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Z O M E R . 

TIL, het is nog vroeg, het is zomerochtend en do zon komt op. Langen tijd al 
was de oostelijke kim in purpren gloed, het gloeide er als een helle, blakende 
oven; langzaam maar fijn on onomlijnd gaat, die purpren kleur over in lichtere 
tinten, zwakker en zwakker wordt ze, lichte tusschentintcn volgen, dan gaat 
ze over in blauw, al donkerder en donkerder wordend blauw, naarmate men 
van het oosten afgaat, het blauw van een zomerhemel, vlekkeloos en zuiver 

als van een bloem. . . . 
Nu laait de horizont op met vurige vlammen, wordt hoe langer hoe meer verblindend, 

nog een oogenblik, een klein onderdeel van den eeuwigen tijd on daar verrijst de zon boven 
de aarde. Als mot een magische kracht is de betoovering verbroken. Hel aardrijk, dat in 
aanbidding en stil was, durfl nu juichen; de zon, de leven-aanbrougende zon is er! 

Daar zingt de leeuwrik, eerst een timide eerste getjilp, alsof hij zich nog niet goed durft 
laten hooren, dan meer krachtig en aanhoudend, on met uitgespreide vleugels verheft hij zich 
nu in de lucht, tegen de zon, tegen het licht iu! 

Ecu zachte koelte waait uit het harsachtig ruikende dennenliosch achter ons eu zachtjes 
worden de flikkerende dauwdroppels aan grashalmen on strtiikjcs afgeschud als gouden en 
zilveren loovertjes. Hoe schoon omlijnd blinkt daar dat spinneweb in het gulden licht! 
Alles drinkt dat licht met volle teugen, het opwekkende licht, dat planton opbeurt en bloemen 
onfsluit. In lief dounenbosch werpen de lioomon al scherpe schaduwen en hier en daar 
lichten groote, bewegelijke plokken op den grond. Dichtbij, aan den oever van liet beekje, 
dat vroolijk haren weg vervolgt, het water voerend eindeloos ver en tevens verdorde blaailjos, 
grassprieten, insecten — nu eens stuitend legen een vooruitspringenden oeverkant, dan weer 
omlaagbniisciid in een valletje, over kiezelsteentjes on (lammen van bladhoopen — dichlbij 
dat beekje staat oen groen slruikje; de zonnestralen koesteren het en ondor die zachte 
aanraking ontsluit hot Iwompje zijn eerste bloempjes en vertelt ons, hoe hoorlijk, hoo prachtig 
de zomer Is. Niet lang geleden stond hot daar ook, kaal, naakt, zonder eenige beschutting 
tegen de woeste noordenwinden en de sneeuwjachton snorplon langs takken en stam en 
waaiden met eon kracht, alsof het boompje ton ondor moosl. Toon kwam er wol oons oen 
dag. waarop de sneeuw langzaam, statig neerdaalde en om het boompje dwarrelde en 
opgroeide, hooger en hooger, maar hot was koud, vinnig koud. liet beekje verstijfde van 
schrik ondor dio ruwe aanraking on het was doodsch alom. Dat was de winter, neon, die tijd 
U'viol hot boompje niet. Langzaam dooide do sneeuw wog, de grond werd weer week on 
z.iihl, overal onllokon mooio, kleine bloomen, de vogels kwamen terug, de zon schoen, de 
lucht werd rustiger en do atmospheer warm on licht. Dat was do lente, het lioompje word 
niouwsgiorig, wilde ook mee genieten, het bOt(p uit, knopte, nieuw loven stroomde door de 
lakken; het boompje was blij, maar niet volkomen tevreden. 

Nog wanner werd hot, nog steeds wanner on onder dien zachten drang moest het 
boompje wel bladeren krijgen, maar de tijd waarop de bloemknoppen zouden ontloiken moest 
nog komen on nu die tijd, de zomer, gckoinon is, nu moest het boompje ook hot beste geven 
wat het geven kon en gracieus ontplooit hot zijn zaclile, welriekende bloomon. De vogels 
verheugen zich er over, zo willen het boompje tot gezelschap zijn en nestelen in de beschermende 
takken en aan den voet van den stam komen groote varens op, die zich weldra geheel 
zullen ontplooien. Ook do bijen bezoeken hot boompje on zorgen or voor', dal hot toch blijft 
voortbestaan, al zouden do woeste winden hel ion ondergang doemen Maar, zich 
niet, bokommorond om verleden en toekomst, slaat hot boompje zich te koesteren In do warme 
zon. Alios or omheen heeft een zomersch aanzten. De dennonboomen, mot nieuw, krachtig 
riekend groen, zingen nu niet eeu somberen doodszang, neen, er klinkt oen liefelijke melodie, 
langzaam, heel langzaam wegsmeltend in de warm-deinende verte, nu eens Sterker on voller, 
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110 DE LEVENDE NATUUR. 

dan weer zachter on meer gedempt. En af en toe vallon de vogels met hun stemmen 
harmonieus in. Heel de natuur viert hoogtij! 

Hooger en hooger rijst de zon en ook hooter en steeds heeler wordt het. Het is bijna 
zomermiddag. De natuur wordt nu stiller, alles rust ondor die loomte, die drukkende hitte, 
zelfs de wind is gaan liggen; alleen het beekje ruischt nog evenals des morgens en de groote 
varenplanlen, die in de schaduw staan, zijn nog frisch en flor. Maar buiten op het veld wordt 
het graan tot rijpheid gestoofd, in deemoedige berusting buigt het onder de kracht der zon. 
Sommige planten kleppen hun blaadjes tezamen tegen do verzengende hitte, het is alsof ze gaan 
slapen. Terwijl ze dea morgens gretig het zonnelicht genoten, trachten ze het nu zoo goed 
mogelijk te ontduiken. Ook de dierenwereld zwijgt, behalve de muggen, die in de warmte hun 
eigenaardig, zangerig geluid laten hooren en de bijen, die maar niet moe schijnen te worden 
van hun bloemen bezoek. Langzaam, maar zeker, gaat heel do natuur ter zomermiddagrusto. 

Dan, de dag gaat ten einde, de grootste hitte is voorbij, een licht koeltje suist weer dooi
de boomen, zacht bewegen zich do kronen in de lucht. Daar kruipt met schuwe, vlugge 
bewegingen een hagedis door het hooge gras, het gezang van de vogels begint weer te 
herloven, de natuur ontwaakt uit haar mitidagrust!.. . . Nog enkele uren van blij, genotvol 
leven, nog slechts eenige tijd vol zomorlicht, dan breekt do scheem'ring aan en de natuur 
slaapt weer in Hoe heerlijk is het, het schemoruurtjo door te brengen aan een beekje, 
gezeten op zacht, veerkrachtig mos, en de natuur langzaam en rustig te zien insluimeren.... 

De schemering valt hier spoedig in. Hot dichte, groene gebladerte laat slechts een enkel 
goudon zonnestraaltje door, dat op de hooge, mosomglooide kanten een liohtondo plek toovert. 
Zacht kilselt het water, langs tal van hindernissen zijn loop nemend. De groote varenplanlen 
groenen diep togen de donkere hoogte en scherp steken nog enkele planten af. Donkerder 
en donkerder wordt het Slechts de toppen van de boomen staan nog in licht, maar beneden 
is alles al duister. De verte wordt onbestendig, vervaagt zich in do donkerte. De laatste 
lichtglanson vallon schuin togen do korstige stammen dor boomen, die woldra als zwarte 
reuzen dreigend, doodstil staan. Een enkel takje beweegt nog door een zacht, fluisterend 
windje. In hel woslon glimt nog do prachtig-roode lucht; nu woiilt alles stil. Alloen hot 
gezoem van de diii/.endoii muggen is hoorbaar. Dit, on het geklots van het water, brengt 
ons in de goode stemming hol zomeravondscho te genieten. Langzaam en onhoorbaar zijn de 
zachte bloemen van do kamperfoelie uitgekomen. In sierlijke Imchlon slingert de plant zich 
van oeverkant lot oevorkanl. Ken heerlijke lucht waait ons tegemoet. Plotseling een gebrom 
en gesnor, het is een pijlslaarl, dio zijn aandeel komt halen bij de welriekende bloomon. 
Scherp steken zo niet af tegen do doukorte, het is alsof zo langzaam in do duisternis over
gaan, zich ermee vereenigen.. . . Donker is het niet, want de maan is opgegaan en zij werpt 
haar nlat-zilvoren schijnsel in het water dor beek, dat nu hel opfonkelt in lichtende strepen 
on do spattende droppels zijn als gesmolton zilver Alles krijgt nu een tooverachtig aanzien, 
geen windje waalt er, langzaam, o zoo langzaam wordt hot stil. Het wordt zomernacht . . , . 

En, als iets later een licht suizend windje opsteekt, ons tegemoet, en met lispelende stem 
geheimzinnige verhalen doet, dan moeten we wel onder den indruk komen van zooveel 
natuurschoon, en even moet ik denkon aan do schoono Naehtliedjet van Van Eeden's Ellni: 

«En ver, daar ginds, die zacht gekleurde lucht 
Als perlemoer, waar iod're tint vervliet 
In toérheid , Rust - - o, wonder-vroomd genucht! 
Want alles is bij dag zóó Innig niet. 

Allo geluid, dat nog van verre sprak, 
Verstierf — de wind, de wolken, alles gaat 
Al zacht en zachter, alles wordt zoo stil « H. F. D. MONNK. 


