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't Is bekend,dal de huisjesslakken des winters hun woningen 
afsluiten. Onlangs vond ik een paar dezer huisjes, luchtdicht 
door een dekseltje afgesloten. Wat mij verwonderde, was, 
dat de woningen heel dicht waren, zonder dat er iets van 
den heer des huizes te merken was. 

Rijswijk (G.J. B. J. v WAGENSVELD. 

(Wordt vervolgd). 

ONZE BUITENPLAATS. 
e zouden dan voor de eerste maal op onze buitenplaats 

logeeren. Reeds dikwijls waren we er geweest, maar 
we hadden er nooit geslapen en met het prachtige zomer
weer verlangden allen evenzeer buiten te komen. 

Nu moeten de lezers zich die plaats niet voorstellen als 
een heerenhuis met stalling enz., want het is slechts een 
houten huls, juist groot genoeg om een kleine familie 
primitief te herbergen; de omgeving echter is bosch en 
heide en by mooi zomerweer is men gauw tevreden met 
de huisvesting. 

Er Is een tuin ontgonnen waar bloemen en vruchten 
welig groeien. Er is een kweekerijtje aangelegd van naald-
hout en vrnchtboomen, dat na veel tegenspoed thans in 
uitstekende staat verkeerd en het Is ver genoeg van de 
stad, om geen last van onaangename menschen te onder
vinden. 

Toen wij op een heerlijken Juni-morgen naar buiten 
trokken was de lucht vervuld van bloemengeur en vogel-
gejubel; een diep blauwe zomerlucht met verstrooid witte 
wolkjes welfde zich over het lachende landschap. Wolken 
stuifmeel trokken over de roggevelden, bijen en hommels 
zoemden ons in de ooren, vlinders en insecten wiemeiden 
waarheen men de oogen wendde; de volle zomerweelde. 

Het werd warm en telkens van achter bosch en struik 
woei ons de koelte tegen, ryk beladen met de geuren van 
weilanden en dennebosschen. Late seringen stonden nog in 
bloei, jasmijn en gouden regen waren pas begonnen. 

De geur van het geschilde akkermaalshout deed ons 
ouderen aan de kinderjaren terug denken, en de eerste 
theerozen verkondigden, dat de werkelijke zomer was aan
gebroken. 

Ons huisje ligt onder hooge beuken, omringd door lager 
hout. Hoe jubelt de kinderschare, wanneer we daar aan
komen; hoe vluchten de konijnen, de hazen en fazanten 
wanneer ze ons zien, want bet is er een parades voor de 
dieren, ze achten zich daar veilig. 

Het huis ligt slechts een paar honderd schreden van den 
grintweg, maar is door hot bosch niet te zien; eenzaam is 
het er vooral 's avonds als het kindergedruisch ophoudt. 
In schemerdonker komen over een weiland de konijnen aan-
gehuppeld bij dozijnen, ook een enkele haas vertoont zich 
aan den rand van het hakhout, die in half duister een 
fabelachtige grootte aanneemt. Een lichte streep in het 
Noord-Westen wijst de plaats aan, waar de zon onderging 
en de geluiden van menschen, karren en paarden in de 
verte verstommen, een krekel piept nog zijn liedje als 
plotseling do nachtegaal invalt en alles overstemt wat zich 
nog durfde roeren, heerlijk klinken de heldere toonen, ver
sterkt door de weerkaatsing tegen het bosch; aangrijpend 
is het geluid in de stille nacht, het kost moeite te besluiten 
binnenshuis te gaan. 

De rust is echter van korten duur; reeds om 2 uur in 
den morgen worden we gewekt door kirrende tortelduiven, 

die in het open vensterraam gaan zitten en verbaasd zijn 
menschen te vinden, waar ze meenden dal, hun rijk was. 
Eenige oogenblikken later hoorden we getrippel op het dak 
en daar begint de groote lijster of merel zijn helder ge
kweel, de ekster schettert in de hoogste boomen, en nu 
begint het geroep van koekoek eerst in de verte en latei-
al dichter en dichter by, tot hy op 't laatst ook op ons 
dak schijnt te zitten, dra komt er nu een tweede koekoek 
bij en na een kwartier is het zulk een oorverdoovend con
cert van koekoek, lijster, ekster, duiven en andere vogels, 
dat ik myn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen kan, 
om eens buiten te gaan zien waar al die rustverstoorders 
zitten. Vier koekkoeken vlogen bij mijn verschijning op; 
de eksters en merels echter bleven zitten en lachten mij 
uit. Zulk een morgen vergeet ik mijn heele leven niet. 

In de buurt leven alle vogels van Nederland, die in het 
„Vogeljaar" van Jac. P. Thijsse voorkomen, uitgezonderd 
natuurlijk de strandloopers, maar zelfs wilde eenden broeden 
er in de sloten tusschen de dennebosschen. Gelukkig het 
kind, dat in zulk een omgeving de natuur kan leeren kennen 
en waardoeren, wat al illusie's schept zich daar het jonge 
menschen-leven, wat al herinneringen behoudt hy uit zulk 
een heerlyken tyd. 

Het is Zondagmorgen en we zullen een reeds dikwyls 
uitgestelde wandeling maken door dennebosschen en voet
paden, die we vroeger ontdekt hebben. We komen aan 
een kruispunt van zandwegen, een wel bekende plek waar 
we menigmaal onder de schaduw der beuken ons neer
vlijden, hier vinden we een hoefyzer door een boerenpaard 
verloren, een prachtige gelegenheid, om het aan een paal 
te spijkeren en sprookjes te vertellen van hoefy'zers en 
van kruiswegen, die in de sprookjeswereld zulk een grooten 
rol spelen. We wandelen verder door berkenhout en komen 
aan het verlaten huis, zooals wij gewoon waren een kleine 
boerenwoning te noemen, die verborgen voor de wereld 
sinds 4 jaren onbewoond was. Het huis zag er betrekkelijk 
goed onderhouden uit, een groot stuk heide met verspreide 
struiken was biykbaar vroeger akkerland geweest, nog 
zichtbaar aan de greppels die er door liepen. Een verwaar
loosde perzikboom en een wynstok afgezakt van de muur, 
vermolmde hekjes en overblijfsels van een bloementuin 
waren evenzooveel vraagteekens voor ons allen. Sinds 
eenige weken hadden we deze plek niet bezocht en waren 
niet weinig verbaasd de houten vensterluiken geopend te 
vinden en naar binnen glurend te zien dat er menschen 
woonden Het vreemde van 't geval was echter dat we 
geen levend wezen zagen, maar op de tafel stonden de 
resten van een ontbyt en er stonden een paar rieten stoelen 
en een petroleumkooktoestel op den grond. 

Het begon nu-echt op een sprookje te geiyken, maar er 
was helaas niemand, die ons opheldering geven kon. Op 
de drukte die ons gezelschap nu maakte kwam dra honden-
geblaf en spoedig daarna de eigenaar van den hond, een 
boer, die ons medeelde, dat de meneer, wien het huis toebe
hoorde, aan twee heeren uit Amsterdam vergunning had 
gegeven daar eenigen tijd te wonen; ze gingen 's middags 
in het dorp eten, maar zijn vrouw maakte hun kamer in 
orde, bracht hun melk en eieren. Op myn vraag wat die 
heeren daar uitvoerden kreeg ik ten antwoord, dat het 
voor de studie was, dat ze den heelen dag in 't bosch 
zaten en in de slooten om planten en dieren te zoeken, 
waaraan niets bijzonders was. Het was biykbaar de man 
te geleerd en „ze vat de everdassen moar zoo met de 
vingers an", vertelde hij my met afschuw, want hagedissen 
waren in zyn oogen giftige dieren. 

Om eens nader met die geheimzinnige heeren kennis te 
maken, ging ik er een paar dagen later heen, maar vond 
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ze reeds tot mijn spijt vertrokken. Ik denk wel, dat ze er 
een goeden vangst gemaakt hebben, want van de heide 
en moeras-flora is hier heel wat te vinden. Orchideeën in 
de meeste soorten die in ons land voorkomen, de gentiaan, 
het vetkruid, de drosera's, het zeepkruid, het parnaskruid, 
het rondbladig wintergroen, het springzaad met zyn sier
lijke gele bloemen en nog zoo heel veel meer, die den 
botanicus moeten bekoren. 

Wanneer we na zoo een lange wandeling by ons huisje in 
het bosch terugkwamen, dan genoten we zoo met volle 
teugen van de natuur, dan rolden de kinderen door 't gras 
en dan waren er heel wat dorstige keelen te laven. 

Dikwyis werd om het warme weer de middagtafel in 
de schaduw der hooge beuken aangericht en dan gebeurde 
het meermalen, dat de eekhoorn ons met takjes en note-
doppen gooide, tot groot vermaak der jeugd. 

' t Is goed, dat de menschen ons hier niet kunnen zien, 
werd dikwyis gezegd met het oog op de weinig gedistin
geerde manier van ons huishouden in het bosch. 

Het meest aantrekkeiyk waren dien heerlyken zomer, 
de avonden als de kinderen ter ruste waren en wy volop 
genoten van de plechtige avondrust, die over het landschap 
lag uitgespreid, wanneer men slechts af en toe onbestemde 
geluiden uit de verte waarnam en waar een heldere maan haar 
zilveren licht deed weerkaatsen in millioenen dauwdruppels. 

En als we dan voor de avonddauw naar binnen gevlucht 
waren, kon het gebeuren dat een konijn, aangelokt door 
het hem onbekende licht, plotseling te voorschyn kwam aan 
de trap der waranda en even plotseling weer verdween. 

Een fazant, die door het kelderraampje naar binnenge
komen was vingen we levend in de keuken en eenkonyn, 
door datzelfde raampje aangelokt vonden we dood in den 
kelder. We hebben in schemerdonker de vryage van een 
paar egels bygewoond en by die gelegenheid bemerkt dat 
zelfs die dieren geluid kunnen maken. 

We hebben op onzen heidetuin zulk een overvloedigen 
oogst van aardbeien verkregen, dat de heele familie uit de 
stad met manden kwam aandragen om ons te helpen opeten. 

Ik zou nog heel veel kunnen vertellen van genietingen 
die we daar gesmaakt hebben, maar om eeriyk te biyven 
moet ik dan ook de schaduwzyde van het buitenleven gaan 
opsommen. Ik zou dan moeten vertellen van konynen die 
myn boompjes vernielden, van lijsters die myn frambozen 
en bessen opaten, van eekhoorns die niets van myn hazel
noten over lieten en van nog een heeleboel meer ergenissen, 
maar over dat alles wil ik thans niet schryven. Ik wil 
alleen de mooie kant zien. Ik wil nazeggen, wat myn zwager 
de dokter, die al veel van de wereld gezien heeft, zegt, dat 
ons land het mooiste land van de wereld is, als men wandelen 
kan en als men oog heeft voor wat werkeiyk mooi is. 

Ook heb ik veel van de wereld gezien, maar de menschen-
massa's op do spoorwegen on in de hotels boderven heele
maal do rechte waardooring voor het natuurgenot. 

In do indrukwokkondo wouden van Rusland heb ik te 
vergeefs gezocht naar welvarende boerenwoningen on in 
do sombere fjorden van Noorwegen heb ik verlangend uit
gezien naar bosschen on naar zonneschyn. 

Het Wosteiyk dool van ons Vaderland met zyn weilanden 
en zyn kooien is het typische Holland voor lederen vreem
deling, maar wie kont de andere helft? Waar vindt men 
de bloelende heidevelden begrensd door statige beuke-
bosschon, waar zulke walletjes mot berken, wier stammen 
blinken van witheid, wuivende rietpluimen aan do oevers 
dor kleine rivieren. Waariyk ons land is mooi, is welvarend, 
is een van do heeriykste landstreken der aarde. 

B. STOFFEL. 

ZEESTERREN OF VIJFVOETEN. 
at dierlijk afval als meststof aangewend wordt en 

werd, leert ons de geschiedenis van den kabeljauw, 
dat leeren we uit de Vad. Gesch., waar we lezen, 

dat vóór 1350 de overvloedige haring vaak als mest op hel 
land goreden werd. Om hiervan voorbeelden te zien, be
hoeven we echter niet naar Noorwegen te gaan en ook 
niet ons in de Middeleeuwen te verplaatsen. Ik hoorde 
onlangs — dit zij ter loops gezegd, — dat ook bij Zandvoort 
vischkoppen op het land worden geworpen en dat sommige 
groenten, vooral bloemkool, daarvan een zeer nadeeligen 
invloed ondervinden. Op mijn geboorteplaats zag ik nog een 
ander voorbeeld van dit soort bemesting. 

De mossel- en oestervisschers van Bruinisse n.I. hebben 
nog al schade van de «vuufoeken« (zeesterren of vijfvoeten), 
omdat deze mossels en oesters uitzuigen. Ik vernam, dat 
ze deze dieren aanklampen op het oogenblik, dal deze bij 
opkomenden vloed de schelp openen, om het verbruikte 
water te laten wegspoelen en versch vloedwater in te 
nemen. Vandaar dan ook, dat de visschers gaarne die vijf
voeten vangen. (Volgens het dialect: vijf/ioefcen). Vaak zag 
ik dan ook als kleine jongen op de akaab van Bruinisse 
hoopjes van dat griezelige goedje liggen. Ze werden ver
kocht aan de landbouwers. Een rijkmakerij was het voor 
de visschers niet; ik hoorde zelfs, dat de opbrengst meer 
beschouwd werd als een fooitje voor de knechts. Een 
mandje, van ik denk, ongeveer */B ILL. kostte 5 cent en 
een voer van 100 mandjes dus 5 gulden. Daar mijn oom 
een van de ijverigste afnemers was, zag ik ze vaak op bet 
land spreiden en onderploegen. Dan was echter de ploeger 
niet alleen, want waar ze vandaan kwamen, wist je niet, 
maar honderden witte vogels, in die streken chö-chcn ge
noemd, hadden zich geconcentreerd op en boven dat stuk 
land en eischten, luid schreeuwend hun deel van zoo'n 
rijken buit. Had men het land een kwartier onbeheerd 
laten liggen, zeg een half uur, ik wed, er was geen vijfvoet 
meer te bekennen geweest op het heele stuk. Ik zag dan 
ook den ploeger wel vergezeld van een kleinen jongen, die 
met den knecht samen, door schreeuwen en gebaren, de 
dieven van het land trachtte te weren, 't Was echter geen 
dankbaar baantje, want ze vlogen niet eens ver weg en 
zetten zich achter de hielen van den jongen weer neer. 
Het waren mooie, groote, witte vogels, met blauwe of 
blauwgrijze vleugels. Zooals ik al opmerkte, werden ze (en 
worden ze nóg) cho-chen genoemd. Naar al wat ik op 't 
oogenblik heli kunnen raadplegen, om den eigenlijken Nederl. 
naam te vindon, ben ik tot de conclusie gekomen, dat het 
de zilvermeeuw kon zijn (?). 

Waarschijnlijk, omdat zo vijfvoeten opaten, werden ze 
door ploegers en anderen ook -wel gevangen. 

Ze legden dan een rattenklem met een vijfvoet er in als 
aas en gauw genoeg was er oen gevangen. Ook deden ze 
het met een haak, waaraan een vijfvoet gestoken was, 
zooals ik ook wol wilde ganzen heb zien vangen, met een 
«potter» ( = kleine aardappel) aan een baak. Ook op die 
wijze was het niet moeilijk, ze te verschalken. Er waren 
er ook zooveel. 

Ter vage aanduiding van het aantal het volgende frap
pante staaltje. Mijn oom, of diens broer had Zaterdagsavonds 
een voer avuufoeken» op het land laten staan. Dat stond 
daar dus den boelen Zondag aan de genade van de vogels 
overgelaten. Nu, ze namen het met die genade niet zoo 
erg nauw; de chö-chen en andere vogels hielden er geducht 
buis, ja, zóó zelfs, dat Maandagsmorgons de wagen schoon 
leeg was, behalve de mossel- en oesterschelpen, die met 
het glibberige gedierte mee, op den wagen gekomen waren. 


