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't Begint met kauwtjes en roeken. In 't bosch alle boschvogels. Langs den 
binnenduinkant bij de boerderij trekken 3 ruigpootbuizerden en smelleken >) 
over, waarvan ik al melding maakte in 'm'n „Protest"; veel leeuweriken, krams
vogels, koperwieken, een houtsnip, spreeuwen. 

Den volgenden dag wulp, torenvalk, kramsvogels, koperwieken en tegen den 
avond een mooie y van 41 wilde ganzen. 

Op 23 Januari alles 't zelfde, bovendien reigers. Bij dezelfde boerderij, als 
op 21 Jan. zie ik 't smelleken. 's Morgens krijg ik van een boerenzoon een 
kleine bonte specht, geschoten door z'n broer. 

24 Januari zorgt voor een y/ van 35 ganzen en een torenvalk j " . 
De 26ste voert twee wilde zwanen aan, schitterend witte vogels met enorme 

nekken en twee dagen later, als ik weer op mijn boerderij rondstap, neem ik er 
voor den 3den t eer ' t smelleken waar. In de vlucht doet hij me ' t eerste oogenblik 
aan blauwduifje (oenas) denken. Verder dien dag watersnippen en een paar 
reigers, bij de boerderij nog kramsvogels, koperwieken en 4 Febr. zie ik voor 't 
eerst dat een meerkoet, (hier een groote zeldzaamheid) is komen huizen aan de 
weislootjes, die niet bevriezen; weer komen er ganzen over {± 50) en bij de 
boerderij een groote gele kwikstaart, in Noordwijk een sperwer. 

7 Februari begint de boel er zoo langzamerhand dood uit te zien: 
Enkele snippen huizen nog aan de welslootjes, koperwieken, kramsvogels en 

reigers zijn gedund, eenden vermagerd of overvallen door roofdieren, waterhoentjes 
sterk verminderd, torenvalk nog present, 10 Februari ligt er een smient dood 
in 't weiland, maar de watersnippen houden vol en enkele eenden en beentjes 
houden hen gezelschap. 

Noordwijk aan Zee. JAN VERWEY. 

(Wardl vervolgd). 

BIJ DE STEMERDINKBRUG. 
LS het winter is geworden en we de mooie wilde bloemen niet 
meer vinden en de vogels alleen enkele loktoontjes laten hooren, 
dan kunnen we 't ons vaak niet begrijpen, dat we de lente en 
den zomer en den herfst niet meer hebben gewaardeerd. Toen er 
overal een groeien en bloeien was, toen de lucht vervuld was met 

geuren, toen alomheen de vogelliederen schalden — hebben we toen die weelde 
wel naar waarde geschat? Zijn we niet als kinderen, die het speelgoed begeeren, 
dat gebroken is, die in ' t prentenboek wenschen te bladeren, dat verscheurd 

*) In mijn «protest» schreef ik: «hoogstwaarschijnlijk smelleken.* Ik weet nu dat 't er 
zeker een was. 
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werd en verbrand? Nu, nu het winter is geworden — we zouden één lentedag 
met goud willen betalen. Zoo'n lentedag bij de Stemerdinkbrug. 

Ja, 't is natuurlijk een plekje, dat men bezwaarlijk op een gewone kaart 
van Nederland kan aan
duiden. De Stemerdink
brug ligt over de Slinger
beek, zoo ongeveer op 't 
midden van den afstand 
tusschen de Duitsche 
grens en Winterswijk. 
Het moet daar een zeer 
belangrijk plekje zijn voor 
den geoloog. De natuur
vriend, die aan de opper
vlakte blijft, merkt er 
niet veel van, of liever 
niemendal. En de geoloog 
ziet het ook niet met 
zijn lichamelijk oog, maar 
met den blik der ver
beelding. Hij rolt zijn 
kaart uit en toont ons 
aan, dat zich die Stemer-
dink brug bevindt aan 
den rand van een „schol", 
aan den voet van een 
„onderaardsch gebergte", 
waar, door geweldige 
krachten, een scherf van 
de aardkorst een eindje 
opgeheven is. 

De Stemerdinkbrug 
is oud en vervallen. Wan
neer er iemand over fietst, 
hooit men een geluid als 
van een verren donder; 
de planken liggen los en 
rommelen licht, daar ze 
half vergaan en hobbelig 

zijn meteen. Een kleine paardenhoef zou misschien haast door enkele van de 
breedste reten en wijdste gaten kunnen. Och, die brug wordt ook niet veel 
gebruikt. Verscheiden menschen uit Winterswijk weten ze stellig niet eens te 

Slingorbceli bij do Stomordinkbi-ug. 

Foto J. G. TEN HOUTEN Jr. 
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vinden. Dat komt zoo: Als men eens een uitstapje wil maken, dan kiest men 
een der vele, mooie grintwegen en niet zoo'n grillig binnenpad, waarover men 
nauwelijks kan fietsen. 

Bij de brug staat een meidoorn. Die was in 't voorjaar besneeuwd met 
bloemen en in 't najaar 
stond hij overladen met 
roede, melige' bessen. 
Lijsters.. . . 

' t Is waar ook, we 
moeten wat geregelder 
vertellen. Men sla dus 
bij den voormaligen tol 
aan den Rijksweg door 
Kotten een paadje in, 
een noordelijke richting 
volgend. Men komt dan 
vanzelf terecht. Men is 
weldra door een vrij 
dicht bosch omgeven en 
ziet de brug voor zich. 
Langs aardigezandwegen, 
over akkers en door 
bosschen, voorbij schilder
achtige boerenwoningen 
bereikt men, na een 
uurtje wandelens, het 
dorp Winterswijk. Men 
heeft dan gebruik gemaakt 
van een gedeelte binnen
weg tusschen genoemde 
plaats en het Duitsche 
dorp Ceding. Vroeger 
was dit //de" weg, maar 
sinds de Rijksweg be
staat is hij erg vervallen. 

De Stemerdinkbrug 
ontleent haar naam aan 
het dichtbij gelegen 
Scholten goed Stemer-
dink. Wat verderop ligt een tweede Scholtenplaats: Hilbelink. 't Is daar zeer 
mooi. Hoog geboomte, een huizinge met schuren en schilderachtige bijgebouwtjes 
overschaduwd door eiken, golvende akkerlanden, malsche weiden, alles in bevallige 

Stemertlinkbrug (Slingerbeek in den winter). 
FotO J. li. TEN HOUTEN. 
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wanorde dooreen gelegen, met wallen vol hakhout en kronkelende zandwegen, 
met verscheiden boomgroepen afgewisseld — ja, 't is daar bepaald mooi, zeer 
mooi zelfs. 

De natuurvriend vertoeft graag aan de oevers van de Slingerbeek. Op een 
zonnigen lentedag stond er de boschgrond vol met blanke kelken van anemonen, 
en met gouden sterretjes van speenkruid. Ook de klaverzuring had haar teere 
bloemen, porseloinwit met lila aderen, ontplooid. Sleutelbloemen schijnen speciaal 

op een standplaats dicht bij de 
beek gesteld te zijn. Op de oever
kanten zien we, in den voorjaars
tijd, de dichte rozetpollen van 
gerimpelde bladeren, waaruit 
slanke stelen , die de trossen 
bleekgele bloemen dragen, bij 
honderden, 't Was een zonnige 
lentedag. De wilgenkatjes waren 
bijna alle reeds verflenst, hadden 
althans hun goudglans verloren, 
maar 't verlies werd vergoed door 
de fijn geplooide blaadjes van 
elzen en berken en beuken, die, 
na een malsche regenbui, als bij 
tooverslag voor den dag waren 
gekomen. In 't bosch scheen een 
groene nevel te hangen, een nevel 
van levend lentegroen. Vinken en 
nachtegalen zongen, zongen zóó 
luide, dat het gansche woud van 
hun stemmen weergalmde. Aan 
de overzijde van de brug, waar 
het bosch niet minder mooi was, 
zwegen de nachtegalen en vinken. 
Waarom? 't Was daar heel stil. 
Even vertoonde zich een mole-

naartje en een mees pinkelde een poos - - verder de stilte. 
In de buurt van de Stemerdinkbrug valt voor den liefhebber van planten 

en vogels genoeg te genieten. De staartmeesjes bouwen er hun kunstig nest 
tegen eikestammen en de groote gele kwikstaart heeft er een verblijfplaats 
gevonden. We hooren er den ortolaan zijn eentonig deuntje uittentreuren 
herhalen en den koekoek roepen. De vlaamsche gaai krijscht en lacht er, de 
groene specht schatert luid. We vonden er een lysternest in een kamperfoelie
struik; dat was poëzie. 
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Bekerzwnmmetjes. 

En als we denken aan de wilde roosjes in den zomer, aan de spiraea's, aan 
de hertshooituilen en de wilgenroosjes, aan de smeerwortels en Sint-Teunisbloemen, 
aan al die varenveeren, dan betreuren 
we 't bijna, dat we nog niet vaker door-
het dichte warnet van kruiden en struiken 
gedrongen zijn, tot diep in het bosch, 
waar men niets hoort en ziet dan de 
groene boomen en de bonte bloemen, de 
vlinders, de zweefvliegen en de vogels. 

Eindelijk was het herfst geworden. 
Van 't staartmeezennest was niet veel 
meer te vinden dan enkele prullen mos 

en wat verregende veertjes. Het nest van de lijsterfamilie zat duidelijk zichtbaar, 
als een zwarte koek, in den kamperfoeliestruik. De adelaarsvarens waren goud
groen en de beuken droegen bronzen tooi. Bij eiken voetstap klonk er een geritsel 
als van dunne metalen plaatjes. 

Stilte. Een dennenmees riep zacht, doch liet zich niet zien. Ze riep en 't 
geluid klonk als bet stemmetje van een kabouter. En 't droomerig duifgekoer — 
hoe verschilde het van den luiden lustigen koekoeksroep. De schuine stralen 
van de dalende zon vielen door de kruinen en verguldden de stammen en takken, 
het mos en de ruigte. En de spinragdraden begonnen te glinsteren als fijne 
zilveren snaren, die gespannen waren van stam tot stam, van tak tot tak, die 
gespannen waren kris kras door het gansche woud, een geheimzinnig weefsel 
van wezens, die hier heerschten en den toegang van 't menschenkind wenschten 
te verhinderen. De liefelijke lentebloemen waren vervangen door den grillig 
gevormden en vreemd gekleurden herfstbloei van paddenstoelen, gedrochtelij ke 
dingetjes. Zie, daar stonden ze, half verscholen onder 't afgevallen loover, aan 
de oevers der droge slooten, onder struik en struweel, daar stonden ze, de 
elfenbekers en de juweeltjes, de melkzwammen en de hanekammen, en al die 
wonderlijke bloemen van den herfst. We bogen ons over een bekertje, raakten 
't aan en . . . . sssst — het siste, en er steeg een blauwig wolkje uit. Hebben 

we dat werkelijk gehoord en gezien? Ja, 
dat moet toch wel, want we hebben de 
proef herhaald. 

Maar we vonden ook nog bloeiende 
koekoeksbloemen, vlasbekjes, honingbloemen, 
oogentroost, havikskruid, herfstleeuwentand, 
tormentil, — daar wat groen van maagde-

juweeitjes. p a i m e n taxus bij, de vruchttakjes van 
geldersche roos en meidoorn, wegedoorn en 

sporkenhout, — te over om er thuis de herinnering aan het herfstbosch mee te 
verlevendigen. Bovendien zagen we ook nog enkele bloempjes aan muur-
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slaplantjes, die zulke eigenaardige sten gel bladeren bezitten, op alle mogelijke 
grillige wijzen uitgeschulpt, en het tot ver in 't najaar kunnen uithouden. 

Aan de helling van een walletje, en werkelijk in gezelschap van een berk, 
stonden een paar oranjeroode, wit gestippelde vliegenzwammen, beschuit met 
muisjes van verdacht allooi. Ons leven is ons te lief, dan dat we de proef zouden 
wagen: mogen we ons in 't bezit van een even sterke maag verheugen als de 
volkeren uit Noord-Europa, die immers de vergiftige paddenstoelen zouden eten 

alsof het koek ware. 
We hebben daar bij de Stemer

dinkbrug heel lang herfst, want er 
groeien veel eiken, die ook in de 
wintermaanden hun bladeren vast
houden en aan het bosch de tint van 
dof koper verleenen. Toch komt de 
winter wel. Nevelige dagen zijn er 
geweest, dat alles verhuld was achter 
geheimzinnige mistgordijnen en er 
een droevig getik van droppels klonk — 
een voortdurend vallen van tranen, 
een schreien om 't afscheid van den 
zomer. En toen heeft de stormwind 
gewoed de boomen wiegden en wuif
den en bewogen zich tot aan hun 
wortelgestel, takken werden geknakt 
en gebroken, een machtig geluid, een 
gebruis als van een ziedende zee 
weerklonk, vermengd met gezucht 
en gekreun, gekreun en gekraak. 
Daarop regen, regen — twee, drie 
dagen lang. Nu kon de Slingerbeek 
onmogelijk den overvloed van water 
behoorlijk door haar kronkelbed weg
voeren. Ze trad buiten haar oevers 
en werd een breede stroom. Duidelijk 

was nu haar dal, dat zich geheel met water gevuld had, waar te nemen. Het 
landschap had plotseling een geheel ander voorkomen verkregen; boomen, die 
nog haast nooit water gezien hadden, stonden zich te spiegelen. 

Die grootsche vertooning van de Slingerbeek is altijd van korten duur. 
Enkele dagen slechts en het water is weggestroomd; de beek gaat weer rustig 
haar slangenweg. 

't Is dan winter geworden en als we een wandeling maken in de omgeving 
van de Stemerdinkbrug, valt het ons op, dat er zooveel taxus, hulst en wakel 
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groeit. Er is doorzicht gekomen in het bosch; tusschen de stammen door dwaalt 
de blik over de kampen met winterkoren, waar de kraaien deftig heen en weer 
wandelen of in gedachten verzonken schijnen neer te zitten. Bij onze nadering 
vliegen ze met sierlijke vleugelslagen op. 

In het bosch zelf en in 't kreupelhout op de wallen voeren de meezen heer
schappij. En de goudhaantjes trekken in troepen hoog door de boomkruinen. De 
winterkoning schettert van tijd tot tijd zijn vreugde uit. -• Neen, we behoeven 
niet in eeuwige treurnis te leven om de dingen, die verleden zijn, we behoeven 
niet weemoedig te worden, omdat het winter is geworden. Want de eekhoorntjes 
slapen dan lang niet alle dagen en de eksters beginnen soms, op zonnige dagen, 
al zoo'n beetje te nestelen. Schetterend scharrelen ze rond in de boomen en 
vliegen bedrijvig weg, wel wat stumperig, in een rechte lijn, den staart recht 
naar achteren gestrekt, snel roeiend met de stompe vleugels. Mossen en korst
mossen, wintergroen, dubbelloof, klimop — de droge stengels van scherm-
bloemigen — en dan dat alles berijpt — of dat ook mooi is! Komt er sneeuw, 
ga dan vroeg in den morgen een uitstapje maken naar het streekje, dat we 
hebben trachten te beschrijven, 's Winters is het morgenrood vaak zoo bijzonder 
prachtig, nietwaar. En ja, op zoo'n stillen kouden morgen, als er alles onder 
't witte kleed rust, als de roode en paarse gloed van 'toosten geen warmte 
brengt, als men geen enkel geluid hoort, dan het zachte geritsel van de beek, 
die speelt met de ijsschilvers aan haar boord, dan zou 'tons eng om 't hart 
kunnen worden. Maar kijk, de hazelaars hangen vol katjes. Straks, wanneer de 
zon een poos geschenen heeft, zullen ze 't stuifmeel, het tooverpoeder dat leven 
brengt in 't winterwoud, aan den wind toevertrouwen. 

Nog enkele weken slechts en we willen nog eens zoeken naar de geelster. . 
Ze groeide en bloeide voor enkele jaren hier in de buurt. Het plekje, waar we 
haar wisten, is echter tot weiland gemaakt en daarbij zijn de aardige planten 
heel diep onder beekzand bedolven. 

Kotten. G. J. MEINEN. 

OUDE GRONDEN IN NEDERLAND. 

ET is voor een natuur-liefhebber een eigenaardig genoegen, te staan op een van 
die zeldzame en moeilijk te vinden plekjes in ons land, waar de «oudere 
gronden» aan de oppervlakte komen, waar hij met de hand de klei of het zand 
of de kalksteen plaatjes uit zoo'n oeroud tijdperk van de aardgeschiedenis kan 
betasten. Nog iets heel anders wordt dat, wanneer er versteeningen in te 
vinden zijn, waardoor hij zelf kan nagaan, dat die klei, waarin hij grabbelt^ 

eens een zeebodem met schelpen was, of dat de krijtbodem, waar hij op loopt voor tallooze 
eeuwen eens een koraalrif aan de kust van een tropisch-warme zee geweest moet zijn. Op 
kleine schaal kan hij zich dan zelf een voorstelling maken van de wijze, waarop de ouderdom 
van lagen wordt bepaald door het vergelijken van de fossielen. 


