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KIENHOUT. 
IT' is niet de levende natuur, dit zijn doeden, die eeuwen geleden 
geleefd hebben en thans onbarmhartig in het licht van den dag 
teruggebracht worden. Sommige vormloos als groote stukken 
houtskool, andere wanhopig verwrongen, liggen ze daar hall in 
het water. 

Mijn drama speelt aan de Waalhaven, voor die 't nog niet wisten, de nieuwste 
haven van Rotterdam, nog lang niet klaar, zoo'n 300 H. A. groot, waar door 
zandzuigers en baggermolens de grond meters diep wordt opgehaald. Op een 
tochtje door de havens zag ik uit de verte dat slagveld en 'k maakte dadelijk 
het plan om het van dichtbij te gaan zien. Op diezelfde tocht hoorde ik ook, 
dat de grootste baggermolens in staat zijn de grond tot op een diepte van 20 M. 
weg te halen en dat de ontgraving van de Waalhaven 25.000 000 M". grond zal 
opleveren. Daar diep uit de grond werden mijn sujetten opgehaald, de vloed en 
de wind wierpen ze op het ondiepe Oostelijke gedeelte en tegen de dijk. 

Tot mijn teleurstelling was het bij mijn komst nog hoog water, slechts hier 
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en daar stak,'''als de monsterachtige kop van een kaaiman, een bruin stuk hout 
boven water uit. Toen zag ik, dat een steen aan den kant reeds droog was en 'k 
besloot het vallen van het water af te wachten. Dat was een genieten aan alle 
kanten. In de verte lagen groote ertsbooten en lange kassen met hun aanhang 
van lichters en kranen en binnenschepen. Maar wat me haast nog meer interes
seerde waren groote troepen eenden, die midden in het ondiepe gedeelte van de 
haven lagen, halfjes en heele bouten, zeggen de Zuid-Hollandsche jagers. Daar 
waren fluitende smienten en roodkoppen, ook talingen, koeten tn zelfs een 
waterhoentje, (want die houden niet van vreemd gezelschap), de halfjes herkenbaar 
aan hun snelle manier van vliegen. Ook heele eenden lagen ertusschen, maar 
aan 't model te zien waren 't geen inlandsche, waarschijnlijk Oostersche. De 
nlandsche zullen wel niet zoo brutaal onder de rook van een wereldstad temidden 
van 't geraas van het moderne havenbedrijf komen neervallen. Dat de beesten 
het daar naar 't zin hadden, was te zien en ook te begrijpen, want het heele 
Oostelijk deel van de Waalhaven moet nog uitgediept worden. Riet en struiken, 
zelfs eenige knotwilgen steken boven water uit, 't Is een prachtmodel voor een 
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vrijhaven van waterwild en een bewijs, dat de schuwheid van allerlei vogels al 
heel betrekkelijk is en de bestudeering van vele soorten niet gebonden is aan 
afgelegen streken. Over die schuwheid zou 'k nog wel een boom kunnen op
zetten, maar 'k raak mijn dichterlijke bui van 't begin heelemaal kwijt. Het 
water was regelmatig blijven zakkep en doode, ontvleeschde ledematen begonnen 
op te rijzen, bruine monsterachtige stukken kienhout kwamen langzaam met 
hun ruggen bloot. De meeste lezers hebben in veenderijstreken die hoepen kien
hout wel gezien, van dat prachtig diepe bruin, voor de baggerlui een brandhoutje 
in den winter zonder warmte, voor de zegenvisschers een last en een ergernis, 
omdat de zegen er door vernield wordt. En vraag maar eens aan een baggerman, 
dan krijg je verhalen van boomstammen onder 't veen, om van te duizelen. Zoo 
heeft ook het „Hollandsch Diep" deze enorme stammen diep onder de meters 
dikke kleilaag vandaan gehaald. Er liggen ook tusschen van veel jonger datum, 
wdgen of esschen. Maar de eigenlijk eeuwenoude, misschien heeft een lezer er 
vermoeden van hoe oud, zijn aan de kleur en hunne structuur het best te 
herkennen. Het hout bestaat uit langsche, harde, als 't ware versieende 
nerven, zoodat het me doet denken aan de heiningen van walvischbeen op 
Ameland, die men op 't eerste gezicht ook wel voor een of andere houtsoort 
aanziet. 

Het water valt nog steeds, het kerkhof wordt grooter, de vormen bizarder. 
Op een stuk kienhout heeft zich een aalscholver neergezet; 'k zie tegen het 
licht in, zoodat 'k geen kleuren kan waarnemen, maar 'k zie het vreemde 
silhouet van dien vooiwereldlijken vogel met zijn uitgespreide vleugels op het 
stuk Imut. 

Tusschen de donkere stammen vloeit het levende water en uit donkere 
gaten glijdt een krab en achtervolgt een garnaaltje. 

Het zonlicht droogt de bovenkanten der stammen tot de diepe omberkleur 
overgaat in levendige bruinen. 

Maar de herfstdag is korter dan mijn bewondering. Ik heb nog een flinke 
trap te doen, voor ik thuis ben. Gauw m^t het heen en weer bootje van Waal
haven Oost naar de overzij van de Maas en weldra ligt Rotterdam ver 
achter me. 

Den Haag. W. J. D. 


