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Indrukken van schouwen

Door J.I. van Schaick

De zienswijze van deze oude schrijver kan ik niet delen. Ik ken de

polder van Schouwen, want die wordt met het doodverloren land

bedoeld, onder alle weer en wind, in alle jaargetijden.
Ik ken de polder in de winter, als de regen en de storm het land

striemen en het uitzicht een grijze natte muur is en ik rij over de weg,
die vóór even kort is als achter en toch nimmer eindigt en het is alsof

je in deze volgepropte en volgebouwde wereld eindelijk alleen bent.

En je bent ook alleen, want de ander, als hij er is, is opgeslokt in zijn

eigen ondoordringbare kleine wereld.

De polder is schoon, als de slanke gerst en de stugge tarwe te velde

staan, als het blauwmaanzaad een feest van kleur op de akker legt;
de polder is ook schoon als alles kaalgevreten is door de winter, als

de brandganzen van hier naar daar vliegen op zoek naar voedsel,

maar ook als ik zelf in de mist ben opgelost en alleen besta, omdat ik

amper besta. Er is geen
doodverloren land van Schouwen.

Achter de polder, tegen de zee aan, rusten de duinen. De een na de

ander heeft zich in vele lange rijen te slapen gelegd op de oude

veen- en kleibodem. Op hun rug groeien de planten: de dorens, de

vlieren, de kruipwilgen, maar ook de kleintjes: de vergeet-mij-nietjes,

Er is eens iemand geweest die, door Zeeland reizende, sprak van

het doodverloren land van Schouwen.

Ongetwijfeld is dit geen lovende uitspraak. Nu weet ik niet meer,

wie deze heer was, nog minder in welke toestand hij verkeerde, toen

hij deze woorden sprak, of liever schreef of onder welke weersom-

standigheden hij Schouwen zag. Het zou b.v. best mogelijk zijn, dat

hij aan een maagzweer leed, die hem een sombere blik op de dingen
schonk of dat hij op een donkere winterdag op

Schouwen kwam,

toen de luchten en de landen dropen van het vocht en de einder,

hoewel nabij, in de nevels verdoezeld lag.
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de violen, het duizendguldenkruid, het guichelheil. Op hun rug stoei-

en de dieren: de konijnen, fazanten en patrijzen. Boven hen zwieren

de meeuwen, die bij enkele duizenden hun nestplaats daar gezocht
hebben. De duinen zijn sterk, ze dragen ook de donkere dennenbos-

sen van Westenschouwen.

Aan de voet van de duinen liggen de dorpen: Renesse, Haamstede,

Burgh. Dorpen zijn huizen: kerken, winkels, hotels en gewoon woon-

huizen en dorpen zijn mensen. Ja, mensen en als die mensen niet
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oppassen, wordt de duinstrook het doodverloren land van Schouwen.

De hele westrand van Schouwen is aangetast door het bouwbederf.

Wie de toestand gekend heeft van b.v. vóór de
ramp ziet zijn ogen

uit en echt niet van plezier of van bewondering, maar van spijt. Het

zal niet lang meer duren of iedere vrije wandeling is onmogelijk ge-

worden, alleen het strand en het domein (wandeling op de paden

toegestaan) blijven over. Dat is voor velen ongetwijfeld genoeg. Goed,

goed, ik wil niet gelijk worden aan de voorgenoemde oude schrijver,
maar ik meen met meer recht dan hij te mogen spreken van het dood-

verloren land van Schouwen.

Gelukkig is nog niet alles verloren. Langs de Oosterschelde, even-

wijdig met de dijk, strekken zich nog altijd de inlagen uit. Wel heeft

de ramp hier enige wijziging gebracht, maar mensenhand heeft ze

gelukkig tot nu toe onaangetast gelaten.
De „inlagen”, dat was het eerste, wat ik ooit van Schouwen hoorde.

En menigmaal gingen we indertijd vanaf de vaste wal de inlagen be-

zoeken en zagen van Schouwen niets anders dan dit heerlijke land-

schap: de Schelde, de dijken en de binnendijkse plassen.
De inlagen. Wie zal hun vogelrijkdom schatten? We zijn jaar in, iaar

uit aan het tellen geweest en kwamen tot indrukwekkende getallen,
zowel ’s zomers als 's winters. Ik acht mij van de plicht ontslagen, om

alle soorten op te noemen, daar deze vogelrijkdom bij de liefhebbers

voldoende bekend is. En wie dan nog de resultaten van de vinken-

baan in de duinen leest zal ervan overtuigd zijn dat Schouwen een

van de interessantste en rijkste vogelgebieden van ons land is.

Maar afgezien van die gebieden, waar de vogels zich concentreren,

komen ook verspreid over het eiland enkele soorten voor, die aan

een vermelding toch niet ontsnappen mogen.

Dat zijn dan in de eerste plaats de putters. Nergens heb ik zoveel

putters gezien als hier, behalve misschien in Zwitserland. Ze zijn een

lust voor het oog. Dat geldt ook voor de wielewaal en de nachtegaal.
Het komt mij echter voor dat het aantal van deze beide vogels af-

neemt, ook wel afnemen moet gezien de toenemende bebouwing. Dit

lot kan ook haast de steenuil niet ontgaan. Er is wel geschreven over

de vrij snelle achteruitgang van de steenuil in ons land. Dat geldt
zeker niet voor Schouwen. Tenminste nog niet. Overal hoor en ziet

men ze. Maar als terwille van de huizen de knotwilgen gaan ver-

dwijnen, zal ook de steenuil het veld moeten ruimen.

Is het niet heerlijk, als in het vijvertje van je tuin de putters baden,

als tussen de struiken de nachtegaal zingt, als de wielewaal door de

toppen der bomen flitst en de steenuil op de schoorsteen van je dak

rust?

Schouwen is een wonderlijk eiland, met zijn geweldige met woeste

duinen bezette kroeskop, met zijn wijde polders, met zijn zand, zijn
klei, zijn water, met zijn vogels: de kluten, de sterns, de eenden, de

putters, de... goed. met zijn vogels, die in de eerste plaats Schouwen

tot een levend land maken.
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