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IN ' T NOORDEN. 
|K was in de zomervacantie gelogeerd op een groote boerderij in het 

Noorden van Groningen; een van de schuren stond vlak aan de zee. 
Toen nu Lucas de Lange mij alles geleerd had van haverhokken en 
klaverruiters, en hoe met ploeg en egge in 't groot de strijd wordt 
gevoerd tegen de gevaarlijke onkruiden, kweekgras en zwartgras, 

besloten we voor een verzetje een dag naar Rottum te gaan. 
Zoo gezegd zoo gedaan. De zon keek pas over den dijk van den Noordpolder, 

toen wij in de sjees voortrolden langs een smallen kleiweg, die van akker tot 
akker was afgesloten door heel origineel gebouwde draaihekken, die ze hier 
wringen noemen, 't Was telkens afstappen, opendraaien en weer zorgvuldig 
sluiten, want als je dat nalaat en er loopt vee op "t land, dan maken die 
paarden en koeien misbruik van de gelegenheid en gaan zich verdiverteeren „op 
dijk" en „aan zee". In Groningen hebben ze gebrek aan lidwoorden. 

De liefde voor de zee is daar een ieder aangeboren, mensch en dier. Als 
in een weiland twee hekken openstaan, éen naar de landzij en éen naar den 
zeekant, dan stappen alle kalveren toch unaniem naar 't groote water. De 
arbeiders werken 't liefst in de akkers tegen den dijk en nog veel liever op den 



38(3 DE LEVENDE NATUUR. 

kwelder zelf. De oude ijzergrauwe hit, die ons karretje trok en die mij anders 
nooit wilde gehoorzamen, was gedwee als een lam, toen hij in de gaten kreeg. 
dat wij naar 't Wad gingen. En Lucas en ik waren blij als schooljongens. 
Alles wat er nog van Robinson en Columbus door ons bloed kon spoken, werd 
wakker. We zouden landen op onbetreden zandbanken, 't Was in 't laatst van 
Augustus, wie weet wat wonderen van trekkende vogels wij te zien zouden 
krijgen. De Waddenzee wemelt van zeehonden, Lucas had geweer en kogels 
meegenomen om er te schieten, de oefening en de premie voor hem, de huid 
voor zijn gast als herinnering en beddekleedje. 

Hij lachte me vierkant uit, toen ik bezwaren inbracht tegen dat doodschieten 
om premies. Met zeehonden was dat heel wat anders dan met vogels, meende 
hij, en ik moest eerst maar eens afwachten, wat er gebeuren zou. „Vort, kidde." 

We reden nu al op den hoogen zeedijk, links de kwelder, rechts de 
polder. De zon zag rood door den morgennevel, 't was nog de vraag, of hij 't 
zou winnen. De kidde kreeg nog een aansporing, want 't was van belang, dat 
we van de Prinsentrap aan het Noordpolderzijl scheep gingen nog voor volzee, 
anders zouden we niet eens de slijkerige vaargeul kunnen verlaten, die dwars 
door kwelder en slikken naar de ondiepe zee voert. 

Toen we bij de sluis kwamen, lag de witte zeilboot nog overzij en de 
grijze wadschippèr ploeterde er omheen, om te zien of er beweging in kwam. 
Zijn kuiten waren ongeloofelijk dun en stakig en hadden de kleur van heel oud 
ivoor; ik had nog nooit zoo iets gezien. ,,Zijn we te laat" riep Lucas, wien de 
ligging van de schuit niet aanstond. „Neen" zei de schipper, „maar er is haast 
geen tij, we kunnen niet weg, de schuit komt niet vlot." 

Daar stonden Columbus en Robinson nu. En den volgenden dag moest ik 
weer terug naar Holland. Er was wel een vletje, dat dreef, maar 't ging toch 
niet aan, om daarmee heelemaal naar Rottum te roeien,.twintig kilometer ver. 
Nu was de zee wel kalm, maar bij een zeer gewoon briesje, zoo als dat elk 
oogenblik kon gaan waaien, bestond er gevaar, dat zoo'n notedop volliep. 

Ik maakte mij al gereed, om afstand te doen van de Rottummer reis en er 
een dagje slikkenbivak van te maken, toen Lucas heel in de verte, haast onzichtbaar 
door den morgennevel, een drietal schuiten ontdekte, die daar voor anker lagen. 
//Geef me je kijker eens. Er is een mosselenschuit bij, een kleintje, als we met de 
vlet daar heen roeien, kan die ons naar Rottum brengen. Is dat mogelijk schipper?' 

,/Jawel, als hij zelf maar niet aan den grond zit, want er is droevig weinig 
water. De twee groote zitten vast, maar er bestaat nog een kansje, dat de 
mosselman vlot is. We zullen 't wagen.* 

Het vletje lag diep genoeg, toen we met ons vieren erin zaten; er ging ook nog 
een vriend van den wadschippèr mee, want iedereen maakt wel eens graag een uit
stapje. Van tijd tot tijd leek het, of we vastkleefden aan den slijkbodem, doch dan 
stapte de man met de ivoren beenen maar even over boord en dan ging het weer. 

Jongens, wat was ik blij. De vaargeul had breede, zwarte slijkoevers, die 
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vlak opstegen, dan kwam opeens een steile kleirand van een halven meter hoog 
en daar begon de kwelder, dicht begroeid met kweldergras en strandkruid, 
terwijl op de lagere 
stukken, die nog door 
slibgreppels werden 
doorsneden, de zulte 
of zeeaster groeide 
in groeten overvloed. 
Nu zijn wij aan het 
A m s t e r d a m s e he 
strand gewoon aan 
paarse zulte velden, 
maar daar in Gronin
gen op de slikken 
ziet het zulteveld 
geel, met hier en daar 
een paars spikkeltje 
er in. 

Er stonden er 
maar weinige, die den 
naam van //Michael-
mas-daisy" (madelief
je van Sinte-Maar-
ten) verdienden. Het 
gouden hartje was 
aanwezig, maar de 
s t r a l e n k r a n s was 
onvolledig of ontbrak 
geheel. De meeste van 
die zulteplanten leken 
op ' t eerste gezicht 
op een bijzonder soort 
van kruiskruid, maar 
aan de vettige, smalle, 
dikke bladeren kon 
je toch dadelijk de 
zeeaster kennen; en 
ook stonden er weer 
genoeg in de buurt, 
die konden bogen op het bezit van een of meer van de blauwe lintbloempjes. 
Men vindt soms opgegeven, dat de randbloemlooze speling van de zeeaster 
(Aster tripolium var. discoïdea) nog al zeldzaam is. Maar dat geldt voor 

Zulte, stralend en niet stralend. 
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't Groninger slib heelemaal niet, op veel plaatsen staat er bijna niets anders. 
Vanzelf kom je tot de veronderstelling, dat deze variatie in verband staat met 

de moeielijke omstandigheden, waaronder de plant zich ontwikkelt op den taaien, 
zilten kleibodem, blootgesteld aan overstroomingen van water en van slib. De 
onderste deelen van de stengels en de bladeren zijn haast voortdurend bedekt met 
een sliblaag, en de wind, die daar zoo fel en aanhoudend kan blazen, zal ook wel een 
nadeeligan invloed uitoefenen. Ik weet niet, of dit geval aan de zulte al grondig 
bestudeerd is; 't is wel de moeite waard, er eens wat tijd en moeite aan te besteden. 

Intusschen stonden deze armoedsvormen nu vroolijk en wel te bloeien, en 
zoo vroeg als 't was, waren er al talrijke hommels aan 't honig zoeken, ofschoon 
de zon nog altijd niet door den nevel was gedrongen. 

Tamelijk plotseling hield de zultegroei op en toen roeiden we voort tusschen 
groote subvelden waar de mooi vertakte zeekraalstruikjes, rechtop en ieder op 
zichzelf, om zoo te zeggen het rijk alleen hadden, blondinen en brunetten: de 
eerste mooi frisch lichtgroen, de andere bruinrood of paarsachtig. Dat is ook al 
weer een verschijnsel, dat mij zeer veel belang inboezemt en waar ik tot nu 
toe maar weinig over kan zeggen. Van zeer veel plantensoorten komen blondine 
en brunette vormen voor, dikwijls vlak naast elkander. Let maar eens op de 
elzen, van sommige zijn nu de katjes en de takken groenachtig, van andere 
heel donker purper. Zie ook naar twijgen en takken van sering, kardinaalsmuts, 
berk, naar look zonder look, muurbloem, madeliefje, boterbloem, vroegeling, 
kamperfoelie. Schrijf maar eens aan De Levende Natuur wat ge ervan waarneemt 
en wat ge er van denkt; de bolleboozen vinden misschien een oplossing. Het 
is niet maar alleen een kwestie van licht of schaduw. 

In die zeekraalstreek stapte de wadschippèr niet meer uit de vlet, want de 
modder was daar zoo week, datje minstens tot de heupen erin zoudt zakken. Na de 
zeekraal kwam het naakte slik, slechts hier en daar versierd met vlokjes helder 
groen zeegras, maar overheerlijk opgevroolijkt door de legerscharen der trekvogels. 

Dat was nu nog eens een echt heerlijk Augustuslandschap. Toen we de 
geul verlaten hadden en er geen gevaar voor vastslibben meer bestond, bleven 
we een paar oogenblikken op de riemen rusten, om de reizigers even op te 
nemen. Ze schenen te beseffen, dat ze daar op 't slik volkomen veilig waren; 
de grond is er volstrekt onbegaanbaar, je zoudt er alleen kunnen loopen 
met breede planken onder de voeten. De lichte vogeltjes waren er volkomen in 
hun element; ze trippelden langs de plasjes, snuffelden tusschen ' t zeegras, of 
stonden bij troepjes te dutten. Soms kreeg een bende een bevlieging om er van 
door te gaan, dan schitterden witte ondervleugels tegen de zwarte modder, zoovaak 
de troep een zwenking maakte. Zoover het oog reikte, niets dan vogels. Er 
waren er van allerlei soort en leeftijd, vrijgezellen en broedvogels, nog in 't 
zomerpak, anderen in den herfstrui, de meeste in dof neutraal jeugdkleed. Vlak 
bij ons hadden we een troep steenloopertjes in hun bonte kleed, meest oude 
vogels met helderroode pootjes. Verderop stonden tureluurs, ook met roode pooten 
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en 't trok de aandacht hoeveel hooger die in de wereld staan dan de steenloopers, 
die onder al het wadend gedierte betrekkelijk wel de kortste beenen hebben. Goud
plevieren zagen we hier niet, die vertoeven bij voorkeur binnendijks, maar wel 
stonden er groote, grijze wulpen langs den waterkant, hier een en daar een en 
verder nog weer andere: een lange rist van schildwachten langs den waterkant. 

Ik kan mij niet herinneren, ooit zooveel steenloopers bij elkaar gezien te 
hebben als daar op 29 Augustus 1910 aan 't uiteinde van de vaargeul van 
Noordpolderzijl; binnen het bereik van mijn kijker telde ik er drie-en-veertig; 
ze waren talrijker dan de tureluurs. Maar het talrijkst waren de bontbek-

Op de Slikken. Wulpen, bontbekplevier, steenloopers en tureluur. 

pleviertjes, de drieteenige strandloopers en de bonte strandloopers, die in dichte 
gelederen op 't slib manoeuvreerden. Het aantal van die vogels op onze Wadden 
moet in Augustus en September wel in de millioenen loopen. 

Lang mochten we ons echter niet ophouden en weldra ging het weer in 
volle vaart op de drie schuiten af, die nog verder leken, dan toen we begonnen 
te roeien, maar dat kwam, doordat de nevel dichter was geworden. De vogelkust 
verdween uit 't gezicht. 

Opeens dook er een rond grijs hoofd uit 't water op, glimmend als olie, 
zoowat tien meter achter de vlet. Het was een zeehond in levenden lijve, stellig 
een jong, onnoozel beest, die geen erg had in Lucas zijn geweer. Wel een halve 
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minuut bleef hij met ons meezwemmen, maar Lucas had het hart niet, om hem 
te schieten, zoo'n menschelijke uitdrukking hadden de groote holle melancholieke 
oogen, zoo meewarig zag de kleine mond eruit, half omkransd door grijze, 
verwaarloosde snorren. De neusgaatjes knepen open en dicht, net of 't menschen-
luchtje hem niet beviel, eindelijk maakte hij een buiteling en verdween in de 
diepte, maar dat is eigenlijk hier het goede woord niet, want als we de riem 
een beetje steil inzetten, dan voelden we grond, nog voor we goed snoek 
vingen. Er was dus voor dien zeehond maar amper ruimte om te duiken, maar 
door de troebelheid van 't water verdween hij toch geheel en al. 

De wind stak op, zuidwest; er begonnen golfjes te krullen, die al aardig 
gelijk liepen met de boorden van onze vlet, en we zagen nu heel duidelijk in, 
dat het gekkenwerk geweest zou zijn, om in dat ding de heele overtocht naar 
Rottum te wagen. Gelukkig waren wij nu al dicht bij het eskader. Tot onze 
groote vreugde schommelde het kleinste schip, dat wij voor een mosselenvisscher 
hielden, met de golven heen en weer; de beide groote lagen aan den grond. Er 
kwam volk voor den dag, twee of drie man uit elk roefje. 

Wij stuurden regelrecht op den mosselenman aan, liepen hem onder den 
wind opzij en klauterden aan boord als een troep zeeroovers. Onze wadschippèr 
werd echter dadelijk begroet als een oude kameiaad en in weinig woorden gaf 
hij verklaring van onze aanwezigheid en onze bedoelingen. 

Jawel, de visscher wilde ons naar Rottum brengen, maar hij kon niet 
belooven, dat wij er zouden komen, want er stond bedroefd weinig water, en er 
waren een paar wadjes, waar we wel eens vast op konden raken. Zoo spoedig 
mogelijk werd 't anker gelicht, de visscher was kapitein, onze wadschippèr loods. 
Lucas verhuurde zich gratis als lichtmatroos, doch informeerde meteen naar de 
kombuis en ik ging de lading eens nasnuffelen, maar vond niets anders dan 
een grooten ijzeren staaf, vier meter lang en drie duim dik, dicht omwoeld met 
nijdig, langpuntig prikkeldraad. Ik wist heelemaal niet, wat dat ding te beduiden 
had, maar werd weldra uit den droom geholpen; onze visscher was geen 
mosselenvisscher, maar een visscher van zeebloem {Serhdaria argenha). 

Verbeeld je, wat een buitenkansje, met een bloemenvisscher naar Rottum! 
(Wordt vervolgd). JAC. P. TH. 

Rottum. 
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