Sterrenschot of heksensnot
Voorzichtig loop ik door het bos bij Broekeling. Het water van de Hoogeindse beek zoekt hier
z’n weg tussen de zwarte elzen. Ik klauter er doorheen, het is een kruip-door-sluip-door route.
De met mos begroeide wortels zijn glad en bieden weinig steun. Als ik via de voet van een
boom naar de volgende probeer te stappen, schuift er een schaduw over het bos. Een schor
gekrijs doet mijn nekharen overeind staan. Ik glijd weg en het water loopt mijn laars in.
Met een koude voet in een soppende sok ga ik verder. Rustig sijpelt water van de beek verder
door het broekbos en loopt dan aan de zuidkant het ven Broekeling in.
De grove dennen die verderop tot aan de waterrand groeiden zijn gekapt, waardoor
wandelaars een prachtig zicht hebben op het ven. Planten zoals dopheide, zonnedauw, biezen
en zegges hebben de kans gegrepen om op de vochtige, zon beschenen oevers te gaan groeien.
De ondiepe oeverzone biedt in het voorjaar ook kansen voor bruine kikkers en gewone
padden om daar hun eitjes af te zetten. Op een stukje gras liggen een paar klodders melkwitte
gelei en een klontje “kaviaar” zijn de restanten van een feestmaal. Een reiger heeft een
kikkervrouwtje te pakken gekregen. Mogelijk zat ze niet diep genoeg verstopt voor de
winterrust of was ze door het zachte weer actief geworden. Véél te vroeg en met een
noodlottige afloop. De reiger – of andere predator- heeft haar in z’n geheel naar binnen
geslokt. Het kikkervrouwtje heeft de eitjes en de verpakking –de gelei- al in aanleg in haar
lichaam. Als het in aanraking komt met vocht, zwelt de gelei op. Dat gebeurt dus ook in de
maag van de reiger. De gelei kan opzwellen tot het formaat van een tennisbal. De reiger krijgt
het zo benauwd dat hij de boel uitbraakt.
Vroeger wisten de mensen niet waar die gelei en die kleine, zwarte bolletjes vandaan kwamen
en zochten daarom een verklaring in bovenaardse zaken en noemden het sterrenschot of
heksensnot. Afkomstig van de sterren of van overvliegende heksen. Wat veroorzaakte
eigenlijk die schaduw en dat gekrijs over het broekbos?

