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HET HUISJE BIJ DE DIJK.

A

an de dijk, tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, aan een oprijlaan met
twee grote populieren, ligt een houten huisje.
De omgeving van dat huisje, „Kolland" heet
het, is rijk gevarieerd. In het noorden ligt de heuvelrug en in het zuiden het land van dijken en wielen,
van weiden en bongerds langs de Rijn.
D e zandgroeve achter de steenfabriek van Leersum
laat ons iets zien van de ondergrond van de heuvelrug.
Daar is een rijke vindplaats van noordelijke en zuidelijke zwerfkeien. Een mooie vondst was die van een
gaaf uitgeprepareerde Syringopora, een koraal uit het
Devoon van Zweden. Op de verse hellingen is „kriskrasgelaagdheid" prachtig te zien. Niet ver van de F i g . i . Boekmerk van „Kolland",
het huisje aan de rivier.
Houtfabriek ligt ook de „Leersumse kei", een noordelijk
snede van Dirk van Gelder.

Kollon
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zwerfblok, dat in gewicht zijn Amersfoortse collega nog heet te overtreffen. Maar
Leersum miste de dwaas, die hem naar de kerk deed rollen tot schande van de burgerij.
Prachtig is het landschap langs de Utrechtse baan, een brokje van de oude postweg
waarlangs Hoogmogende Heren van Arnhem naar den Haag reden.
Toch is over het algemeen de heuvelrug armelijk. Er zijn kleine
brokjes hei met veel opslag van dennen en berken en hier en daar
een gaspeldoorn. Een aardig plekje is de leemkuil. Van verre zie je
daar al midden in de hei het groen van een schietwilg en een iep. Er
groeit daar in klein bestek van alles bijeen; margriet, agrimonie,
brunel, etagemos. Waar brand het dennebos vernielde, ontstond een
kleine stuifpartij. Die zandstuiving breidt zich nogal uit. In het
noorden raakt zo een brokje natte hei met dophei en pijpestrootje
begraven. Overal in het zand zien we heel kleine duintjes. Maar het
is geen helm, die hier als zandbinder optreedt. Als een groen waas
steken de kransjes van ruig-haarmos uit boven het zand. Naarmate
het duintje groeit vormt het mos nieuwe kransjes. Dat gaat vrij snel.
Fig. 2
als We vonden mosplantjes van 15 cm lengte. Die zandverstuiving is een
vogelverschrikker.
prachtig gebied voor roofvogels. Wat we er zagen, vertellen we liever
niet, met het oog op schietgrage bewakers. Alleen willen we niet nalaten te verklappen,
dat we er in Juni een volwassen havik vonden, die dienst deed als vogelverschrikker.
De schutter, die tot zijn verbazing ervaren heeft, dat dergelijke dieren spontaan
kunnen veranderen in een zwerfkei, kan zijn trofee nu bewonderen in een openbare
verzameling.
Hoewel officieel dennen en hei de glorie van de streek uitmaken, voelen wij ons altijd sterker aangetrokken tot de vergeten
oevers van de Rijn. Het rivierlandschap is wijd onder de telkens
wisselende luchten. Het vlakke land met de heuvels op de achtergrond wekt herinneringen op aan Hercules Seghers, die hier
in het begin van de 17e eeuw al bewonderend schilderde. Altijd
is een wandeling op de dijk een genot. In de zomer is het er een
bloemen-weelde. In de winter is de uiterwaard een grauwe, kolkende stroom, een spiegelend meer of een poolzee vol ijs. Zo'n
rivierlandschap tinteh van leven. Zelfs de grond is er levend:
vormt en vervormt zich onder invloed van de Rijn. En als de
bodem misschien ooit tot rust zal zijn gekomen, dan zal het ons Fig. 3. Oude pij peblijven vertellen van een kronkelende rivier. Maar het land vertelt kop en het gezicht
ons niet alleen van stromend water. Het vertelt ook van mensen, van een baardman.
die dat water gaan beheersen. Elk dijkje, elk poeltje heeft zijn spannende geschiedenis. En zoals we in de bergen naar fossielen zoeken, zo snuffelen we hier naar
scherven. Overal waar mensen leefden is wel eens wat gebroken en achteraf brengen
die scherven altijd geluk. Bijna steeds gelukt het, aardewerk, zelfs kleine brokjes, vrij
nauwkeurig te dateren. Er is een treffende overeenkomst tussen de evolutie van
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aardewerk en van fossiele diergroepen, van
bijv. ammonieten en pijpekoppen of baardmannetjes. Wat een boeiend werkje om naar
zulke oude rommel te zoeken, als het ons
iets vertelt van de ouderdom van de grond
en van het leven van lang vergeten geslachten. Dan gaat voor je léven, dat die boerderij
daar eens het slot Bergestein was, waar
Janus Doeza woonde. Dan krijgt het lompe
torentje dat overbleef van de Natewisch betekenis. Wie in de akkertjes bij Wijk naar Fig. 4. Voorwerpen, die we opraapten bij
Wijk bij Duurstede. Een bewerkte haarnaald,
scherven zoekt, komt rijk beladen thuis. een scherf Frankisch aardewerk en een benen
spinschijfje.
Honderden scherven raap je daar op: gladde
kogelpotten en eentonig
versierd Frankisch aardewerk. Met een beetje geluk vind je er zelfs munten, bronzen naalden of
een versierd spinschijfje,
het benen vliegwieltje van
een primitieve spin-spoel.
Het meeste vind je op één
plek langs de weg, waar
boomgaarden en heggen
een rond complex akkers
omringen. Daar lag Dorestad, een burcht, die wel
wat geleken heeft op het
Haagse Binnenhof.Tussen
die burcht en de kerk lag
de „vicus", de wijk bij
Duurstede, eens een markt
van vermaardheid. Nu
nog vind je er de botten
van herten en oerossen,
die er eens werden gebracht als stapelproduct.
Dat was in de dagen, dat
de Friesche koning Radboud werd verslagen. Verderop weten we akkertjes,
Fata Kees Hana.

Fig. 5. De lentebloemen der uiterwaarden:

Primula's.
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vertellen van koloniserende Romeinen, die Holland net zo'n uithoek vonden als wij
nu Suriname. Weggedoken in de Spaanse forten ligt de ruïne van Duurstede, het
bisschoppelijk paleis. Dat is gewoonweg „nieuwbouw" vergeleken bij zulke aardappellandjes! En toch heeft ook Duurstede weer zijn romantische geschiedenissen
van al te wereldse kerkvaders en van gevangenen, die langs een beddelaken wisten
te ontvluchten.

Foto Kees

II:inii.

Fig. 6. In April zien de bermen van de oprijlaan bij Kolland wit van de
Boschanemonen.

Een onvergetelijke indruk maken dijk en uiterwaard in hooitijd. Dan zijn de zomerkaden een klcurensprookje. Felle en stemmige kleuren mengelen dooreen in volmaakte harmonie. Goud- en glanshaver, tril- en kamgras doen dan hun sierlijke
pluimen wuiven. Daartussen schittert het blauw van ontelbare grasklokjes en het
geel van bitterkruid en thrincia, biggekruid en klavers. Teerblauwe veldjes ereprijs
harmoniëren wonderlijk mooi met het purper van klaver, distel en knoopkruid. En
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wat staat er fijner achter het wit van ganzebloem en duizendblad dan het goudbruin
van zuring? Tal van aardige planten komen we tegen zoals kruisbladwalstro en gevlekte dovenetel. De stokoude meidoornhagen in de uiterwaard zijn vrijwel zonder
ondergroei. Vergeefs zoeken we er naar „bosrelikten". Maar zij vergoeden dat gemis
rijkelijk door hun insekten-weelde in het voorjaar en hun trekvogeldrukte in de herfst.
Lang niet overal heeft de dijk hetzelfde plantendek. Grote vlakken zijn bedekt
met pastinaak en akkerwinde. Ook ruige weegbree neemt vaak een voorname plaats
in. Vlak bij het huisje speelt weer leeuwetand de baas. Het is niet gemakkelijk te zeggen
wat de oorzaak is van al die verschillen. Soms is het wel beweiding, maar in andere
gevallen denk je aan klimaatsverschillen, die in het hobbelig dijklandschap verre van
denkbeeldig zijn. Meer gelijkmatig zijn verdeeld: grasklokje, trilgras en gele morgenster. De slanke sleutelbloem, die in de uiterwaard hele weilanden ^wavelgeel kleurt,
groeit langs de dijk maar op één plekje. De knotwilgen van uiterwaard en dijk dragen
zware pruiken van vlier, bitterzoet en muursla. Ja, we weten zelfs een wilg, die heerlijke
kruisbessen voortbrengt. Tussen knoopjesmos en sikkelsterretje grazen op die wilgen
elegante clausilia-slakjes. En in de holten huist menig steenuilen-gezin.
Heel lonend is het in de herfst langs de dijk te wandelen. Grote troepen trekvogels
hopen zich dan op. Ze lijken te aarzelen voor de uiterwaard en scharrelen nu maar
langs de dijk naar het westen.
Om het huisje liggen boomgaarden en uitgestrekte hakhoutbossen, meest essenhout,
maar hier en daar ook wilg, els en hazelaar. De mooiste plekjes liggen vlakbij. Je leeft
er in het voorjaar tussen een weelde van bloeiende sleedoorn, gele dovenetel en
duizenden anemonen. Braam, brandnetel en framboos maken daar sommige stukjes
tot echte vogel-reservaten.
Het was een goede gedachte van wijlen Mr. R. ridder Pauw van Wieldrecht dat
huisje ter beschikking te stellen van jonge natuurvrienden. Dankbaar is daarvan
gebruik gemaakt! Een van de huisregels is, dat ieder die er woont, dagboek houdt.
Dat dagboek bevat nu al een schat van gegevens, méér dan in een kort verhaaltje
kan worden samengeperst. Dat hoeft ook niet. We wilden alleen anderen een beetje
mee laten genieten en een tastbaar bewijsje geven van onze dankbaarheid aan den
gastvrijen eigenaar.
Voorjaar 1940.
JOOST TER PELKWIJK.
Naar wij vernemen, heeft dezen zomer het huisje een andere bestemming gekregen. Red.
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