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fVAT DRENTE ONS NOG BIEDEN KA/V. 

Ik liep al een heelen tijd met het plan rond om eens weer een Zaterdagmiddag te besteden 
aan een bezoek aan „de Oostert". Het was al weer een paar jaar geleden, dat ik daar voor 
het laatst was om te genieten van het spel van de vogels, die de uitgestrekte heidevelden 

onder Drouwen, Gasselte en Borger tot hun woonplaats hebben gekozen. Ik herinner me nog 
steeds dien mooien voorjaarsavond, toen ik mij, zoo een uur voor zonsondergang, heelemaal 
alleen bevond in dat wijde veld op kilometers afstand van de bewoonde wereld met al het 
geraas en lawaai van het jachtige leven van dezen tijd. Om me heen voelde ik de natuur leven, 
vanuit de verte drong het loeien van een koe in de weide zwakjes tot mij door, om me heen 
hoorde ik de langgerekte trillers van de wulpen, het geroep van de grutto's en de driftige roep 
en vleugelslagen van den verliefden kievitsman. Tegen de glooiing van een heuveltje liet ik 
me neer, met het gezicht naar den wind gekeerd, die nauwelijks merkbaar was, om te genieten 
van de machtige stilte die zoo weldadig aan kan doen. Het laatste eindje van mijn sigaar doofde 
ik uit om mijn aanwezigheid niet door tabakslucht te verraden en stopte het zorgvuldig onder 
het zand om eventueel brandgevaar onmogelijk te maken. 

Al waande ik mij ook alleen, mijn omzwervingen in de natuur, waartoe ik veel gelegenheid 
had omdat ik buiten woon, hadden mij al lang geleerd, dat men daar nooit alleen is. Men wordt 
steeds gadegeslagen en gevolgd, niet door menschen, maar door de dieren en de vogels, 
die de groote heide als hun domein gekozen hebben. Voor al de levende wezens is de mensch 
een indringer, een vijand, die daar niet thuis behoort en wiens gangen daarom nauwlettend 
worden gadegeslagen. Op sommige oogenblikken vertoonen de vervolgers zich schijnbaar on
bevreesd en wordt men nu eens van achteren, dan weer van voren opgenomen, op andere 
tijden ziet men niets, maar zegt een ondefinieerbaar gevoel ons, dat men voortdurend in het 
oog gehouden wordt, ook al zien we werkelijk niets. 

Toen ik mij dan tegen den heuvel vlijde had ik al eenigen tijd het eigenaardige gevoel gehad 
dat ik bespied werd, ook al zag ik in den wijden omtrek — en ik zie scherp in het veld — geen 
levend wezen, zelfs geen kraai die in den regel altijd wel ergens zwerft. Rustig wachtte ik daarom 
de dingen af die komen zouden, onbewegelijk tegen den heuvel gelegen. Wel een kwartier, 
een half uur, lag ik zoo, met niets dan de wijde hemel boven mij en het vogelgeluid in de verte. 
Eensklaps hoorde ik in de heidestruiken vlak bij mij een geritsel en op hetzelfde oogenblik 
rende een veldmuis in wilde vlucht vrijwel over mijn beenen zonder mij op te merken. Had 
mijn oude kameraad de uil uit den uileboom aan de kant van gindsche beekje de muis op 
verren afstand van haar huis verrast of had de scherpe reuk van het diertje haar verraden dat 
een andere vijand in aantocht was? Zonder mij te bewegen speurde ik het voor mij zichtbare 
gedeelte van den hemel af, maar vriend uil was nergens te bekennen. Er moest dus een andere 
vijand van den muis in aantocht zijn, die zijn weg over den grond nam en daarom was de grootste 
onbewegelijkheid geboden. Lang behoefde ik nu niet meer te wachten, want eenige oogenblikken 
later zag ik op korten afstand de heide bewegen en iets roods schemeren. Een vos was mijn 
eerste gedachte en ik wist op hetzelfde moment, dat mijn conclusie juist was. Die had mij dus 
gevolgd, mij uit het oog verloren, toen ik door een ravijntje liep en trachtte nu mijn spoor 
terug te vinden. Had het dier mij reeds ontdekt? Niet door den reuk want ik had het geluk, 
dat ik onder den wind lag. Geen lid verroerde ik en een paar seconden later wist ik dat ik niet 
opgemerkt was, want op nog geen tien meter afstand ging Reintje op zijn achterpooten zitten 
om zoodoende de vlakte beter te kunnen afspeuren. Onbeweeglijk zat het dier, onbeweeglijk 
lag ook ik, mijn oogen bijna gesloten opdat het glinsteren daarvan mijn aanwezigheid niet zou 
verraden. Zoo zaten wij daar, mensch en dier, oog in oog op die stille heidevlakte. Hoe lang 
duurde dit? Misschien slechts enkele seconden, maar lang genoeg in elk geval om me een 
onvergetelijk beeld te geven van dit slanke dier in de vrije natuur. — Het zoo menschenschuwe 
dier zat vlak tegenover mij. Gelukkig voor hem, dat hij geen jager tegenover zich had! Eindelijk 
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hernam hij zijn natuurlijke houding en vervolgde hij rustig zijn tocht door de heide. Ik geloof 
niet, dat hij de aanwezigheid van een menschelijk wezen in zijn nabijheid vermoedde, want 
niets in zijn houding wees daarop. 

Mijn zwerftocht door de heide was, enkel door dit oogenblik, reeds lang beloond, want men 
komt niet eiken dag vis è vis tegenover een vos in volle vrijheid te staan en niet steeds is Reintje 
bereid voor menschen te poseeren. Maar ik keek toch spijtig naar mijn box-cameratje dat voor 
mijn borst bengelde, dat niet geschikt was om van het geval een photo te maken en ik be
treurde het dat ik niet in het bezit was van een goed reflex-toestel. Wat zou ik daarmee toen iets 
moois hebben kunnen maken! Heel iets anders dan van een vos, opgesloten in de beperkte 
ruimte van een dierenpark. 

Spijtig over dat gemis droomde ik verder, totdat ik door een forsche ren opnieuw tot de 
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werkelijkheid teruggeroepen werd. Op hetzelfde oogenblik stoof een haas in dolle vlucht mijn 
heuvel over; een rammelaar, dat zag ik aan zijn staande ooren, want een wijfjeshaas legt bij haar 
vlucht steeds de ooren op haar rug. Ik begreep, dat mijn vos den haas in zijn leger verrast 
had en dat slechts een snelle vlucht zijn leven had kunnen redden. Ja, ook in de natuur heerscht 
voortdurende strijd! 

Ik zou nog langer wachten. Waarop? Dat weet men vooruit nooit als men buiten is, want 
ieder oogenblik brengt iets nieuws, waarop men niet gerekend heeft. Als we maar willen op
merken! Ik wachtte dus rustig af en opeens wist ik waarop ik wachtende was, want ver weg, 
achter me, hoorde ik opeens den roep van een korhaan, die onmiddellijk voor mij, beantwoord 
werd. Dan ook rechts en links van mij en nu pas besefte ik dat die mooie, schuwe vogels rond om 
me in het bruine kruid verborgen lagen, zooals ik voor hen. Waren ze daar reeds toen ik het veld 
doorkruiste en had ik zoo slecht opgemerkt, dat ik ze niet gezien had of had ik liggen dommelen 
en waren ze inmiddels komen aanvliegen? Tot mijn schande geloof ik nu nog het eerste. 

Plotseling een suizende wiekslag en op hetzelfde oogenblik zette zich de mooie vogel in mijn 
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onmiddellijke nabijheid op een heuveltop. Zijn vuurroode kam en witte staartveeren flikkerden 
in de stralen van de ondergaande avondzon en zijn mooie veerenpak werd als met een blauwig 
waas overgoten. Een diepe baltsroep klonk uitdagend over de heide, terwijl de vogel als een 
ontspannen veer omhoog vloog om op dezelfde plaats neer te komen. En van links en rechts, 
van voren en van achteren, van alle kanten kwamen de soortgenooten aanvliegen en zoo werd ik 
een zeldzame getuige van het prachtige baltsspel van deze wilde heidebewoners. Uitdagend 
klonken de roepen van alle kanten en weldra was het tournooi in vollen gang. Met wijd uit
gespreide staart, klappende vleugels en stralen uitschietende kopversiering vlogen de hanen 
in snelle wendingen op elkaar af. Precies een steekspel van ridders uit de middeleeuwen. Met 
ingehouden adem lag ik onbeweeglijk dat onnoemlijk mooie schouwspel, dat zeker een half 
uur duurde, gade te slaan. Ik had vaak korhoenders in hun doen en laten in de vrije natuur 
bespied, maar nimmer had ik het geluk zoo iets moois te doorleven. En gedurende al dien tijd 
zaten de hennen in een kring rondom de kampplaats de verrichtingen van deze gevederde ridders 
gade te slaan, stil en zonder eenig levensteeken, als het ware met ingehouden adem zooals 
vroeger de edelvrouwen dit van de geharnaste ridders. Alleen waren ze niet zoo sierlijk uitgedost 
als de edelvrouwen van toen, want een korhen draagt een sober veerenpak, dat nauwelijks 
afsteekt tegen de bruine heide waarin ze leven. 

Van mijn aanwezigheid werd niet de minste notitie genomen, zoo verdiept waren én de 
deelnemers én de toeschouwsters in dit imposante schouwspel. Ik vergat alles om me heen, 
zoo ging ik op in hetgeen ik voor me zag, totdat het gevecht, even plotseling als het begonnen 
was, beëindigd werd en, als op een afgesproken teeken, de heele schare vogels opvloog om in 
pijlsnelle vaart over het heideland te scheren naar de slaapplaatsen, diep in de onafzienbare vlakte. 

Nu had ik er nog meer spijt van niet de gelukkige bezitter van een reflex te zijn, want ook 
dit onbeschrijflijk mooie natuurtafereel had ik zoo gaarne willen vastleggen. En dat kan men 
alleen met een camera met spiegelzoeker, omdat men een toestel met een doorzichtzoeker naar 
het oog moet brengen en daarvoor de armen moet bewegen. Een dergelijke beweging wordt on
middellijk opgemerkt met het gevolg dat het dier, dat men fotografeeren wil, terstond zijn heil 
in de vlucht zoekt. 

Maar ik troostte mij met de gedachte, dat zelfs de best geslaagde foto toch nooit te vergelijken 
is met de levende werkelijkheid, waarvan ik getuige had mogen zijn en opgewekt stond ik op 
om mijn ledematen eens flink te bewegen, die door het langdurige, onbewegelijke liggen, stijf 
geworden waren, 't Was heelemaal stil geworden in de natuur inmiddels, de zon was onder 
gegaan en zelfs geen vogelgeluid werd meer gehoord anders dan het wiekengesuis van een snel 
overvliegende eend. 'k Stak een versche sigaar op en, na den afgebranden lucifer diep in het 
zand gestoken te hebben, richtte ik mijn schreden naar mijn grilligen uileboom bij het primitieve 
brugje over het in de nabijheid rustig kabbelende beekje. Mijn grootoogige vriend was evenwel 
niet thuis, doch de versche ballen, die ik onder den boom vond, vertelden me duidelijk dat hij 
nog niet lang geleden zijn verblijf verlaten had. Hij was dus op jacht en juist wilde ik mij om-
keeren toen een schim mijn aandacht trok en ik hem op hetzelfde oogenblik op zijn tak zag zitten. 
Hij schraapte zijn snavel aan den tak, schudde zijn veeren recht en keek daarna van boven 
heel wijsgeerig op mij neer. Wij waren oude bekenden, de uil en ik, want hoe dikwijls hadden 
we elkaar hier al niet ontmoet. Verbeeldde ik het mij, of kreeg ik een knipoogje als avondgroet? 
Ik weet het niet zeker, maar door dit neer te schrijven heb ik dien voorjaarsavond van een paar 
jaar geleden nog eens weer doorleefd. Hetgeen ik toen zag is onuitwischbaar in mijn geheugen 
gegrift. Het was mijn bedoeling U iets te vertellen van een rondzwerven eenige dagen geleden 
door dien „Oostert"; bij het begin van mijn verhaal richtten mijn gedachten zich onweerstaan
baar naar hetgeen ik toen mocht aanschouwen. Laat ik U dus een volgenden keer iets mogen 
vertellen van mijn laatste omdolingen daar. 
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