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KWAKKELWINTER.
(Vervolg van blz. 194.)

Vrijdag 24 December '97. Eindelijk vriest 't dan
toch. Eigenlijk alleen maar 's nachts; en overdag 0
tot 1° C. Spreeuwen halen in 't mooie winterzonnetje 't
hoogste lied uit. In de popels zitten ze, in 't witgeplekt winterpak gestoken, elkaar van 't mooie
weer te vertellen. Vooral in zoo'n kwakkel winter
doen ze hun trekvogelnaam al heel weinig eer aan.
30 December. De dag na Kerstfeest bracht weer
dooi met regen, ook nu stort het. De plantjes hebben
van de vorst niets geleden. De bladtopjes der
Sneeuwklokjes, die juist door 't witte vliesje kruipen,
rimpelden een weinig tijdens de vorst, maar zijn nu
zoo gezond als ooit. Evenzoo verging het de jonge
Speenkruidplantjes.
Alleen de langere stengels der pelorische Linaria's
zijn doodgevroren. De rozetjes echter (of ze 't wisten)
zijn geheel ongedeerd gebleven!
2 Januari 1898. Het nieuwe jaar denkt er al net
zoo over als 't oude. 't Is zacht weer met af en toe
een motregentje van 8—10° 0.
Groote vluchten spreeuwen, die den dag buiten
doorbrachten, vliegen in den namiddag weer stadwaarts, om in de tuinen te overnachten. Uit zulk
een bende vallen er een vijftal als baksteenen neer
en zetten zich in een populier. De overige gaan
onvertraagd verder. De vijf gaan nu hun toilet
maken. Onderhand weerklinkt hun aardig liedje met
den uitgerekten hoogen toon aan 't eind.
Nu komen van alle kanten musschen aanvliegen.
Alle zetten zich op de takken rondom ons vijftal
neer. Ze sjilpen er lustig op los, als om elkaar moed
tegenover de grootbekken in te spreken.
Drie van de vijf spreeuwen verplaatsen zich in
een popel naast den eersten. Ook de helft der vijftig
musschen vliegt met hen over. Daarna begeven de
twee laatste spreeuwen zich in den anderen boom.
Terstond de rest der musschen er ook heen.
Opeens vliegt een heele vlucht straatjongens weg;
slechts twee wachters blijven bij de spreeuwen. Na
weinig tijd keert een grooter aantal terug: de musschen hebben hulp gehaald!
Een nieuwsgierig raerelpaar komt ook even
kijken. „Tsieng, tsieng," zegt de man. Blijkbaar
vindt hij het hier toch niet pluis en maakt aanstalten, ora weer te vertrekken. Dat zijn voornemen
tot uitvoer gebracht wordt, daar zorgen die rakkers
van musschen wel voor. Vijf, zes van die straatjongens, achter hem aangevlogen, zorgen er tevens
voor, dat de deftige zwartmantel niet te dicht in
de buurt blijft.

Slechts weinige musschen binden den strijd aan
met een spreeuw, ora een zitplaats voor den nacht
op een mooi takje. Doch die duurt kort en sprosser
is overwinnaar.
Na een half uur zijn de nieuwelingen in genade
aangenomen. De musschen bemoeien zich niet meer
raet hen en zoeken hun slaapplaatsen op. De spreeuwen
ratelen en fluiten nog wat door, tot de nacht ook
hun koeltje tot zwijgen brengt.
3 Januari, 't Is een prachtige morgen. Door de
nachtvorst, die elk grassprietje wit bediaraantte, is
't water raet een dun vliesje overtogen. Zoodra de
zon wat stijgt, is 't echter „lekker."
Spreeuwen gieren van pret. Merels studeeren hun
voorjaarsliederen.
Jan Winterkoning kan zich onmogelijk inhouden,
scharrelend tnsschen de spleten van knoestige iepen.
Musschen bewerken de elzeproppen en hangen
daarbij vaak op raeezenraanier ondersteboven aan
de takjes.
Koolraeezen en Pimpels tooveren raet hun geel
buikje theerozen aan de wintersche wilgetakken.
Aan 't dunste zwieptakje der berken verrichten ze
hunne gyranastische toeren.
Op de aarde, onder laag houtgewas snuffelen
ferme vinken; mannetjes, die 't niet genoeg winter
vinden, ora ons te verlaten.
Draba verna bloeit rijk. Speenkruid heeft 3 ü 4
flksche blaadjes en een menigte kleine er opgevouwen
tusschen in. Ze beslaan een kleine dM2. oppervlakte^
Sneeuwklokjes laten even hun bloemknopje zien,
natuurlijk nog verborgen in 't vliesje en tusschen
de twee groene blaadjes bekneld. Allium- en Ornithogalumbollen zenden een tiental grasbladen tegelijk
de wereld in.
Vlierbladen, wreed misleid, hangen slap neer van
de vorst.
16 Januari. Zacht weer zonder vorst; steeds
5—lO" Celsius.
Speenkruid vertoont bloemknoppen; nog altijd
't zelfde aardige, ronde bolletje. Viola odorata heeft
groote bloemknoppen. Scrophularia nodosa schuift
zijn roode bladknoppen op den wortelstok wat meer
uiteen.
Musschen vechten om de bloempotten, voor
broedplaatsen opgehangen aan den schoorsteen. In
de kranten: berichten van teruggekeerde kieviten.
Hazelaar en Els bloeien.
28 Januari, 't Zelfde weer, maar. de zon tracht
schuil te gaan achter gazen nevelwolken. Roze-
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struiken en vlier in 't Vondelpark groen. Merels
zingen hun heerlijk lied. In volheid van toon is 't
bijna aan den voorjaarszang gelijk.
Terwijl ik bij de Draba's verna neerhurk, meldt
zich een nieuwsgierige aan. „Wat moet jij hier?"
vraagt hij in zijn vogeltaal. 't Is een Vlaamsche
Gaai. Hij zit vijf meter van me af, op den ondersten
tak van dezen plataan. Daar uit hij weer zijn drie
toonen, wat welluidender en zachter dan de
kauwenroep.
't Is toch eene mooie verschijning, onze markolf
raet zijne blauwbruingrijze tint, waartegen de witte
plek boven den staart en de blauwe vleugelband
prachtig afsteken. De kleinere slagpennen, de staart
de teugels en de bovenrug zijn donkerder gekleurd
Op den kop bevinden zich zwarte vlekken.
Mijnheer V. Gaai liet zich heel goed bekijken.
Toen ging de lange staart wat de hoogte in- en
bevallig zweefde de vogel van den tak af. Honderd
meter verder zal hij zich weer op een lagen tak
neerzetten. Daartoe vliegt hij naar een punt, een
weinig voor en boven die rustplaats, klapt opeens
de vleugels tegen 't lijf en komt zoo, als 't ware met
een sprongetje, op den tak terecht.
In zijne bewegingen heeft de Gaai veel overeenkomst met zijn familielid, dat ekster heet. Af en
toe laat hij zich in 't gras neer. Een poos later
landt hij aan in een boom, waarin honderd musschen
hun lentegevoel lucht geven. Terstond ruimt de
heele vlucht 't veld of liever den boom. Zouden ze
den eierdief kennen?
In de Slatuintjes is vooral nu goed te zien, hoe.
veel vlierboomen er in de koppen der knotwilgen
opslaan. De eerste zijn namelijk, raet jonge blaadjes
overdekt, gemakkelijk van • den nog bladerloozen
hospes te onderscheiden.
De wilgen zitten weer vol „wilgerozen."
Muur en Paarse-Doovenetel vormen weer van
die kleurige vakken in 't groene gras. Ze bloeien rijk.
Speenkruid, dat al ver gevorderd is en alom de
gele bloemblaadjes uit 't kolkje schuift, heeft een
eigenaardige manier om zich (je kon toch nooit
weten!) voor de kou te beschutten.
Uit 't middelpunt der vier, vijf of zes eerste
groote bladen, komen de bloemknopjes te voorschijn.'
Is de bloemsteel volwassen, dan ligt een paar cM.
onder de bloem een knoop, waaruit meestal precies
tegenoverstaand, of anders dicht bij elkaar, aan
weerszijden van den bloemsteel een (gestoeld) blaadje
te voorschijn komt.
Nu wordt eerst in 't hart der jonge plant de
knop zichtbaar. Daarna de bewuste twee blaadjes.
Deze groeien veel vlugger dan de steel van den
bloemknop, zoodat spoedig 't middelpunt der bladen
evenhoog ligt als de knop. Deze blaadjes staan een
weinig hol en de holten zijn naar elkaar toegekeerd.

207

Komt de koude nacht, dan buigen de blaadjes
naar elkaar toe; de randen raken elkaar aan en met
zijn beiden omvatten ze zoo den bloemknop. Op
dezelfde wijze dus ongeveer, als men een bal kan
verbergen in de, op elkaar geplaatste, holgehouden
handen. Uit een sloot in den Upolder drinken twee
leeuweriken, een paar. Wat verder vliegt een ander
tweetal. Zoo hoog als in de lente gaan ze niet „op";
ook kan hun zang nog geen jubelen heeten. Maar
toch repeteeren ze al, dat's een goed ding!
Viola Odorata zendt bloemknoppen en nieuwe
uitloopers de wereld in. Een paardebloem heeft een
bloemknop; die zich ora „de vocht" niet geheel
durft openen.
Hier staan overal Groote Malove's. Laten we die hier
even uitgraven, 't Is een tweedejaarsplant. Dezen
zomer viert hij zijn tweeden verjaardag en gaat dan
bloeien. Zijn 1 i cM. dikken en 60 cM. langen wortel heeft
hij in zijn eerste jaar gevormd. Bijwortels zijn er
niet veel. De plant heeft al vijf groote, hoewel kortgesteelde en opeengedrongen bladen. Daartusschen
schuilen, door schutbladen gekoesterd, massa's jonge
blaadjes en knoppen. Misschien wil ons Kaasjeskruid
met zijn ongeschonden wortel op kweekwater wel
in 't leven blijven.
Was 't nu wat meer winter, dan was om dezen
tijd van 't jaar van bladen nog geen sprake. Slechts
een paar dikke knoppen bovenop den langen wortel
zouden ons vertellen, waar Malva verleden jaar was
ontkiemd.
Ornithogalum komt al mooi vooruit. Wel een
vijftig dikke pruikjes groene grasbladen, om zoo te
zeggen, met de zilveren streep in 't midden, staan
op de zwarte aarde aan den slootkant; niet tusschen
't gras. De afzonderlijke bladen van zoo'n bundeltje
komen vlak bij elkaar uit den grond en spreiden
zich eerst wat hooger uit. Als ze toevallig op regelmatige atstanden staan, maken ze een eigenaardigen
indruk. Bloeipieken zijn nog niet te zien.
De bolletjes zitten 30 cM. diep en vermenigvuldigen zich door talrijke klistertjes. Gelukkig maar!
Want, daargelaten dat de plant weinig rijpe zaden
voortbrengt, zorgen boerenjongens en dito meisjes
er wel voor, dat de Witte Morgensterren niet te
lang tusschen 't gras blijven staan.
Dinsdag 1 Februari. Twee sneeuwklokjes bloeien
buiten, een enkele en een dubbele en om vier uur
nog een enkele. Een vochtig, zwoel windje doet ze
naar hartelust bengelen.
Al sinds een dag of wat regen met 10 of 12J C.
Heden echter verdrijft een Westerstorm de wolken.
't Zonnetje schijnt en tegen den oostmuur is 't echt
lenteweer.
Reeds een week lang zien alle iepen bruin. De
bloemknoppen zwellen en schuiven de schubben
uiteen. Elk schubje krijgt daardoor een lichtbruin
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plekje en op een afstand gezien, lijkt de heele kroon
lichtbruin.
Aan de popels al een enkel katje!
De sneeuwklokjes in 't vrije veld zijn veel regelmatiger gevormd, dan die in de kamer. De eerste
zijn niet zoo groot, raaar de twee groene blaadjes
zijn precies evenlang en de bochten ervan vormen
een symmetrisch figuur. Van de plantjes binnen
kronkelt het dunne bloemsteeltje zich soras vele
malen spiraalvormig rond onder den bloemknop, voor
deze instaat is, 't omsluitende vliesje te verbreken
en vrij te b/engelen Buiten nara ik dit kronkelen
nooit waar!
Moeras viooltjes sturen een paar nog opgerolde
blaadjes uit 't veenmos omhoog. Ook de bloemknoppen verlaten de schutbladen. Varenknoppen
rijzen! Scrophularia nodosa heeft jonge bladen; ze
zijn nog geheel roodbruin.
6 Februari. Gisteren kon 't Sneeuwklokje voor 't
eerst van 't jaar zijn naam eer aandoen, 't Stak
uit boven een laagje 's nachts gevallen sneeuw, die
't zonnetje echter spoedig oplekte.
Ook vandaag natte sneeuw en regen; 3° C.
Tusschen de wortelbladen van Cardaraine pratensis
komen de bloemknoppen opkijken.
Vrijdag 11 Februari. Goed weer raet bewolkte
lucht. Van vorst geen sprake. Ongeveer 10" C.
De laatste elzen bloeien. Wolken geel stuifmeel
zoeken een besteraraing. Ook berken en iepen vertellen raet hunne bloesems, dat de „winter" ten
einde loopt. Houtduiven koeren hun vreugde uit.
Crocus bloeit, ook nog vele knoppen. Alom steken
de dubbele sneeuwklokjes hun blanke roosjes van
de aarde op, raaar buigen weer need'rig het hoofd
naar omlaag. Hyacinten komen boven den grond.
Gaaien, roeken, bonte kraaien, spreeuwen, merels
de winterkoning, meezen en al hunne kornuiten zijn
elk op zijn eigen manier, druk in de weer.
De overwinteringsknoppen van Epilobium zenden
jonge plantjes omhoog. Cardamine hirsuta bloeit
rijk De bloeistengels zitten tusschen een dicht bos
wortelbladen ingedoken. Valsche kamille bloeit al
rijk. Klein Hoefblad (Tussilago Farfara) is ook al
bezig, daar over de sloot. Er even overgesprongen
om er een paar te plukken. Bladeren zijn natuurlijk
niet aanwezig, 't Plantje is zuinig. Het geeft maar
één ding te gelijk, öf blad, 5f bloem. De bladeren
zullen we van den zomer wel vinden. In den grond
zitten nog heele bossen bloemknoppen. Kijk nog
even, hoe aardig die bloemknoppen zich openen.
Hier staan er in twintig verschillende toestanden.
Gezien? Dan de sloot maar weer over.
Hola! Neen, schrik maar niet, amice! Ik ben niet
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in 't water gesprongen, raaar wel op een heel veld
Bekertjesraos. Dat's wat voor 't terrarium. En kijk
eens verder! De heele steile slootkant is één mosrand.
Prachtig zoo'n bekerveld. Bekers van 4 cM. hoog
en raet boorden van een dubbeltje in omtrek. Op
den rand der groote bekers staan soras nog weer
kleinere; bekertjes in de tweede macht! En de heele
grond is bedekt met de groene schilvertjes, de
eigenlijke plant. Elk verdord takje en steeltje, elk
aardkluitje, ja zelfs de bekertjes zelf zijn er raee
bedekt. En over dat alles is, als 't ware, een vochtig
groen poeder uitgestrooid.
Daar staat zoowaar ook Rendierraos, op sommige
plaatsen geheel raet bekers doorsprenkeld. Verder
prachtig groen mos; ginds 't zelfde raaar bruin. Bij
nader toezien ontstaat die kleur door duizenden aan
den top verdikte naaldjes. Heel bovenop staat bij
sommige een spits, schuin priempje. Juist, dat is 't
Hoorntandraos. Ik zal je „Hei en Dennen," wel eens
te leen geven, daar staat heel wat over mossen in.
En als je 't uit hebt, weet ik zeker, dat je hier
nooit meer voorbijkomt, zonder even te kijken, hoe
't met de mesjes, waar je tot nu toe nooit naar
gekeken hadt, staat. Al die heibewoners kun je hier,
op een goed half uur afstands van Amsterdam,
ook vinden.
Pak nu nog dat levermosje even voor rae en dan
hebben we souvenirs genoeg. Nu gaan we raet ons
25 pond zware troraraeltje 't stadsleven weer eens
opzoeken. Bij dien waterwilg houden we nog even
halt! Hij is al bedekt raet witte, wollige knikkers.
Dat zijn jonge katjes. Als je goed kijkt, zie je
onder de zilverachtig witte pluche een rose waas.
't Is twee uur. Even komt de zon in al haar
pracht te voorschijn.' Daar stijgt een leeuwerik
jubelend omhoog en verderop. Weldra vervullen
overal de heerlijke orgeltonen de lucht en roepen
ons een spoedig weerzien toe.
Reeds lang protesteerden kievit en vink en meer
gevleugelde zangers er tegen, beschreven te worden
in een opstel, getiteld: „Een kwakkelwinter." Verontwaardigd klinkt hun lieve voorjaarstoon raij in
de ooren. Overtuigend steken Crocus en Draba's en
Sneeuwklokjes hun hoofdjes met de heldere lenteoogjes naar raij op.
En neen, nu durf ik 't waarlijk niet langer volhouden,
nu de heerlijke accoorden der leeuweriken raij hoog
uit de blauwe lucht tegenwerpen: „De kwakkelwinter is uit! De lente is in 't land!"
CHBISTIAAN H. J. RAAD.

Amsterdam, Nov. '98.

