goudsbloemgeel; zaagt ge ooit mooier paars dan van die herfstastertjes met
't gele hartje, en is er iets stil-intiemers dan een streep van die
kuische margrieten in 't teere aanbreken van den morgen ? Met
even gebogen hoofdjes staan ze als een wit omhuifde maagdenrij
in devotie luisterend, naar een zachten zang die in de stilte van
den hemel komt. En een loflied ware er alleen te zingen op de
rankende kers, op haar zilver-droppel blad, haar onuitputtelijken
rijkdom van tinten, haar fijne spoorkelken, haar goedgeefschen
overvloed van bloemen tot diep het najaar in. En dan is er nog
zoo'n ouderwetsche heerlijke bloeier, de malva, die onvermoeid
van dag tot dag maar weer nieuwe witte en rose bekertjes openvouwt.
Matpurper met witte stipjes hangen de appels of geel met roode
wangen. Op een vertakten krommen stam van een Princesse
Noble zitten de kuikens nog te roesten. De eenden dommelen aan
den voet. Mijn beide geiten heffen even de kop op, mekkeren
zacht. In de verte klinkt hanegekraai. Een hond blaft. Daar gaat
een ritselen door de boomen. De goud-esch begint te gloeien.
Een blad dwarrelt naar omlaag. Een appel valt. De morgen is
aangebroken. De dag wordt wakker. Zonlicht streept en plekt
den tuin binnen. De geiten staan op en rekken zich. Ze willen er
uit. De kippen en eenden komen om hun ochtendvoer. Aboe
Bekr, de torenkraai, verschijnt uit zijn nachthokje in de ren,
schrijdt deftig naar de teil met water, dompelt zich er in, klapt
met de wieken en groet den nieuwen dag met een dooreenfrutselen van ka en kie en ké klanken, die hij tot allerlei combinaties
verwerkt,
„Morgen, grootvizier."
„Boernoes weer glad ?"
Nu komt de tuin vol leven, vol herfstleven. De zon ploft binnen
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door de openingen, filtert door de bladeren, het is opeens een
tinteling, een fonkeling, een bliksemen en vonkspatten in 't gras
en aan de struiken. Hommels gonzen. Wespen zoeken de peren
boomen. Grijze en groene vliegen schieten over en weer. Krie
belmugjes dansen. Libellen gaan hoog door de lucht. Witjes, citroenvlinders. atalanta's wieken van bloem tot bloem. Ge kunt
geen stap doen, of het ritselt, het gonst, het zoemt om u heen. In
het hakhout is 't een rusteloos gehip en gemiesper van meezen.
vinken, roodstaartjes, musschen. Duimelot tietert z'n hooge
priemklankjes uit de wilgen. Maar als ge een mooi stukje September zien wilt, moet ge een kwartiertje stil gaan zitten in de rieten
tent met den kijker bij u.
Kom hier, dan zet ik u volop in 't zonnetje en hebt ge meteen 't
gezicht op Aboe Bekr en kunt ge zijn mooien grijzen halskraag
bewonderen.
Zie daar hebt ge 't eerste stukje van die schilderij. Daar achter in
den tuin moet ge zien naar den meidoorn. Een, twee, drie, vier,
zwarte en donkergrauwe vogels, merels, die zich te goed gaan
doen aan de koralen besjes ! 'k Weet op een landweg door den
polder een slootwal over een paar honderd meter dicht begroeid
met meidoorn. Daar ga ik ieder najaar heen om de duizenden
trosjes bessen te zien blinken in de zon en overal de lijsters te
hooren en te zien met tevreden tak-geluidjes ingaande en rondgaande ten festijn, heel de feestzaal door. Straks komen er nog
de bruingevlekte koperwieken bij.
„Ka ! Ka-ieie ! Ké kie !"
Aboe heeft ze al in 't oog. Daar boven in den eik. Maar even
zes famielieleden van hem, maar heel wat grooter, zwarte kraaien,
..... Zwart gebekt, gepoot, gekopt in 't zwarte ; als kolen
Zoo staan beur oogen zwart in hun twee zwarte holen
te blinken ; rouwgewaad en duister doek omvangt
Het duister wangedrocht, dat in de neev'len hangt.
Zoo zong Gezelle van hem en heeft het mis. Zwart is ie van
de punt van zijn forschen driehoeksnavel af tot aan het uiterst
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vlagje van zijn staart, maar een wangedrocht is 't niet en van
duister rouwgewaad geen spoor. Zooals ie daar in de zon op
zijn groote wieken om den eikekruin zwaait is 't een prachtvogel, ook prachtig van kleur met dien purpergroenigen glans
over 't in-diepe zwart, een kordate kerel, en 't is een fijn gezicht
een troepje van die vrijbuiters, na 't eenzelvig zomerleven, te
zien stroopen over de tuinen. Zie es hoe stoer ze neerstrijken,
één felle snavelhouw en daar gaan ze elk met een eikel in den bek ;
kijk ze elkaar es najagen in bliksemsnelle wendingen, stijging,
daling ... Nee, ge moet den kijker nog niet neerleggen. 'k Wed,
dat als ik drie Friesche regels uit een mooi gedichtje van Rinke
Tolman met den titel : „Herfst-Licht" voor u ver-Hollandscht
hebt zij er ook zijn.
.....,,En boven huizen en menschen vliegen vrank
De duiven, immerweer de duiven, witte duiven,
Die als ' n wonder groot, op lichte veëren drijven."
Daar zijn ze al, als eiken morgen. Het laatste broedsel is groot.
Nu koppelen ze saam tot kleppende benden over veld en wei.
De duiven. Maar wit zijn deze niet. Wit zijn alleen de onderkant
en de ring om den hals. Zij vormen ook zoo'n mooi brok op
die herfstschilderij als ze dansen en schieten in hun papaver.
blauwe pakjes door de nevel-klaarte van den morgen. Ge kunt
de iriseerende borsten wel zien blinken zooals ze daar op den
zonnigen tak voortschuiven naar een eikel toe.
En boven huizen en menschen straks weer : klip ! klap I klip !
klap ! Dan de vleugels omhoog en in één lange glijvlucht .....
Tsjak ! Tsjak ! Tsjakkerak ! Hij behoeft niet zoo nijdig te wezen.
De ouden Druidenboom heeft voor Langstaart nog meer dan
genoeg over.
Eet dan kerel ; tast dan toe, in plaats van driftig door de takken.
te wippen en te kijven met je kraakstem. Ja, je rok zit onberispelijk en je overhemd ook. Toe dan, want als ....."
Daar heb je ze al, bij tienen tegelijk, één, twee, drie, allemachtig
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één en twintig kuifdragers uit de wouden, één en twintig krij.
schers met wijnroode borsten en blauwe vleugels. De Vlaamsche
gaaien-inval, het jaarlijksch bezoek van de gauwdieven, de
leutige roovers. Op eiken tak zit er haast één of hangt er aan
te schommelen. De witte vleugelbrokjes blinken tusschen 't
helderblauw. Het is één gekrijsch, al gekrijsch, al pikkend, al
wiegelend, zwaaiend, wippend : Krietsch ! Krietsch ! al schommelend in de zon tusschen de groene bladeren.
En nu nog even ..... Daar die goudvlier. Ze staat juist mooi
in de volle zon. Zie, daar hangend aan de donker karmijnroode
schermtrossen die spreeuwen met hun gespikkelde glansborsten.
Elk stipje kunt ge onderscheiden op de glanzende welving van
't metalig groen. Wat is dat in-mooi. Die gouden struik in 't
helle licht, die purperen besjes, die prachtige vogels in actie,
de koppen gebogen naar de vruchtjes.
Met volle bundels stuwt de zon licht en warmte den tuin in. Alle
bloem is open. Alle poot en vleugel in beweging. De wind
is doorgekomen. De herfstdraden waaien. Onafgebroken vallen
de bladeren. Over den dijk komen de schoolkinderen. Hel óp
tinkelt m'n bel. Op de stoep een paar jongens : Of ze wel een stuk
„flear" mochten hebben voor een bos, en wat „jodenpruimpjes"
mochten zoeken om mee te schieten. Verheugd gaan ze den
blijden Septemberdag weer in, die al verder en verder zijn
weelde van licht en kleur uitbouwt naar den zilver doorwaasden
blauwen horizont.
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VIII,

TOEREBOUTEN PLUKKEN
R WAS FEEST GEWEEST IN GROUW. EEN
reuze-feest. Het vijftig-jarig bestaan van de Zeilvereeniging Frisia. Gradus, de wachter van onze Groote brug,
had 't den heelen morgen druk gehad met „ie-a" roepen op de
trompet-stooten van aangonzende motorbootjes ; en 's avonds
laat had een terugkeerende boot vol feestgangers, met 'n fanfarecorps aan boord 't half slapende dorp op stelten gezet. Hel
op had 't koper tegen de gevels en door de ruiten heen geketst
in onvermoeide schettering : dat 't bal was overal waar de meisjes zijn. Een joyeuse ommegang was door 't dorp gehouden,
met lampion-gezwaai en ronde-dans in wijden kring. De echo
er van hing nog in de lucht toen 'k den volgenden morgen in
m'n tuin kwam en mijn koppeltje jonge hanen die op 'n droogstok stonden te kraaien in allerlei toonaarden en onder de won
derlijkste halsverdraaiingen, deden de herinnering weer wakker
worden. „Overal", de eerste, 'n wit-leghorn ; „Veral", de tweede
'n zilver-patrijs ; „eines zijn", de derde, 'n strop van 'n goudwyandotte, ,,i,i,i,is 't ba-a-al", de oudste en grootste die al es
gekheid met de kippen maakt.
„Oewie ! Oewie !" kwam 't van 'n induttend steenuiltje achter
uit den tuin.
'k Moest lachen, want 't klonk zoo in-komiek. Maar meteen
drong tot me door wat 'n mooie dag 't zou worden, een dag
dat er minder luidruchtig maar oneindig veel heerlijker feest
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en bal zou zijn op de greiden en wateren in de zilverglanzen van
nazomer.
Over de landen waasden nog de nevels, maar 't was al te zien
dat ze op zouden trekken en zich samenpakken tot doorzichtige
sluiers aan den horizont, dat 't 'n zonnedag zou worden, 'n
glorieuze, uitgezocht om 'n bundel toerebouten, 'n bos lischdodde-sigaren saam te lezen.
Vooruit I 'n flesch karnemelk mee, wat brood en tot hulpe en
aangenaam gezelschap m'n oudste dochter.
't Negen-uur-luiden hing nog om den dorpstoren, toen onze
boot d'r neus de Foudering instak en de golfjes weer 't lied
der wateren zacht klip-klapten tegen den voorsteven.
„Roeien ?"
„Nee, 'k ga trekken, maak de lijn maar vast".
Dat doe 'k zoo graag. Loopen boven op den polderdijk met
aan alle kanten de wijdte om me, de wijdte met haar wezen,
haar gebeuren, haar leven en haar rust waaruit onafgebroken
de schoonheid tot me komt.
Ik had 't goed gezien. Triomfantelijk brak de zon door en dan
is er niets prachtigers dan een herfstdag op de greiden en de
wateren.
Heel in de verte de torens en de boerderijen in een ijl waas
van zilverig grijs, zoo droomerig, zoo teer en dichtbij en rondom
alles in volle zon, niet zoo hel, zoo intens, zoo daverend en
schaterend als in mid-zomer, rustiger, meer in blijden zelf-inkeer.
Het is alles in veel teerder toon gezet. De greiden zoo fijn sappig
groen, even heel even oversluierd, 't water o zoo flauw met
'n donsnevel er over. Maar meen niet dat 't doodsch is, 't tintelt,
't vonkt, 't trilt nog van leven.
Kom naast me loopen. Hier is de tabaksdoos. Laat de blaadjes
es krullen. Ge moogt m'n dochter ook wel es toewuiven als ge
maar oog en hart houdt voor de schoonheid van 't omringende.
Vlak voor u, op den dijk ! Een bruin wegschietend streepje
met 'n flikker-vonk van grijs er in. Daar nog een. Nog een. De
dijk is vol van holletjes en gangetjes van spits- en veldmuis.
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Zie daar die prachtige bos rose perzikkruid, die witte schermen
van 't duizendblad, 't pittig gele bloempje van 't zilverschoon.
Ge leest geen druif van distels, maar wel schoonheid, schoonheid
van zoo'n hoogen bepluisden melk-distel, en nog meer van dien
rood betoefden veder-distel, zoo ten onrechte Kale jonker geheeten. Wie draagt er zwieriger z'n pluim-baret ? En ga dan
eens staan daar onder aan den dijk bij dien kanjer van 'n akkerdistel, vol, vol paarse kwastjes waarop kleine rood en grijze
vlindertjes.
Kijk, daar dwarrelt nog 'n witje over 't riet naar de boot.
Weet ge wel dat vlinders de zielen van pages zijn ?
Roep 't mijn dochter even toe.
Die kraai ? Hij is op de muize-jacht. Let maar op. Daar ! Zaagt
g'm pikken ? Huup ! 'n Sprongetje omhoog, daar gaat ie en
strijkt neer tusschen 'n koppeltje kieviten met z'n buit.
Blijf es even staan en houdt die kieviten in 't oog. Ge kunt er
op zoo'n zonnedag zoo iets aardigs aan zien. De meeste zijn
al in troepen bijeen en houden hun vlieg-oefeningen voor de
afreis, maar hier en daar zijn nog een stuk of wat stil en rustig
bij elkaar, en dan ..... Kijk. Dat bedoel ik. Dat mannetje dat
met 'n flauwe schaduw van z'n dolle lente-min over 'n wijfje heen
glijdt. Zaagt ge wel hoe 't vrouwtje de wit-gevoerde wieken
omhoog hief als in verlangen, hoordet ge wel dat zachte smeltende : „iet ! iet ! iet ! iet!" Hun jongen, waar zouden ze zijn ?
Maar zij zelve, de band is niet verbroken, al ging de lente en
kwam de herfst.
0, ik kan denken aan zooveel dingen uit 't menschenleven als
ik door de velden ga.
Weg ! Een wezeltje, half z'n hol uit.
Op de boerderij de Weezen is 't nog voorjaar. Een kloek met
kleine kuikentjes loopt onder de appelboom. In 'n oude mand
liggen twee jonge katjes en de jongste telg van den boer hobbelt
z'n paard dwars door de zon.
„Morgen!"
„Morgen !"
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't Klinkt zoo vroolijk, er is iets in je van 't knisteren en 't dansen
der groote libellen die over de weiden waaien. Ge komt in
zomer-stemming, vooral als ge hier en daar nog maaiers ziet
en hooiers.
Hei, wat 'n fijne bos kamille daar in de dijk-schuinte.
Palm in de lijn, we gaan de Graft over, de Holz-meer op.
Eerst 'n slok karnemelk ?
't Zal me benieuwen ....
„Morgen, schipper .....
Wijd uit ligt de Holz-meer in zachte deining van strepen en
plekken kwikzilver.
Haal es diep adem en laat de volle schoonheid van den herfst
tot u komen tusschen 't hooge grijs-zilver bepluimde riet. Als
ge dat niet mooi vindt, dat riet wuivend, ruischend met aan
z'n voet breede zoomen van nog volop bloeiende licht lila watermunt, en de ranken van het bitter-zoet hangend dicht bezet
met de bloed-koralen besjes! Als ge dat niet mooi vindt die
heerlijk gele groote onbeschrijfbaar stijlvolle bladen van de bereklauw, die donkerbruine zaadpluim van de water-zuring, die
lakroode stengels, dat diepe purper van andere Herfst waterplanten, die vingerzaaddoozen van de wilgenroosjes waar wollige pluis-draden uitwaaien, die ronde egels-kop stekel-balletjes,
hier en daar nog 'n kattestaart en op 't water tusschen de groene
en roode, bruine en gele pracht der bladen 'n waterlelie .....
Linksom, we gaan de Saiter op. Stil ligt de plas. Vlak. Midden
in een groot eiland van wieren. Ontelbare meerkoeten liggen
er tusschen. Een enkele zilvermeeuw er midden in.
In de verte ligt Eernewoude in 'n zilveren nevel.
Twaalf uur !
M'n dochter zal u 'n glas room-karnemelk en 'n boterham presenteeren. Een peer er bij ?
Strek uw beenen uit.
We krijgen bezoek. Heele scholen vorentjes komen langs de
boot. Elke beweging kunt ge zien in 't glas-heldere water.
Het zal me benieuwen ..... ja warempel, hij is er nog, statig
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cirkelt ie nog omhoog de kiekendief en, zoo waar, daar ginds
de witte hals van de fuut ook nog.
„Nog wat siwpe? 'n Par.
Vooruit dan maar weer, maar pluk eerst 'n paar van die bruine
klitten, dan kunt ge die straks zoo stiekum op de blouse van
uw vrouw hechten of ..... hier m'n dochter, 'n klit, moogt ge
er in uw leven nog eens 'n betere vinden, maar minder kleverig.
Die bruine pilow en die pet kunnen alleen aan Sytze behooren.
Hij is aan 't aardappelrooien.
„Goeje !"
„Ek sa". Scil jimme de wereld ek hwer es yn ?"
„Toere-bouten siekje".
„Maaike soun ?"
„Giet wol".
„Sitte d'r nog al ierpels oan ?"
„Nee, allegaere ferot troch 't wetter".
„Nou goeie. Maaike g'n dag sizze".
Nu nog 'n endje de sloot op naar de Keet toe.
De stoere boer van de „achtien mad" heeft de brij binnen
en gaat met z'n jongens hooi halen.
ja, hier is 't. Kijk daar in dat inhammetje. Hoog op de stengels
rijzen de bruine cylinders van typha, de lisch-dodde. Ze zijn
al ver heen, al grijzig. Daar is nog 'n baas. Wel twintig centi
meter. Waart ge nog 'n kwajonge ge zoudt 'n lucifer gappen
om 'm aan te steken en er parmantig mee als 'n sigaar naar
't dorp te wandelen. Nu zullen w'm bij de anderen leggen en
straks zal ie daarmee tusschen wat judas-penningen ons den
winter door herinneren aan den dag dat we toere-bouten gingen
plukken.
Zie nog even naar die winterbiezen, hoe mooi de lintjes uit de
zaad-hulzen wuiven aan den top en dan als dankoffer aan den
god der plassen ..... Hier neem deze, deze toere-bout, wrijf
'm zacht fijn, en laat de handvol prachtig zijde-achtig witte dons
zaadjes waaien als dank over de plassen de mooie herfst we
reld in ..... op hoop van zegen.
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ARACHNE
ALFZES IN DEN MORGEN. DE TUIN LIGT NOG
in de grijzing der nachtnevels. Het is stil. Wind is er niet.
Alleen af en toe wat vogelgeluidjes die 't volle wakker worgden aankondigen.
Alles druipt van dauw. Van den goud-esch dwarrelt nu en dan
'n blad naar omlaag. In wijden kring van geel liggen er tallooze
om den stam.
Benjamin, ge herinnert u Benjamin, de eend nog wel, ze is uitgegroeid tot 'n schoone maagd in 't bruin en wit. Benjamin hoort
me op 't grint, komt uit de sloot, om meer de ronde te doen. Ze
beduidt me door in- en uittrekking van den hals, dat ze 'n handvol voer wil.
„Straks, we gaan eerst naar Arachne om 'n kanten doekje te
bestellen".
Door de popels komt de morgenwind aanwaaien.
Een al breeder wordende streep geel teekent zich af aan den
Oostelijken hemel.
't Geel wordt goud, al heller en heller, in 't Zuiden en Westen
wordt de lucht heel licht purper achter de grijze wolkenlaag.
Wonder mooi van zachte gloeiïng als van 'n reuze-vuur, heel
ver in den mist.
Het grauwe neveldak breekt. Stukjes blauw worden zichtbaar.
Al meer goud-fonkeling gloriet in 't Oosten. Stukken wolk maken zich los en drijven, elk met 'n hellen licht-rand omboord,
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naar zee, kleine wolk-dotjes een en al rood-goud gaan hoog gestuwd onder 't intenser blauw wordende koepeldak.
Benjamin gaat wat snavelen onder de eiken.
'k Ga zelf naar den Mei-doorn om te zien of de koperwieken al
zijn aangekomen. Nog niet. De merels hebben 't rijk nog alleen.
Al van verre hoor ik ze metalig rumoeren tusschen de roode
besjes. De meezen hebben 't druk als altijd. Twee vinken in de
linde wedijveren wie 't gauwst met 't hamertje op de mono-corde
kan slaan.
Een troepje spreeuwen komt uit de rietvelden. Een stuk of acht
gaan boven op 't dak op den rand van 'n schoorsteen zitten onder
't breede bord en brengen me 'n groet van 't riet en de wateren.
Wiet ! wiet ! Tsjuuw ! Tsjiewiet I Tsjie-ie ! Kwak ! Kwak ! Tju !
Tju ! Een paar andere strijken neer op 'n goud-vlier en laten me
dat prachtige schilderijtje zien, dat herfst-tooneeltje, zoo in-mooi,
dat ge niet moede wordt er u aan te verlustigen.
Die struik met de goud-gele bladeren, de groote schermtrossen
van donker-purperen besjes, en daaraan bengelend, daarop zittend, vleugelwaaiend en stil, die heerlijk geteekende vogels in
hun schitterend najaarskleed, purper-groen, bezaaid met glansstippels, druk pikkend, tsjotterend, en kijvend.
De nevels zijn nu geheel en al weg.
De hemel wordt één stuk blauw.
Vol en warm glijdt de zon den tuin binnen.
Zwermenmugjeshervattenhunrondedansvandenvorigenavond.
De witjes en atalanta's, minnebriefjes in tweeën gevouwen die 't
adres van 'n bloem zoeken, noemt Jules Renard ze zoo leuk, wie
ken naar de paarse herfst-asters die 't gele hartje blinkend openleggen en de kleine zonnebloemen die de kraagjes neerslaan, om
met de lange roltong van den honing te nippen. Dewitmetroode
en paarse „beltsje-blommen" (oorbel-bloemen) zooals 't volk hier
de fuchsia's zoo teekenachtig noemt, zwaaien zachtheen en weer.
De glorie van 'n herfstmorgen breekt aan. Nu is het tijd voor m'n
bezoek aan Arachne, Idmon's dochter.
'k Had al lang de draden van haar weefgetouw zien hangen in
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diepe bochten van tak tot tak, als vergeten springtouwen door
de elfen, waarmee ze in den maan-nacht hadden gespeeld :
„In spring, de bocht gaat in".
'k Had ze al zien waaien tusschen de elzen, maar 'k wou de zon
afwachten. Dan is haar weefsel op 't mooist.
Overal in den tuin woont ze. Tusschen den rooden wingerd, onder de vilten bloeiknodsjes vanhet klimop, in 't midden der rozen
waar de geur van 'n late Keizerin Augusta den heelen dag haar
paleis vult.
Maar een had er haar huis gebouwd tusschen de witte trosjes van
'n halfstam-roos en voor haar deur hing gisteren zoo'n prachtige
webbe van zijde.
Haar wou 'k opzoeked.
Ze behoort tot het geslacht der Arachnoiden, en hoewel niet van
hooge kom-af, naar Ovidius vertelt, is 't toch heel oud. Zelf heet
ze : Epeira diadema, kruisspin zeggen de geleerde systematici,
maar die weten er niets van. Ze is 'n maagd uit Lydië. Een betooverde jonkvrouw.
Kijk es naar dat prachtige weefsel. Zoo fijn en toch zoo veerkrachtig. De dauw ligt er nog op. Het is net alsof 't aaneengevoegd is van paarlen laddertjes. Gewoonlijk zit ze met 't krieken
van den dag er al in. Ze is laat van morgen. Even aanbellen. Dat
koord van fijn kantielje werk gaat naar haar woonkamer. Daar
komt ze al uit haar boudoir onder 'n roze-blad, over de ragbrug.
Tip-top. In glimmende donkere zij met witte stipjes. Ze heeft 't
kruis al om. Haar vingers zijn als van schildpad.
„Beroemd enkel om haar kunst", zegt Ovidius. En terecht. 't Is
als 'n diadeem, dat wondere weefsel, 't fonkelt, 't iriseert in de
zon, als de wind 't heen en weer beweegt. Absoluut gelijk loopen de lijnen van uit 't middelpunt naar den rand, in al wijder
afstand tusschen elkaar. Volmaakt symmetrisch verdeeld in evengroote vakjes. Wonder is 't eigenlijk niet.
Toen ze nog in 't Lydische dorpje Hypaepa woonde, kwamen
van heinde en ver de nymfen uit de wijngaarden en de wateren
naar haar kunstig werk zien.
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Alsof Athene. de godin der weef kunt 't zelve gemaakt had, zeiden ze, alsof ze bij haar in de leer was geweest.
„Wat, Athene", stoof ze op, „en wat in de leer geweest ? Laat ze
maar es hier komen, dan zullen we eens zien wie 't best met de
borduurnaald terecht kan".
En dat zit er nog in. Raak haar es even aan, zooals ze daar in 't
midden van haar weefsel zit. Kijk es hoe ze opvliegt en d'r webbe
zoo snel, toornig heen en weer schudt, dat er bijna niets meer van
haar te zien is. Ze denkt zeker aan den dag dat de godin, als 'n
oude vrouw, bij haar kwam en zei : „Meiske! meiske I geef den
goden wat hun toekomt en vraag Athene om vergeving voor
het overmoedig woord".
En neen, nog niet ; Athene! dat ze kome. Waarom vermijdt ze
den wedstrijd?
„Zij is reeds gekomen". Groot en hoog stond de maagdelijke
Bodes voor Arachne, de dochter van Idmon .....
Heerlijk vertelt Ovidius van den wedstrijd. Kleurrijk ontrolt zich
't verloop. Maar ook Arachne ondervond, dat 't kwaad is zich
met de goden te meten. Zelfs de afgunst zou niets hebben kunnen
aanmerken op Arachne's kunstwerk, en toen, verbitterd door dit
succes, sloeg de godin haar mededingster met den palmhouten
spoel tegen 't voorhoofd.
Dat was te veel, die schande. En de opgewonden maagd ging
heen om zich op te hangen. Nu week Athene's toorn.
„Leven moogt ge piëteit-looze, maar hangend", en ze besprenkelt bij 't weggaan de maagd met het sap van tooverkruiden.
Haar lichaam krimt in ..... en veranderd in een spin beoefent
ze als weleer de weefkunst.
Deze heele fijne historie zie 'k voor me als ik naar haar sta te
kijken. Ze heeft nog niets geleerd. Ze is nog altijd even spinnig.
Wonderlijk is haar weefkunst. Maar verder .... ,Als 'k denk
haar 'n pleizier te doen door wat roze-blaadjes in haar web te
strooien, schudt ze die er dadelijk uit. En let er eens op, wanneer
'n vrijer 't waagt haar te naderen, hoe bedeesd komt ie, voetje
voor voetje, telkens stilhoudend, niet wetend of ie welkom is of
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dat 'n vinnige beet 'm tot een smadelijken aftocht dwingen zal,
en nog erger, voortdurend in de onzekerheid dat ie niet zal worden opgepeuzeld. Zelfs de liefde temt haar niet.
Maar wilt ge een doekje voor uw liefste, mooier als ge er nergens
een vindt. Bestel 't dan in de meer dan koninklijke en keizerlijke,
in de goddelijke weverij van Arachne. Zij weeft 't van glanzende
zijde, van dauw en van zonlicht .....
Arachne de dochter van Idmon den Colophoniër uit 't kleine
Hypaepa in Lydië.
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ONDER DE EIKEN

B

EN DER REDENEN WAAROM M'N HOEKJE

tuin mij zoo lief is, is wel deze dat er zooveel verscheidenheid van boonren in staat. Boomen die me door de seizoenen elk hun aparte historie vertellen door groei en bloei,
vogel- en insecten-bezoek. De stille deftige treurwilg met de
blinkend gele lange takken, de gewone waterwilg waar 'k elk
voorjaar, wanneer de sappen gaan gisten en de katjes bengelen
'n fluitje van snijd als in de jongensjaren, het groepje berken
met hun lichten, de elzen met hun donker glanzenden stippelbast ; de grijze gladde esschen ; de linde druipend van honig
in bloeitijd ; eschdoorns al vroeg in 't jaar er bij met de dikke
roode knoppen ; populieren waaiend en zwaaiend, stuivend en
wuivend met witwollige zaadpluimen ; meidoorns wit en rood
van bloei als de bruiloftsstoeten over de wegen gaan, rood
van koraal als de herfst zijn intocht houdt; iepen wonder mooibruin omwaasd in den overvloed van lente-bloei ; en nog zooveel meer dat me met gewuif en getril, gebengel, gepronk
van bloei en vrucht elk 'n stukje vertelt van de wonderen der
schepping.
Maar mee van de liefste zijn me de eiken. De kleine roode
met de heerlijk getinte groote bladeren in het najaar, de grootere
bont-bladerige waarvan 'n tak zoo sierlijk een herfst-bouquet
garneert, en eindelijk de dikke en hooge, die echt Vaderlandsche
boom, die boom der historie, geheiligd door zoo'n tal van over128

leveringen, die boom van Wodan, van de oude Druiden, vol
van de orakel-sprake der goden.
Dik en forsch staan er 'n stuk of drie met hun gegroefde ruig
begroeide stammen en breede kruinen in m'n tuin. Van af het
late komen der eerste bruinig groene blaadjes tot aan 't verwaaien van de laatste overwintersche dorre vertellen ze mij
elk jaar 'n heerlijke historie van vink en vliegenvanger die 't
nest bouwen hoog en laag in den gastvrijen reus, van galwespen die de bladeren bestippelen met roode galletjes en bovenal in den herfst den heelen dag door 'n kleurige geschiedenis
van zwart en wit, van blauw en grijs, van schreeuwen, krijschen,
klepperen, roepen, aanzweven, wegschieten, een historie van
zon, van wuivende groening, geritsel en getik.
M'n groote vreugde aan de eiken begint zoo mids October als
daar de gedenking is van Gezelle's woord :
Nog nauw'lijks is het groen der boomen groene
't Leeft alles langzaam uit dat verwe is .....
Wanneer daar dwarreling is van bladeren, teekening van bruin
en geel heel den tuin door, berk en linde enkel hoog in de
toppen nog wat blaadjes hebben, dan staan m'n eiken daar
nog zoo vol en zoo groen, zoo forsch en machtig in de klare
herfstlucht, en gaat er een roep uit van de breede kruinen ver
de landen in tot de gasten : De maaltijd is weer bereid. De tafel
is gedekt. Komt en zit aan !
Eenige morgens ben ik er nu vroeg bij om te zien hoe de genoodigden op die roepstem antwoorden. Van uit 't riet en tuinhuis
houd ik de eiken in 't oog. Ze staan nog in de ijle wazing der
optrekkende nevels. Langzaam komen de toppen te liggen in
de zachte gloeiing der morgenzon, en gaat er 'n bruine glinste
ring over 't groen van de tallooze rijpe eikels. Hier en daar
is een even trillen van de twijgen. Wat kleingoed. Meezen of
zoo dat boven op de uiterste topjes zich even gaat zonnen.
De morgenwind ritselt er vluchtig door. Met bolle ploempjes
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vallen er eikels, tikkend op 't onderhout, in de sloot. Dan is 't
weer stil. Maar ik voel, 't geruchtende leven der feestgangers
is niet ver meer af. De feestzaal is nu vol zonlicht. Op honderden
bordjes staat nu 't ontbijt klaar.
Daar hebt gij de voorboden al. Een troep van die vriendelijke
kauwtjes, wier welluidend ka ! ka ! klinkt als 't blijde gekraai
van kinderstemmen. Ze gaan voorbij, 't Westen in over de
eiken heen en 't is alsof ze hun toeroepen met hun hoogtinkelend
ka-geluid : „Ze komen ! Ze komen ! Alles wat familie van de
kraaien is".
Natuurlijk ! Hij is de eerste. De heele tuin hoort hem toe. Met
luid gerucht komt ie binnenvallen om te zien of alles nog net
zoo is als den vorigen avond. Mijnheer de ekster. Maitre d'hôtel
en ober tegelijk. Netjes in 't zwart. 't Witte servet over den
arm. Hij gaat den heelen tuin door, als op krakende lakschoenen
en met knetterend servet-gezwaai.
Z'n laatste bezoek is aan den alleenstaanden eik. Hier wipt ie
wat rond. Snatert wat. Gluurt wat. Dan met 'n afzetje en met
korte vleugelrukjes vertrekt ie weer. Het wit waait wijd uit in
de zon. Hij heeft geen tijd meer. D'r is nog zooveel te doen.
Hij moet toezien dat de meid aan den overkant de bussen goed
schuurt, en dan even naar den bouw, en gisteravond was daar
'n bunsing op weg naar 't kippenhok van Meerzicht ..... En
immers alles is in orde.
Kró ! Kro I De eerste gast. Daar boven heen en weer zwaaiend
in den popel. Zwart vest. Donker pensée-kleurig jasje. Corvus
niger. De zwarte kraai. Voorzichtig en gewikst. Eerst naar alle
kanten om zich spiedend. Kro ! Kró ! Geen onraad. De vingervlerken worden uitgeslagen en hij strijkt in de feestzaal neer.
Kró ! Kro ! Weer in dezelfde populier, maar nu met buigingen
vergezeld en met grijs tusschen 't zwart. Een neef. De bonte.
De eike-toppen buigen door als ie er op neerstrijkt.
Kró ! Ver gaat de roep over de Breiden, en lokt al meer van
de familie, die niet weet welk 'n mooi gezicht ze oplevert, daar
met hun tien of twaalven verspreid over den boomkruin, wiege130

lend in de volle zon met diepe glanzing van purper-zwart en
ruig-licht-grijs tusschen 't groen.
Hoor ! daar is de klepperman ook. Fijn dat geluid in den vroegmorgen van die klappende duiven-wieken. Fluitend suizen de
rappe vlerken door de lucht. Twee zijn 't er. Ze gaan in den
boom. 't Papaver-blauw van de ruggen en de witte nekringen
schemeren tusschen de takken. Leuk schuiven ze zoo'n tak af,
en rekken ze 't lijfje om bij 'n eikel te komen. Mis ! hij glipt
uit den snavel weg en valt in de dorre bladeren. Hou ! Haast
't evenwicht verloren. De breede staart moet er bij te pas komen
om 't te herstellen.
Daar is een heele tak vol. Zouden ze 't niet zien ? Ja, wat zijn
ze mooi, die beide forsche blauwige vogels vlak bij elkaar aan
den buitenkant van den boom. k' Zie hun purperen borsten
glinsteren.
Onder den boom wordt 't nu ook levendig. Een troepje eenden
komt 't tuinpad af, de woerd kwiekend voorop, de lepelbekken
wroeten onder de bladeren, met hals- en kop-schokrukjes wor
den de eikels verzwolgen, waarna 'n tevreden schudden van
de staartjes volgt.
Maar de feestzaal is nog niet vol. De kleurigste gasten moeten
nog komen. De echte feestgangers vol in den pronk en even vol
van lawaai en drukte. De Vlaamsche gaaien. Dat zijn de vogels
van m'n eikeboom in 't najaar. Als daar uit 't Oosten zoo'n vlucht
van 'n twintig aan komt zetten, de eene achter de andere, en neerstrijkt op en in den boom, wipt tusschen de takken, hangt aan de
twijgen, kijvend, scheldend, krijschend : „schrek", „schraak"
„schriek", dan is dat 'n prachtig stukje najaar. Dan blinkt 't daar
in de schemering van den kruin van wit en wijn-rood, dan schittert 't aan de buitenzijde in 't volle zonlicht van blauw op de
vleugels, zwarte staarten, grijze huiven, een heerlijke wuiving
van kleuren, felle koppen, elegance, brutaliteit, rooflust .....
En even luid rumoerend als ze gekomen is trekt de bende weer
af in lange linie.
Corvus niger is 'n slaapje gaan doen. Z'n bonte neef moest nog
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toilet maken. De hout-duiven zijn wat gaan zwaaien door de zon.
De houteksters moesten half Friesland nog afstroopen, de eenden dompelen weer in 't water.
den
M'n boom heeft allen goed gedaan en krijgt nu een paar uur rust
tot dat .....
Luid rumoert de bel door den gang. 'k Weet al hoe laat 't is.
„Meneer mei we wol efke's under de iekebeam sjen !"
De dorpsjeugd. Nazaten van hen die eens onder dien boom aan
Wodan hebben geofferd. Nazaten met kruiwagentjes, zakjes,
knuppels ..... die op 'n drafje den tuin intrekken om te vergaderen wat de eenden overlieten. Peuters van vier, vijf jaar zijn
er bij met eeuwig natte neuzen.
Grabbelend, grissend, vechtend, vloekend wordt de oogst gezameld. Hier en daar meldt 'n juichkreet de vondst van 'n „pypke"
'n eikel nog in 't napje met 't steeltje er aan.
Maar voldaan zijn ze nog niet. Daarvoor moet ik 'n knuppel in
de takken slingeren om onder luid gejubel 'n regen van vruchten
neer te doen dalen, en nog meer teekent zich 'n trek van tevredenheid op al die gezichten af wanneer ik zeg : „En nou jongens,
elk nog 'n paar appels ?"
Zoo bereidt m'n boom dagen lang een feest aan vogels, kinderen
en aan een die niets liever wil dan altijd iets van die beide in zijn
leven te bewaren .....
Als de schemering over de velden daalt en de hemel in 't Westen
blauw en licht groen wordt boven den rooden horizont, komt m'n
vriend de „ober" gewoonlijk nog es kijken. Soms vindt hij er dan
de beide houtduiven dicht tegen elkaar, als logeergasten, een
enkele maal 'n uiltje wachtend op den nacht. Als hij weer weg
is, dan trilt 't opnieuw even in de takken. Klein volk dat z'n
slaapplaats opzoekt. Fijne hooge geluidjes piepen nog 'n oogenblik op. De te ruste gaande Oostewind wuivert nog 'n paar maal
door de bladeren. Tiktik vallen de eikels. Dan komen de nevels
weer en in 't wondere licht van maan en mist staat m'n hooge
forsche boom ..... om morgen weer 'n feestgetij in te luiden.
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wat net klaar met 't rood in goud om te zetten, was er
'n ratelend en kletterend lawaai achter in den tuin. Het
pad loopt daar omhoog naar 'n heuveltje op den wal, dicht
begroeid met lage esschen, tamme kastanjes, vlier, meidoorn,
eikjes en sneeuwbes. Een dikke hooge popel en 'n paar eiken
hangen er de takken overheen. Daaruit kwam 't grootste lawaai.
In de eiken zaten 'n paar zwarte kraaien hun tenorstemmen
tot de uiterste hoogte op te werken, in den top van den populier
was 'n bonte bezig zijn basgeluid uit 't allerdiepst van z'n wijd
keelgat te halen onder allerlei benauwde kop- en halsbewegingen, terwijl 'n ekster als dol door de lagere takken omsprong
met hevig stemmisbaar als schudde hij voortdurend een zak met
noten door elkaar. Nog lager in de struiken rinkelden de merels,
tetterden de meezen en musschen, terwijl 'n winterkoning tus
schen 't allerdichtste zenuwachtig heen en weer sprong met 'n
rusteloos „geterrr". Uit de verte zag ik nog meer kraaien en
eksters komen.
Vast wat bijzonders aan 't handje. Een uil? Een valkje? 'k Zocht
de boomen af. Nee, 't was bepaald op den grond. Een oppervlakkige inspectie tusschen de heesters bracht geen oplossing.
Dan maar stukje voor stukje afgezocht. En, ja, al heel gauw
vond ik de oorzaak van die roerige doening der vliegers. Achter
'n vlierstruik lag 'n groote cypersche kat te zieltogen. Aan 't

133
IX.

ontbrekende staartpuntje herkende ik 'm dadelijk als een van
die zwervelingen, die half verwilderd omstroopen. Meermalen
had 'k zijn streep-huid in den onderwal zien wegschieten, hij
had me al 'n paar kuikens gekost en zonder twijfel menig vogelbroedsel, en 'k was ook al een keer of wat van plan geweest
om hem 'n bukskogel toe te zenden, maar in de hoop dat ik
een of anderen dag nog es iets aan 'm beleven zou, spaarde
ik 'm. Te meer daar ik toch ook wel m'n vreugde aan 'm had,
aan dien krachtigen, slimmen, slanken, wilden roover.
En nou lag ie daar zoo goed als dood, luidden de kraaien
'm uit. Lang uit lag ie op zijde. Nu en dan gingen kramptrekkingen door zijn fluweelen pels en sloeg de staart met zacht
geritsel tusschen de dorre bladeren. De bovenlip was even opgetrokken en liet de sterke slagtanden zien. Het oog was al
ver weg. Precies 'n kleine tijger. Om 'm heen loopend zag ik
hoe z'n nek vol bloed zat en de huid er bij stukken afhing.
Vlak achter den kop had ie den doodelijken knauw gekregen.
Maar van wie ? 't Moest in den nacht gebeurd zijn. Wie kon
'm aan ? Geen van zijn soortgenooten, geen enkele dorpshond
ook die in staat was om met 'n kans op succes den strijd met
Borre aan te binden. Wie had 'm overmocht in een nachtelijk
duel ?
Van alle stroopers der duisternis kwamen er maar drie in aanmerking : de bunzing, de wezel en de hermelijn. Wie van de
drie mocht zich de eer toeëigenen den wilden pezigen Borre
te hebben overwonnen ? En wie 't ook zijn mocht, zonder kleerscheuren was ie er zeker niet afgekomen, daarvoor waren Borre's
machtige klauwen borg. Misschien .....
Nog maar es zoeken. Daar ! onder in dat holle stuk boom, rest
van 'n doodgeganen iep, daar ligt wat, bruin en gelig wit. Een
hermelijn ! Morsdood. Het ééne oog uitgekrabd, de keel rood
van bloed, de strot doorgebeten, de felle oogjes verglaasd. Het
mooie pelsje zoo stil en in zijn stilheid met de korte pootjes,
't stompe snoetje, de breede ronde ooren, 't zwart gepunte
staartje nog 'n impressie van rankheid en slankheid gevend.
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„Je meester gevonden, bloedgierig kereltje? Je te veel laten jagen
door je temperament, ridder zonder vrees, maar niet zonder
blaam? En Borre de wilde heiden leeft nog. Hij zal zijn triomf
aanschouwen".
Bij zijn donzig nekvelletje heb ik 'm naar den stervenden kater
gedragen en naast 'm neergelegd. Maar Borre zag niets meer.
In doodsstrijd verlegde hij telkens z'n kop en trok met z'n
pooten. Overwinnaar en toch overwonnen. Lang zou 't niet
meer duren. Dan zou 'k ze zij aan zij in één graf ter ruste leggen
en ondertusschen trachten het nachtelijk tafereel voor den geest
te roepen ..... Hier is 't.
Over de greiden daalt de nacht. De maan staat groot en vol
aan den hemel en schijnt wondermooi over de nevelige velden.
Een waterrat zit voor z'n holletje in een slootwal z'n snorren
te poetsen. Waarom weet ie zelf niet. Misschien dat de maan
't weet. Maar opeens vallen de pootjes neer, blijven halverwege
opgeheven, de kop gaat op zijde, de oorschelpen staan zoo
recht op mogelijk, even heeft er iets geritseld aan den overkant
van de sloot in 't gras. Een lang slank lijfje sluipt voorbij. Na
een minuut of vijf zwemt arvicola amphibius naar den anderen
kant om 's poolshoogte te nemen. De lucht hing nog sterk
tusschen de natte grashalmen. Hals over kop maakt ie weer
rechtsomkeert : prrr ! een hermelijn, geen familie waar ie meer
de pest aan had. Half in zijn hol bleef ie zitten, als de moordenaar soms es ... Maar 't bleef stil, behalve wat kievit-geluidjes,
zoo nu en dan de huppelende jaagkreet van 'n uil: hoe, oe, hoe,
oe, en 't gesnuif van 'n kalverstier die kwam drinken.
De hermelijn was al 'n heel eind verder. Hij had andere plannen
voor dien nacht. De pastorietuin, waar geregeld 'n koppel eenden in den riet-wal dutte en wel es 'n jonge haan 'n heester
boven 't nachthok verkoos. Stil sluipt ie voort op z'n zachte
zoolen, 't snuitje in den wind, 't hek door, onder de schutting
heen, even stil bij den voerbak der kippen, even snuiven op
de achterpootjes zittend. ja, de kippen-geur was er nog, heel
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zwak ; liep naar 't nachthok toe .... „Mis, alles wel verzekerd."
Dan den tuin maar in. Tusschen de rozen, de varens, de dahlia's
door.
„Daar onder den buxus-palm !"
„Nee, niks as 'n koud spoor: Wat ruiveeren".
„Waar nou heen ?" Weer op de achterpooten. Vooruit naar
den wal en als daar soms 'n eend zit met den kop in de veeren
dan ....." De scherpe tandjes gaan vaster opeen en de nagelklauwen krassen in de sintels. Naar den wal over de hoogte.
Even de nagels gewet aan 'n pereboom .....
De maan strooit lichtplekjes tusschen de heesters op 't heuveltje.
Af en toe valt er 'n blad met flauw geritsel, ploft een goudreinette in 't gras. Een eend kwekt in de sloot. Recht vooruit.
Nou opgepast. Absoluut geruchte-loos sluipen de vilt-pootjes
. opeens, halt, roerloos, stokstijf, geen
de hoogte op
haartje beweegt, alleen de felle oogjes gloeien, daar, een pas
of wat weg, die twee fosforiseerende stippen, die vuurballen,
daar onder die sneeuwbes.
Het was Borre, de ongetemde, tot nog toe meester van het
jachtgebied, Borre neergedoken, de achterpooten onder 't lijf
voor den sprong 't staartpuntje in zenuwachtige trilling. „Een
vijand ? Een mededinger ?"
„Hoe, oe, hoe" danst 't vlak over hen heen. Maar ze slaan er
niet de minste acht op. Stijf en strak staan ze tegenover elkaar
minuten lang. In beide hersenen bliksemen de kansen en mogelijkheden voorbij.
„Wat doen ? Retireeren ?" Een woord dat geen van beide kende.
„Wagen ? Wie eerst?"
„Wien hoorde de tuin toe ? Wie was daar de heer des nachts ?
Immers hij, Borre".
En dieper nog glommen de oogballen, dik werd de staart, de
haren stonden als geëlectriseerd op den rug, een schor gebrom
steeg op uit den strot en met 'n woesten schreeuw vloog Borre
door de lucht om precies neer te komen waar de hermelijn
geweest was, die 'n eindje op zij al weer front gemaakt had met
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de felle steek-vuur-oogen. Weer drukt Borre de achterpooten
stijf tegen den bodem, hij is nu niet meer te houden, de wildheid
van zijn voorvaderen is in hem gevaren, plat liggen de ooren in
den nek, de snorren staan rechter dan recht in de opgetrokken
lip, zijn keel is vol gebrom, en ook den hermelijn begint 't toch
al heete bloed nu te koken. Alle staartharen rijzen omhoog.
Hij sist als 'n slang, tsjakkert als 'n ekster, stikt schier in z'n
eigen woede. Omhoog veert 't streeplijf van den kater, de
klauwen voor 'n slag gereed, de lucht in wipt ook 't slanke
bruin-witte hermelijn-lichaampje. Halverwege ontmoeten ze
elkaar.
„Rits", gaat Borre's klauw door 't zwarte hermelijne-oog.
„Klap", sluiten de naald-tanden van mustela om Borre's neus.
„Hoe I oe ! oe !" komt 't weer over den popel van 'n terugkeerenden uil. „Hoe ! oe ! hoe ! hoe !"
Om en om rollen de kampioenen. Weer los. Vooruit. Achteruit.
Om elkaar heen. Grommend, sissend, blazend, bijtend, klauwend.
„Ranggg !" Hoog door de lucht komt de hermelijn ditmaal.
Borre is even te laat, boven op z'n nek klampt mustela zich
vast, en zoeken de tanden naar de plek voor den genadebeet,
dieper en dieper dringen ze in het vleesch, daar, 'n felle druk .. .
Bliksemsnel heeft de kater zich in fel pijngevoel omgeworpen,
één seconde laat de hermelijn los, en dat is zijn ondergang, dol
van pijn en woede gaan Borre's tanden in éénen door den strot
van z'n vijand.
Het pleit was beslist. Doodelijk gewond laten ze elkaar los en
zoeken 'n plekje om te sterven. Het bloed kleurt de bladeren.
Hijgend gaat de adem. Snel gaan de flanken op en neer, en even
snel ontwijkt 't leven.
In de verte roepen nog de kieviten. De waterrat droomt in
zijn holletje van al de gele eendekuikens, door hem verslonden.
In den hollen iep ligt de hermelijn, 't strakke lijfje verstrakt in
den dood.
Borre is taaier. Hij zal de zon nog éénmaal in zijn brekende
oogen zien schijnen .....
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Stil lagen ze naast elkaar, toen ik weer kwam.
Op de gevechtsplaats heb ik ze begraven.
Borre de onoverwinnelijke en mustela de hermelijn de koene.
„Ter", zei de winterkoning en vloog heen om 't heel den tuin
door te vertellen dat ginds onder denzelfden vlierstruik in één
kuil rustten Borre en mustela, de onverzoen'lijken, gevallen in
den strijd voor hun beginsel : liever dood dan laf.
Of de waterrat ten avond z'n snorren ook opgedraaid heeft ?
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WANNEER 'T EEN LUST IS
OM TE LEVEN?
LS IN DEN HERFST DE WARME ZUID-OOSTER
goed is door gekomen en den heelen dag de zonne-baan blauw
houdt, dan gooi ik alle zorgen, maatschappelijke en ambtelijke plichten van me af, heb maling aan alle imperatieven van :
gij zult, en hoor niets anders dan de roepstemmen van zon, veld
en water.
„Morgen met den dag er uit", zeg ik dan tegen m'n vrouw, en 'k
heb geen wekker noodig.
Als de dag zijn oogen open doet, ben ik er ook om voor de zooveelste maal het heerlijk schouwspel te beleven van het opgaan
van 'n stralenden herfst-morgen over den tuin, de weiden, de
wegen. Het is 'n openbaring van pure schoonheid, in de stilte,
wanneer de wind nog slaapt, alles blinkend uit de nacht-nevels
te voorschijn te zien komen, en te fonkelen, te glanzen, te schitteren, met getwinkel en gespat in de rijzende zonnestraling. Het
gras is lijk 'n kleed met vochtige pareltjes bestrooid, de bloemen
en boomen duiken op als uit 'n regen van vloeiend zilver.
Maar 't mooiste nu uit m'n heelen tuin is 'n lange breede streep
van paarse herfstasters en er achter, even hooger, de zonnebloemen. Daar kunt ge de volle schoonheid van den herfst bij
beleven, en ingaan in een ongebroken stukje natuurharmonie.
Wel eerst door die heerlijke combinatie van kleuren, dat donkerpaars en dat helle geel, elkaar contrasteerend en ook weer zoo
innig mooi, aanvullend; alle bloemen wijd-uit, de drie dubbele
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geplooide kraagjes stilaan openvouwend als de zot er over komt.
Zie daar es, midden in een zonnebloem, dien dikken hommel.
Zonder twijfel is hij den vorigen avond laat nog hongerig binnengevallen, heeft zich 'n roes gedronken aan den honing, en zit
daar nog zoo, doezelig van den drank. Raakt g'm aan, dan zal-ie
nauwelijks z'n vleugels bewegen, misschien even de achterste
pootjes oplichten en weer verder soezen. En daar nog een, en
hier 'n zweefvlieg, en daar 'n wesp, allemaal logeergasten van
den Zoeten Inval. Heerlijk zijn die hommels in hun dauwbestipte
fluweelen pelsjes, die wespen met de ingesnoerde geel en zwarte
tailles, die gouden zweefvliegen.
Maar ge moet nog even wachten. 't Mooiste komt nog. Zie intusschen maar es naar dat prachtig stuk hemel in 't Noorden.
Het is net alsof de hemel belegd is met reuze-groote witte vogelwieken. Daar komt de eerste. Nog een. Wel 'n stuk of tien zijn
er nu. Zonder geruchte komen ze aanzweven en gaan wijd uit
zitten op de open bloemen. Ja, dat is prachtig. Dat is 'n wonder
zoo'n troepje Atalanta's over die kleurige streep te zien rijzen en
dalen in de zon, er op neerstrijken en de lange dunne tong te zien
steken in de buisjes der bloem-hoofdjes.
Wat is zoo'n vlinder 'n in-mooi diertje. De vleugels van binnen
met dat groote stuk zwart fluweel, gevat in een band van rood.
De toppen wit gevlekt. Langs den omtrek fijn gekarteld met 'n
smal wit bandje en daar achter weer 'n breede zoom van rood.
En van buiten grijs met paarlmoeren glanzing, blauwe stippen,
purperen oogen, en dan die sprieten als uit witte stipjes gemaakt
aan 't uiteinde met zwart satijn omwonden.
Het theewater zal wel koken. Mee om 'n bakje ?
Hebt ge ooit de witte ballonnetjes van 'n sneeuw-bes zoo zien
lichten als die daar bij de stoep ? Ge zoudt u in 't minst niet verbazen als ze aanstonds zoo de lucht in stegen naar de zon.
„Een stuk roggebrood met schapekaas ?"
Nu nog m'n kijker, de knip-schaar, 'n blocnote en vooruit de
zon in, het Oosten tegen. Carpe diem, carpe solem.
De hemel is zoo klaar als in midzomer. Nergens een wolkje te
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zien. In 't midden helblauw, verwazend naar den horizont, die
in zonne-wazing schuil gaat.
Leeuweriken loopen op de wegen. De lucht is vol van dansende
spreeuwen, in cirkels en booglijnen ; tien, twintig, honderd, achter de libellen aan. Heerlijk zit er een te jodelen op 'n ouden,
grijzen, verweerden hek-paal. Wat glanst-ie !
Een dikke geel met zwart bestippelde kikker zit aan den rand
van den weg eigenwijs de lucht in te staren. Het is voor 't eerst
dat-ie de wonderen van den herfst mee beleeft. In April was-ie
nog 'n zwarte stip in 'n klompje gelei. Met 'n hooge sprong
plompt-ie onder 't kroos.
Eenden drijven in de slooten om de boerderijen. De woerden alweer in 't pronkkleed.
Een bruin veulen met 'n witten staart jacht achter de kalveren.
Twee rammen voeren 'n liefdes-duel.
Koppels vee grazen op de weiden, dicht bij in de helheid van
bonte lijven, verder op al meer en meer verschimmend in de
nevels.
Heerlijk staat 'n groote donkerbruin gevlekte koe boven op 'n
dijk te herkauwen.
Op de buitenlanden hier en daar nog de witte tentjes van maaiers.
Het blauw van de pimpels blinkt onafgebroken in de elzen en
wilgen en nu en dan is er even voorbijschieten van 't wit van
staart-pennen van ander klein goed.
Wind is er bijna niet. Een heel zacht zuchtje trilt door de berken
en popels, heel zacht, maar vol gezoemd door de fijne gonzing
der insecten.
Heele kleine sterretjes-bloempjes teekenen stukken wit in de walkanten tusschen nog bloeiende bramen.
M'n fiets knistert zacht over de dorre bladers.
Wat is 't mooi ! Wat is 't prachtig ! 'k Hoor geen mensch.
'k Zie geen mensch. 'k Rij maar stil door, tusschen al die kleuren,
groen en geel en bruin en rood, in die volle warme zonneweelde,
die fijne piepgeluidjes der vogels, diehoogezoemingdermuggen.
Voor 'n brug moet ik afstappen. Langzaam komt 'n Groninger
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tjalk voor vol zeil aandrijven. Glanzend donker ligt 't water, 'k
Zie de zon er in schijnen als 'n vlak van trillend goud. „Concordia" staat er op den achtersteven van 't schip.
„Schipper i"
De beide bruine geiten van den brugwachter staan te turen op 't
bruggehoofd.
„Morgen, B. W. Silver Simmer".
'k Rijd maar stil door, laat al de pracht van den stillen warmen
zon-door-weefden droomdag over me komen, ga door de ritseling in de struiken, zie de bladeren vallen, alles staat vol vrucht,
peins over 't wonder van 't ééne groote leven in z'n eindelooze
verscheidenheid, en ga in tot ' n levens-visie veel verder dan m'n
oog reikt, en hoor klanken van 'n harmonie der dingen veel welluidender dan m'n oor op kan vangen. Het is me alsof ik ver 'n
klok hoor kleppen met zacht zilveren geluid.
Half weg Eernewoude houd ik halt. Achter me liggen de plassen
te schitteren in de stijgende zon. Voor me de wijde velden. Met
m'n kijker haal ik eerst Eernewoude's toren met de boomen er om
dichter bij, dan Wartena hel van zonlicht.
Een kraai komt aanwieken.
Door 't riet gaan korte bevingen en zachte wuivingen.
Uit de verte klinken, gedempt, stemmen en flauw gerucht van
riet dat gesneden wordt.
Midden in een plas staat 'n veel vertakte schermbloem te pralen...
Alom is nog bloei van spiraea's, vaagroom-kleurig.....
'k Laad m'n zakken vol zaden van kattestaart, wederik, convolvulus, waterzuring, schermbloem, om ze straks thuis uit te strooien. 'k Vergader pluisjes van den distel, knikkertjes van egelskop,
groene fleschjes zaden van de waterlelie. Maar 't mooiste waar
'k mee thuis kwam was een doos vol libellen, groene, groen met
gele, bruine. En die doos heb ik open gezet midden in de zonneklaarte van m'n tuin en herfstvreugde gevierd toen met zachte
knistering als kleine vliegtuigen ze alle naar den puren hoogen
hemel opstegen, waarheen m'n gedachten ze volgden.
De atalanta's zaten nog op de asters.
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De hommel had z'n roes uit, was z'n geelzijden praal-bed ontstegen.
Waar zou-ie zwerven ?
Over de witte pluimen van de polygonum en zich bedwelmen
aan den amandel-olie-reuk ?
En zou d'ie vanavond weerkomen ?
Als 't mystieke licht van de schemering daalt over de velden ?
Als de uil roept ?
Hij en de anderen in 't huis der zonnebloemen en der asters,
rustend op 't honingkussen, onder de toegevouwen geel- en
paars-satijnen-dekentjes ?
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HOE-OEM! HOE-OEM!
In 't scheem'rig gebied,
Waar 't wuivende riet
Zingt met geruisch .....
De waat'ren schuimen,
Om bruine pluimen,
Bouwt hij zijn kluis,
Waar niemand 'm stoort.
En enkel ge hoort,
't Muggen gezoem,
Doet hij weergalmen,
Ver door de halmen :
Hoe-oem, Hoe-oe-oem I

Waar 't Schrijverke kringt,
Vlug wriem'lend zich dringt,
Tot glanzenden drom .. , . .
Uit zinkende sompen,
Vol blinkende plompen,
Komt zijn gebrom.

Geruischloos de tred
Door 't bloeiende bed
Van bies en bloem,
Dreunt als de morgen,
Schemert verborgen
Hoe-oem ! Hoe-oe-oem

I

'T 00GENBLIK HOORT GE HEM NIET MEER,
dien roep van den bruinen heremiet der rietbosschen :
de roerdomp. Alleen in 't voorjaar, wanneer de algemeene drift ook hem te pakken krijgt en 't al rondom hem in
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het wijde watergebied plast en stoeit, spat en jaagt, mint en
roept.
Als het riet met den dag opschiet, de wilgen stuiven, de gagel
bengelt, de meerkoelen dag.' en nacht roepen, dan kunt ge ten
allen tijde zijn dreunenden kilometers ver hoorbaren paringsroep vernemen. Somber en dof als 't geluid van een misthoorn
deint 't zwaar over de plassen : Hoe-oem I Hoe-oem ! Als ge zoo
lekker lang-uit op uw rug ligt te kijken naar 't wondere drijven
van de wolken langs den voorjaarshemel of op uw ellebogen
geleund over de blinkende vennen tuurt naar de spelende koeten,
de duikende Futen, de stoeiende eenden, komt 't opeens tot je,
eerst als oem, oem, en dan als ie onzichtbaar en onhoorbaar
dichterbij is gekomen, dan hoort ge dien zuchtend opgehaalden
voorslag „hoe" met een hevig kort uitgestooten „oem" er achteraan. Tallooze malen heb ik hem zoo gehoord en maar een paar
maal is 't me gelukt hem te zien te krijgen. Absoluut geruchteloos
verplaatst ie zich. Ge hoort geen geplas, geen geruisch van
vleugels, geen geknap van riet, ge ziet geen beweging, geen
trilling, niets anders dan 't zich verwijderende, dichterbijkomende diepe geloei hoe-oem ! hoe-oem ! Vooral 's nachts klinkt
het hoogst luguber door de nevels. Geheel onbegrijpelijk is 't
dan ook niet, dat Frits Reuters doorluchtigheidje meende, dat
het spookte om 't slot van Nieuw-Strelitz wanneer daar de
nevels wuifden als vrouwen-gewaden en er doorheen bromde
dat sombere geluid, onheilspellend en waarschuwend. 'k Wed
dat nog menigeen als ie in de mistige stilte over de plassen achter
Maaikes huiske voer, zoo tegen middernacht en plots dien als
uit den grond komenden dreu n- roep hoorde, hevig zou schrikken.

En toch is er niets schrikwekkends in zijn voorkomen. Integendeel, met zijn langen dikken hals, zijn zwarten bovenkop, zijn
zwart bruin bestreept en bestipt geelachtig lijf met roest-kleurige
banden op de slagpennen, z'n bruin-bespatten staart, groenen
snavel en pooten is ie wel een deftige verschijning, heeft ie iets
exotisch met de lange halsveeren. 'k Weet nog best, dat ik den
eersten keer, toen ik 'm zag, dacht: oorspronkelijk ben je bruinig145

geel geweest, maar toen is er iemand gekomen die nog een
restje bruine verf over had en die heeft met een spons of zoo
in 't wilde weg gespat en gestipt op jouw kleedje en 't allerlaatste overschot met een penseel over je vleugels getrokken
in evenwijdige banden. Het is echter een prachtig schutkleed
met al die spikkels en strepen. Als ge 't geluk hebt hem eens te
overvallen, dan kan 't gebeuren dat ie snavel, kop en hals in
elkaars verlengde steekt en dan volkomen gelijkt op een verweerd paaltje of een bundeltje oud riet met roestvlekken, dan
smelt ie schier ineen met zijn omgeving en ge hebt moeite om
'm, te vinden. Maar vaak ziet ge hem niet. 't Is een schuwe
eenzelvige klant, dien ge wel nimmer op open terrein aantreft.
Diep in 't riet verscholen, jaagt ie 's nachts over de lillende
sompen, op alles wat zwemt en kruipt, loeit hij over de dommelende koeten en eenden van plas tot plas, van zonsondergang
tot opgang : Hoe-oem ! Hoe-oem !
Hertog Adolf Frederik van Mecklenburg-Strelitz noch zijne
zuster Christien wisten wat dat spook beteekende. Maar Rand
de kamerdienaar en vooral jonker van Knuppelsdorp wisten
er alles van. „Het was een vogel, die zoo nu en dan zijn snavel
in 't moeras stak om er op los te brullen". En hij kon 't weten
zegt Frits Reuter, want hij was jacht-jonker. Of hij 't wist is
een andere vraag, en of men hier nog niet volkomen in 't duister
tast met de verklaring van dat wonderlijke geluid. Ik voor mij
zeg, als ik hem na zonsondergang hoor in de verte naar Eernewoude toe : de bruine jager blaast op z'n hoorn, de dolk is
gewet, hij gaat zijn gebied weer door. Hoe-oem ! Hoe-oem. Pas
op goud-gele zeeltjes, glanzige karpertjes, rat en muis, kikker
en padde. Fel is zijn stoot, scherp is z'n greep. Hoe-oem ! Hoer
oem ! Stil komt ie aan door de riet-paadjes, onhoorbaar zweeft
ie over de mossen en wieren, rechtuit gestrekt de groene lans...
tot het Oosten zich weer kleurt en goudglans legt op 't ruitje
van Sytze's geitenstal. Dan keert ie terug in 't ontoegankelijk
oord waar ie woont op een zegge-polle.
'k Heb wat een keeren de waterlaarzen aangetrokken om naar
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z'n nest te zoeken. Tot nog toe tevergeefs. Het vinden er van
behoort, zooals Wigman terecht opmerkt, tot de capaciteiten
van hooger ornithologische orde. Het ligt meestal op absoluut
onbereikbare plaatsen, in het midden van bodemlooze moerassen, die golven en trillen onder de voeten, van een wirwar
van riet, lischdodden, biezen met verraderlijke plekken zonnedauw en mossen, waar ge elk oogenblik kans hebt tot aan den
hals toe door te schieten. Maar dat zou ik er voor over hebben
als ik vrouw roerdomp eens mocht zien zitten op haar biezennest of voedsel brengen aan haar aapjes-achtige donsjongen.
„Over het Zierkermeer kwam een geluid, een gruw'lijk geluid.
Lang en dof over geheel Nieuw-Strelitz, en de beide hoogheden
wisten niet of 't uit de lucht of uit de aarde kwam" .....
„Alle goede geesten", zei Zijne Doorluchtigheid Adolf Frederik
IV, „loven den Heer". Hoe-oem ! Hoe-oem ! En morgen rijden
wij door onze staten en zoeken een plek voor een nieuw paleis.
'k Hoop dat hij op z'n tocht het nest van mijn bruinen kluizenaar vindt, er mij bericht van zendt, dan leen ik ook de bruine
van Sachtleben en rijd er heen.
Hoe-oem ! Hoe-oem.
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SNEL EN FEL
A ! RRRRT ! ... WEG. ONDERGEDOKEN IN DEN
grond. Daar ! Weer ! Een klein bruin kopje met breede
ronde oortjes, 'n stomp snuitje, wat snorharen en een wit
befje. Rrrrt. In een halve seconde weer verdwenen. 'k
Krijg er schik in. Ben met 'n lachend gezicht één en al
aandacht. „Zou'ie nog es ?" Ja, en uit 'n ander gaatje nog een,
en daar nog een, en daar, heelemaal aan 't eind, zoo waar nog
een. De heele familie gezellig thuis en aan 't „zoo zie je me en
zoo zie je me niet" spelen. Een inleuk gezicht. Links, rechts
gaan al die kopjes. Ze rijzen wat hooger, nog wat, d'r komt
meer bruin en wit naar buiten blinken. 't Befje wordt 'n streep.
„De familie thuis?" Als de bliksem is alles weer weg. Er is
niets meer als 'n rond brokje land, 'n uitlooper, 'n kopje van
'n stuk oud-land tegen de Hempenser-meer. Het ligt wat hooger
dan de rest tegen den dijk van de ringvaart. Het is vol muizegaten, hier en daar 'n hoopje opgezochte steenen, in 't voorjaar
wat vogelmuur, kuiskruid en mossig goedje, zomers een handvol krop-aren, trilgras, raai-gras, een toef kamille, in 't najaar
'n weelde van stekels. Nu enkel wat ruigte waar de vorst
's nachts 'n pakje poeier-suiker over strooit en de winterzon laat
op den morgen een juweliers-uitstalling van maakt.
Op zoo'n tijdstip was ik er. De dorre stekels en halmen waren
gelijk pluimen en aigrettes met diamantjes bestrooid. Het glimmerde en wimmerde, 't twinkelde en spetterde daar met myriaden
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lichtuitbarstinkjes, 't golfde er van lichtstipjes, 't deinde er van
glans-flitsjes ..... goudvonkjes in 't ruige wit van sneeuwpoeder. Een ideaal plekje voor de familie wezeling. Hoog en
droog. Volop in de zon, doorgraven van holletjes en gangen.
Het was louter toeval, dat ik me daar vertoonde op dien morgen, juist dat de familie zich gereed maakte voor een frisch
hapje pure winter-lucht. 'k Was uitgegaan om de wilde ganzen
te hooren. Niets wat u zoo in de volle weldadigheid van de
winterstemming brengen kan, dan een tocht over de wit-bedonsde greiden met de zon in den rug, den klaren hemel boven
u, en dan daaronder trekkend, roeiend, koppel na koppel van
die ganzen. Zoo heerlijk rustig wuiven ze voort in hun V-vorm,
Alle wieken regelmatig in op en neer. Eén lange linie klingelend
en klangelend van begin tot eind. Uit 't Noordoosten komen
ze. Steeds maar weer. Hun roepen wuift door de lucht gelijk
hun vleugelbewegen. Zoo'n morgen is er de machtige ontplooiing van die stille majesteit van de schepping in den winter.
Wit de gerijpte velden wijd en zijd, even ver de hooge smettebooze hemel, de zon met haar fonkel-strooiing en die groote
vogels bengelend en waaiend den stillen morgen vol hooge
geluiden en harmonische lijnen.
'k Had koppels geteld van tien, van twintig, van veertig en
doorliep in heel de omvanging van 't mooie winterbeeld den
weg dier breed-voeten uit 't Noorden naar hier, toen opeens
op dat kleine plateau .....
„Nou wil ik ze d'r ook uit zien", zei ik bij me zelf en ben aan
den anderen kant van den dijk neergehurkt, de kijker klaar.
't Duurde nog al even. Maar ten slotte won de nieuwsgierigheid
het toch. Hup ! één kopje weer, flup ! nog een, rup ! nog een,
en pup ! daar ook de vierde. Als duiveltjes uit 'n doosje duiken
ze op. Pittige kopjes met die furieuze snorren. Nou snuiven ze
de lucht in of er ook een spoor is te ruiken van dat tweebeenige dier.
„Nee, jongens, de wind waait verkeerd."
Een voor een komen ze er uit. Typisch slanke diertjes. Haast
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overal even dun. Eén egale bruine streep van boven en witte
van onderen. Een rechte streep op de pootjes. Maar dan buigzaam als rubber, vlug als kwik en rap als water in hun geeselende wentelingen.
Een moeder met volwassen jongen ? Wat zal er gebeuren ?
Een tochtje langs de muize-holletjes, 's even luisteren aan den
ingang van het verblijf van neef bunzing, hoe lekker die gekromd ligt te slapen na den nachtelijken roofgang, 'n visite aan
den anderen kant van het damhek bij nicht hermelijn om te
vragen of ze 't zwarte puntje van d'r staart wel gepoetst heeft?
Nee, 'k zie 't al. 'n Spelletje. Kruip door, sluip door. Een dans,
een ren, een invoegen van rappe lijfbeweginkjes in schietend
vonk-spatten van zon en sneeuw-poeier. Achter elkaar aan.
Rond in een kring. Naar elkaar toe. Hup ! als veertjes zoo licht,
wezeltje over. Marsch ! Een holletje in. De anderen op wacht.
Een eindje verder er weer uit. Nu een ander den grond in. Op
elkaar af. Neer, als klaar voor 'n sprong. Hoog de lucht in.
Op zij uit. En dan weer in dollen kring rond ..... „ Lekker aan
den gang, jongens?"
Omhoog gaan de vier witte buikjes op de achterpootjes. Eén
oogenblik staan ze daar zoo in-komiek en dan rutchie, weg, en
d'r is niets anders dan dat kopje, waar de zon dooiplekken op
afteekent.
Maar niet altijd is de familie zoo vreedzaam gezind. Getuigenis
daarvan leggen de tallooze muizenholletjes af, waarin en waaromheen 't voor de komst der wezelingen een rusteloos gepiep
en gedartel van grijze pelsjes was, een aan- en wegschieten van
rose snuitjes en waar nu geen spits beiteltje meer knaagt, geen
scherp nageltje loopgraven maakt. En verderop het stuk land
in. Was daar niet eens 't kunstig nest van talpa, de mol? Bouwde
die niet schier t heele jaar rond daar eiken dag een koepel ? Nu
zou Hotze, de arbeider van Hemrik-ein, zoo onder 't slechten
van de mesthoopen niet meer kunnen zeggen, dat 't nog geen
winter werd, want de mollen waren nog „sa aan 't wrotten."
En dan langs de slootkanten, waar 't zomers geel was van de
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gierlandes van 't penningkruid en wit van de luchters en bekertjes
van waterkers en kikkerbeet. Vlak boven den waterspiegel
waren daar immers de gaten van de schuin oploopende gangen
naar 't nest van Kort-oor Knabbeltand, den waterrat, en was zij
daar zelf, duikende, plassende, zich zonnende in 't voorportaal
van haar huis, knipoogend tegen 't lachend maangezicht. Nu
waren er enkel nog maar die gaten.
Als snel en fel is het geslacht der wezelingetjes bekend bij alles
wat de greiden bevolkt. Snel en fel 't heele jaar rond. In alle
seizoenen kom ik ze wel tegen. Overal. Zoo stiekem windt ie
zich achter 't neusje aan de wallen langs, de hooilanden door,
en eenig is 't als ie u zoo midden in een weide in de gaten krijgt
en op z 'n achterpootjes gaat staan. Klaar om weg te ritsen, maar
u toch eerst even van dichterbij in de oogen willende zien. Zoo
lekker onbeschaamd kan ie jedanz'nheele driftige parmantigheid
toegooien uit de wilde oogjes.
„Zoo bang als 'n wezel ?" 't Lijkt er niks op. 'k Heb meermalen
tot op enkele meters voor 'm gestaan.
„Zoo baasje, weer op de struun" ? En wat vaak hebben we 'n
wedloop gehouden met als toeschouwers de koeien en schapen.
Wat vaak heb ik ze bruiloft zien vieren, als Mei de poorten
.
van haar paradijs openwierp.
Snel en fel, dat is ie. Daarvan kunnen al de nachten van 't jaar
lange verhalen doen, waarin altijd iets voorkomt van rood,
rood op groen, rood op bruin of wit.
Als 's avonds de donkerte uitgolft over de greiden en Oehoe
wakker wordt, gaapt en de vleugels rekt, wees er dan maar
zeker van dat er een draadloos sein tot pels en pluim gaat van
hekpaal tot hekpaal : Wees op uw hoede ? Fel en snel is in
aantocht. Geruischloos komt ie op de harige vilten voeten.
Kopje langs den grond. Snuitje in de wind. Links! Rechts! Kronkelend achter de lucht van een of ander spoor.
Halt! Hier heeft ze gezeten, breed uit in de avondzon, voor ze
is gaan azen in de ringsloot. Wiegel-waggel de eend.
Zou ze al ..... ? De eendenlucht hangt nog zwaar in de dauw.
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Naar den slootkant. Driftig reppen zich de pootjes. D'r is niets
te hooren, niets te zien. Hier .....
In een kuiltje tusschen twee bultjes had ze in den vroegen
morgen juist 't eerste ei gelegd. En als ze morgenochtend weer
uit de sloot komt voor 't tweede ..... Ha ! Ha ! Ha ! alleen de
dop is er nog. Schoon opgelikt tot den laatsten druppel, en het
tongetje gaat nog es over de snorren.
Het eerste laagje is gelegd. Een eitje voor 't souper. Nou nog
wat vastigheid.
Met ingetrokken hals, kuif in den wind, oogen dicht, oogen
open, staat Vanellus, dekievit,boven op den dijkte soezen.Alvager
dringen de geluiden van den nacht tot hem door, 't ritselen der
muizen, 't piepen, 't blaasgeluid der herkauwende koeien .....
In de verte ratelt de laatste trein.
Dieper zinkt de snavel.....
Pas op ! Snel en fel .....
Tien pas er van af ligt ie neergedoken. Roerloos. Eén, twee,
drie minuten. Dan loopt ie, neen, zwemt ie als 'n slang door
de groening, weer halt, weer wachten .....
Dodderig opent Vanellus de oogen. Dat sein, dat draadlooze
sein soest door 't kuifkopje : Pas op snel en fel.
Te laat .....
Vliegend is d'r wat op 'm neergesuisd, en hangt aan z'n keel.
Wild klapperen de wieken. Een schreeuw smoort in z'n strot.
De wiekbewegingen worden flauwer. Bloed druppelt, loopt over
't zwarte befje, een vurig tongetje gaat er aan te gast. Morgen
ligt er voor de kraaien een doode kievit op den dijk.
Nou nog 'n muize.boutje en dan huiswaarts om te digereeren,
kop tusschen de pooten .....
En morgennacht. Dan heeft wiegel-waggel weer gelegd, cn .. .
Lampe, de haas ..... Verdorie ! In langen tijd proefde ie geen
hazenbloed en nog langer was 't wel sinds ie 'n malsch jong hazen
boutje .....
Morgennacht dan zoud'ie zijn strijdkreet „tsie" es in de lange
lepels van Lampe sissen.
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DE HISTORIE VAN LAMPE
DEN VLUGGE

B

EN DER MOOIE MORGENS IN 'T LAATST VAN

November. Het had wat gevroren, net genoeg om de
eenden te dragen. Het gras zag ruig bepoeierd en aan het
eind van elk takje hing een tot ijs gekristalliseerde druppel mist
van den vorigen avond. Groot en dichtbij was de zon boven 't
dorp opgegaan. Alles zag er zoo frisch, zoo fijn, zoo puur uit.
Recht omhoog ging de rook van de bakkerijen en de smidse naar
den klaren winterhemel. Wonder mooi lagen de weiden nog in
't wit bedonsde kleed en stonden de schapen en hier en daar nog
wat jong vee in de morgen-klaarte te wachten op 't ontdooien
van den ijzel.
'k Stond te praten met 'n jeugdigen boer, die zeis op 't schouder
't land in ging om te maaien. En we hadden 't over 't wondere
jaargetij. Den zeventienden April, zeid'ie, waren ze begonnen met
maaien voor de koeien en nu eind November stond er nog 'n
aardige snee.
„Maar die zal niet veel meer van jullie gras eten", zei ik.
„Hwet bidbelt meneer ?"
„Die daar, waar Klaas mee aankomt."
Klaas is een der jagers van 't dorp en hij kwam dwars 't land
door met 'n haas in de hand.
„Nee die had 't measte háwn.
„Morgen", met 'n straal tabakssap.
„Morgen, Klaas, wèr ien op 'e kop tikt ?"
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zei niets maar had enkel oog voor den haas, want daar was
groote vrees in mij dat 't mijn haas was. En ja, 't was zoo, aan
een ontbrekend stukje van den linkervoorpoot zag ik 't dadelijk.
Vlak achter dien poot was 't bruine haar rood van bloed, daar
waren de doodelijke loopers van 't blad-schot, zooals 't in jagerlatijn heet, binnengedrongen. De eene achterpoot bengelde er
ook bij en 't pelsje was doornat van water, hij was dwars door
de tochtsloot gegaan, zei Klaas, toen 't eerste schot 'm in de
achterpoot raakte .....
Nog eens gingen m'n oogen over 't slappe lange lijfje, den
donkeren rug, 't zwart gestipte bruin van 't vachtje, 't witte
buikje. De groote kijkers waren dof, het fijne dons achter de
lange ooren één groezelige plek.
„Morgen", zei 'k, want ik wou de weiden in langs de plaatsen,
waar ik hem heel den zomer gekend had van af zijn geboorte,
ja al veel eerder. 'k Wou de greppels en de slootwallen mij de
historie laten vertellen nog eens van Lampe den springer, den
renner door de zon, den dartelaar in de maan.
De spreeuwen dansten nog in de lucht. de kieviten speelden
haasje over op de landen, de kramsvogels tsjakten vroolijk van
veld tot veld en dat hij nou .....
ja, daar begint de historie van mijn Lampe, daar bij die strook
van meidoorn-boschjes. Daar heb ik in Mei-maand z'n vader
voor 't eerst gezien, heel vroeg in den morgen.
'k Liep te zoeken naar 't nest van een tureluur, toen-ie uit 'n
greppel oprees, en hup ! hup ! met rensprongen de akkers over
galoppeerde, dwars door 'n koppel schapen, die vol schrik
uiteenstoven ..... Hup ! over de sloot, regelrecht op 'n groepje
kalveren aan, die nieuwsgierig komen aandaveren. Bots! midden
in de wijde tochtsloot en weer aan den overkant met 'n vaartje
over de greppels, nog 'n slootje over en dan in de ruigte onder
de meidoorn-boschjes.
Ik was toen eerst van plan om 'm met de pols er nog uit te
porren, want 't is zoo'n fijn gezicht, Lampe in den vroegen
morgen eenige kilometers te zien afjakkeren, 't is zoo'n bezigik
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heid vol van spanning 'm op te zoeken. Ge weet zoo ongeveer
waar-ie ligt, in den geest hebt g' 'm voor u. .De lange lepels
recht langs den rug. De achterpooten onder 't lijf. De groote
oogen wijd open. Dicht tegen den bodem gedrukt, maar op
zijn qui vive, hij heeft u al lang in de gaten, nog een pas, nog
een en als 'n stuk bruin en wit veert-ie op om weg te rutchen
naar een van z'n vele andere legers, wijd verspreid over de
greide. Maar 'k heb 'm stil z'n pelsje laten drogen in 't overjaarsche gras. 'k Zie jou nog wel 's weer, dacht ik en dan ben
jullie met je tweeën, om, zoo de Voorzienigheid wil, het spreekwoord over de hazen-vruchtbaarheid waar te maken :
In 't voorjaar onder vier oogen naar 't veld,
In 't najaar met z'n zestienen terug.
En ik had me niet bedrogen. Het mag een week later zijn
geweest, dat ik ze getweeën aantrof. De zon was nauw'lijks op.
Alles twinkelde en fonkelde. De vogels joelden over de zeven
pondemaat van Johannes Pieters', de leeuwrik hing er boven.
Vlak bij 't damhek zag ik ze. Ze liepen in een wijden kring te
springen en te dartelen achter elkaar aan, haasje over elkander,
op zij uit alle vier pooten in de lucht, dan de ééne 't land op in
wilden ren ... , , weg in een greppel. De andere er achter aan,
en dichtbij ..... rrt, uit den greppelkant ..... weer van voren
af aan, recht op 't damhek af, waar ik achter zat. Even floot ik
en midden in den ren ..... als uit steen gehouwen ..... en
hoog op de achterste loopers ..... Toen rees ik boven 't hek
en daar gingen ze. 'k Wist evenwel genoeg, na een goede
maand zou moeder Lampe daar in 't hooiland een kleine uitholling maken, zou ze er wat droge stengels heen sleepen en
op een avond, als mogelijk de laatste kieviten uit 't ei rolden,
zou daar gewriemel zijn van vier, vijf, zes jonge Lampjes, nog
nat en met hangende ooren, maar de groote donkere oogen al
wijd open voor de mysteriën van den nacht. En vijf, zes dagen
later zouden ze her en der wippen en hippen door de boter155

en pinksterbloemen, knabbelen aan de zuring-stelen, zou moeder
hen al weer in den steek hebben gelaten voor vagebondeeren
in 't maanlicht op de paden der vrijage. Dan hielden de rammelaars van de vlakte allicht om haar een nieuw gevecht vol stuivende wol en klinkende klappen om de koppen en nijdige slagen
van de achterpooten op den grond. Misschien dat moeder nog
'n enkele maal, als de volle tepels haar plaagden, haar kroost
bijeen zou roepen met oorgeklapper, maar meer kans dat 't nest
vol watervlugge dotten zelfstandig de gevaarlijke hazepaden
zal moeten bewandelen. Immers waar Lampe woont, waar hij
z'n hazeslaapjes houdt, z'n wissels heeft, uitgaat om te laveien
in klaver- en koolveld, overal zingen de winden, klotsen de
golfjes, wuiven de struiken hem toe :
Menschen, honden, wolven, lossen,
Katten, marters, wezels, vossen,
Arend, ooruil, havik, wouwen,
Elke kraai, die wij aanschouwen,
Ekster, raaf, niet te vergeten,
Ieder, ieder wil jou eten.
En op de Zevene van Johannes Pieters', windt zich daar wel
niet de zwarte kater door de roode klaver, is daar niet een deel
van 't jachtgebied van fel-tand den wezel, zweven er niet over
op hun roovers-ommegang bij dag en bij nacht al die houwsnavels, die brandschatters der greiden ? „leder, ieder, wil jou
eten." 0, die kleine haaske's met hun ronde donzige lijfjes, hun
pittige wezenheidjes, met de spaarzame moedermelk drinken
ze die vreeze al overvloedig in en elk geritsel doet ze beenen
maken. Een springende groenrok door 't bloeiende gras, een
azende kievit, een dalende grutter, een ketsende snip.
'k Weet niet hoeveel er van mijn nest gesneuveld zijn, maar
telkens als ik Borre 's avonds de Breide in zag gaan, recht uit
zoo achter 'n vast idee aan, als ik zoo'n zwartrok de hazenkant
zag uitzeilen, in de verte de oehoe-roep hoorde, dacht ik aan
m'n grauw-pelsjes.
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Of ik ze weergezien heb ? Ja. Op 'n Juni-dag. Hoog stond 't
gras op de Zevene. Een grutter ging er wel heel in weg. 'k Was
meegegaan met de maai-machine, 'k Had den boer gevraagd of
'k ook eens op de machine mocht zitten. „Rikketikketik" gingen
de kogels van de assen. „Sssss" sneed 't mes in vlugge ratelschuiving tusschen de metalen vingers, als 'n koning zat ik.
„Toe bruune ! Hallo zwarte !", toen op eens een ijselijk geschreeuw. Ho ! En ik er af. Want 'k begreep al wat het was,
maar niet hoe erg. Tusschen 't mes zat een van mijn haasjes,
geheel verminkt, dood, en voor de paarden uit over de gemaaide
tweeën vluchtte een ander, 't witte staartje recht omhoog, 't
ééne voorpootje leek er bij te hangen.
'k Heb den boer verder laten maaien en ben toen op zoek
gegaan, akker op, akker af, en eindelijk vond 'k m aan 't eind
van 'n greppel. Weer ging-ie er van door, doch 'k kon 'm gemakkelijk inhalen en grijpen toen-ie onder 'n hoopje gras verdween. Weer kwam de schreeuw. Die akelige kreet, als van
'n kind in doodsangst, toen 'k 'm opnam. Wat klopte dat hartje,
't bonsde 't heele lijfje door. Wat was er 'n eindelooze vrees
in die groote oogen ! Wat ging dat fluweelen snuitje razend
vlug en wat krabbelden die pootjes verwoed I Stuk was er niks,
even had één driehoek van 't mes 'm denkelijk geraakt, van den
linkervoorpoot was een stukje af. 't Bloedde niet erg. 'k Streeld'm
zacht over de ooren en den rug. Als al de „paté de lièvre"eters
es zoo'n innig mooi zacht diertje in hun handen kregen .....
„Krekt op 't kantje af, jochie, dit zal je de dood niet aandoen,
mag je altijd zoo goed onder 't mes vandaan komen. Haast je
rep je nou maar weer."
Even zag 'k 't heldere pluimpje van 't staartje en de viefe oortjes
nog tusschen 't gras .... .
Toen 't hooi werd binnengehaald, heb 'k 'm nog es eens of
twee keer aangetroffen. Hij hield zich goed. Dra zond-ie halfwas zijn, en drieling (drie-kwart-volwassen) en zelf uit vrijen
gaan als de maan groot en vol boven de „zevenen" en „achten"
en „tienen" stond.
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„Onder vier oogen in 't voorjaar het veld in, en met z'n zestienen
in 't najaar terug.”
'k Zou 'm tegenkomen als eens z'n vader, 'k zou 'm zien galop
peeren van leger tot leger door verdwaasde schapen en langs
verbaasde kalvers, kilometer na kilometer ... Lampe de vlugge,
de renner der greiden.
Helaas verder dan slachtmaand bracht-ie 't niet.
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SCILLE WY 'N SPULTSJE?

gp

E GROOTE WINTERSCHE ZON IS ACHTER
Hemrik-ein weggedoken.
't Helle purper in 't Westen is verschemerd, verneveld,
verdonkerd.
De Groote Beer twinkelt aan den vries-hemel. De koeie-raam
pjes in de stallen glanzen lijk plekjes goud in de avond-duistering.
Hoog in de lucht trekken onophoudelijk koppels ganzen Westwaarts. Scherp rumoert hun roep door de pure droge lucht. De
Oostenwind belegt de dorpsvaart met spelden en naalden. Het
licht der lantaarn glimmert hier en daar in plasjes op de straten,
schijnt mat uit van achter de kleedjes voor de ramen der ht.izen.
Vrouwen loopen met haastigen stap, doek om, de handen onder
de „skelk". Scherp klinkt de klop van klompen op de bevroren
steenen. Weer om bij den soldaat (lange kolomkachel) te zitten,
't pypke „yn e bran" en 'n spultsje te dammen.
Ting ! Tang ! tikt de bel van 't winkeltje waar pake felle bij
zijn kinderen inwoont. Eerst komt 'n hand met 'n stok er in die
een stevig steunpunt zoekt tusschen de steen-voegen, en dan
laat pake voorzichtig, z'n stramme beenen bij den hoogen drempel neer.
„Det's sa fier."
Pake zit er warm in. De duffelsche klepmuts over de ooren.
dikke das om, en de buffel aan, de handen in ruige vingerlooze
wanten.
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„To divel” als de naaldscherpe Oostenwind die recht de buurt
neerkomt 'm te pakken krijgt om den hoek van 't huis, 'm vol in
't gezicht blaast en in de oorlellen knijpt. „To divel", en de
oude nek duikt dieper in de das, wijl de stok gaat „tik-tik" over
den weg en de stijve beenen er achter aan sloffen,
Pake Jelle is op weg naar 'Aide Gabe. Gabe en hij waren groote
spitsen. Ze hadden „tegelijk op 't fralaeren gongen", waren op
denzelfden dag gedoopt nog in de „aide Vermanje," en met
twee zusters getrouwd. Jelle was op 't dorp gebleven, eerst als
arbeider en later toen 't beste er af was als molenaar. Dan trok
ie Herfstmis en Voorjaars naar de overstroomde buitenlanden
van Lollum om den molen in te slaan, was er wel dag aan dag,
in storm en regen, met als blijvende bezoldiging een paar beenen
stijf van de rheumatiek op den ouden dag.
„Ja, ja", zei pake Jelle dan, „'t boppe-ein is noch gild mar
den ..... die skonken, och leave sechtjen" en hij sprak 't vermoeden uit dat alle hagelsteenen en ijzige regendruppen van
'n twintig-jarig molenaarschap „him yn e skonken del set hie."
Gabe was naar Grouw gegaan als knecht op 'n oliemolen, had
ook menig buitje op z'n pilow kiel gehad, daar hoog op de
stelling, nacht en dag gewroet bij de tikkende stampers die de
lijnkoeken maakten, en was op z'n ouden dag naar 't dorp
teruggekeerd.
Hun vrouwen hadden ze beiden al eenige jaren terug op 't hof
gebracht. Ze hadden nu nog maar elkander als maten op de
havens-bank in den zomer, en als gezelschap in de duistering
der winteravonden.
„Tiktik" gaat de stok, de Groote buurt over, de kerk voorbij.
„'n Avond Jelle !"
„Sietske !"
„Káld nou ?"
„Blinders."
„D'r noch op ut ?
„Ef kes bij Gabe sjèn I"
Gabe heeft 't licht al op. De elk jaar in schoonmaaktijd op'
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nieuw gebronslakte hanglamp is laag neergetrokken boven de
tafel. Op 't rood-koperen komfoortje staat de bruine koffliekan.
De geel-koperen kwispedoor met 'n hazesprong er in, er naast.
Dicht er bij een blauwe zak tabak met 'n moor er op die onder
'n goudsbloem 'n lange pijp rookt. 't Deurtje van de kolomkachel staat op een kier. De porseleinen knop wit hel op
in de kamer-schemering en de vlam der turven flakkert met
diepe glanzen in het eiken kabinet in den hoek, en in het verweerde geel van den zolder.
Tik ! Tak ! gaat de slinger van de Friesche staartklok bij 't
venster.
Alde Gabe zit te breien. Een paar klompsokken voor buurman
Gjalt. De kat ligt naast 'm op 'n stoel, kop tusschen de voorpooten.
Tik ! Tak ! gaat de slinger. Rikketik de breipennen.
't Is er „tiege smuk" in 't kleine kamertje. Het lamplicht valt vol
op de oude pezige handen, laat 't stille bejaarde gezicht met 't
grijze ringbaardje, den grooten neus en kalen schedel in de
schemering.
Poes staat op, kromt en rekt zich even, en gaat weer liggen.
Tik ! Tak ! gaat de slinger weer. Weer 'n pen af.
Gabe legt 't breiwerk neer, ziet es op de klok, doet 'n turf in de
kachel en gaat naar 't kabinet om er 't dambord en 't zakje
met de schijven er uit te krijgen. Want zoo dadelijk ......
Daar is-ie al.....
„'n Avond."
„Nou, de buffel mar ut, net ?"
„Tocht 'k."
Langzaam komt 't verweerde gladgeschoren gezicht van pake
Jelle met de gouden oorringetjes uit de windsels te voorschijn,
en sleepvoet hij naar den overkant van de tafel in den ouden
wormstekerigen armstoel met biezen zitting.
Het houten pypke, waarvan de steel aan 't eind omwoeld is
met zwart garen, anders kan de tandelooze mond 't niet vasthouden, komt uit den zak.
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Gabe stopt zijn smokertje ook en puffend en blazend zitten daar
de beide tachtigers als reeds zoovele keeren.
„Hwet wol 't waer?"
„Winterje. De loft is stjer-helder. 't Is oars noch to ier."
„Mar ....." en nu komen de verhalen van winters, die zoo
vroeg invielen en wel zeventien weken en meer duurden. Toen
en toen en toen, toen pake Jelle bij Pieter Jans arbeidde en Gabe
te Grouw op 'e molen was.
De eene herinnering rijgt zich aan de andere door de jaren terug,
totdat Gabe 't dambord klaar legt en de witte en zwarte schijven
uit 't pongkje er over rollen laat.
,,Moatte we oan 'e slag ?"
Ontelbare malen heb ik ze zoo zien zitten, spelend hun twee of
drie partijen. Wint een er twee achter een, dan houden ze op,
maar is elk op z'n beurt overwinnaar, dan volgt stilzwijgend
een derde om 't masterskip. Leuk is 't om ze bezig te zien. Achteloos worden de eerste zetten gedaan. Dat is kinderwerk voor twee
zulke betoefde spelers. Maar al gauw komt er spanning op de
goedmoedige oude gezichten.
Pake Jelle heeft 'n slimmen zet gedaan, schijnbaar zoo maar,
doch even glimlacht hij naar mij met een vluchtig oogknipje.
Gabe had ook 'n zet in 't zin, wil schuiven, pake Jellé is een en
al belangstelling, vergeet zelfs den rook uit te blazen, maar Gabe
trekt de schijf terug.
„To divel. Der hast my raar te pakken."
„Ski !" weer 'n knipoog in mijn richting.
„Verdikke, det is slim genóch ! As ik det doch den ..... Nou
neat oan te dwaen."
Als de hand van een triumphator gaat die van pake Jelle over
de steenen van Gabe en worden er een stuk of vier opge
stapeld naast 't bord.
Straks is het Gabe's beurt om, geprikkeld door 't verlies, Jelle
een hinderlaag te leggen, achter druk gepraat tegen mij zijn
zenuwachtige verwachting verbergend. Zal 't lukken? Ja, waarachtig. Tik ! Tik ! Tik ! gaat zijn schijf over die van felle, dam !
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een wolf ! is de uitroep van, voldoening als-ie met 'n forschen
klap zijn steen op de laatste lijn neerzet.
Ze zijn nu een en al actie. De pijpen worden neergelegd. Als
twee veldheeren tronen ze in de armstoelen. Elke zet wordt
gewikt en', gewogen. Geen woord wordt er gesproken. Diepe
peinzing ligt er om de oude monden en in de starende oogen.
Keer op keer gaan de knokelige vingers over de hoofden. Het
is een onophoudelijk schuiven, terughalen, weer schuiven .....
Tot dat een van beiden den laatsten zet doet, achterover gaat
leunen in zijn stoel, z'n pijp uitklopt en den ander de diepte der
nederlaag laat in gaan.
Dan nog even napraten. 'n Ve'rsch pypke gestopt.
Tot de klok 't uur van halfnegen tinkt .....
Negen uur is 't bed-tijd voor allebei.
Poes staat met een op en gaat met pake Jelle de deur uit.
Tik ! Tik ! . pikt de stok weer over de dorpsstraat.
De maan glanst op de leien van den toren.
De Groote Beer fonkelt aan den vries-hemel.
De spelden en naalden zijn tot 'n glinster-vlies geworden.
Pake Jelle en álde Gabe hebben hun spultsje weer gehad.
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KIM
N

RONDOM DEN MOLEN

U IS DE WERELD WIT. DE DORPSHUIZEN
zijn wit. De kerk is wit. Hel-goud staat de torenhaan er
boven, den kop in den fellen Oost-vries-wind, en rossig
gulden spiegelt 't smidse-vuur in de bevroren ruiten. Belletjes
aan paarden-koppen tinkelen de zonne-klaarte in, sleden glijden
voorbij. Hoog-op klinkt 't gejoel der kinderen in de leute en het
jolijt van stuivend sneeuwpoeder.
Wit zijn de tuinen. Klimop en coniferen belegd met sneeuwwatten, fonkelend als bestrooid met poeier van diamant. Hel
rood glimmen de besjes van de hulst er tusschen en hier en daar
nog 'n late roode roze-bottel, 'n trosje door de lijsters vergeten meidoorn-vruchtjes.
Wit zijn de daken van de boerderijen rondom. Wit de hooge
schuur van de zathe tegenover m'n huis. Zoo nu en dan glijdt
er 'n brok sneeuw neer bij de pannen en spat uiteen in een wolk
van dwarrelende glimschilfertjes in de morgen-zon. Heerlijk
zwiert 't hane-gekraai de volle doorbreking van den wintermorgen in.
'k Heb als iederen morgen m'n vensterbanken vol voer gelegd
voor de musschen en de meezen en achter in den tuin wat eten
voor rood-borst en merel, en weet nu wat me verder te doen
staat, op zoo'n morgen. Nu ga ik 'n bezoek brengen aan den
grooten meer-molen, 'k weet dat ie daar nou zoo heerlijk staat
in 't wijde landschap na een nacht van sneeuw en vorst.
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Eén groote witte wade zijn de velden, alleen onderbroken door de
damhekken, in lijnen van sneeuw gevat, en door de kudden schapen, die met sneeuwkegels aan de vachten't dorre gras blootkrabben. Leuk loopen er allerlei sporen over die steekvonkende vlakte.
Vogelkrasjes van drie naar één punt samenkomend, diep ingedrukte van de familie kraai, heel even gegrifte van kleinere
hongerlijders, prenten van Borre den kater, de eelt-balletjes
er netjes ingedrukt, kuiltjes met nagelstreepjes van de marter
achtigen, de eigenaardige afdruksels van Lampe's springers,
twee naast elkaar van de achter- twee achter elkander van de
voorpooten. En dat alles zoo kris en kras door elkaar naar de
greppels, slootkanten, dammen, en elk spoor vertelt 'n historie.
Daar zijn weinig dingen zoo loonend als op 'n groot sneeuwveld de sporen der dieren na te gaan.
Dat daar, loopend naar den walkant .....
Als 'k van morgen niet . . .. •
„Morgen Wytze I"
„So, hwet oan 't skiep brocht ?"
„Ja, hij mei d'r wol hwet by hawwe my snie."
Prachtig ligt de meer in de diepte van den hooggin dijk, er om
heen in een kring de boerderijen. Eén groot wit veld, stil, een
reuze-kom van hel-blank émail met kristal stof bezaaid. Hoog
op torent de forsche molen.
Wat is ie fijn nou. Zijn jaren telt ie al bij honderden. Eenige
eeuwen heeft ie al uitgekeken over de groening aan zijn voet,
maar nooit is ie mooier dan in wintertijd. Hoog steekt ie de
ronde rieten, met sneeuw overdekte en volgestoven kop op.
Wat sierlijk zijn de lijnen van den breed uitloopenden romp,
waar dikke sneeuw-strepen uit opkruipen. En dan de wieken,
de machtige, de zwaaiende, de gierende, nu staan ze verstild in
de omzooming van bevroren sneeuw-dons, elk hokje van de
roeden, elk van de honderden is 'n wit omlijst venstertje, en zij
rijen zich aaneen naar omhoog, naar omlaag, in de lengte en
breedte tot een reuzekruis van albast, waarin een kunstenaarshand
symmetrische vierkantjes uitbeitelde. Onbeschrijflijk machtig
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is 't, machtig van majestueuze rust, die wijde witte meer met
er omheen die hooge hel-glanzende zacht glooiende bedijking,
op welker breede kruin de schapen gaan in lange linie, en daarin
die stoere vierkant geplante molen in de prachtige harmonie
van sneeuw op riet en de heerlijke uitbeelding van zijn wieken
in de omranding van duizenden aaneen gevlijde vlokjes dons.
'k Zit boven op 'n hek maar stil naar 'm te kijken. In onbeweeglijke rust van pure schoonheid rijst ie voor me op. Wat is de wereld
mooi. Hoog door de lucht suizen twee eenden, op zoek naar
open water. 'k Volg ze even op hun vlucht Oostwaarts naar
de Lange Meer. En dan weer kijk ik naar dien witten reus en
wil me door hem laten vertellen 't verhaal van zichzelf en van
alle molens die de Friesche greiden zoo typisch sieren.
Nu staan die breede wieken stil. Maar als in het voorjaar de
sneeuw smelt, als de ijsschotsen draaiend door de vaarten gaan
en 't buitenwater bij 't uur rijst ..... Als de Noord-Westebuien razen over de vlakten met kletsing en ploffing van regen
en hagel, dan gaan de zeilen er op, de vang los en wielend en
tollend wentelt de vijzel 't krite-water schuim-dottend de ringvaart in. Nacht en dag wordt er dan gemaald.
„Hoe-oe-oe" kan 't dan gieren om den ouden rieten kop en
„sssss" snijden de wieken in rappen gang stukken uit de lucht.
Dan kneirt 't en piept 't, ratelt en dondert 't, schudt 't en trilt 't
tot in zijn diepste ingewanden, als dol maait ie met de wijde
wieken, ongenaakbaar, woest ..... Knersend pakt de vang de
as. Nog 'n paar omwentelingen en stil staat ie.
„'k Haw 't wetter ut" zegt de molenaar tegen z'n vrouw.
Stil staat ie en staan tallooze molens met hem in den voorjaarsr
maannacht ; maar 't is vol leven om hem heen.
Van wiek tot wiek al over de greiden brengen de trekvogels
een groet van de lente. Ontelbare kleine moede pootjes rusten
even uit op de latten. Nu is de dag dat de kievit weer duikelt
en giert over de weiden, dat de leeuwerik er boven hangt, en in
den vroeg-morgen spikkel-glans de spreeuw bij tientallen zit te
zwatelen in de roede-openingen. Met de opening naar 't Oosten
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ligt er al dagen lang de eende-korf op de staart. Het is er aan
toe, dat 't eerste groen-doppige ei er in gevonden zal worden.
Wat dompelde de woerd gisteren al in de tochtsloot en piksnavelde ie naar 't wijfje.
En even verder 't voorjaar in, dan komt daar boven op 'n wiek
de laatste bonte kraai om afscheid te nemen. Naar alle kanten
maaktie over de meer z'n buigingen. Hij moet weg, want hij heeft
Sipke de post, zien gaan van zathe tot zathe met kaarten van
ondertrouw. Hij moet weg. Nog eens voor 't laatst. Kro ! Kro !
Hoog op gaan dan de vlaggen. Ze wapperen en klapperen op
de wieken. De meer davert van de lente, davert van kleur en
geluid, en bij den molen op klateren de bruilofliederen.
En ..... Stil ..... Ook anders. Was dat niet dokter's fiets !
„Zoo, de oude molenaar. Och, is 't zoo slim met 'm !"
Ook anders. Dan worden de wieken recht in 't kruis gezet, dan
komen daar zwarte mannen en zij dragen voor 't laatst den
ouden molenaar er aan voorbij, en een andere hand zal straks
den molen kruien in den wind, en andere oogen zullen op de
peilschaal zien hoeveel 't water al is gezakt. Nu Jan Jan's met
kwast en vetpot om de raderen te smeren.
Oude wondere molen ! Gedraaid hebt ge toen de meer is leeg
gemalen. Wat wisseling en wenteling hebt ge al meegemaakt,
wat historie van lief en leed beleefd.
Heel de moderniseering van 't bedrijf op de boerderijen, wier
pondematen ge droog houdt. De eerste maaimachine, de eerste
hooischudder. Hoeveel vogels hebt ge een plaatsje bereidt voor
't nest in den meerboezem ? Aan hoeveel handen werk, aan
hoeveel monden brood?
Nu staat ge daar in uw stille glorie.
Maar aanstonds dan komt daar weer de baas en onvermoeid
gaan de wieken weer rond, onvermoeid als de tijd zelf, en de
wateren schuimen en bruisen en spatten en worden weggevoerd
naar de groote zee. Zooals alles schuimt en spat en weggevoerd
wordt naar de mysterieuzen horizont. Aanstonds dan trillert
daar weer boven dien riet-kop de leeuwerik, jubelen er de vogels
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in minne, en dan barst de meer open in groen en wit en rood
en paars en geel. Aanstonds is daar weer heel heel die kringloop van 't jaar, met wederom aan 't slot het eeuwige :
„Nach siiden nun sich lenken,
die Vóglein alzumal" .....
„Adé"
Dan stuiven weer de herfstbuien als dichte gordijnen van water
dwarrelen de sneeuwvlokken neer op den ouden molen, staat
ie daar weer zoo wit als nu als voor en door vele tijden en zit
jan fans' in zijn keukentje met z'n pijp en de Leeuwarder in al
de behaaglijkheid van 't :
„Et habeat bonam pacem
Qui sedet post fornacem" .....
(,,Hij hebbe goede vrede
Die bij den kachel zit".)
„Det wird 'n wyte Krst-tied" zei Gjalt Douwe's toen 'k hem, bij
't huiswaarts keeren, aan den ingang van de Meer ontmoette.
ja, antwoordde 'k, en zag nog es om naar den molen, die daar
stond vol in de zon .....
ja en 'k had op eens 'n gevoel of ie mij daarvan een stuk verteld had, die oude witte molen, van 't eeuwige evangelie van
„Kryst-tied". „Et habeat bonam pacem".
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PAKE SYN KLOK

B

EN FRIESCHE KLOK! WIE BIEDT 'RWAT VOOR?

De door wind en weer en veelvuldig gebruik aangevreten
stem van den omroeper knerste over de hoofden van
de verzamelde dorpsvrouwen, van enkele mannen zonder werk,
en een troep kinderen.
„Best loopend, altijd bij de tijd".
„Vijf gulden".
„Vijf gulden. Niemand meer?"
„Vijf en een kwart. Vijf en een half. Zes. Zes geboden. Eénmaal, andermaal, zes en een kwart, zeven, zeven geboden, zeven
en een kwart, drie rijksdaalders, drie rijksdaalders geboden.
Niemand meer ? Eenmaal, andermaal ...... ten derde male.
Kooper", met den klemtoon op den laatsten lettergreep.
Door de raamopening werd de naam van den nieuwen eigenaar
aan den notaris meegedeeld.
Deze was ik.
Het is al Benige jaren geleden, dat op deze wijze de klok van
pake Oebele in mijn bezit kwam bij gelegenheid van 't boelgoed
gehouden na „pake's" dood. Bij de negentig had pake de oogen
dicht gedaan, tot aan 't laatste toe 'n „kras áld kaereltsje" een
echte oude „stánrfries", die nog genoot van z'n „pypke" blanke
krul een paar dagen voor zijn heengaan.
'k Had al een keer of wat zoo tegen 'm gezegd : „Nou pake,
dy klok wol ik wol kaepje" !
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Maar daar kon nooit wat van komen. De klok was in huis
gekomen toen „pake" met „beppe" naar 't „Grieteny-hus" gereden was, samen hadden ze 'm uitgezocht in Ljouwert, altijd
had ie daar gehangen op 't vaste plekje naast den schoorsteen
en moest 'r es gerepareerd, wat niet vaak gebeurd was, want
d'r zat „háld" in, zoo heel anders dan die tegenwoordige „flinters" van klokken, die al krek waren als de menschen, van
buiten 'n mooie kast maar zonder „deugdelijk binne-spul", moest
er gerepareerd dan was pake er altijd „silver unwinnig" van
geweest.
„Wit jy wol", kon pake dan zoo tusschen 'n stuk of vier lange
halen uit de pijp zeggen, „wit jy wol hwet dy lange slinger my
sa faek fortelt?"
ou ?
„bet ferske fen álde Waling-Om"
„Do pake yet fijnt wier, in beppe yet faem,
Do wier 't allegaere net heal sa fornaem.
Foaruetgong is nou
It roppen al gau.
Mar 't falt, och sa bjuster, sa bjuster faek ou."
„Né" zei pake, hij en de klok behoorden bij elkaar tot dat een
van tweeën 't opgaf, en dat zou hij wel wezen.
Beppe had er altijd op gekeken, de jongens waren er bij in de
wereld gekomen, beppe had er wel voorgestaan met Oene, de
oudste, op haar arm, als ie met alle geweld de gewichten optrekken wou. Beppe's laatste uur had ie geslagen in alle „leaf
en lyen" had ie gedeeld. „als 'k 'm nou hjoed forkoft, zei
pake, helle 'k 'm moarn hwer. Als ik dea bin, den moatte ju 'm
mar sjèn te kryen. En dan moatte ju 'm 'n goed plak jaen".....
Zoo hangt „pake syn klok" nu in den gang van mijn huis.
„Met haar uurwerk, zoo goed en secuur."
En ze is mij zoo lief. Niet enkel als 'n herinnering aan „pake"
zelf en aan „beppe" en aan zooveel saamgeknoopt, saamge-
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weven met die beide oudjes, maar zoo 's avonds als alles stil is,
als de geruchten buiten en binnenshuis zijn verdoofd en 'k zit
in m'n kamer dan hoor ik die tik, die kalme, rustige, langzame
tik, scherp en duidelijk, al maar door, en als ik 's nachts wakker
lig is 't eerste wat ik weer hoor dat regelmatig „tik-tak", „tiktak", „al-voort", al-voort."
„Sinds negentig jaar ongestoord".
„Tiktak", „tik-tak- en dan neemt elke „tik" me mee niet vooruit maar achteruit, tik-tak, tik-tak, „terug", „te-rug ". En o,
dan kom ik zoo stilaan weer in die wereld van voorbije tijden.
Toen daar in 't ouderlijk huis zoo'n klok was, zoo'n klok op
de witte tegelmuur van de keuken ..... en om die klok. 't Wemelt door elkaar van gezichten, van herinneringen. Koeien
roepen in de stal. Melkemmers ratelen. Een paard loopt voor
den karnmolen.
„Tik-tak", „Tik-tak". Kalveren dansen in de wei. Een lam verlaat de kudde en zoekt mijn moeders hand, 't was door haar
met 'n fleschje groot gebracht.
„Tiktak". „tik-tak". Hendrik, de oudste knecht, gaat met 't
span jonge paarden den mistigen herfstmorgen in om te ploegen.
Dorschvlegels klapperen de winterklaarte vol rythmisch geluid.
Tik-tak-tik-tak. Sjoukje, de groote meid, kneedt en rolt de boter
uit de karnton. Het dampt en wasemt aan alle kanten. De buitendeur staat open. De zon davert binnen uit den tuin waar de
boomen staan in vollen bloei, 'n geel en wit krielkipje komt
voorbij op weg naar 't varkenshok om haar eitje te leggen.
Polio, de groote hond, ligt, de massieve kop op de,voorpooten,
half uit 't hok naar de vliegen te happen. Het zoemt in de lucht
van bijen, het daast om de boomtoppen van mugjes, het is rood
van klaver, geel van lupinen, koolzaad, de rogge stuift, het hooi
geurt, en daar is pake zelf ook die 't zijne nagaat. „Tiktak",
„tik-tak", daar zit een eindelooze historie in dien langen slinger.
Onweerstaanbaar neemt hij je mee, „kom jonkje", oude paden
nog eens langs tot aan 't uiterste hoekje, „kom jonkje", nog es
over den hooizolder, langs de koeien, pomp nog es de goot vol
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voor 't vee, klop de oude blinde merrie nog es op den hals en
Haitsma de bekroonde driejarige ..... Daver mee 't veld in
op de hooiwagens. Pak den kalverstier nog es bij de staart en
hol in wilden galop het land over. En als ten avond 't heele gedoe
na langen werkdag huistoe komt ..... Kunt ge nog schimmel
't hoofdstel afdoen en hem gezeten op den breeden rug van
Mie de Belgische merrie naar de weide brengen ?
„Tik-tak", „tik-tak". „Huis-toe". „Huis-toe".
„Rrrrr !" gaat de ketting. Ting-tang ! Ting-tang !
Twaalf uur ! En weer en al door : „tiktak," „tiktak," „huistoe", „alles" al-les".
'k Sta midden in de mysterieuze groepeering der dingen op
aarde. En aan den wand van m'n gang hangt pake's klok, van
boven gedekt door de in bruin hout gevatte glazen stolp met
zwarte pilaartjes en drie koperen knoppen er op. Wit is de
wijzerplaat met de letters in zwart. In 't midden een koperen
schijfje met 'n klein wijzertje : de wekker, en recht daar boven
in den top een vierkantje uitgesneden voor den datum. In de
vier hoeken de jaargetijden van verguld koper, drie gestalten
van vrouwen en een van 'n oud man. De lente met de armen
omhoog bloem omkranst, de zomer zwevend met lustigen tred,
de herfst een schoof korenaren in den arm en de winter oud
en grijs en grimmig.
Achter de wijzerplaat is de weg van de maan, die op haar
maandelijksche tocht al meer over den rand komt kijken en er
achter weer verdwijnt.
Diep bruin glimt de lange staart waarachter de slinger de seconden aaneenrijgt. Door een ovaal venstertje kunt ge 't ronde
koperen slinger-aanhangsel telkens zien voorbijgaan, en valt
uw oog met een op 't uitgeslagen koper dat 't glas overdekt,
en een adelaar voorstelt die een draperie ophoudt golvend over
'n voorstelling van twee zuilen met rechts de maan en 'n uil en
links de zon en 'n haan. Hoog van omhoog glanst u nog van de
wijzerplaat 't blauw en 't groen en 't rood tegen van den hemel
boven 'n stuk greide waarin een huis en waardoor een eenlijk
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menschenfiguurtje gaat den grooten onafzienbaren weg door
de landen. Pake ? Pake Oebele ? Ja, hij, en alle pake's en in hen
allen die 't eens wezen zullen. Zoo zijn ze door die greiden
gekuierd, zoo in die jaargetijden, hebben ze de hanen hooren
kraaien en de zon blinkend zien opgaan en de uilen hooren
roepen en de maan zilverig lichten door de nevels. Zoo hebben
ze achter de kieviten en de tureluurs, en de grutto's geloopen,
zoo met den zeis op den schouder en zoo ook wel, niet alleen,
in „swiet petaer", toen „beppe" nog geen „beppe" en nog geen
„mem" was. En ten slotte ..... ja zoo zijn ze allen weg gekuierd
naar dien verren horizont.
„Tiktak", „tik-tak", „tiktak" ..... Huis-toe ! Huistoe !
Daar bij dat huisje is dat beppe haar witte muts niet ?
Daar, bij de regenbak, is dat beppe zelf niet ? Komt pake daar
niet aan uit 't hooiland ? Middag luidt 't over de greiden.
Skoft. Rrrrr ! Ting-tang I „Klok gelijk, beppe ?" „Ierpels gear?"
„Bry ree ?"
Daar is geen ding dat u zoo aan 't droomen brengen kan als
zoo'n Friesche klok. Vooral aan de wending van 't jaar. Vaak
sta ik dan even voor de mijne stil, zie omhoog naar 't vakje van
den datum. Alweer bijna. En dan naar den slinger. Tik-tak !
Voor-bij! Weer-een !
Rrrrr ! Ting ! Tang ! straks tot twaalf.....
„Pake syn klok!"
„En Pake?
Maar morgen, morgen luidt ze weer 't nieuwe in. Tik ! tak !
glijdt 't koper rusteloos voorbij .... .
't Wordt weer lente en weer zomer .... .
De kieviten komen. De bloemen zullen weer bloeien.
En pake ? En beppe ? En wij allen ?
Wij kuieren weer blijde dat lange pad af naar den horizont bij
't getik van den slinger :
Huistoe ! Huistoe ! Stil-maar ! Stil-maar !
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VERKLARING VAN FRIESCHE WOORDEN
EN LIITDRLIKKINGEN.
A.
aid, oud
allegeare, allemaal
B.
beppe, grootmoeder
bidoelt, bedoelt
bjuster, bijster
blinders, drommels
bran, brand
boppe-ein, boven-einde

frálearen, katechisatie
feint, knecht
foaruit-gong, vooruitgang
G.
gleane, gloeiende
gear, gaar
H.

E.

hawwe, hebben
hawn, gehad
hie, had
hjoed, vandaag
hei, kerkhof
hwer, waar
hwet, wat
hin, kip
helle, haalde
heal, half
hàld, houd

ek, ook

I.

F.

iekebeam, eik
iete, eten
ierpels, aardappelen
ier, vroeg

D.
dea, dood
del set, neergezet
dij, die
dwaen, doen

faek, dikwijls
faem, meid
ferske, versje
fest, vast
fier, ver
flear, vleer
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J.
jimme, jullui
jaen, geven

K.
keapje, koopen
kryst-tiid, kerstmis
káld, koud
koe, kon
koeden, konden

L.
leaf, lief
ljurkje, leeuwerik
lijen, leed
loft, lucht

M.
masterskip, meesterschap
measte, meeste
mei, mag, mee
mem, moeder
moat, moet,
moarn, morgen

N.

scil, scille, zal, zullen
siekje, zoeken
sjen, zien
skelk, schort
skiep, schaap
skjin, schoon
skonken, beenes
skoft, rust-tijd
smuk, lekker
soun, gezond
strune, zwerven
suver, zuiver
suwpe, karnemelk
sipel, ui
stjer, ster

T.
tige, erg
to, te
tocht, gedacht
troch, door
twa, twee

neat, niets
net, niet

U.

0.

unwinnig, onwennig

oan, aan
oare, andere
oars, anders

vermanje,vermaning, Doopsgez.kerk

P.
pake, grootvader
par, peer
petaer, gekoos, praatje
pongkje, zakje, beursje

R.
roppen, geroepen

S.
sa, zoo
sechstjin, zestien

v.

W.
waer, weer
wetter, water
wier, was
wit, weet
wyt, wit
wol, wil, wel

IJ.
yet, nog
yn, in
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DE MEEUW
Waar zweeft gij heen, blanke meeuw, vogel der blauwe oneindigheid ?
Peinzende wiekt gij over de wereld, hoog boven de menschen
en hun gewroet om dagelijksche dingen.
Slank en sierlijk, in evenwicht op de wijde vlucht uwer pennen,
doorklieft gij de ruimte.
Uw witte pluimen schitteren in het zonlicht, terwijl gij, zonder
reppen ijlings verder drijft, een wit wolkje in het hemelblauw.
Rustig en verheven glijdt gij voort, in stage vaart, verder, verder,
tot uw ranke lijnen zich verliezen aan den hemelboog.
Waarheen, vogel der wijde eenzaamheid? Naar de rotsen, de
witte stranden, waar de branding eeuwig raast, op den maatgang der eindeloos aanstuwende baren.
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