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niet te vergissen. 'I Waren lieve, zachte dieren, nooit heb ik ze zien vechten, als toen een 
van de vier zich zwart bemodderd had, hoe ie zoo vuil kwam weel Ik niet, maar 't was meer 
dan erg. Toen Ie dan ook bij do blanke zusters kwam, slaken ze alle de koppen bijeen, uil-
gerekt de halzen; elkaar rakend met de snavels schenen ze In vertrouwelijke onderhandeling, 
waarvan 'l gevolg was dal de vuilpoets opeens aangevallen werd. Ze pluisden, trokken on 
pinkten onophoudelijk aan de bemodderde veeren, zoodal ik 't dier moest ontzetten. Eens, 
weer over 't ijzergaas gefladderd zijnde, waren ze In 'n groot, dicht perk petunia, dn t blijkbaar 
'n lekkeren schotel voor hen bleek te zijn, terecht gekomen en aan 't grazen geweest. De 
kleverige bloomen waren tusschen hunne vleugels en veeren geplakt, ranken waren om hun 
nek geslingerd, zoodat ze met bonte bloemen omstrengeld te voorschijn kwamen. 

Waarom ze loen elkaar de bloemen niet afrukten'? Er was zoo'n algcheele overgave in 
ile opgeheven snavels, de uilgeslagen vleugels; de kringoogjes zagen zoo vertrouwend, dat 
er me wel eens iels als 'n rilling doorging als er van »Kerslganzeii« gesproken werd. Erg 
sentimenteel? Ik kan 't niet helpen. Ik zag in m'n verbeelding zoo'n ruige hand om den 
slanken donsnek, die gemakkelijk als 'n handvat zich leende tot grijpen, lot vergrijpen. De 
makke, zachte dieren, ze zouden heel niet tegenstribbelen. Neen, dal niet, er moest een 
plaatsje voor gezocht en dat werd gevonden, twee bleven en twee gingen naar 'n slotgracht, 
waar ze als blanke zwanen dienst deden tot opluistering. We laten weer eieren uitbroeden 
maar ditmaal door »nioeder de gansm. MABIE GUSEN. 

LANGS DONKERE WEGEN. 

OOU hen, die zoowel 's winters als 's zomers, zoowel bij minder gunstig als bij 
good weer het vrije buitenverblijf boven hot woelige stadsleven verkiezen, 
voor hen zijn uilstapjes bij avond of bij nacht geen onliekende zaken. De echte 
Imltenmenscli moet niel alleen welen, wat er des daags In zijn omgeving te 
zien is; ook van wat de nacht biedt, moet hij eenigszlns op de hoogte zien te komen. 

Rij helderen maneschijn, als de bleeke stralen den heelen omtrek zoo 
vreemd belichten en boomen en boerderijen zich donker afleekenen tegen den grijzen horizon; 
bij getemperd maanlicht ol' bij llonkerendo slerrenpraclit, als alles eenkleinig en vaag opduikt, 
In beide gevallen Is een nachtelijke tocht zeer aanbevelenswaardig. Maar ook als een diep 
zwart alles omfloerst, zoodal men de voorwerpen in zijn naaste omgeving zelfs niet kan 
onderscheiden, ook dan is een wandeling of vooral een fietstocht niel van bekoring ontbloot. 
Spookachtig duiken ze op en glijden ze voorbij, alle langs den weg slaande voorwerpen: 
palen, hekken, boomen en huizen, zichtbaar slechts voor enkele oogenblikkcn in het felle licht 
van de gasvlam, om onmiddellijk weer in zoo mogelijk nog diepere duisternis te verzinken. 
Als vale strepen strekken zich langs den grauwen weg de slooten uit, aan weerskanten 
begrensd door witachligo banden, de rietzoomen, waarlusschen het licht flauw wordt weer
kaatst door het rimpelende water. 

Stil, doodstil kan het dan zijn over de zwarte velden ; het Is, alsof elk leven rust tot don 
volgenden dag. Van alles wat 's nachts leeft en werkt, van alle wezens, voor welke de nacht 
geen rusttijd biedt, liespeurt de mensch maar weinig. Alleen de zich steeds verplaatsende 
lichte vlok van de rijwiollantaarn geeft eenlg denkbeeld van dat nachtleven. Jammer echter 
dat de nadering er van onder al die dieren zoo'n ontzellendon schrik veroorzaakt. Gewoonlijk 
buig Ik de lantaarn voorover, zoo ver, dat de vlam slechts enkele meters van den weg over-
straall. Twee redenen doen me aldus handelen: ten eerste is dan die betrekkelijk kleine 
oppervlakte zoo hel verlicht, dat elk voorwerp, zelfs steentjes en sprietjes daarin zichtbaar 
worden en ten tweede voorkom ik aldus, dat de op grooleren afstand flauw doordringende 
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stralen de dieren verontrusten en ongezien doen vluchten. Wel is het aantal diersoorten die 
men ontmoet niet groot, maar toch wil ik graag zooveel mogelijk waarnemen. 

Kallen sluipen langs de slootkanten laag over den grond en duiken plots tusschen gras 
of riet, als hun rooftochten, ver van elke menschen woning, in hel heldere licht worden ge
plaatst. Ik voel nu eenmaal niel veel sympathie voor deze uilheemsche roovers, en hot zijn 
ook de eenige dieren, die des nachts Iets van me te duchten kunnen hebben. Menigmaal ben ik 
afgestapt met het vaste voornemen den sluipmoordenaar onschadelijk te maken, maar lot 
nog toe is hel steeds bij voornemens gebleven, en misschien zal hel daar ook wel bij blijven. 

Dan voel ik nog veel meer voor de kleine veldmuizen, die door de talrijke ontmoetingen 
mijn beste nachtvrlenden zijn geworden. Wat kunnen ze angstig rondspringen, verblind door 
hel felle licht. Hel lijken dan precies vlokjes wol, door den wind her- en derwaarts ge
slingerd, die maar steeds over den weg blijven dwarrelen, totdat ze eindelijk in de duisternis 
rust weten te vinden. Ik tracht ze zooveel doenlijk te ontwijken en toen eens zoo'n in doodsangst 
wegvluchtend diertje onder het voorwiel verpletterd werd, heeft me dat heusch leed gedaan. 

Op een laten najaarsdag had een graanrijdende boer door een lek in een der zakken een 
lange rij haver op den weg gestrooid. Overdag hadden musschen en kraaien zich daaraan 
te goed gedaan, de rest was blijven liggen als een welkome buit voor de muizen, die ik er 
overal, soms bij twee of drie tegelijk, van wegjoeg. Hel heeft me altijd verwonderd, dat zoo
veel van die knaagdieren er de lucht van gekregen hebben; behalve veldmuizen meende ik 
er ook enkele huismuizen bij aan te treffen. Het speel me, dat ik zooveel dieren in hun rijken 
maaltijd moest storen. Maar ze zullen wel heel gauw opnieuw aan hel smullen zijn gegaan; 
de schrik van een enkel oogenblik zal hun den eetlust niet, hebben ontnomen. 

Behalve sluipende katten ontmoet ik nu en dan nog andere gevaarlijke, viervoetige vijanden 
der mnizen, n.l. egels. Vrij dikwijls heb ik deze geslekelde dieren langs of over den weg zien 
loopen. Worden ze door de lichte vlek achterhaald, dan rollen sommige zich op, en blijven 
vaak midden op den weg liggen, andere bewegen zich heel voorzichtig verder; nog nooit heb 
ik er een in het licht zien voorldraven. Eens zag ik een donker en slank dier door het gras 
sluipen; stellig meende ik mei een roofdier te doen te hebben. Toen ik afstapte en langzaam 
naderde, had ik een halfvol wassen egeltje voor me; onbeweeglijk, plat op den grond gedrukt. 
trachtte het zich te verschuilen in den rulgbegroelden wegkant. 

Het is niet gemakkelijk, de dieren op het eerste oog Ie herkennen; ze verschijnen onder 
zoo'n heel ander licht. Grijskleurige, zooals muizen, konijnen, en de Iels donkerder hazen lijken 
zeer licht, bijna wit, en menigmaal heb ik in twijfel verkeerd wat ik voorbijreed, een stuk 
papier of een in elkaar gedoken konijn. Maar waar de ontmoeliiig zoo vluchtig is, Is een 
vergissing wel te billijken. Eenmaal echter jaagde ik een konijn op, dat maar recht voor me 
uit bleef hollen. Wel sprong hel dier van links naar rechts, maar overal volgde hel verblindende 
licht. Na een paar honderd meter afgelegd te hebben, redde het dier zich, door onder een 
hek door in de veilige duisternis te verdwijnen. 

Worden nachtminnende viervoeters in hun bezigheid gestoord, vogels worden door de 
felle stralen plotseling opgeschrikt uit hun rust. Kieviten verjaag ik dikwijls en deze vogels 
zijn ook des avonds heel gemakkelijk te herkennen aan de kleuren en aan het feit, dal ze 
steeds angstig roepende in de duisternis verdwijnen. Kleine vogels vliegen ook dikwijls van 
den wegberm op en blijven even boven hel licht omdwarrelen. Met zekerheid heb ik eenige 
malen een tapuit, eenmaal een leeuwerik, en eenmaal een graspieper herkend; gewoonlijk 
blijft het bij gissen. Menigmaal beeft het me verbaasd, vogels van den weg op te jagen, geen 
kwartier nadat andere wielrijdcrs gepasseerd waren. Wellicht waren dat vogels die dezelfde 
rustplaats weer ingenomen hadden, misschien ook waren hel pas aangekomen trekvogels of 
vogels, nog intijds van de stille, donkere weilanden weggevlucht door de nadering van sluipend 
gevaar. 

Eenden en ganzen vliegen luid kwakend op uit de wegsioot bij het bespeuren van de 
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minste lichtfllkkering, maar soms, mij overkwam het een paar malen bij hel maken van een 
scherpe bocht, op zoo'n geringen afstand, dat men onwillekeurig even schrikt door het plotse
linge luide gesnater, vermengd met het spatten van water en het klappen van vleugels. 

Niet altijd zijn het opgejaagde dieren, die de stilte verbreken; er zijn nachten, vooral in 
den trektijd, dal men allerlei vogelgeluiden opvangt zonder een der vogels te zien te krijgen. 
Maar toch luister ik graag naar elk gepiep, elk gefluit, elk geroep, en Ik tracht elk geluld 
vast te stellen; ik weet dan, welke vogels ongezien voorbij trekken. 

Jammer dal de slechte toestand, waarin veel landwegen verkeeren de aandacht van hel 
verborgen dierenleven Ie veel afleiden, jammer ook dat de wind zoo bulderend In de oor
schelpen kan blazen, dal het opvangen en herkennen der geluiden zoo goed als onmogelijk 
gemaakt wordt. Maar in weerwil van die minder gunstige omstandigheden heb ik bij avond 
of bij nacht menig tochtje gemaakt, waaraan ik met genoegen terugdenk. 

Texel. .1. DRIJVER. 

EEN L E N T E W A N D E L I N G . 

EGENLUCHT, vochtige straat al, paraplule-gedraal, een fijn motregenlje — weg 
alle wandelillusie. In eens 't besef: ook een nevelstemming geeft rijkdom aan 
liet gemoed, en dan het besluit: de duinen in. Langs den bekenden weg, maar 
niel in een drafje: links lokt je al te veel leer-mools. De gelende en gele 
elzentroetels glimmen je toe als bruingele, lichtende kaarsjes, de pitjes omlaag 
hangend. Groote verlichting op vollen dag, toch een zuiver licht, ondanks het 

daglicht, des te schitterender zelfs hoe meer de zonne geeft. En op hel rythme, aangegeven 
door den wind, dansen en wiegelen, hotsen en slooten die drle-vler-vijf-zeslallen. Goed 
«doen* daartusschen de uitgebrande flambouwen. 

In grijze zijde slaan de berken, rank en lievalllg: gratiën, die de lente hebben binnen
geleid, en doen voorgevoelen, welke weelde te wachten is. Met hun levend netwerk van ijle 
takjes wuivend, doen zij kond, dal de godinne is gekomen. Straks zullen ze wierook slingeren, 
langs weg en duin, door struik en bosch, wierook van den heerlijksten aroom. 

Aan witte, schijnbaar dooie sllngertakken ontplooiden zich al de kamperfoelleblaadjes: 
rood-brons-groen, voorboden van lenles kleurensymphonie. 

Met lichtgele kroon, In zacht-geelgroene kelk steekt hel speenkruid hel kopje op, heerlijk 
uitkomend legen hel groen rondom. Nu naar de hoogte, door struiken en takken, overal 
begin van leven, in kleur en lint, In zwelling en ontplooiing. Hier nog de teeder, zachte, 
subtiele lijn om den knop, daar de lijn in uiterste spanning, alsof het wonder zóó zal geschieden. 

Ontroerend stemt de blik op de duizenden kroonlichljes van den kastanje: een kleuren-
sprookje; daar, te midden van al hel zingend hout, in vollen feeslbloei één wilg met gouden 
kroon, de andere In licht- en donkergrijs dons de bloemenschal nog verbergende. 

't Windeke groeit aan en vaart door het pijnbosch. Zacht ruischend begint hel, dan, of 
nelheid en kracht vertienvoudigen, lijkl hel of heftige regenvlagen neerpiassen, en, ver
ontrust kijkt ge achterwaarts, of de bui al zoo nabij is. Geen nood, al valt er een «sputterlje», 
van een bui geen sprake. Toch is hel niel de eenige maal. dal wind en lakken en vallende 
naalden den wandelaar parten spelen dezen morgen. 

Naar de hoogste toppen vooral, daar is het uitzicht hel ruimst, 'l panorama het stoutst. 
Geen honderden meters hooge rotsen, geen gletschers met ijzingwekkende spleten, geen 
schuimende liergstroomen, geen Alpenland ligt voor, u, neen, ons echt Hollandsch dulnlandscliap, 
maar dal toch, mits ge niet in de laagte blijft, In zijn rijzen en dalen een schoonheid van lijn 
geeft te zien, die u ontroert, die u doet vergeten, dal ge in Holland zijl, omdat ge al wal rondom 


