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Inleiding.
Ik heb dit boek geschreven, om u in de gelegenheid te stellen in den loop van het
jaar de voornaamste Nederlandsche vogels te leeren kennen en onderscheiden en al
naar den graad van uw sympathie en belangstelling hun heerlijk bestaan mee te leven.
Het lijkt een heele onderneming, menigmaal heb ik dan ook al moeten hooren ‘hoe
houdt men al die dieren en al die geluiden uit elkaar?’ En als dan nog een op en top
ornitholoog u komt vertellen, dat er in ons land niet minder dan 325 vogelsoorten
voorkomen, dan kon het u licht te moeilijk lijken en zoudt ge maar liever niet willen
beginnen aan een zoo omvangrijken arbeid.
Maar gij kunt het met minder af. Ik heb den Renvogel en den Scharrelaar ook nog
nooit in 't wild gezien en ben er niet eens zoo heel erg benieuwd naar. De vogels, die
landelijkheid geven aan de stad, leven aan het strand, die u in lente en zomer
verrukken en verteederen door hun lied en door hun ouderzorgen, in herfst en winter
bemoedigen door hun groote kracht en weerstandsvermogen, het zijn er niet meer
dan een goede tachtig. En als gij de huiselijke roeken en duiven, de kluchtige uiltjes,
de dartele meezen, het blijde zangersgild van vinken en leeuweriken, lijsters,
nachtegalen, rietzangers en boomzangers, de luidruchtige steltloopers van de weide
en de
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wilde jacht van het strandgevogelte hebt leeren kennen, dan komt al het overige
vanzelf.
In mijn jeugd heb ik de vogels leeren kennen op de Brabantsche hei, langs de
oevers van de Maas en in de dichte doornhaag rondom een vestingwal, later in de
bosschen en beemden en boomgaarden langs den Ouden Rijn, daarna moest ik mijn
troost zoeken in Amsterdam en ik heb die gevonden langs de Zuiderzee en het Nieuwe
Meer, in het Vondelpark en zelfs in de kleinere plantsoenen en tuintjes midden in de
stad, totdat ik opeens verplaatst werd te midden van den overweldigenden
vogelrijkdom van het onvergetelijke Texel. En na dien tijd hebben de vogels mij
door heel Nederland gelokt, naar de Geul en de Dommel, naar de plassen langs de
Vecht, de heuvelen van de Veluwe, de beekjes van den Achterhoek en de onafzienbare
vlakten van de Drentsche hei.
Nu zit ik dit te schrijven in Bloemendaal, tusschen de Liede en de Noordzee, een
plekje, welbekend bij de vogelen, en als ik 's nachts de wulpen of de wilde ganzen
hoor en overdag de vinken en meezen zie trekken, dan kan mijn logge
menschenlichaam wel niet mee, maar mijn herinneringen en mijn plannen vliegen
voort van den Dollard naar de Schelde en in een enkel oogenblik zie ik weiden en
akkers, heiden en bosschen, boerderijen, schuilend in hun geboomte, scheepjes op
de zee en de gevels en daken en torenspitsen van zoo menig mooie stad en aardig
dorp.
Maar nu ben ik al aan 't doorslaan en het boek is nog niet eens begonnen. Meen
ook niet, dat de vogels u al aanstonds al die mooie dingen zullen vertellen; dat komt
eerst na jarenlangen omgang, doch van het eerste oogenblik af zal de kennismaking
u stellig wel behagen.
En het gaat gemakkelijk genoeg. Van alle dieren, die in 't veld leven, zijn de vogels
het minst schuw. Er zijn stellig meer muizen dan meezen in Nederland, maar voor
één muisje, dat ge in den loop van 't jaar ziet weghuppelen tusschen 't
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hooge gras, kunt ge honderd meezen te zien krijgen. Vertrouwend op de
gemakkelijkheid, waarmee ze zich uit de voeten kunnen maken, wagen zij het, ons
tot op zeer korten afstand te naderen, als gij u maar rustig genoeg weet te bewegen,
of zoo noodig roerloos stil te staan. Dat, en een paar goede oogen zijn de eerste
vereischten voor het doen van vogelwaarnemingen. Den verrekijker kunt ge vooreerst
wel thuis laten, als ge daar te vroeg mee begint, leert ge nooit voorzichtigheid en dan
houdt ge letterlijk en figuurlijk de vogels op een afstand.
Hiermee bedoel ik dit. Het is niet alleen aardig, dat gij de vogels leert kennen,
maar de vogels moeten van hun kant ook u leeren kennen en hoogschatten en
vertrouwen. De kleine schavuiten weten binnen korten tijd zeer goed, voor wie ze
uit den weg moeten gaan en voor wie niet, en er zijn er zelfs onder, die uw gezelschap
even goed zoeken, als gij het hunne en die u bij uw werk in den tuin of uw wandeling
in 't bosch komen begluren en begroeten. Ik heb wel menschen gekend, die de
goudhaantjes in 't Vondelpark uit hun hand lieten eten, of die bij hun komst begroet
en ingehaald werden door een groote bende bonte kraaien. Dat lijkt u misschien
onwaarschijnlijk of goochelachtig, maar 't is toch de zuivere waarheid.
Hoeveel tijd u die kennismaking met de vogels kosten zal? Ja, hoeveel tijd hebt
ge? Voorloopig vraag ik niet meer van u dan iedere week een enkel morgenuur en
een paar avonduren, mits ge mij belooft, ook van tijd tot tijd eens een flinke wandeling
te doen en dan geen luidruchtig gezelschap mee te nemen. 't Beste is natuurlijk, in
uw eentje er op uit te gaan, ik heb ook op eenzame tochten altijd het meeste gezien,
overdacht en genoten, en ik weet stellig, dat mijn aanleg voor gezelligheid er niet
onder geleden heeft.
Ik zou altijd maar grauwe kleeren aandoen, waar weinig aan te bederven is en
goede, dichte, warme schoenen. Ook is het soms gewenscht, een lapje oliedoek of
guttapercha mee te nemen, om daarop te kunnen zitten of knielen, zonder last
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van den vochtigen bodem te krijgen. Zorg steeds een aanteekenboekje of schetsboek
bij de hand te hebben, dan kunt ge ook anderen van uw ervaringen laten profiteeren
of zelf in later jaren u nog eens verkneuteren bij de herinnering aan uw allereerste
vogelexpedities.
In de volgende bladzijden zal ik u vertellen, waar en wanneer en hoe gij in den
loop van elke maand bepaalde vogelsoorten kunt waarnemen. Van de meeste bezitten
wij al goede afbeeldingen en een welbekende meesterhand heeft de ontbrekende voor
u er bij geteekend, zoodat ge met de herkenning weinig moeite zult hebben. Over
een jaar wil ik wel eens hooren, hoe het u bevallen is.
JAC. P. THIJSSE.
BLOEMENDAAL, Oudejaar 1903.
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Bij den tweeden druk.
In de tien jaren, die sinds het verschijnen van den eersten druk van dit boek zijn
verloopen, is over de geheele wereld de belangstelling in vogelstudie en
vogelbescherming belangrijk toegenomen, ook in ons land. Ik heb daarom gemeend,
mijn boek te moeten uitbreiden, want het aantal vogelsoorten, die men gemakkelijk
kan leeren kennen, is veel grooter dan voorheen, doordat belangrijke broedplaatsen
en doortrekstations thans veel gemakkelijker te bereiken zijn. Men heeft den weg
geleerd naar de Noordzee-eilanden, naar 't Naardermeer, naar Schouwen en
onderzoekers uit verschillende deelen van ons land hebben ons gewezen op de
schatten, die daar verborgen lagen.
Het boek is dus dubbel zoo groot geworden, maar ik hoop, dat het aan eenvoud
niet heeft verloren. Jan van Oort heeft nieuwe gekleurde platen geteekend en het
aantal zwarte illustraties is belangrijk vermeerderd, doordat de heer Burdet ons de
beschikking heeft gegeven over een aantal van zijn wereldberoemde fotografieën.
Ook heb ik hem te danken voor menige belangrijke aanwijzing of mededeeling,
waarmede de tekst is verrijkt. Zeer hartelijk dank ik tevens de vele bekenden en
onbekenden, die mij hebben gesteund met hun aanmoedigingen, inlichtingen en
terechtwijzingen. Ik behoef niet te zeggen, dat ik mij bij voortduring houd aanbevolen.
BLOEMENDAAL, October 1913.
JAC. P. THIJSSE.
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I. De musschen.
We zullen beginnen met even op straat of voor 't venster naar de musschen te kijken.
Een paar kruimpjes op een vensterbank, een zonnig hoekje onder een afdak, een
hoopje straatvuil is voldoende, om die aardige vogels binnen uw bereik te brengen.
Nu moet ge u dadelijk oefenen in 't waarnemen van détails en lichaamsbouw en
kleur; dat zal ons te pas komen bij 't beschouwen en beschrijven van andere vogels.
Kijk dien dikken snavel eens aan, bij 't begin, aan zijn ‘wortel’, is hij wel even dik
als de geheele lengte bedraagt. Later zullen we vogels zien met veel fijnere snebjes.
De musch en zijn verwanten hebben van die dikke ‘kegelsnavels’ en dat geeft hun
eer een brutaal dan een intelligent uiterlijk.
Nu de kleuren van de veeren. Een musch is niet grauw, maar vooral aan de rugzij
geteekend met heel mooie bruine en gele tinten, terwijl ook blinkend wit en pikzwart
niet ontbreken. Gij moet ze maar eens onder gunstig licht zien. Daarvoor moet ge u
zoo plaatsen, dat ge u bevindt tusschen de zon en den te beschouwen vogel. Een
mooi Duitsch versje zegt wel: ‘Wer recht in Freuden wandern will, der geh der Sonn'
entgegen’ en daar steekt veel waars in, maar wie de dieren in de vrije natuur goed
en gemakkelijk zien wil, moet er voor zorgen, de zon achter zich te hebben, of op
zij. Dan
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zijn de kleuren het makkelijkst te onderscheiden, al zit de vogel ook vijfentwintig
meter ver weg.
Nu verschillen bij de gewone huismusschen de mannetjes heel duidelijk van de
wijfjes. Ze hebben een pikzwarte vlek aan de keel, die zich bij de oude en sterke tot
over de borst uitbreidt, terwijl de wijfjes daar niets dan effen grauwe veertjes hebben.
Ook verheugen de mannetjes zich meestal in 't bezit van een duidelijken, witten
halskraag, een witte streep op de vleugels, een witte vlek onder 't oog, vlak tegen de
zwarte keelvlek aan en dan nog twee kleine witte vlekjes boven 't oog: éen er voor
en éen er achter.
Die kleine witte wenkbrauwvlekjes vermeld ik alleen, om u eens te prikkelen tot
goed uitkijken, je ziet ze niet zoo heel makkelijk, maar wie ze op een afstand van
een meter of tien onderscheiden kan, heeft goede oogen en mag hopen, het in de
vogelkunde nog ver te brengen. Maar bij een vuile stadsmusch zou ik het niet
probeeren, of 't moest in October wezen, kort na den rui, als de mooie nieuwe veertjes
nog niet door het stadsroet verontreinigd zijn.
De zwarte keelvlek echter moet ge al heel in de verte kunnen zien en ook zult ge
aan de kleur van den snavel kunnen nagaan, of het voor- of najaar is; in 't zomerkleed
is hij blauwachtig zwart, bij 't winterpak vuil rossig geel.
Het wijfje heeft altijd zoo'n vaal snaveltje, haar voornaamste schoonheid bestaat
in mooie geelachtig bruine wenkbrauwstrepen, die zich achter de oogen tot in de
nekstreek uitstrekken. Het mannetje heeft die wenkbrauwstrepen kastanjebruin en
midden op zijn kop is hij blauwachtig grijs.
Terwijl ge bezig zijt, deze verschilpunten in kleur en teekening na te gaan, zult ge
meteen de opmerking maken, dat de beide seksen ook in gedrag en manieren zeer
uiteenloopen.
Midden in den winter leven ze zoo goed als gescheiden. In sommige kleine
gezelschappen bevinden zich bijna niet anders dan wijfjes; andere zijn geheel
samengesteld uit zwart-
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gebeften. Tegen den avond zoeken ze hun schuilplaatsen op in de klimop, in hulsten
en naaldhout, in hooibergen en onder dakpannen en ook dan vindt men op sommige
takken alleen heeren, op andere dames. In de groote troepen komen zoowel mannetjes
als wijfjes voor, maar dan is toch altijd de eene of de andere sekse sterk in de
meerderheid.

Mannetjesmusch.

In Februari echter begint er toenadering te ontstaan. De namiddagen worden langer
en nu hebben in het uurtje tusschen 't uitgaan van de school en 't ondergaan van de
zon de groote babbel-bijeenkomsten plaats in sommige boomen en hagen.
Kort daarna beginnen de groote straatspektakels, die ge zoo dikwijls hebt
opgemerkt: vier, vijf mannetjes dansen en vechten
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rondom één wijfje, dat tamelijk suf en dommelig de heele historie meemaakt. Ze laat
zich lijdzaam door de partijen her en der trekken, totdat het haar te bont wordt en
dan ontaardt ze in een ware helleveeg, die voor geen zes kerels bang is en ze allen
smadelijk op de vlucht jaagt. Ik heb bij zoo'n gelegenheid wel gezien, dat een wijfje
een mannetje in zijn nek beet en hem heen en weer schudde, zooals een terrier een
doode rat maltraiteert.
Maar als ze vriendelijk wil zijn, dan kan ze dat ook. De man kan zich mal genoeg
aanstellen, als hij zoo met hangende vlerkjes rondhuppelt, doch 't wijfje doet net zoo
gek. Ze loopt in een theatraal struikelpasje, laat ook haar vlerken sleepen, zet flauwe
oogen, door uit de hoeken het zoogenaamde wenkvlies erover te trekken, en ziet
soms scheel, doordat slechts één oog gesluierd wordt en 't andere listig bruin om een
hoekje kijkt. Dan spert ze den bek open, gedraagt zich geheel als een hulpeloos,
hongerig jong, en 't mannetje is zoo geestig, om daarop in te gaan en geeft haar
heusch wat te eten.
Dergelijke tooneeltjes kunt ge iederen dag in 't voorjaar bespieden, en hoe meer
ge op de dieren let, des te veelsoortiger avonturen krijgt ge te zien, tooneelen van
liefde en haat, domheid en arglist, diefstal, ontrouw, onderling hulpbetoon en
onbegrijpelijke onverschilligheid, zoodat ge soms geneigd zijt, menschelijke
drijfveeren en overleg aan deze vogels toe te kennen, om een volgend oogenblik tot
de ontdekking te komen, dat de daden van een dier eigenlijk niet door een mensch
begrepen kunnen worden.
Wat hebben zij er aan, om zich in 't vuile, droge stof te wasschen? Ze schurken
en scheukeren zich in de vuile massa, tot ze er bijna geheel in verdwijnen en zijn
daarbij dikwijls zoo in hun werk verdiept, dat ge ze bijna grijpen kunt. Misschien is
het een middel tegen ongedierte, waar ze ontzettend veel last van hebben. Gelukkig
wasschen zij zich ook in water, zelfs wel in de koude plassen, die bij dooiweer op
het ijs komen.
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Waarom bijten zij mijn mooiste voorjaarsbloemen aan stukken? Buiten doen zij dat
nog al zoo heel erg niet, maar in de steden ontsnapt er geen gele crocus, geen primula,
geen hepatica aan hun dikken snavel. Maken ze er een slaatje van, of is 't hun om
den honig te doen? Maar hepatica's hebben geen honig.
Eens hebben ze bij mij alle takken van een vlierhaag kaal

Wijfjesmusch.

geschild en heel dikwijls komt het voor, dat ze de takken van de lindeboomen geheel
en al ontschorsen. Dat kunnen ze doen, om van het voorjaarssap te snoepen, maar
ook om de taaie bastvezels te gebruiken bij den bouw van hun slordige nesten. Ze
weten heel goed, waar ze de beste plantenvezels vandaan moeten halen. Ik heb ze in
November wel aangetroffen op halfdoode hennepplanten in mijn tuin, waar ze met
veel getrek en geklapwiek ellenlange bastvezels af trokken.
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De musschen bouwen namelijk het heele jaar door aan hun nesten, die hun niet alleen
tot broedplaats, maar ook zeer dikwijls den heelen winter door tot slaapplaats strekken.
Gij moet echter niet denken, dat een musschenpaar hetzelfde nest een heel jaar door
blijft bewonen; na September, als het vierde broedsel uitgevlogen is, zijn alle
familiebanden verbroken en dan beslist het recht van den sterkste erover, wie de
nesten mogen blijven bewonen; de uitgeworpenen zoeken elders een schuilplaats.
Den heelen winter door nu kunt ge de woningbezitters bezig vinden, hun nest te
verbeteren, vooral bij klimopmuren en klimopboomen is dat heel gemakkelijk te zien
en ge kunt den dieren in 't koude jaargetijde een heel groot pleizier doen, met wat
veertjes, wol en draden voor hen beschikbaar te stellen. Geef nooit lange draden,
want daarin kunnen ze zich verhangen en dat is een lot, dat noch ik, noch gij hun
toewenschen.
Er zijn anders een heele boel menschen, wien het niet spijten zou, als de
musschenbevolking opeens tot de helft gereduceerd werd en ik vrees, dat wij hun
dat niet kwalijk mogen nemen. Op het platte land toch zijn de musschen zeer
schadelijk; ten eerste, doordat ze ongeveer alle zaadvruchten eten en ten tweede,
doordat ze nuttige, insectenetende vogels beletten te nestelen. Daarom zal er vroeg
of laat wel eens op geregelde wijze tegen hen opgetreden moeten worden, zooals dat
nu reeds ongeregeld en min of meer ondoelmatig in Zeeland en Zuid-Holland gebeurt,
waar de zoogenaamde ‘Musschengilden’ de graanvelden tegen de musschen heeten
te beschermen.
Als gij aan plantkunde doet, dan zult ge wel kennis gemaakt hebben met de
merkwaardige families der veelknoopen en der melden. Dat zijn heel interessante
families, al kunt ge de verschillende soorten, die er toe behooren, ook niet zoo heel
gemakkelijk onderscheiden. Boekweit is een veelknoop en spinazie is een melde en
nu komen er als onkruid nog vele
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andere soorten voor, die alle meelrijke zaden voortbrengen. En nu moet ge er na
September eens op letten, hoe druk de musschen in die onkruiden bezig zijn.
Misschien denkt ge dan, dat ze daar nuttig worden door het verdelgen van
onkruidzaden, maar dat is toch slechts schijn. Ze eten die zaden wel, maar terwijl ze
door de dikwijls vochtige planten scharrelen, blijven er ook tusschen hun veeren
kleven, zoodat ze wel verre

De Ringmusch.

van onkruiden te verdelgen, die juist uitzaaien en verspreiden. Zoo zaaien en
verspreiden ze ook wel tarwe en gerst en haver, maar niet genoeg voor ons gebruik
en voordeel, weet u?
Aan het nut van vogelverschrikkers gelooft tegenwoordig niemand meer. Een
kleinen tuin kunt ge tegen de musschen het best beschermen door hem geheel en al
te overdekken met ijzergaas en als ge dat te kostbaar en onplezierig vindt, moet ge
maar een netwerk van zwarte draden spannen over uw
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voorjaarsbloemen en jonge zaaisels. Dat helpt werkelijk tamelijk goed, maar
ijzergaasramen zijn toch nog beter.
Als ge nu met gemengde gewaarwordingen de huismusschen hebt leeren kennen,
dan moet ge ook eens uitzien naar ringmusschen. Dat zijn allerliefste diertjes, hoewel
de boer ze met recht over eenzelfde kam scheert met de andere musschen.
In Amsterdam of Rotterdam treft ge ze niet vaak aan, maar op het platte land en
vooral in de zandstreken moet uw aandacht wel eens getrokken zijn door muschjes,
veel sierlijker dan de gewone en dadelijk te onderscheiden aan een mooi kastanjebruin
kapje over den geheelen schedel. En als ge ze in de werkelijkheid nog nooit hebt
opgemerkt, dan moet ge ze stellig wel gezien hebben in 't een of ander Japansch
prentenboek, want de Japanners worden nooit moede, ze te teekenen en dat is een
heel complimentje aan hun sierlijkheid.
Behalve aan hun kastanjebruin schedelkapje zijn ze ook te kennen aan een witte
vlek onder het oog met nog weer een zwarte vlek daar middenin, die ook wel wat
van een oog heeft, zoodat de vogel soms vier oogen schijnt te hebben, wat er
gevaarlijk genoeg uitziet.
's Winters krijgt ge niet veel ringmusschen te zien, want 't zijn echte trekvogels,
het wordt wel April, eer ze zich in merkbaar groot aantal vertoonen.
De ringmusch is veel meer een boomvogel dan de huismusch. Hij beweegt zich
ook veel vlugger en ziet er volstrekt niet tegen op, om eens ondersteboven aan een
tak te gaan hangen, geheel en al op meezenmanier. Ook bouwt hij net als de meezen
zijn nest het liefst in holten en is dan ook strijk en zet een der allervlijtigste bezoekers
van de nestkastjes, die tegenwoordig overal opgehangen worden, om vogels te lokken.
De menschen rekenen dan op meezen en roodstaartjes, maar in negen van de tien
gevallen huist er een ringmusschenfamilie of een spreeuwengezin in 't kastje.
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Nu, een enkel ringmusschengezin zou ik altijd gaarne gastvrijheid willen verleenen,
want het zijn aardige dieren en ze zingen ook vrij verdienstelijk. Als ze over 't veld
of door de duinen vliegen, dan lokken ze elkaar met kneuterige geluidjes, in den
avond zitten ze vaak eenzaam naar de ondergaande zon te kijken en dan probeeren
ze ook wel te zingen en dat

Wijfjesvink.

gaat allemaal veel aardiger, dan bij de huismusschen. Dat zingen en lokken van de
vogels zal ons in den loop van dit jaar nog veel zorgen baren, want ik zal vaak bitter
verlegen zitten om een manier, waarop ik u duidelijk kan maken wat ik hoor. Probeer
eens of ge het volgende musschen-vocabulair kunt doorwerken; ik geef het tempo
aan door een gewone breuk: beduidt 5 lettergrepen per seconde.
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Huismusch.
Sjielp, sjielp, sjielp

(½)

Gewone lokroep.

Tjiep, tjielp, tjielp

(½)

Lokroep onder 't vliegen.

Terrr

(1)

Gevaar.

Tellellellelrelel

(⅛)

Groot gevaar.

Tell, tell, tjiep, sjielp

(½)

Twist.

Toerrr

(1)

Tevredenheid.

Ringmusch.
Sjielp, djem, sjielp

(½)

Gewone lokroep.

Tjet, tjet, tjuu

(⅓)

Lokroep onder 't vliegen.

Terrr

(1)

Gevaar.

Tettettettettet, tettettettet

(1/10)

Twist.

Truu

(1)

Tevredenheid.

Tjutjutjutjutju

(1/10)

Lokroep van 't wijfje.

Nog iets. Het zou kunnen, dat ge tusschen al uw musschen ook eens vinken
ontmoet. Den manvink zal niemand voor een musch aanzien, maar het wijfje is
minder gemakkelijk te onderscheiden. Het is helderder van kleur dan de musschen,
minder vaal en minder vlekkig. De veeren zitten netjes aan 't lichaam en 't dier
beweegt zich ook veel meer ingetogen dan de straatboeven. Musschen trippelen altijd
en houden dikwijls hun staart schuin omhoog; een fatsoenlijke vink stapt dikwijls
en maakt met zijn staart geen extra drukte. De vinken hebben de buitenste staartpennen
wit en iets langer dan de andere. Als nu zoo'n vinkje loopt met dichtgeslagen staart,
dan vormen de witte uiteinden van die buitenste stuurpennen een heel mooi wit
zoompje heel aan 't eind van de staart. De musschen hebben dat niet. Let er maar
eens op.
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II. De meezen.
De musschen wonen overal, behalve midden in groote bosschen, maar de meezen
komen overal, zelfs in het hartje van de groote steden. Het is meestal de pimpelmees,
die zich tusschen de huizen waagt en weinig moeite kost het u, om het kleurige,
bonte, vlugge vogeltje van de dikke bruingrauwe musschen te onderscheiden.
In de parken komen zij natuurlijk nog meer voor en langs boomrijke straatwegen
of rondom boerderijen ontbreken ze zelden of nooit. Daar kunt ge in den winter ook
andere meezensoorten waarnemen en indien ge eens een wintermorgen besteedt aan
een wandeling door de bosschen langs den duinkant of in de zandstreken, dan treft
gij ze wel alle aan: koolmees, pimpelmees, de zwartkopmeezen, zwarte mees,
kuifmees en staartmees.
De namen zijn kenmerkend: de koolmees heeft een koolzwarten schedel, de pimpel
is blauw op zijn kop en zijn nek, aan vlerken en staart, de zwartkopmees heeft nog
meer zwart aan zijn kop dan de koolmees, de kuifmees heeft een kuif op zijn kop en
de staartmees heeft een staart, die langer is dan zijn lichaam. Alleen met de zwarte
mees zit ik een weinig verlegen: hij heeft wel een zwarten kop, maar voor 't overige
is hij blauwgrijs en witgrijs, doch we zullen hem wel te zien

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

12
krijgen en als je hem eenmaal gezien hebt, vergeet je hem nooit weer.
Van alle andere vogels zijn de meezen gemakkelijk te onderscheiden, doordat zij
alle min of meer witte wangen hebben, hun snavel is kort en dik, hoewel lang zoo
dik niet als bij de musschen, hun gevederte is los en donzig en wordt door

Foto A. Burdet.
Meezen op wintervoer.

ieder windje opgeblazen en dan nog, ze zitten geen tien tellen achtereen stil, roepen
zonder dat ze daar iets bijzonders mee schijnen te bedoelen onophoudelijk: ‘siet, siet,
siet’ en hangen bij voorkeur ondersteboven aan dunne takjes.
Ieder schoolkind weet, dat de meezen zich voeden met insecten, hun larven, poppen
en eieren en dat hun gescharrel aan takken en twijgen niet anders ten doel heeft, dan
alles op te sporen, wat daar van klein gedierte nog leeft en werkt of
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in winterrust geborgen is. Tot in de toppen van de hoogste boomen, tot aan 't eind
van de fijnste takjes strekken zij hun onderzoek uit en 't zijn voornamelijk de pimpels,
de staartmeezen en de zwartkopmeesjes die zich daarbij het vlijtigst weren. De
kuifmeezen worden buiten het naaldhout nooit in groot aantal aangetroffen, terwijl
de koolmeezen en de zwarte meezen ook zeer gaarne op den grond werken.
Het is in December en Januari altijd gemakkelijk, om meezen waar te nemen, daar
ze zich dan in groote gezelschappen vereenigd hebben, die in een bepaalde streek
rondzwerven, en dag aan dag hetzelfde traject schijnen af te leggen, zoodat ze op
bepaalde uren dezelfde plaatsen bezoeken.
Verleden jaar was de beukenootjes-oogst iets minder ongelukkig uitgevallen dan
thans en toen lagen er onder een beukenrij tusschen Bloemendaal en Santpoort
honderden van die glanzige bruine vruchtjes in 't weiland. Iederen morgen tegen
tienen kwam daar een troep van een paar honderd meezen op af, meest koolmeezen
en zwarte meezen.
Ze liepen ook wel op den weg onder de boomen, maar de meeste huppelden rond
in 't weiland, hoe meer je keek, hoe meer je er zag. Ze wriemelden in de droge sloot
als muizen dooreen. Overal keken ze rond en waar tegen een molshoop de doode
beukeblaren opeengehoopt waren, schudden ze die uiteen, net als lijsters wel doen,
om wormen te snappen. Maar 't was hun om de beukenootjes te doen en als er een
een te pakken kreeg, dan vloog hij er mee naar een lagen tak, klemde met zijn
krachtige teenen en scherpe klauwtjes het nootje vast en dan daverde het zwarte
snaveltje daar net zoo lang er op neer, totdat de bruine schil openspleet. En dan ging
het olierijke zaad heerlijk bij kleine beetjes naar binnen. Soms ging het nootje heel
gauw stuk, maar dan was 't loos en dan werd 't vogeltje boos, de zwarte schedelveertjes
gingen de hoogte in, de bruine oogen flikkerden even, de looze schil viel op den
grond en 't booze beest ging zijn geluk weer op
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nieuw probeeren. Het was een onophoudelijk heen en weer gevlieg van den grond
naar de boomen en waar 't oog ook het grasveld trof, overal waren een of meer bonte
vogeltjes bezig.
De zwarte meezen zijn kleiner en minder kleurig, dan de koolmeezen. Deze laatste
zijn op den rug groenachtig, aan de buikzijde geel, het zwart gaat van den schedel
tot een breeden band om de witte wangen, bedekt de keel geheel en gaat dan over 't
midden van borst en buik. Bij de mannetjes strekt die zwarte middenstreep zich uit
tot dicht bij de staart, bij de wijfjes is hij smaller en reikt niet veel verder dan de
borst. In den nek hebben de koolmeezen op de grens van zwart en groen een wit
plekje, dat naar achter toe geelachtig wordt en soms heelemaal geel is.
Bij de zwarte meezen nu is die nekvlek heel groot en zuiver wit. Bovendien zijn
de rugveeren leiblauw, borst en buik vuilwit en van zwarte keelband is geen spoor
aanwezig; alleen heel bovenaan de keel hebben ze een zwart plekje. Als we er eenmaal
een dozijn aan de kleuren herkend hebben, dan beginnen we ook te merken, dat ze
een anderen vorm hebben, een korter, minder slank lichaam en een betrekkelijk
grooten kop. De zwartkopmeezen zijn weer anders; die hebben geen lichte nekvlek.
Ze komen in ons land in twee, zelfs drie verschillende soorten voor. Men onderscheidt
die tegenwoordig als ‘glanskoppen’ en ‘matkoppen’; de eerste hebben een glimmend
zwarten kop, vooral in 't voorjaar met mooien spiegelenden weerschijn, de andere
hebben een dofzwarten, zelfs ietwat bruinachtigen schedel. De wangen zijn niet zoo
mooi wit als bij de andere meezen, maar ietwat rossig of roomkleurig. De matkoppen
zijn in den regel kleiner dan de glanskoppen.
Al die meezen eten in den winter behalve dierlijk voedsel ook olierijke zaden:
hennepzaad, zonnepitten, beukenootjes, en ook heel graag denne- en sparrezaden,
die ze met veel vaardigheid uit de appels weten te halen. Nu gaat dat op droge
winterdagen gemakkelijk genoeg; want dan wijken
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door de droogte de schubben van de appels uiteen en de gevleugelde zaden dwarrelen
bij ieder stootje er tusschen uit. Wat is het een aardig gezicht, dan een dozijn van die
zwarte meesjes bezig te zien, bungelend aan de hangende appels. Voor éen zaad, dat
ze eruit pikken, vallen er nog wel zes uit de appels, zoodat het donkere sparregroen
onophoudelijk verlevendigd word door de zilveren lichtglansen, die afstralen van de
in schroefbeweging neerdalende zaadvleugels. De appels van de zilversparren vallen
bij rijpheid vanzelf geheel uiteen en de glimmende bruine zaden komen dan op den
grond terecht. De zwarte meesjes houden er bijzonder veel van, om ze daar op te
zoeken; ik vind ze 's winters altijd 't meest, waar zilversparren of Nordmannia's
groeien.
Het meesje behamert elk zaadje, slaat eerst de vleugel eraf en knabbelt dan met
kleine punthapjes het heele ding op. Bij zulke gelegenheden wil hij dan ook wel eens
zingen, want de zwarte mees is een van de weinige vogels, die 's winters werkelijk
een liedje laten hooren. Het klinkt heel hoog en teer en fijn: ‘tivu, tivu, sediedeldiel’;
alleen ware vogelvrienden kunnen het goed hooren.
Doch dat zingen belet hem niet, om ook de huiselijke deugden te betrachten. Hij
vereenigt de eigenschappen van ‘la cigale et la fourmi’ en legt in tijden van overvloed
heel vlijtig voorraadschuren aan, door de beukenootjes en sparrezaden in hoeken en
gaten weg te stoppen.
Koolmeezen zitten meer in de lage planten, onlangs vond ik een troep bezig in
een veld met maankop. Ze hakten de groote papavervruchten open, zoodat het blauwe
zaad er uitliep en aten uit de vruchtdoos zooveel als hun lustte. Maar er werd tienmaal
meer verspild dan gegeten; de boer vindt zoo'n bezoek niet prettig. In 't voorjaar heb
ik wel pimpelmeesjes zien snoepen van 't zoete sap, dat uit de wonden van een
gesnoeiden ahorn sijpelde. Sommige pimpeltjes weten ook al, dat zachte zoete peren
goed zijn, om te eten.
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Even goed als een koolmees een beukenootje of een maankop stuk hamert, kan hij
ook den kop van zwakkere vogeltjes verbrijzelen en dan eet hij de hersenen er uit.
Ook houden ze wel nalezing op wat roofdieren en roofvogels overlaten van hun
prooi, vooral in den winter, als de grond en de boomen met ijzel bedekt zijn. Er
bestaat zelfs een verhaal van koolmeezen, die overdag aan het cadaver van een vos
knabbelden en den nacht in het kreng doorbrachten; dat zou je van zulke mooie
vogels niet gedacht hebben.
Vet hebben alle meezen noodig, veel vet. Hoe zouden ze anders den winter
doorkomen? Bedenk eens, wat het zeggen wil met zoo'n klein lichaampje de
Januari-kou te moeten doorstaan. Er waait een felle noordoostenwind, de menschen
loopen dicht ingepakt over straat met hun neus in een doek, de musschen zitten dicht
opeengedrongen te schelden onder een dakgoot, maar de meezen moeten de boomen
in, ze bungelen aan de takjes en de wind blaast hun vlokkig gevederte uiteen. Hu,
wat moet dat koud zijn.
Help hen daarom een handje. Ruim de hennepplanten en de zonnebloemen niet
weg uit uw tuin, voordat eerst de meesjes al de heerlijke zaden er van hebben genoten,
hang in de boomen afval van vleesch en reepen spek, kokosnoot of aardnoten, zet
op een veilige plek, niet door katten te bereiken, een bakje neer met gepelde walnoten,
pinda's en hazelnoten, dan krijgt ge den heelen dag de meezen in uw tuin en dan zult
ge eens zien wat een mooie dieren en volleerde acrobaten het zijn.
Dan kan ook de taalstudie beginnen. Allemaal zeggen ze: ‘siet, siet, siet’ (¼) terwijl
ze aan 't eten zijn. Komt er een kat in den tuin of gebeurt er iets onaangenaams dan
zegt de koolmees: ‘tsji, terrrr’, terwijl zwartkop en zwarte mees ‘sie tèh, tèh’ (⅓)
laten hooren. Dat zijn heel parmantige geluiden, vooral dat van den zwartkop.
Als ik eens veel meezen zien wil, ga ik tegenwoordig
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's middags tegen drieën naar een plekje in de Schapenduinen, een van de mooiste
plekjes, die ik er ken. Tusschen twee haakjes, je ziet altijd de meeste vogels op
schilderachtige plaatsen.
Het bosch bestaat voornamelijk uit eikenhakhout en beuken, maar op een heuvel
staan wat oude dennen en een sparrenlaan geeft beschutting tegen noorden- en
oostenwind. Langs een droge sloot staan flinke elzestruiken en een iep breidt daarover
zijn fraai gebogen takken uit. Zijn stam is tot bovenaan beplekt met bleek blauwachtig
groene korstmossen en heel kleine paddestoeltjes zitten in de reten van de schors.
Verdroogde stengels van brandnetels, koekoeksbloemen, Sint-Teunisbloemen en
berenklauw vullen de sloothelling. Hier ga ik liggen wachten.
Al heel gauw klinkt het ‘siet, siet, siet’ en weldra leeft het rondom van de meezen.
Zwartkoppen wiegelen op de eiketakken, koolmeezen huppelen op 't dorre blad, dat
ritselt waar ze gaan. Zwarte meezen houden hen gezelschap en tegen den mosstam
van den iep kruipt een vogeltje op, dat geen mees is, want hij heeft een lange kromme,
dunne snavel. 't Is een boomkruiper.
‘Tjèrrt, tjèrrt’ galmt het opeens. Daar komen de staartmeezen aan. Als kleine
ekstertjes vliegen ze door 't hout, balanceerend met hun lange staarten. Ze maken
wel deel uit van den grooten troep, maar vormen toch een gezelschap à part en nu
ze hier haast voor 't grijpen om mij heen buitelen, kan ik zien, dat het bijna allemaal
jonge vogels zijn: ze hebben alle breede donkerbruine strepen over de oogen, zoodat
alleen het midden van den kop wit is. De rug is zwart, maar de zijden zijn roodachtig
en de staart is weer zwart met wit. Ze blijven trouw bij elkander; het is best mogelijk,
dat 't maar één gezin is, want staartmeezen broeden tweemaal in 't jaar een tiental
eieren uit en de jongen blijven zeer lang in elkanders gezelschap.
De zeer oude vogels hebben witte koppen, daarom worden ze wel ‘ossekopjes’ of
‘doodskopjes’ genoemd; alleen het
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bovenste ooglid is heldergeel. Staartmeezen zijn in 't geheel niet geheimzinnig met
't bouwen van hun nest, ik heb ze wel bezig gezien in een populiertje, vlak aan den
druksten wandelweg van Nederland. Ze bouwden anderhalven meter hoog, vlak
tegen den stam aan en er is niets van terecht gekomen.
Het staartmeezennest is een van de mooiste nesten, die er bestaan; van binnen
dicht bekleed met veertjes, verder opgebouwd uit fijne plantenvezels, dooreengewerkt
met draden en haren en spinnewebben en aan den buitenkant bedekt met stukjes
schors en korst-mos, zoodat het lijkt op den stam zelve van den boom, waartegen
het gebouwd is. Heel graag plaatsen zij 't nest in den vork van een paar dikke takken;
het vult dan juist den hoek op en valt zoo niet heel makkelijk in 't oog. Het is geheel
dicht, met een vlieggat op zij en als de broedende vogel er in zit, moet hij nog al
scharrelen met zijn staart, meestal slaat hij die over zijn rug om, ook houdt hij hem
wel schuin, maar altijd lijkt 't zeer lastig. Als ze broeden, zien die staarten er dan ook
altijd een beetje krom uit.
Veranderen nu de tien kleine witte roodgespikkelde eitjes in evenveel jonge
vogeltjes, die te bekwamer tijd ook hun lange staarten verkrijgen, dan wordt de ruimte
in het nest te klein, het zet uit en ten slotte boren de staartjes wel eens door den
nestwand heen, zoodat 't heele ding op een stekelvarken begint te gelijken. Als het
te bont wordt, jagen de ouden de jongen weg, ze repareeren het verwrongen nest,
maken het van binnen weer even klein en warm als van te voren en beginnen vol
moed hun tweede broedsel.
De andere meezen zijn ook geduchte nestbouwers. Hun ideaal is, een hol te vinden
en dat dan vol te stoppen, brievenbussen en oude pompen zijn bijzonder in trek, maar
ook bloempotten, nestkastjes, holten in boomen, mollengaten, gaten in kroonlijsten,
oude laarzen enz. De zwarte mees maakt zijn nest wel in een holte in den grond; ook
vinden we veel koolmeezennesten in dekstukken van proefbuizen van de water-
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leiding; ijzeren doozen met ijzeren deksels, in den grond. De eitjes zijn altijd wit met
roodachtige stippeltjes. Het zijn er meestal een stuk of tien, maar er zijn ook wel
meezennestjes gevonden met twintig en meer eitjes er in en dan denkt men, dat twee
vogels in 't zelfde nest gelegd hebben. Dat is ook nog een twistpunt in de vogelkunde;
wie het geluk heeft, daaromtrent iets zekers waar te nemen, wordt beleefd verzocht,
mij dat te berichten. Als 't niet te ver van huis is, wil ik ook wel eens op een vrijen
Zaterdag er naar komen kijken.
Over de meezengeluiden heb ik al het een en ander gezegd, maar daar ben ik nog
lang niet mee klaar. Ook zie ik er geen kans toe, om een woordenlijst te maken,
zooals ik bij de musschen gedaan heb, want de meezengeluiden zijn zoo verschillend,
dat je nog nieuwe er bij hoort, als je al tien jaar lang er op gelet hebt.
Het kuifmeesje en de staartmees hebben als zangers weinig te beteekenen, de
zwarte mees zingt fijn en snel een lied met kleine intervallen (seconden) zooals ik
op blz. 14 al heb verteld.
De zwartkopmees en wel de matkop heeft behalve zijn bekenden strijdroep nog
een alleraardigst lokgeluid, een zeer snellen, hoogen triller en als hij die vlug herhaalt,
dan ontstaat een heel blijmoedig vlug liedje. De glanskop laat niet als alarmkreet
pèh, pèh hooren, doch een herhaling van snelle tikgeluidjes. (De Meyere schrijft dat
als: ‘etsjie, tih, tih, tih, tih, tih, tih, tih, tih, tèh’).
Maar de beste zangers zijn de pimpelmees en de koolmees, de eerste zou je kunnen
noemen den kwartenzanger en de andere den kleine-tertsfluiter. In Februari al begint
de pimpel te roepen i i
i i of
en hoe meer schik hij in zijn
leven krijgt, des te luider en sneller gaat het. Ook rijgt hij een aantal van die roepjes
aan elkaar en verkrijgt zoo een zeer melodieus prestissimo, dat er ongeveer zoo
uitziet: i i
i
i en op dat thema bouwt hij dan allerlei variaties. Bovendien
heeft hij nog een zeer mooi
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zilveren lachend geluidje: ‘pim-im-im-im-im-im-im’; snel, welluidend en liefelijk.
De koolmees geeft zijn tevredenheid te kennen met flink en helder te roepen: ‘pink,
pink, pink, pink’ of kortweg ‘pink’, of twee en driemaal. Soms zijn die pinken allemaal
precies even lang, maar ook maakt hij er wel figuurtjes van, die bestaan uit een lange
en een korte. Het is nog al moeilijk dezen roep met beslistheid van den vinkenroep
te onderscheiden. Als hij kwaad is, schatert hij: ‘terrrrr’.
In Februari al komt de koolmees met nog een anderen roep voor den dag: den
zaagroep
(½), zijn beroemde kleine-terts-motief dat hij tot in het oneindige
varieeren kan. Al naar de manier waarop hij sommige van deze tonen herhaalt en
accentueert hoort het volk hem zeggen: ‘Schiet in 't vuur, schiet in 't vuur’ of ‘Spin
dikke, spin dikke’. Dat zijn de meest bekende van zijn geluiden, maar als hij daar nu
nog wat gepink en geschater doorheen gooit, dan meent ge telkens nieuwe vogels te
hooren en altoos is het dezelfde koolmees. Als sommige schrijvers het zoo druk
hebben over het duizendstemmig vogelkoor van het lentewoud, dan zijn minstens
vijfhonderd van die duizend stemmen koolmeezengeluiden en nog een paar honderd
andere zijn afkomstig van zijn vrienden en gezellen: de boomkruipers, de
boomklevers, de goudhaantjes en de winterkoningen.
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De boomkruiper.
De boomkruiper is het muisachtige vogeltje, dat ge 's winters in de stad wel tegen
de boomstammen ziet oploopen. Het is een van de allergewoonste diertjes, maar
doordat zijn rug, vleugels en staart vlekkig bruingrijs met een beetje in 't rosse
geteekend zijn, merkt ge hem niet zoo spoedig op.
Indien ge u evenwel aanwent, op de vogelgeluiden te letten, dan zult ge eens zien,
hoe ontzettend veel van deze diertjes in stad en park, langs weg en bosch rondsluipen
over de boomen. Evenals de meezen zijn ze gewoon, hardop te denken over 't werk
en als de boomzuiveringszaak maar een beetje meevalt, proclameeren zij dat dadelijk
met een luid en krachtig ‘siet, siet’ (1/1), veel luider en veel langzamer en beslister
dan de meezenroep.
Hoort ge dat geluid, kijk dan maar naar de boomstammen in de buurt en ge ziet
het bruine schimmetje meestal schroefsgewijs de hoogte in gaan. Van tijd tot tijd
houdt hij even stil, morrelt met het lange, kromme, spitse, dunne snaveltje in een
schorsspleet, haalt er wat uit, roept ‘siet, siet’ en gaat dan weer verder. Uit een boom
in de buurt klinkt dezelfde kreet, ja soms is een troepje van een half dozijn of meer
nog aan het werk.
Nu stel ik u een moeilijke taak, want nu moet ge te weten
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zien te komen, hoe die boomkruipers aan de buikzijde gekleurd zijn en hoe hun
pooten en staart er uitzien. In vroeger tijd nam je daarvoor een buks of een blaasroer
of een catapult, je schoot het vogeltje dood en dan kon je alles op je gemak bekijken.
Tegenwoordig kan daar niets van inkomen en ik vind

Boomkruipertje.

het ook niet prettig, om de bestoven en verkleurde opgezette beesten in een museum
te raadplegen. Dus hier goed opgelet. Geprofiteerd van het winterzonnetje, stilgestaan,
gewacht tot er een dichtbij komt en lukt het vandaag niet, dan lukt het toch morgen.
Het is de moeite waard, om te zien, hoe rein atlaswit de veertjes aan de keel van dit
vogeltje zijn, hoe precies de puntige staartveeren gelijken op die van de specht en
hoe 't dier zich voortwerkt met zijn krachtige teenen, waarvan de éene, achterwaarts
gericht, zoo'n flinke scherpe klauw draagt. Dit laatste zie je niet zoo gemakkelijk.
In Engeland schijnen de boomkruipertjes niet te zingen, maar bij ons hebben ze
een alleraardigst liedje, dat ik van Februari tot Juli en ook weer in September en
October met het grootste genoegen hoor. Het is een korte, in elkaar
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gedraaide, zeer heldere strophe, die tamelijk goed weergegeven wordt door de
lettergrepen siet-siet, tierelierelier. Het tierelierelier duurt evenlang als het siet-siet
en glijdt een kwint op en af. Het zijn rare muziektermen, die ik hier gebruik, maar
ik geloof toch wel, dat ge het wijsje er door herkennen kunt en als ge het eenmaal
met zekerheid gehoord hebt, dan moogt gij mij gaarne een betere beschrijving leveren.
Ik heb er eerst over gedacht, om het wijsje af te beelden door twee rechte streepjes
en een spiraaltje en als we allemaal alle vogelwijsjes kennen, dan zouden we wel
eens kunnen probeeren ze door een soort van stenographisch figuurschrift af te
beelden.
Dan wordt het boomkruiperliedje zoo: -- -Nesten uithalen mag ook niet meer, maar nesten zoeken wel. Dat van den boomkruiper
vindt ge in holten; 't is een groot nest, een opeenhooping van takjes en rommel, maar
van binnen heel fijn en zacht bekleed. De eieren lijken verbazend veel op die van
meezen. Ook deze boomkruiper begint gebrek te krijgen, aan behoorlijke holten, om
er zijn nest te maken, nu zooveel oude bosschen vallen en men overal zieke en holle
boomen tijdig opruimt. Gelukkig heeft hij nu hier en daar ontdekt, wat de musschen
en spreeuwen al sedert lang weten, n.l. dat een vogel onder de dakpannen veilig kan
huizen. In nestkastjes heb ik hem nog niet gehad. Dat hij 's winters graag rondzwerft
in gezelschap van meezen en boomklevers heb ik in 't vorig hoofdstuk al verteld.
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De goudhaantjes.
Dit zijn de kleinste vogeltjes van Europa. Gij zoudt ze licht voor meezen houden,
hun gevederte is even los en licht, de kleuren geel en groenachtig, maar het snaveltje
is lang en dun. De meezen hebben korte snavels, bij 't staartmeesje kun je den snavel
bijna in 't geheel niet zien, de koolmees heeft nog de langste, maar die is nog dik en
log, vergeleken bij het fijne nebje van 't goudhaantje.
Het zijn wondermooie vogeltjes, mooi van vorm, mooi van kleur, met een prachtig
geel kuifje, in zwart gevat, boven op 't [hoofd, en groote sprekende oogen, door een
wit vederkransje nog indrukwekkender gemaakt. Het is nu al wel vijfendertig jaar
geleden, dat ik] ze voor 't eerst zag: een dertigtal bij elkaar in het Plantsoentje van
den Hortus te Amsterdam. Ik was wat te vroeg voor school en daarom 't plantsoen
ingekuierd - dat gebeurde zoowat iederen morgen. Het was November, koud, we
hadden het eerste uur vioolles, en nu stond ik daar met mijn kist in de hand naar de
goudhaantjes te kijken. Daar waren nu heusch echte wilde goudhaantjes, midden in
Amsterdam! Wat kan je dat als jongen een plezier doen, om al die mooie vogels en
vlinders en bloemen te ontdekken, die zoo maar in 't wild voorkomen. Je kunt het
eerst haast niet gelooven, dat het zoo is, maar langzamerhand
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ga je er met een groot gevoel van geluk en tevredenheid aan wennen. Wilde rozen,
waterlelies, orchideeën, zonnedauw, koninginnepages, parelmoervlinders,
hermelijntjes, nachtegalen, wat een rijkdom, wat een weelde!
Met dergelijke gewaarwordingen stond ik bij mijn goudhaantjes, roerloos stil en
de diertjes kwamen vlak bij me, zoodat ik bijna de klok van negen vergat en net op
't nippertje te laat binnensloop. Mijn gamma's kon ik niet spelen, want 't duurde tot
half elf, eer er een beetje gevoel in mijn vingers kwam.
Eigenlijk is

Goudhaantje.

October de beste tijd, om goudhaantjes te zien, want dan komen ze bij millioenen
uit het Oosten. Ik heb er wel eens vijfduizend tegelijk gezien; dat was op Texel 19
October 1890. Maar den heelen winter door zie je ze nog genoeg, hetzij in troepen
van enkel goudhaantjes, hetzij in gezelschap van de kleinere meessoorten, zwarte
meezen of zwartkopmeezen. Ze fladderen als vlinders door de boomen heen en
snorren alles af naar insecten, roepen elkaar onophoudelijk met heel fijne geluidjes,
bekommeren zich in 't geheel niet om de menschen en laten zich daardoor maar al
te vaak met den lijmstok verschalken.
Ze zingen net zoo fijn als de zwarte meezen en ook al midden in den winter. In 't
voorjaar trekken de meeste weer
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weg, maar velen blijven hier nestelen, meer, dan men gewoonlijk wel meent.
Gewoonlijk bouwen ze hun nest in de afhangende takken van de sparreboomen, maar
ze doen het ook wel een enkele maal op den grond tusschen wortelmassa's en in
hoopen hakhout. De eitjes zijn onbegrijpelijk teer en fijn, evenals die van den
winterkoning.
In de gewone fijnspar ligt 't nest 't meest. De oude sparren hebben zijtakken, die
aan hun uiteinde met een mooie bocht omhoogkrommen. De zijtakken van die
zijtakken groeien aan dat gebogen eindstuk bijna recht omlaag en zoo wordt daar
een tentje gevormd. In de beschutting van dat tentje hangt 't vogeltje zijn nest op,
soms heel laag bij den grond; hij verbergt 't zoo goed en hij gedraagt zich in de
omgeving van 't nest zoo stil en geheimzinnig, dat ge in 't geheel geen erg in hem
krijgt. Ik ben weken lang tweemaal per dag langs een goudhaantjesnest gekomen,
zonder er ooit erg in te krijgen en dat nog al, terwijl ik het vinden van zoo'n nest in
dien tijd bijzonder vurig wenschte.
Behalve het gewone goudhaantje komt in den trektijd en in den winter ook het
vuurgoudhaantje ons opzoeken. Het heeft een feller gekleurd kuifje en een breede
zwarte streep tusschen oog en snaveltje; die streek heet bij de vogels de ‘teugel’. Ik
kijk voortdurend uit naar die goudhaantjes met zwarten teugel, maar zie ze niet zoo
dikwijls.
Als die goudhaantjes hun winter-zwerftochten volbrengen gaan ze, al is de troep
nog zoo groot, toch dikwijls twee aan twee. Je ziet haast nooit een afzonderlijk
goudhaantje en is dat soms 't geval, dan zit het diertje hevig te roepen om zijn
metgezel.
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De winterkoning.
Ga staan bij een hoop takkenbossen, een dichte haag of wat elzenstronken aan een
waterkant. Hoort ge dan na een halve minuut geen uitdagend geroep van: ‘Tèrrrt,
tèrrrt’, dan zit daar geen winterkoninkje in de buurt en dan moet ge maar een ander
dergelijk plekje opzoeken.
Maar in negen gevallen van de tien hoort ge het geluid wel en ziet ge het parmantige
vogeltje te voorschijn komen. Het neemt u eens goed op, scheldt u nog eens uit,
duikelt en sluipt over en door zijn takkenbos en gaat dan ook wel op een hoog plekje
zitten om een frisch liedje voor u te zingen.
Weken achtereen kunt ge hem op dezelfde plaats weervinden en altijd even wakker
en monter, nieuwsgierig en zanglustig. Als hij over den grond tusschen de dorre
bladeren rondscharrelt, lijkt hij met zijn rossig bruine veertjes zelf wel een blad en
zoo hij zichzelf niet altijd aankondigde, zoudt gij den kleinen sluiper in de schemering
bijna nooit te zien krijgen. Maar door zijn aanstellerigheid en bovenal door zijn
heerlijk gezang is hij de meest bekende der kleine wintervogeltjes geworden.
Hij heeft het altijd druk, niet alleen met zingen of voedsel zoeken, maar ook met
bouwstoffen verzamelen en nesten maken, want dat doet hij evenals de musschen
ook al midden in den
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winter, deels uit pure liefhebberij, deels om zich een warme schuilplaats voor den
nacht te verzekeren.
In April bouwt hij zijn echte nest, het nest voor de eieren, een groote kogel met
een kleine holte er in; meestal in een kuil, in een slootberm of onder een bruggetje,
in een hollen

Winterkoninkje.

boom, een dichte heg of in een hoop takkenrommel. Het is nog al makkelijk te
ontdekken, vooral door de luidruchtigheid van het mannetje, dat in dien tijd om zoo
te zeggen bandeloos vroolijk is en zingt, dat het davert.
Iedereen verbaast zich erover, dat zoo'n klein dier zoo luid, zoo zuiver en zoo lang
kan zingen. Soms is hij zoo blij, dat hij er puur bij staat te dansen, zijn staartje
loodrecht in de
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hoogte, en zeer dikwijls ook zingt hij al vliegende en ik verzeker u, dat het een aardig
gezicht is, zoo'n donzig balletje muziek door de lncht te zien zweven. Het lied bestaat
bijna geheel uit trillers en is daardoor en door zijn overmoedig karakter gemakkelijk
van anderen vogelzang te onderscheiden.
In tegenstelling met andere wintervogels leeft hij 's winters niet in gezelschappen,
maar elke winterkoning of elk winterkoningpaar [blijft binnen een bepaald gebied.
Dat doen niet alleen zij, die ook 's zomers hier blijven en hier broeden, maar ook de
vreempjes, die in October en November uit het Oosten tot ons komen. Deze hebben
al gauw ieder hun eigen boschje of erf, waar zij den heelen winter door te vinden
zijn, maar in 't voorjaar trekken zij weer weg. Let er maar eens op, hoeveel meer van
deze vogels 's winters dan 's zomers in ons land zijn en dat geldt ook voor meezen
en boomkruipers en klevers.
Het lijkt wel, of die wintervogeltjes in 't geheel niet bang voor de menschen zijn.
Wij hebben 't wel gehad, dat zoo'n klein Jantje in onze schuur kwam overnachten.
Ook met hun nesten zijn ze niet erg geheimzinnig en ze kunnen er ook wel tegen,
dat men, als er jongen in zijn, er het een of ander aan verandert, wat wel eens noodig
kan zijn, als het gebouwd is aan huizen of in schuren.
Een winterkoningenfamilie, pas na 't uitvliegen rondgeleid door de ouders, is een
van de alleraardigste dingen, die je in Mei of Juni te zien kunt krijgen. Ze blijven
binnen een vrij beperkt gebied en zoo kun je dan dag aan dag zien, hoe de familie
het maakt. Maar al te dikwijls lijkt dat op de historie van de tien kleine negertjes en
in plaats van den luidruchtigen zang of 't uitdagend ‘tèrrrt, tèrrrt’ hoort men in deze
dagen onophoudelijk de alarmkreet: ‘tèk, tèk, tèk’, waardoor de jongen gewaarschuwd
worden voor de aanwezigheid van kat, kraai of gaai.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

30

De boomklever.
De boomklevers vind je nu niet zooveel en zoo makkelijk als musschen en meezen
en ik heb er heel eventjes over gedacht, om dezen vogel in mijn eerste groep niet op
te nemen. Maar hij behoort zoo onafscheidelijk bij de meezen en kruipers en het is
zoo'n aardig, vroolijk dier, dat ik hem hier zijn plaats geef, die hem eigenlijk ook ten
volle toekomt. Want, dat ge hem nog niet kent, komt hiervan daan, dat ge 's winters
te weinig naar buiten gaat. Bezoekt ge in Januari de Vuursche of het Bloemendaalsche
bosch, dan kunt ge hem niet missen.
Het is een lust, dezen vogel de eiken en beuken te zien op en neer draven. Omhoog
en omlaag, vooruit of achteruit, het gaat alles even gemakkelijk en onophoudelijk
klinkt zijn krachtig geroep door het holle bosch.
Blauwspecht noemen de menschen hem en hij heeft wel veel van een specht: de
klimmanieren, de lange, rechte, spitse snavel, waarmee hij groote stukken uit de
schors kan hakken. Maar hij klimt toch anders, want die anderen klimmen alleen
omhoog en dan, hij steunt nooit op zijn staart, wat boomkruipertjes en spechten altijd
doen.
Zijn lokroep is een helder en krachtig ‘siet, siet’, veel krachtiger dan dat van den
boomkruiper en als hij tevreden is, wat nog al vaak gebeurt, laat hij een zeer
vermakelijk
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krijgsgeschreeuw hooren. ‘Watsje, watsje

wattewat, wat, wat, wat, watsje wat’, een dolle roep, het lijkt nog het meest op het
geluid dat een steentje maakt, dat op 't ijs geworpen, ver weg rolt.
Hoe mooier en zachter het weer wordt, des te vaker hoort ge dit geluid, maar in 't
hartje van den winter sluipen de klevers wel eens in stilte over de grauwe stammen.
Hun rugzijde is blauwgrijs, de buik mooi kastanjebruin, de keel is wit en in den nek
zitten een paar zwarte streepen; doordat de vogel zoo dikwijls wendt en keert zijn
deze kleuren gemakkelijk waar te nemen. En zoo u daarvoor het licht ontbreekt, dan
is de vogel nog gemakkelijk te herkennen aan zijn plompen vorm en langen snavel.
Evenals de meezen eet hij niet alleen insecten en spinneneieren, maar ook allerlei
zaden en hij is een heele held in het uiteenplukken van dennekegels. Hij plukt zoo'n
pijnappel van den boom, zet hem vast in een spleet van een boomschors en hamert
dan uit alle macht de schubben
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uit elkaar, om bij de kleine gevleugelde zaadjes te komen. Gij kunt dikwijls in de
schorsspleten van die aangehakte dennenappels vinden, en hebt ge ze eenmaal gezien,
dan treft ge ze bij dozijnen aan op den grond. Ik vind die pijnappels hier vaak in de
diepe spleten der accaciastammen.
Beukenootjes en hazelnootjes heeft hij ook heel graag en

Foto A. Burdet.
Boomklever op de voedertafel.

hij is er behoorlijk van op de hoogte, dat je na November die dingen kunt vinden
onder de dorre bladeren.
In den wintertijd is hij een druk bezoeker van de voederplaatsen en een van de
duurste klanten. Hij vergenoegt zich er niet mee met eenvoudig behoorlijk zijn
bekomst te eten, maar sleept alles weg, wat hij maar kan, om voorraden aan te leggen
in allerlei hoeken en gaten, liefst in schorsspleten.
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Als je 's morgens een pond pinda's op 't voedertafeltje strooit, is er 's avonds niet één
meer van over. Het verdient daarom aanbeveling, om die apenootjes aan een draad
te binden: een guirlande van apenootjes. Hij is dan wel gedwongen, de zaden éen
voor éen uit de peulen te beitelen; dat geeft hem wat afleiding en lichaamsbeweging
en komt ons voordeeliger uit, terwijl hijzelf er geen kruimel minder om eet.
Het nestelen van boomklevers is al bijzonder aardig, om te zien. Ze nemen een
oud spechtennest, een takkengat, een nestkastje en overtuigen zich er eerst van, of
de opening wel precies zoo wijd is, als ze wenschen. Is de opening te nauw, dan
beitelen ze rondom het hout weg, totdat de gewenschte afmeting is bereikt; in 't
tegenovergestelde geval halen zij klei en modder van den grond, juist zooals de
zwaluwen doen en metselen dan een vernauwingsring om den ingang. Een enkelen
keer beitelt een boomklever in zeer vermolmd hout een geheel nieuwe holte, zooals
sommige meezen ook wel doen en er is ook een geval bekend, dat een boomklever
een heel nest uit klei bouwde, op zwaluwenmanier. Hij weifelt dus tusschen 't
metselaars- en timmermansbedrijf. Zijn aardigste trek is echter wel, dat ook hij zich
in de naaste omgeving der menschelijke woningen volkomen op zijn gemak gaat
gevoelen. Zelfs in de steden wil hij komen.
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De roodborst.
Ge moet u er op toeleggen, de vogels niet alleen te leeren zien, maar ook te hooren.
Als ik weten wil, welke vogels in een bepaalde streek geregeld vertoeven, dan ga ik
er tegen zonsondergang een uurtje wandelen. Het is, alsof er dan een soort van
avondappèl gehouden wordt en geen enkel vogeltje laat na, om behoorlijk en flink
op zijn beurt ‘present’ te roepen.
Voor dergelijke oefeningen moet ge een slaapplaats van de vogels opzoeken: een
beschut plekje met dicht kreupelhout, een boschje van rhododendrons, hulst, taxus
en cypressen, een rommelhoek op een boerenerf met hooihoopen en takkenbossen,
een hoekje braakland, waar dichte onkruiden met bramen en rijshout overheerlijke
schuilplaatsen kunnen vormen.
Wat kan het daar tegen zonsondergang een drukte zijn, een geroep en gepiep en
gefluit, om een beginner met vrees te vervullen, dat hij er nooit wijs uit zal kunnen
worden. Doch al heel gauw hebt ge een paar karakteristieke geluiden er uit
afgezonderd: het helder ‘pink, pink’ van vink of koolmees, het luide, krachtige ‘tsjing,
tsjing’ van de zwarte lijster, het tèrrr-gesnor van den winterkoning en het
‘snikkerikkikkik’ van het roodborstje. Soms ook klinkt het ‘tik, tik, tik - tik, tik - tik,
tik, tikketik’, meestal in een zeer vlug tempo, enkele keeren ook wat langzamer en
meer afgepast.
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Blijft ge dan even staan kijken en houdt ge goed de onderste takken van het boschje
in 't oog, dan ziet ge den vogel zelf ook wel, doodstil zittend en u met éen groot bruin
oog aanziend.

Foto A. Burdet.
Roodborstje brengt een snuitkever aan zijn jongen.

Het is niet zoo heel gemakkelijk, om uit te maken wanneer een vogel je fixeert,
doordat zijn oogen zoo geheel anders staan als bij ons; ik geloof wel, dat zij, om
goed en scherp
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te zien, meestal maar een oog gebruiken. Let maar eens op uw kanarievogeltje of op
de half-tamme vogels in uw tuin, voor wie ge het een en ander lekkernijtje op den
grond gestrooid hebt.
Het is natuurlijk tegenwoordig ieders eerzucht, om 's winters een half-tamme
roodborst te hebben, d.w.z. een roodborst, die zijn eigen onafhankelijk bestaan leidt
in de vrije natuur, maar die u iederen dag in tuin en huis komt bezoeken, om van u
een brokje eten te krijgen en daarvoor u in ruil de gewaarwording te bezorgen van
in gemeenschap te treden met het wilde natuurleven en de groote wereld.
Met afval van uw tafel, een busje meelwormen of makkelijker nog een busje
universeel-vogelvoer kunt ge wonderen verrichten; ik ken omwoners van het
Vondelpark te Amsterdam, waar vrind Roodborst 's morgens vroeg zoo traditioneel
mogelijk aan het keukenraam tikt, binnenkomt, om zijn ontbijt te nuttigen en dan
blijft hij verder den heelen dag rondzwerven door huis en tuin, zoodat ge hem overal
kunt ontmoeten; in de woonkamer of op den trap en vaak zit hij in 't raam zijn liedje
te zingen. Maar tegen zonsondergang wil hij naar buiten, slapen moet hij in de vrije,
frissche lucht, de vochtige lucht; van de droge kachelwarmte en den gaswalm wil
hij niets weten. Je kunt van zoo'n vogel veel leeren.
Het zijn meestal oude roodborstjes, die bij ons overwinteren. Ja, hier zit ik weer
wat verlegen. Ge hebt op school wel geleerd van trekvogels, standvogels en
zwerfvogels; een ooievaar is een trekvogel, een musch een standvogel en de meezen
zijn zwerfvogels, niet waar? Dat is nu erg mooi om te leeren: zoo'n verdeeling in
drieën trekt je al van zelf aan, alle goede dingen bestaan in drieën, en dan laat zich
ook heel goed hooren, dat trekvogels verre reizen doen, standvogels thuisblijven en
zwerfvogels in een beperkt gebied ronddolen.
Maar ge moet niet denken, dat 't onderscheid zoo scherp is. Wie in voor- en najaar
de wisselingen van de vogelbevolking
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gadeslaat, oordeelt ten slotte, dat eigenlijk alle vogels min of meer trekvogels zijn.
In sommige streken worden roodborstjes het heele jaar door aangetroffen, in andere
's zomers niet, maar 's winters wel. Dit laatste zou een reden zijn, om de roodborstjes
tot de zwerfvogels te brengen, doch als ge nu ook nog nagaat, dat er 's winters veel
meer roodborstjes in ons land zijn dan 's zomers, zelfs in de bosschen, dan moeten
ze toch eigenlijk trekvogels zijn. Ik geloof, dat de jonge roodborstjes, die in ons land
worden uitgebroed, in het najaar naar het Zuiden trekken, evengoed als de jongen
uit het aangrenzend gebied; dat de ouden voor het meerendeel hier blijven en dat uit
Oost-Europa nog een menigte roodborstjes hierheen komen, om aan de Atlantische
kust te overwinteren.
Bij het beoordeelen van de bewegingen der vogels moet ge niet alleen denken aan
Nederland, maar aan de heele Oude Wereld en als ge die goed bekijkt, dan zult ge
zien, dat de Atlantische kust even goed in de termen valt voor een winterverblijf als
Algiers en Egypte. In 't najaar kom ik hier nog wel eens op terug.
Hoe zijn nu de oude roodborstjes van de jonge te onderscheiden? Zoo heel
makkelijk gaat dat niet. Als ge lang en veel op de vogels gelet hebt, dan leert ge met
vrij veel zekerheid op den eersten uiterlijken indruk af de mannetjes en wijfjes en
jongen onderscheiden, ook al bestaat er weinig of geen verschil in kleur. De ouden
hebben scherper omtrekken dan de jongen, de mannetjes zijn flinker en dieper van
tint dan de wijfjes. Dat geldt bijna voor alle vogels.
Bij 't roodborstje dragen mannetje en wijfje hetzelfde kleed: rug olijfgroen, vleugels
en staart bruin, buik en stuit wit, en 't voorhoofd tot achter de oogen, de keel en de
borst oranjerood tot bruinrood. In nek en keel wordt het rood omzoomd door
blauwgrijs. De jongen zijn, als ze pas uitgevlogen zijn, vlekkig bruingrijs, maar door
den rui in 't najaar krijgen ze
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ook hun roode borst en voorhoofd en dan zien ze er haast net uit als de ouden, maar
op de vleugels behouden ze tot in 't voorjaar een smal, geel streepje, gevormd door
de punten van de middelste bovenste vleugeldekveeren.
Nu zie je in 't najaar zeer veel van die bestreepte jonge roodborstjes, meestal in
troepjes bij elkaar; ik heb er wel vijf-en-twintig tegelijk gezien. Die jongelui zwerven
rond tot in November, maar dan zijn ze verdwenen en dan wordt hun plaats ingenomen
door ouden, die zelfs wel uit Rusland afkomstig kunnen zijn, want ons roodborstje
bewoont precies geheel Europa, inclusief de Azoren en Madeira.
Ze zijn erg in de pas bij de menschen en dat komt wel, doordat ze zoo bijzonder
toeschietelijk en vertrouwelijk zijn. Hun nieuwsgierigheid - een echte nachtegalentrek
- grenst aan het ongeloofelijke. Iedereen, die wel eens in een roodborstjesland
veldarbeid heeft verricht of buiten heeft zitten teekenen, weet daarvan mee te praten.
Het aardigst is het, wanneer je op vaste tijden dezelfde plek bewerkt, dan zit soms
de roodborst al op je te wachten. Zoo'n vriendschap in 't bosch is weer heel iets anders
dan de toenadering gedurende den winter, want die droeg toch altijd een min of meer
baatzuchtig karakter. Hier in 't bosch is de roodborst de gastheer of liever nog de
genius loci en zoo ge met hem op goeden voet kunt geraken, zullen vele geheimen
van 't woud u worden ontsluierd.
Die groote, bruine oogen kunnen u aanzien met een uitdrukking alsof de bezitter
ervan alle aardsche wijsheid machtig was. Natuurlijk weten wij niets van wat een
roodborst weet, maar zijn houding en uiterlijk maken, dat wij hem allerlei moois en
liefs toeschrijven. Zijn daden brengen ons echter wel eens in verbazing, vooral
wanneer we het vrome filosoofje ineens zien veranderen in een vinnigen vechthaan.
Nog pas zat hij rustig en roerloos naar ons te kijken, slechts nu en dan plotseling
ineen knikkend en opstaand, zooals roodborsten dat kunnen doen. Maar nu komt er
een tweede uit de dennetjes
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en zie nu eens, hoe nummer éen hem razend in de veeren vaart, zoodat hij
ondersteboven rolt. Vechtend rollen ze voort, eindelijk laten ze los en nu springen
ze tegen elkaar op met opgesperde bekken en half uitgespreide vleugels. Daarbij
roepen ze onophoudelijk ‘tok, tok, tok’. Na een poosje is een van de twee, de onze,
de genius loci, weer boven en nu wordt de vreemdeling zoo toegetakeld, dat hij, zoo
gauw de gelegenheid zich voordoet, op de vlucht slaat. De overwinnaar zit een paar
oogenblikken te hijgen, scheukert zich eens en schudt zijn veeren glad, huppelt
veerkrachtig op zijn lange dunne pootjes over den grond en vliegt dan in een sparretop,
waar hij gaat zitten zingen.
Die roodborstjeszang is eenig. Heel hooge fluittonen wisselen af met mollige,
lagere strofen, die telkens herinneren aan het lied van den zwarten lijster. Bij de
goede zangers zijn die hooge geluiden nooit schel of onaangenaam, en ik zou ze niet
gaarne uit het liedje missen, want als ze zoo uit het liefelijk gemurmel uitschieten,
dan lijken het vuurpijlen van uitgelaten vreugde, opstijgend uit een zee van
tevredenheid. Luister er eens geduldig en alleen naar op een Aprilmorgen of een
Meiavond en als ge gezelschap verlangt, neem dan niet dien vriend van mij mee, die
mij eens ergerde door te zeggen, dat hij het gezang van een roodborstje zeer goed
kon nabootsen door met een droge kurk over een flesch te strijken. Dat was op den
tienden April 1896 in een berkenwegje door een dennenbosch dicht bij Voorstonden.
Ik had dien man vlak bij een zingend roodborstje gebracht; het diertje zong prachtig,
de hemel was blauw, vlinders pronkten in den zonneschijn en toen zei me die vent
dat van die flesch!
Het was een groote teleurstelling voor mij en een gevoelige les tegelijk. Later is
mij zoo iets nog wel eens overkomen, dikwijls heb ik al moeten hooren: hé, vind je
dat nu zoo mooi? Vroeger werd ik daar wel eens boos om, of ik ging aan het
demonstreeren en betoogen, maar tegenwoordig zeg ik
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alleen: Ja, ik vind dit zeer mooi en als gij dit diertje en dit geluid even dikwijls
ontmoet hebt als ik, zult gij het minstens even mooi vinden of nog mooier dan ik.
Als ze zingen, gaan ze liefst in de boomen zitten, soms op 't allerhoogste topje,
vooral 's avonds, want ze zingen, totdat de sterren aan den zomerhemel staan. Hun
voedsel zoeken ze vooral op den grond; ze ruimen een ontzettende massa insecten
op. 't Is ook om dat klein gedierte dat de roodborst altijd van de partij is, wanneer je
in de tuin bezig bent met spitten, harken of opruimen. Zijn goede eetlust doet hem
dan 't laatste spoortje van schuwheid afleggen.
Het nest ligt in verreweg de meeste gevallen ook op den grond, goed verborgen
onder varens, klimop of tusschen en onder boomwortels. De glimmende buikige
eitjes hebben donkere vlekjes op een mooien grondtint, waarin rose en bruin om den
voorrang strijden.
Als een roodborst zijn nest bedreigd ziet, laat hij een zacht klagend ‘sie’ hooren,
dat bij groot gevaar overgaat in een zeer schellen angstkreet, die uw oor en naar ik
hoop ook uw gemoed pijnlijk aandoet. Zij brengen meest twee broedsels groot en
de jongen van het eerste worden letterlijk weggejaagd, om voor het tweede plaats te
maken.
Vinnige vogeltjes, die roodborstjes. Ik ken er tegenwoordig een, die zit in een
volière, waar hij geen andere roodborstjes duldt. Hij heeft er drie vermoord, maar
de andere vogels, de vinken, sijsjes en leeuwerikken laat hij nog al met rust.
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Het heggemuschje.
Er is een vogeltje, dat ook in den winter zingt en wiens liedje zoowat het midden
houdt tusschen dat van roodborst en winterkoning en ook wel herinnert aan 't
boomkruipertje. Wie dat liedje voor 't eerst hoort, loopt lang te twijfelen, welke van
de drie 't nu geweest is en als hij dan van de plek, waar 't liedje vandaan kwam een
musch ziet wegvliegen, dan raakt hij heelemaal de kluts kwijt. Maar die musch was
geen musch, al leek hij er nog zoo veel op.
Het zangertje is in 't geheel niet schuw en zit een eindje verder alweer zijn zilveren,
vlugge liedje te zingen en als we nu naderbij komen, zien we duidelijk het dunne
fijne snaveltje, heel wat anders dan die dikke musschensnoet. Ook is 't gevlekte kopje
blauwachtig grijs, het bruin van den rug is veel warmer van tint, dan bij de musch
en 't dier heeft mooie bruinroode pootjes, meer rood dan bruin. Aan de bovenzijde
van 't lichaam is nergens een wit plekje of streepje, noch aan den kop, noch aan de
vleugels, wel zijn aan buik en de onderzijde van den staart witte partijtjes, maar die
krijg je haast nooit te zien.
Deze vogel nu is het heggemuschje, ook wel bastaardnachtegaal genoemd, een
diertje, dat zomer en winter bij ons wordt aangetroffen en op het platteland zich
tegenover de menschen al even verdraagzaam houdt, als winterkoning of
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roodborst. 's Winters komt hij op de voederplaats, even goed als de musschen,
ofschoon hij zich niet gaarne beweegt te midden van dat woelige, luidruchtige en
onbeschofte gespuis. Daarom komt hij liever wat vroeger in den morgen of laat in
den avond, want de musschen zelf zijn 's winters echte langslapers. Als ik op
wintermorgens naar mijn trein stap, even na half acht, dan zijn er nog maar weinig
musschen op de been, maar 't heggemuschje beweegt zich al vlijtig met vlugge kleine
stapjes en sprongetjes op 't voederplekje, onophoudelijk in den grond pikkend; de
allerkleinste hapjes zijn hem welkom. Tegelijk loopen ook de vinken reeds als
schimmetjes tusschen de beuken en de roodborst springt op uit 't pad, waar ik hem
door zijn aardkleurigen rug niet had opgemerkt.
Het heggemuschje heeft de gewoonte van onder het rondloopen telkens heel even
en bliksemsnel zijn vleugeltjes uit te slaan. In Februari en Maart als ze gaan paren,
dan vertoonen ze die beweging veel vaker en levendiger, daar komen ook danspasjes
bij en dat kan er dan heel kluchtig uitzien.
Met 't bouwen van hun nest zijn ze ook heel geheimzinnig en vlug. Twee jaar
geleden hadden ze een nest gebouwd in een klimophekje vlak voor mijn studeerkamer
op de drukste plek van het erf, drie meter van de voordeur af, vlak aan den tuiningang
en slechts een meter boven den beganen grond. We merkten 't pas toen er al jongen
waren en de ouden dus wel den heelen dag moesten af en aan vliegen om hun kroost
te voeden. Dat was in 't begin van April, de vogeltjes waren dus voòr half Maart al
aan 't bouwen van hun nestje begonnen. Geen wonder dus, dat ze een beschut plekje
kiezen; heel graag bouwen ze in thuja's, cypressen, taxus, buksboompjes, dichte
sparretjes en ook wel in houtmijten en dichte hagen. Het nest is mooi compact, met
veel groen mos ingewerkt tusschen takjes en sprietjes; de binnenkant gevoerd met
pluisjes, haar of veertjes. De eitjes zijn mooi blauw met een trekje in groenachtig.
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Het heggemuschje heeft behalve zijn aardig liedje nog een mooien luiden lokroep,
een helder gefluit, meestal eenige keeren herhaald.
Ik zou wel eens willen weten of in onze Oostelijke provinciën dit vogeltje in den
winter even talrijk voorkomt als in den zomer. Langs den duinkant is hij 's winters
zeer algemeen, ik vermoed dat ze hier komen overwinteren.
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Kraaien en hun familie.
De kraaienfamilie staat tegenwoordig het hoogst aangeschreven in de vogelwereld.
Voor het groote publiek is de arend nog altijd de koning der vogels, maar de
vogelkundigen van professie, de ornithologen, denken daar anders over. Die hebben
dat roofgedierte verwezen naar de lagere plaatsen en aan de spits van de vogels staan
nu in sommige stelsels de familie der lijsters en in andere de kraaien.
Het is niet te verwonderen dat in onzen tijd, nu kunst en beschaving en veelzijdige
ontwikkeling hooger geacht worden dan ruwe kracht, aan den nachtegaal of de
zanglijster de voorrang wordt toegekend boven den adelaar. Maar er zijn menschen,
die Lenardo da Vinci stellen boven Beethoven en zoo zijn er ook ornithologen, die
met erkenning van de groote begaafdheden van den nachtegaal toch bij slot van
rekening vinden, dat de kraaien nog hooger staan.
Dat lijkt wel wat vreemd en ik geloof wel, dat de meesten van u het met de
Duitschers eens zullen zijn, die zich warme voorvechters betoonen van de candidatuur
der lijsters. De Engelschen en Amerikanen mogen beschouwd worden als de
kampioenen voor de kraaien.
Wij zitten daar zoo tusschen in en 't is hoogst moeielijk om in dezen partij te kiezen.
Jaren geleden heb ik eens geprobeerd, om het uit te cijferen; als ge er lust in hebt,
moogt gij mij narekenen.
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Waaruit blijkt de meerdere of mindere voortreffelijkheid van een bepaalde vogelsoort?
Uit verschillende eigenschappen

Bonte Kraaien.

natuurlijk: uit de volmaaktheid van zijn lichaamsbouw, het vederkleed, de scherpte
zijner zintuigen, zijn vaardigheid in 't vliegen, de meerdere of mindere
gemakkelijkheid waarmee
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hij zich over de wereld beweegt, zijn gedrag tegenover soortgenooten en andere
dieren of menschen (maatschappelijken zin), zijn nestbouw, zijn kunstuitingen, zijn
intelligentie. Geven wij nu aan nachtegaal en kraai voor deze vakken cijfers van één
tot tien, dan krijgt de kraai: 8, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 6, 9, terwijl de nachtegaal het brengt
tot 7, 7, 7, 7, 6, 6, 9, 6.
In den loop van dit verhaal zal ik deze cijfers toelichten, gij ziet alvast, dat ik mij
rangschik onder de aanhangers der kraaien en ik ga zelfs zoover, dat ik het zwakke
zesje uit de capaciteiten-lijst van de zwarte pretendenten nog wel in een zeventje zou
willen veranderen, terwijl de intelligentie-zes van den nachtegaal ook wel een vijf
kon wezen.
De kraai, die in den winter altijd en overal te zien is, is de bonte kraai. Dat woord
bonte is nu eenmaal het geijkte, officieele epitethon; eigenlijk zou de naam grijze
kraai, die hier en daar in ons land in gebruik is, veel meer aanbeveling verdienen.
Kop, keel en borst, vleugels, staart, snavel en pooten zijn zwart, terwijl de rest van
den romp aschgrauw van kleur is, dat is alles.
Als gij nu bedenkt, dat die zwarte deelen juist de stukken van den vogel zijn, waar
het 't meest op aankomt en waar je het eerst naar kijkt, dan kunt ge begrijpen, dat de
bontheid niet zoo erg in 't oog valt, en dat het op een nevelachtigen October-middag
niet eens zoo makkelijk is, om onzen vogel in de verte van de zwarte kraai te
onderscheiden. Maar dichtbij is er natuurlijk niets aan.
Ik waag het niet, het aantal der bonte kraaien te schatten, die hier bij ons
overwinteren, maar het zijn er een groote menigte. Ge kunt er wel eens een slag in
slaan, door 's avonds er naar te kijken, hoe ze hun slaapplaatsen opzoeken. Zij hebben
namelijk vaste nachtverblijven, waar zij in groote zwermen bijeenkomen: dichte
boschjes in de duinen, rietzoomen langs onze meren en langs de Zuiderzee, struweel
langs de slootkanten in landbouwstreken, grienden langs de rivieren. Een
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uur voor zonsondergang beginnen ze thuis te komen, in groepjes of alleen en dikwijls
kunt ge de opmerking maken, dat ze in de lucht bepaalde wegen houden, zoodat de
volgende precies op dezelfde plekken dalen of rijzen of een bocht maken, waar de
voorgaande dat hebben gedaan.
Hoe dikwijls heb ik op een hooge duin daarnaar zitten te kijken en ik verzeker u,
dat het een indrukwekkend schouwspel is, zoo over een breedte van een uur gaans
deze nijvere arbeiders na hun volbrachte dagtaak te ruste te zien gaan. Bij duizenden
komen ze uit Hollands lage landen naar het duin en nooit verzuimen ze, eenige
minuten in de toppen der boomen te gaan zitten, om de zon te zien ondergaan. Soms
vliegen ze stil, maar meestal laten ze hun hartig en tevreden ‘spaar, spaar’ hooren,
als zeiden ze elkander goeden avond. En dikwijls genoeg blijven ze in groote
gezelschappen een uurtje spelen en ravotten en dan mogen de kauwtjes en roeken
ook meedoen.
Als 't donker wordt gaan ze dieper de duinen in, naar de dennetjes en de
doornstruiken en als ge een uurtje later langs het welbekende strooperspad huiswaarts
keert en in een dennenbosch even in de handen klapt, vliegen ze bij twintigtallen uit
de dichte takken op. Overdag kunt ge deze rustplaatsen gemakkelijk herkennen aan
de menigte uitwerpselen op den grond, ook uitbraaksels, zoogenaamde ‘haarballen’
maar die bevatten dikwijls voornamelijk schelpbrokken en garnalenpantsers.
Een aardige, gezellige vogel is die bonte kraai, al wordt er ook veel kwaads van
hem verteld. Ik zal het meteen maar zeggen: hij haalt wel nesten uit, om de eieren
en de jonge vogeltjes op te eten of aan zijn jongen te voeren en vergrijpt zich ook
wel eens aan een ziek konijn of een verwenteld schaap. Een verwenteld schaap is
een schaap, dat in de wei op zijn rug ligt en door zijn dikke vacht niet meer overeind
kan komen. Zoo'n hulpeloos dier wordt wel door de kraaien aangevallen en dan
pikken ze hem veelal de oogen uit.
Het aangeschoten wild, dat aan de jagers ontsnapt, om in een
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rustig hoekje te sterven, wordt door de bonte kraaien nagegaan. Wanneer ge bij een
winterwandeling door hei of duin een stuk of zes bonte kraaien van éen plekje ziet
opvliegen, dan kunt ge wel zeker ervan zijn, dat daar een dood konijntje ligt of zoo
iets.
Met dat nesten-uithalen is het in ons land zoo erg niet gesteld, want zoolang de
bonte kraai hier vertoeft, heeft hij zelf nog geen jongen en zijn er ook nog zooveel
nesten niet, want hij vertrekt al tegen midden April. Wij mogen hem dus gerust met
sympathie gadeslaan bij zijn werk langs den waterkant, op de weide of in het bosch.
Aan de pieren van IJmuiden en langs de zeedijken houdt hij zich bij voorkeur
bezig met de schelpdierenvangst. Die IJmuider pieren zijn aan de buitenzijde als het
ware bekleed met een deken van mosselen en nu heb ik wel gezien, dat de kraaien
heele trosjes mossels van de steenen afscheuren, om ze dan boven op de pier stuk te
hakken en uit te vreten. De heele pier lag laatst vol met verbrijzelde en fijngekauwde
schelpen. Het is bekend, dat de kraaien groote schelpen stuk maken door ze uit de
hoogte op de steenen te laten neervallen; de kleinere echter worden stukgepikt en
dan verzwelgen de vogels de weekdieren als het ware met schaal en al om later de
verbrijzelde schelpbrokjes weer van zich te geven. Dat doen ze eerst eenigen tijd
later; ik vindt die hoopjes van zeeschelpengruis wel in de berkenboschjes van de
binnenduinen, waar de kraaien hun middagrust houden.
Strand en waterkant zijn de geliefkoosde verblijfplaatsen van de bonte kraaien,
maar ook op den akker, in de wei, of in het bosch houden ze zich gaarne op. Het
komt er maar op aan, of er genoeg voedsel te vinden is en of de buurt niet verontrust
wordt door menschen met jachtgeweren. Het is merkwaardig, hoe spoedig de dieren
een goede voederplek weten te ontdekken. De waakzame kraaien zitten gaarne op
hooge plaatsen, ge kunt er zeker van zijn, in den top der hoogste boomen een of twee
van die wakkere schildwachten te zien

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

49
zitten. Hun blik reikt ver, en zien ze nu achtereenvolgens eenige van hun kornuiten
op een bepaalde plaats neerstrijken, dan koersen ook zij oogenblikkelijk daarheen.
Nog onlangs was ik er bij, dat een bonte kraai onder bladerafval in een boschje een
groote menigte eikels ontdekte en nu was het een lust, om te zien, hoe in minder dan
tien minuten uit alle richtingen wel zestig grijsrokken, kwamen aanvliegen, stil, met
een heel licht vleugelgesuis bij het neerstrijken. En doodstil werkten ze daar in 't
natte bosch, de bladeren omkeerend en wegkrabbend geheel

op de manier van zwarte lijsters.
Indien ge bonte kraaien voert met stukjes brood of afval van uw tafel, dan kunt
ge ook in weinig oogenblikken tientallen om u heen verzamelen.
Bij hun werk zijn ze stil, ofschoon ze over het algemeen nog al vroolijk van aard
zijn. Let maar eens op, hoe menigmaal een bonte kraai, in den top van een boom
gezeten, zijn gezonde stem over het landschap laat klinken. Hij neemt daarbij een
zeer zonderlinge houding aan, de staart iets geheven, het lichaam horizontaal, de hals
uitgestrekt in dezelfde richting als 't lichaam en de snavel weer een weinig opwaarts.
Zoo ziet het er uit alsof hij in benauwdheid verkeert en 't hem moeite kost, 't geluid
voort te brengen. Dat lijkt maar zoo. Een heel anderen roep hebben ze, wanneer ze
een roofvogel bespeuren: een krachtig, krakend, trillend geluid. En 't moet al een
groote
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roofvogel zijn, wanneer ze hem met rust laten; sperwers, buizerden en kiekendieven
maken ze vaak hun prooi afhandig.
Op mooie, heldere voorjaarsdagen zijn ze bijzonder tevreden en 't is een lust, ze
dan hoog in de blauwe lucht te zien vliegen met hun bekenden loomen vleugelslag
en hun krachtig geluid te hooren. Tegen April worden ze hoe langer hoe drukker en
op 't eind van die maand zijn ze verdwenen naar de landen benoorden de Eider en
beoosten de Elbe. Slechts weinigen blijven in het Oldenburgsche broeden en hoogst
zelden komt het voor, dat ze in ons land nestelen.
In October, soms al in 't eind van September, komen ze weer.
De zwarte kraai komt in vorm en afmetingen geheel met de bonte overeen, door
velen wordt de bonte dan ook niet voor een aparte soort, maar eenvoudig voor een
kleur-afwijking van de zwarte gehouden. Het komt ook vaak voor, dat beide vormen
met elkander paren; de jongen uit dergelijke nesten zijn te kennen aan de
omstandigheid, dat ze meer zwart in hun vederkleed hebben dan de gewone bonte
kraai. Het komt voor, dat hun rugmantel, hun zijden en buik ook met zwarte strepen
zitten, doch heel dikwijls krijgt ge zoo iets niet te zien; toch is 't de moeite waard
erop te letten.
In aard en manieren verschilt de zwarte kraai wel van de bonte. Hij is lang zoo
tevreden en gezellig niet, veeleer schuw en bij ons in 't land eenzaam en
teruggetrokken. 's Winters leeft hij wel in gezelschap met zijn bonte broeders, maar
's zomers bouwen ze hun nest op afgezonderde plekken, daarin verschillend van de
bekende levenmakers, de roeken, die altijd in kolonies van honderden of duizenden
bij elkaar wonen.
Die zwarte kraai is een van de beruchtste figuren uit onze vogelwereld. De bonte
is weinig beter, doch die is alleen hier in een tijd, dat hij weinig kwaad kan uitrichten.
Maar de zwarte broedt hier en voedt zichzelf en zijn jongen gedurende den zomer
bijna uitsluitend met eieren en jonge vogeltjes. Den heelen langen zomerdag zoeken
zij de velden en bosschen af
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naar nesten en al zeer goed moeten deze verborgen of verdedigd zijn, om aan hun
roofzucht te ontsnappen. Als zij wat vroeger opstonden of later ter ruste gingen, zou
het er met de kleine vogeltjes droevig uitzien.
Kraaien zijn evenwel langslapers. Zij gaan pas aan 't werk als de zon reeds goed
en wel boven den horizon staat en

Roekennesten.

meer dan een uur voor zonsondergang gaan zij weer ter rust. Daardoor kunnen zij
in de buurt van menschelijke woningen en menschelijk bedrijf nooit veel uitrichten
en wellicht is het hieraan te danken, dat zoovele kleine vogels de nabijheid van den
mensch opzoeken, den mensch, die ze ook wel niet al te vriendelijk bejegent, maar
door wiens aanwezigheid zij toch voor erger kwaad behoed worden.
Overal elders vestigt zich een kraaienfamilie op plekken
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waar veel vogelleven is: in de moerassen, waar de waadvogels huizen, aan den
boschrand en in 't wilde duin naar den zeekant, waar de kneutjes en grasmusschen
de doornstruiken bevolken. Hun nest plaatsen zij al naar 't uitkomt in hooge of lage
boomen of zelfs op den grond.
Verleden zomer vonden wij zoo'n kraaiennest in een laag elsje op een eilandje in
't Naardermeer. Wij ontdekten het, doordat de grond eronder vol lag met allerlei
griezelige overblijfselen van vogellijkjes; niet alleen veeren en beentjes, maar ook,
brokken vleesch en ingewanden, die bij 't stukhakken en verdeelen der prooi bij
ongeluk gevallen waren. Opziende, vonden wij het nest en daarin drie jongen, zwart
en dof, want de glans komt pas in de veeren na den eersten rui. Zij zagen er, als de
meeste halfwassen vogels, aardig genoeg uit met hun ronde, intelligente koppen.
Toen we ze uit 't nest namen, begonnen zij zich al te verdedigen en als we onze
vingers losmaakten uit hun krachtigen beet, zagen we hun donkerroode keel en
verhemelte.
Eigenlijk moesten we ze om verschillende reden dood maken, maar daar hadden
we geen van allen den moed toe en toen hebben we ze maar in de schuit meegenomen
en ze bij den jager van 't Meer in den kost gedaan, met 't verzoek ze een fatsoenlijke
opvoeding te geven. Het mooiste van alles was nog, dat kort na het bezoek de ouden
thuis kwamen en 't nest leeg vonden. Juist kwam er een bruine kiekendief aanvliegen
en wat was natuurlijker, dan dat de kraaien hem voor den roover hielden en dadelijk
te lijf gingen? Nog lang zagen wij de roovers krakeelen, terwijl wij met onze
gevangenen door de lange waterlanen, met bloemen omzoomd, huiswaarts roeiden.
Dat nesten uithalen is een liefhebberij van alle kraaivogels, ook van de roeken en
kauwtjes, die onze steden bevolken. Zij gaven er zich echter niet zoo uitsluitend aan
over als de kraaien, het zijn meer echte alleseters en zoo kunnen zij dan ook in
sommige opzichten nuttig zijn voor landbouw en hout-
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teelt. Maar het is een ingewikkelde rekening, net als bij de musschen, zoodat we ons
maar zullen bepalen bij de uitspraak dat onder zekere omstandigheden, b.v. bij
rupsenplagen of meikeverplagen, deze vogels zeer in 't voordeel van den mensch
kunnen werken.
Voor studievogels zijn het heerlijke dieren. Door hun grootte, talrijkheid en
brutaliteit zijn ze gemakkelijk waar te nemen, ze steken hun doen en laten niet onder
stoelen of banken en hun leven en bedrijf is zoo vol tierigheid en variatie, dat het
voor den vlijtigen waarnemer een onuitputtelijke bron van genoegen wordt.
Ik mag wel beweren, dat negen tienden van de tamelijk groote, glanzig zwarte
vogels, die wij tusschen Februari en November zien, roeken zijn, van zwarte kraaien
gemakkelijk te onderscheiden aan hun snavel, die betrekkelijk langer is en aan de
mondhoeken een groote witte plek vertoont, daar de veeren weggesleten of uitgevallen
zijn, zoodat de naakte huid te zien komt. Deze omstandigheid heeft in sommige
streken van ons land de roeken den onguren naam van ‘schurftkraai’ bezorgd: een
leelijk woord, dat een geheel onverdiende beschuldiging inhoudt, want die witte plek
heeft met ziekte niets uit te staan. Jonge roeken en roeken die pas geruid hebben,
vertoonen die plek niet, maar de veeren, die er zitten, vallen toch zeer spoedig uit,
doordat de dieren hun voedsel voornamelijk uit den grond halen en daarbij met den
snavel zoo diep in den bodem dringen, dat die hoekveeren wegslijten. Ja, er wordt
beweerd, dat ook zonder dat boren, die veeren toch verdwijnen zouden. Deze zaak
is nog niet volledig onderzocht.
Nu zult ge zeggen: zie je wel, die roeken zijn toch nuttige dieren, want ze boren
hun snavel kaal naar larven en insecten. Ja, antwoord ik, en naar pootaardappelen,
paardeboonen, ontkiemend graan, raapjes, erwten en zoowat alles wat gezaaid en
gepoot kan worden.
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Hoe zijn nu de roeken, die nog zwarte mondhoeken hebben, van de zwarte kraaien
te onderscheiden? Den eersten den besten keer zal u dat niet zoo gemakkelijk afgaan,
maar met eenige oefening komt ge er wel toe, om behalve onderscheid in grootte,
(de kraai is grooter) ook nog verschil in houding en proporties op te merken.
De roek heeft een betrekkelijk langen snavel en zijn veeren zitten losser aan zijn
lijf, zoodat de veeren van borst en buik bij de pooten neerhangen, waardoor het heele
dier een eenigszins

Kop van den Roek.

driehoekigen vorm krijgt. Als hij loopt schommelt hij heen en weer, daarbij kijkt hij
uit naar alle kanten, druk, bedrijvig, bedillerig, vroolijk, terwijl een kraai bedaard en
bedachtzaam, min of meer gluiperig te werk gaat. Kunt ge de vogels in de hand
krijgen, dan is 't onderscheid zeer gemakkelijk te maken: bij de roek is 't onderste
deel van de veeren, die 't lichaam bekleeden, grijs, bij de kraai wit.
Uit hetgeen straks omtrent de veelvuldigheid van 't voorkomen der roeken gezegd
is, blijkt al, dat zij trekvogels zijn. 's Winters trekt een groot aantal weg, hun plaats
wordt slechts gedeeltelijk ingenomen door andere uit Oost-Europa. Heel ver
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gaan ze niet, niet naar Marokko of Egypte, maar hoogstens naar Ierland; de meesten
blijven in Engeland, waar ze op sommige plaatsen bij tienduizenden overwinteren.
Trouwens er blijven ook duizenden roeken in ons land, vooral in de buurt van de
zee.
Indien gij woont in de nabijheid van een roekenbroedplaats, kunt ge opmerken,
dat zij omstreeks Nieuwjaar dikwijls reeds in de vroege morgenuren een bezoek
brengen aan hun oude nesten, maar vóor tienen zijn ze al weer verdwenen en 's
middags waarschijnlijk weer in hun winterkwartieren. Die bezoeken herhalen zich
al vaker en vaker en weldra ook hebben ze 's avonds kort voor zonsondergang plaats.
Overdag en 's nachts zijn de vogels dan ergens anders, waarschijnlijk in een
gemeenschappelijk nachtverblijf dicht in de buurt, in de Hollandsche weiden en
duinen. En eindelijk in Februari blijven ze voor goed op en bij de broedplaats, dan
is hun lente begonnen.
Die eerste winterreizen vind ik uiterst merkwaardig. Ze vallen samen met het
eerste merkbaar lengen der dagen en lang voor het eerst bloeien van hazelaar en
sneeuwklokje. Het is uiterst moeilijk na te gaan, op welke manier de vogels besef
hebben van den tijd van 't jaar, het ligt voor de hand, om te veronderstellen dat zij,
die altijd in de open lucht leven en zich daarin toch verticaal zooveel gemakkelijker
verplaatsen dan wij, veel sneller en fijner kunnen waarnemen, wanneer er verandering
komt in weer en wind, licht en vochtigheid. Misschien, dat we door geduldig over
een groot aantal jaren onze waarnemingen te vergelijken met hun daden een klein
tipje van den sluier kunnen oplichten.
Het is ook bijzonder, dat deze kraaivogels, die over het algemeen er een afkeer
van hebben, om zich te bewegen in 't nachtelijk duister, in 't voorjaar die afkeer
overwinnen. Want ze kunnen hier nooit om acht uur in Amsterdam zijn als zij niet
voor zessen uit Engeland vertrekken, daar zij vliegen met een snelheid van ongeveer
180 K.M. per uur.
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Als zij nu in Februari voor goed de oude nestplaatsen betrokken hebben, begint het
lieve leven en wie daarvan op de hoogte kan komen, mag het mij eens vertellen, mij
tenminste lijkt die roeken-samenleving al even ingewikkeld en raadselachtig als de
menschen-maatschappij.
Ze bouwen hun nesten in de hooge boomen onder voortdurend krakeel. Ieder
schijnt vrij, om de anderen te bestelen en elkeen wordt getiranniseerd door de rest.
Meent een paartje, dat de nesten wat te dicht op elkander komen en zoeken ze dan
een rustiger plekje op aan den rand der kolonie, dan gebeurt het negen keer van de
tien, dat de overigen daar geen genoegen mee nemen. Ze storten zich onder luid
gekrijsch op het half voltooide nest, rukken het uit elkaar en dragen de stokken mee,
om er hun eigen woning mee te versterken. Den ongelukkigen vrijheidszuchtigen
wordt hun plaats in het verband aangewezen en wee hun, als zij weer probeeren, die
zonder toestemming te verlaten.
Een andermaal gebeurt het weer, dat een troepje apart gaat wonen, zonder in 't
minst bemoeilijkt te worden, maar dat is nog al zeldzaam. Van zonsopgang tot
zonsondergang heerscht er in de kolonie een onbeschrijfelijke drukte. Van alle kanten
komen vogels aanvliegen met bouwmateriaal en in de boomen zelf zitten ze aan de
takken te trekken en te rukken, zelfs aan nog levende, die veel te dik en te taai zijn,
dan dat ze eenige kans zouden hebben om ze los te krijgen. Ik geloof dan ook, dat
de roek heel dikwijls er niet aan denkt, om dien tak los te rukken voor zijn nest, maar
dat die heele trekkerij niets anders is dan een bijzondere uiting van levenslust en
levensvreugd: een soort van dansspel.
Het is toch een eigenaardigheid van de meeste kraaivogels en in 't bijzonder van
de roeken, dat zij hun gevoelens niet alleen openbaren door hun stem, maar ook door
gebaren en bewegingen. Zie eens hoe ze hun lichaam buigen en wringen, wat diepe
reverenties ze maken en hoe zij met de vleugels
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Onderling hulpbetoon bij roeken. (Een roek met zijn vlerk in de takken verward, wordt door zijn
metgezellen gevoerd. Het dier is ten slotte door menschen bevrijd. Amsterdam, April 1901).
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slaan en de staart als een waaier in eens uitkleppen, als zij elkander wat te vertellen
hebben. Soms wordt een heele bende tegelijk door een soort van razernij aangegrepen,
ze slingeren zich als op een afgesproken teeken tegelijk de lucht in, zwieren in wilde
vlucht rond, zeilen, draaien, buitelen, tollen en keeren krijschend naar hun nestboomen
terug.
Soms ook en dat gebeurt meest tegen den avond of in den namiddag, komt er een
groote vrede over het onrustige volkje. De wind is gaan liggen, en effen lentewolken
liggen dun uitgespreid laag aan den horizon, terwijl omhoog het bleeke blauw zich
verliest in onafzienbare diepten. De roeken zitten stil in de hooge iepen, tusschen de
groene proppen van de rijpende vruchten en de lichte spikkeltjes van de ontluikende
knoppen. Niemand kikt een woord. Ineens vliegen ze op, niet met het rumoer van
straks, maar stil en zwijgend, zonder zelfs met de vleugels eenig geruisch te maken
tegen de takken.
Doodstil vliegen de honderden zwarte vogels voort, zoo snel zij kunnen. Als zij
vaart genoeg hebben, worden de vleugels uitgespreid en nu stijgen ze in groote
schroefwindingen al hooger en hooger zonder een veertje te verroeren. Door elkander,
sommige draaien rechts, andere links en er is ook verschil in steilheid, zoodat zij
zeer verschillende en ingewikkelde figuren beschrijven. Soms gaan ze zoo hoog, dat
ze nauwelijks meer te zien zijn, een andermaal vereenigen ze zich op vrij geringe
hoogte, vliegen dan snel voort om op een andere plaats het zweefspel weer te
hervatten. Maar het kan best gebeuren, dat ze vijf minuten na zulk een heerlijke
vertooning van vrede-extase weer op de allergemeenste manier met elkaar zitten te
kijven en te ravotten.
Als de jongen vlug gaan worden is de hooioogst in vollen gang. Dan leiden de
roeken hun kroost naar 't veld. De dofzwarte kindertjes zitten in groepjes op de
hooiroken, terwijl de ouden op 't kale veld de slakken zoeken.
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De aardigste van de zwarte kraaivogels is wel het kauwtje. Van de raaf spreek ik
niet, want die is slechts op enkele plaatsen in ons land waar te nemen en zoolang wij
de aller-

Het Kauwtje.

gewoonste vogels nog niet kennen, laten wij de zeldzaamheden met rust.
Die kauwtjes dan zijn allerwegen te vinden: in steden en dorpen en overal waar
hooge huizen of oude boomen staan. Zij vertoonen al de gezelligheid van de roeken,
zonder den
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ruwen kant zoo naar buiten te keeren. Daarbij komt nog, dat zij kleiner zijn en echt
welgevormd. Een duif heeft een veel te kleinen kop, een raaf te zwaren snavel, een
eend, een log lichaam en een ooievaar grappige pooten, maar bij het kauwtje heerscht
volkomen harmonie in de proporties der lichaamsdeelen. Zijn veertjes sluiten zoo
netjes aan 't lijf: stevige pennen, gladde dekveeren en alle gevaar voor stijfheid of
eentonigheid wordt weggenomen door den heerlijk satijnig witten glans der nek- en
wangveeren en de aardige witte oogen.
Een allerliefst dier, wat uiterlijk en manieren betreft, maar eigenlijk geen haar
beter dan de roeken of kraaien: even listig, diefachtig, plagerig en wreed. Als ge tijd
en gelegenheid hebt, moet ge eens een tamme kauw houden, dan kunt ge hem met
al zijn deugden en gebreken leeren kennen en meteen krijgt ge zelf allerlei meeningen
en veronderstellingen omtrent vogelziel en vogelverstand en ge zult veel zien doen
en gebeuren, waardoor bij u een betere meening ontstaat omtrent de geloofwaardigheid
van jagers en natuurvorschers.
Ook in de vrije natuur is daar wel 't een en ander van waar te nemen. Ik heb wel
gezien, hoe ze samenspanden om elkaar te bestelen, hoe ze een slapende kat aan 't
schrikken. maakten en hoe ze met hun zessen in den Haarlemmerhout een broedende
boschduif verjoegen uit een hollen boom, terwijl er toch maar twee van de zes de
nestgelegenheid konden betrekken.
Langs den duinkant wonen ontzettend veel kauwtjes; de ruïne van Brederode is
een van hun hoofdkwartieren; iedere oude boom uit 't Hollandsch woud heeft zijn
kauwennest.
Om die holle boomen wordt tegenwoordig letterlijk gevochten door de vogels: ze
hebben woningnood. Wij weten in den laatsten tijd zoo precies, wat goed is voor de
boomen en wat niet en als er maar even een ongezond plekje aan een stam of tak
wordt opgemerkt, dan is dadelijk teerkwast of beitelschacht bij de hand, om het euvel
te verhelpen. Het gevolg
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hiervan is, dat er bijna geen holten genoeg meer zijn, en wat er dan nog overblijft,
wordt door de Kauwtjes in beslag genomen. Dit gaat zoover, dat andere holenbroeders,
met name de kleine boschduiven, genoodzaakt zijn, elders hun toevlucht te zoeken,
en die zijn nu op den hoogst origineelen inval gekomen, hun nesten aan te leggen in
konijnenholen.
Zijn er in 't geheel geen holle boomen te vinden, dan bouwen de kauwtjes wel
vrije nesten in de kronen te midden van de woningen der roeken, in wier gezelschap
zij gaarne vertoeven. Maar 't liefst nog bouwen zij op torens en ruïnen, in
schoorsteenen en aan hooge muren en zoo komt het, dat zij zoo allergezelligst onze
steden opvroolijken. Spelende, stoeiende en vechtende kauwtjes zijn overal te zien;
in Amsterdam 't meest aan 't Paleis voor Volksvlijt, het Rijksmuseum en de
Vondelkerk. Het is een lust, een twintig-, dertigtal van deze aardige, vlugge
zwartrokken om een torenspits te zien spelen, het lijkt een soort van luchtdans,
voortdurend zijn de dieren in beweging en gaat er al eens eentje stil zitten op een
dakvenstertje of een bliksemafleider, dan zijn er al dadelijk een paar bij de hand, om
hem van zijn rustplaats af te kegelen.
Daarbij roepen zij elkander onophoudelijk aan met korte keffende geluidjes, de
breed uitgehaalde kraaienroep is hun vreemd, kort en hoog en schril klinkt hun ‘ka,
ka, ka’, of ‘tjak, tjak’ een roep, zoo karakteristiek, dat ge de kauwtjes er ook aan kunt
herkennen, als zij in voor- en najaar in de schemering in gezelschap van roeken of
bonte kraaien, de nachtelijke rustplaatsen opzoeken, of wanneer ze op heldere
Maartmorgens duizend meter hoog in de lucht de groote reis naar 't Oosten maken.
Ze lijken dan niet grooter dan stofjes. Meestal trekken zij in gezelschap van roeken
en spreeuwen, dat is wel tot einde April waar te nemen, want als onze eigen vogels
al lang aan 't bouwen en broeden zijn, trekken er nog over, die hun broedplaatsen
hebben in Oost-Europa, waar de
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lente zoo laat begint. Heel veel kauwen blijven ook 's winters hier en 't lijkt wel of
hun aantal met ieder jaar grooter wordt.
Heel anders is het met de eksters gesteld, die worden van jaar tot jaar zeldzamer en
in sommige streken van ons land, met name om Amsterdam en hier en daar in de
duinstreek worden zij bijna niet meer gezien. In Gelderland en Brabant daarentegen
kunt ge hun groote, overdekte nesten nog bij dozijnen tegelijk zien en wel meestal
in de uitgespreide takken van de groote, zwarte populieren.
Ik geloof wel, dat iedereen het met mij zou betreuren, als deze prachtige dieren
eenmaal zouden verdwijnen. Toch is daar zeer veel kans op, want zelden is er een
éénstemmiger ‘schuldig’ uitgesproken dan dat, vervat in 't vonnis, dat over deze
vogels geveld is door elken rechter, die hun zaakonderzocht.
Alle mogelijke slechte dingen worden van den ekster verteld: hij is valsch, wreed,
diefachtig en rooft den heelen zomer lang eieren en jonge vogeltjes. Ik vrees, dat
daar veel van waar is, doch wij moeten het toch niet al te erg maken; er zijn wel
streken in ons land, waar de ekster weinig schade aanricht en daar is hij dan natuurlijk
meteen weer zeer nuttig. Als gij een eksterpaar - ze vertoonen zich bijna altijd bij
paren of families - ziet rondscharrelen over weide of akker, denk dan niet meteen,
dat zij kievietseieren of leeuweriknesten zoeken; in negen van de tien gevallen zijn
zij uit op slakken of sprinkhanen en daar kan niemand iets tegen hebben.
Het is een aardig gezicht zoo'n paar eksters in 't weiland, mannetje en wijfje, ze
zijn gelijk geteekend kop, rug en borst zwart, vleugels zwart met wit en de staart
donker van kleur met alle mogelijke staalglanzen, maar bij wat scherp toezien - en
daar is 't ons om te doen - is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan zijn grooteren
zwarten borstvlek en aan zijn langeren staart. Ze zwerven bij 't voedsel zoeken soms
ver van elkander af, maar als de eene opvliegt volgt de andere dadelijk.
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Bij het uitslaan van de vleugels komt nog meer wit voor den dag, doordat nu de
binnenvlaggen van de groote slagpennen te zien zijn. De korte vleugels moeten snel
bewogen worden en dan is de vlucht nog maar langzaam, maar de

De Ekster.

schitterende kleuren en de elegante langstaart-figuur maken, dat ik ze toch altijd
graag zie. Onder 't vliegen roepen zij elkander aan met een helder ‘schraak, schraak,
schraak’ en wanneer in 't najaar een heele familie rondzwerft - ze blijven tot laat in
den winter bij elkander - dan kan het een zeer
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luidruchtige geschiedenis worden, als zij elkander iets te vertellen hebben.
Het bouwen van 't nest geschiedt met groote list en vaardigheid. Bij voorkeur
kiezen ze hooge peppels, maar ik heb ook wel nesten gevonden in lage meidoorns,
in waterwilgen en eens een in een berkje, dat nog zoo jong en dun was, dat wij het
konden ombuigen om het nest van nabij te bezien. Ook in grootte en inrichting loopen
de nesten zeer uiteen, sommige verschillen niet veel van een gewoon roekennest,
andere zijn groot, de takken zorgvuldig met klei en koemest aaneengemetseld en
overdekt met een afdak, dat als een deksel over een mandje sluit en alleen een enkele
opening vrijlaat. Gedoornde takken, zelfs prikkeldraad worden er in gewerkt tot
meerdere veiligheid en 't moet gezegd worden, dat op deze manier de groote eierendief
zijn eigen kroost tegen rooverij uitstekend weet te beveiligen, want de eenige
bruikbare toegang wordt verdedigd door den krachtigen, scherpen snavel van het
broedende dier zelve.
Evenals de winterkoninkjes bouwen de eksters ook speelnesten, waarschijnlijk
wel om de aandacht van het echte nest af te leiden en menig jachtopziener heeft op
deze manier de beide schoten uit zijn dubbelloop gelost in een loozen takkenbos,
terwijl de listige vogel een eindje verder rustig zat te broeden.
Er is maar éen vogel, die door de jagers nog feller vervolgd wordt dan de ekster
en dat is de meerkol of Vlaamsche gaai. Van dit dier wordt beweerd, dat hij aan zijn
jongen letterlijk niets anders te eten zou geven dan jonge vogeltjes en eieren, fazanten
en patrijzen bij voorkeur, en daarom wordt hij zonder mededoogen overal
weggeschoten. Soms hangt bij den koddebeier een heele bundel van deze bonte
vogels, de vrucht van zijn morgenwandeling; hij krijgt een kwartje of twee kwartjes
per stuk en verdient zoodoende gedurende den winter een aardig duitje extra. En 't
aardigste van 't geval is, dat de
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voorraad nimmer uitgeput raakt, want na tientallen jaren van vervolging wemelt het
in onze bosschen nog altijd van gaaien.
Indien gij in 't voorjaar in de duinbosschen wandelt of over de Gooische en
Geldersche hei, kan 't niet missen, of ge hoort te eeniger tijd het schrille, scherpe,
woeste geluid van deze vogels. ‘Schraak’ klinkt het langgerekt en ‘schraak, schrêk,
schrêk’ galmt het onophoudelijk, een helsch lawaai, kijvend en dreigend, en druk,
zoodat het ieders aandacht trekt. Van de vogels is niets te zien, ze hebben hun ruzie
of hun pretje daar ergens tusschen het eiken hakhout, maar als ge even stilstaat,
komen ze te voorschijn; eerst éen, dan nog éen en zoo voort tot tien of twaalf of
twintig.
Ondanks hun haastige vlucht kunt ge hun kleuren duidelijk waarnemen, zoo schel
zijn ze geteekend. Het sneeuwwitte achterlijf steekt af bij den pikzwarten staart, ook
is er zwart aan de vleugels, maar 't meest treft u daar het schitterend blauw met zwarte
plek aan den voorvleugel en de groote witte spiegel op de slagpennen. Als die vogels
in een goed licht zich tusschen het hout voortbewegen, lijken het wel groote, exotische
vlinders.
In het najaar trekken zij soms bij duizenden rond; ik heb er in den loop van een
enkelen voormiddag wel eens dertigduizend gezien. Een boschje op een heuvel, een
oud bosch van beuken, ahorns en abeelen, was er vol van, twintig, vijftig vogels in
iederen boom, een rusteloos gezwier en gefladder tusschen de takken, een gekrijsch
en geschreeuw zonder weerga. En waar in de vlakte nog boschjes waren, hoe klein
ook, zag je tusschen de twijgen het rusteloos gewemel van blauw en wit en zwart,
terwijl nog groote troepen over het land zweefden en altijd nieuwe benden uit het
oosten arriveerden.
Die gaaientrek duurde vier dagen; er moeten er in dien tijd wel millioenen door
ons land zijn gegaan en onwillekeurig vraagt men zich af, waar al die vogels vandaan
komen. Het is goed, op zoo'n oogenblik eens een kaart van de oude wereld
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te bezien en te beseffen, hoe klein ons landje is en hoe ontelbaar veel vogels in de
steppen en bosschen van Oost-Europa tot ontwikkeling kunnen komen. Toch schijnen
gaaien nergens in bijzonder groot aantal te broeden, zoodat die ontzettende
vogelverhuizingen, die niet ieder jaar voorvallen, maar bij tusschenpoozen van zes
tot twintig jaar, ons altijd nog zeer raadselachtig voorkomen.
In zoo'n gaaienrijken winter ziet ge de vogels tot midden in de steden, als 't voorjaar
nadert, wordt hun aantal geringer en in den zomer zijn ze alleen in echte boschstreken
te vinden.
Gaaien kunnen heel aardig zingen, mooi, lief, zacht en innig. Het is bijna niet te
gelooven, hoe de ruwe woesteling zoo ineens veranderen kan, maar op een zoelen
Maartmorgen kunt ge u er van overtuigen. Hij schuwt het gezelschap van zijns
gelijken en zit op zijn eentje in een eik, dicht onder den top, het lichaam rechtop,
precies de houding van een zanglijster. Het geluid is voor zoo'n grooten vogel maar
zwakjes, het lijkt heel uit de verte te komen, het maakt heelemaal den indruk, alsof
het dier nu niet zoo overmatig blij is en 't moet uitgalmen, maar dat hij zich stil
gelukkig gevoelt en nu een liedje voor zichzelf alleen zit te neuriën.
Wel een half uur lang aan éen stuk kan hij zoo zitten te fantaseeren en als ge al
wat van vogelstemmen afweet, valt 't u niet moeilijk, allerlei bekende geluiden in dit
gaaienlied te herkennen, want 't bestaat bijna geheel uit imitaties en lijkt op sommige
oogenblikken sprekend op een zwakke echo van het zanglijster-lied.
Hij schijnt zich er wat bij voor te stellen ook, althans bij enkele partijen gaat de
kuif van wijnroode zwartgevlekte vederen, die zijn schedel dekt, de hoogte in, op
andere oogenblikken daalt hij weer en ook de vleugels en destaart maken deze
bewegingen mee. Als 't dier daar zoo aardig bezig is, zoudt ge wenschen, dat hij toch
maar altijd eikels en beukels en insecten in overvloed mocht vinden; wat zou het dan
een mooie,
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brave zangvogel kunnen zijn, nuttig voor landbouw, veeteelt en boschbouw, een
sieraad van.'t landschap, een aardige vriend van den huize.
Maar nu is hij in den ban, vogelvrij, en jaren van vervolgen

Vlaamsche Gaai.

hebben hem geleerd, hoe ver een geweer draagt. Sluwheid en angst bepalen zijn
bewegingen, hij ziet er tegen op, zijn beschermend boschje te verlaten en als een
gezelschap van plan is, een open plekje over te steken, zitten ze eerst een poos te
delibereeren, wie 't eerst zal gaan. Misschien loten zij er ook wel om, in allen geval
is het voor nummer éen een
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taaie durf. Hij rept zich als een razende en als hij goed en wel aan de overzijde beland
is, schreeuwt hij het uit van voldoening en agitatie. En dan volgen ook de anderen,
maar altijd nog éen voor éen en met veel geweifel en geschreeuw.
In den broedtijd leggen zij dat luidruchtige wezen geheel af, het worden dan stille
vogels en het vinden van een gaaiennest of het nagaan van de wegen van een
broedenden gaai behoort, om zoo te zeggen, tot de ornithologische bezigheden van
hoogeren rang. Toch moet gij het nest niet te ver zoeken, tenminste ik heb mijn
meeste gaaiennesten gezien in de nabijheid van menschelijke woningen en wel van
moderne villa's. Het is alsof de vogel weet, dat hem daar geen gevaar dreigt, tenzij
de zoon des huizes met een flobertbuks rondscharrelt of eenige liefhebberij ontwikkelt
in de richting van blaasroeren of handboog. Het speelveld, de fiets en de camera
hebben evenwel zijn moordlustige instincten verzacht. Intusschen zou ik toch, om
liever vrienden te sparen, de gaaien van mijn erf verjagen, maar de verdelging à
outrance, zooals die door de jagers geschiedt, blijf ik zeer zeker betreuren.
Nog een kraaivogel, die soms in groote troepen gaat rondtrekken en dan streeken
van de wereld bezoekt, waar hij zich anders nooit vertoont, is de notenkraker. Eigenlijk
zijn er twee soorten, de Oostersche of Siberische en de Westersche, ook wel eens
onderscheiden als dunsnavelige en diksnavelige, want daarin zit 't onderseheid. 't
Zijn bruinachtig zwarte vogels; elk veertje eindigt in een kleinere of grootere witte
of lichtbruine punt, daardoor zijn ze alleraardigst gespikkeld. Soms komen ze in het
najaar bij duizenden uit Azië naar Europa en daar ze nog maar weinig ervaring van
de menschen hebben, gedragen ze zich zeer vertrouwelijk en trekken ze ieders
aandacht. Ze eten van alles, maar hebben het liefst de dikke zaden van een bijzonderen
den, die bij ons niet groeit, den Arve-den. In de Arve-wouden in het Boven-Rhônedal
en tusschen de beide Scheidegg's heb ik ze in de zomervacantie in hun eigenlijk
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broedgebied ontmoet. Dat waren de diksnavels en die komen slechts uiterst zelden
in ons land. Ze hupten rond in die vreemd gevormde denneboomen en klauterden
zelfs op spechtenmanier kleine stukjes langs de ruwe schors omhoog, waarschijnlijk
zoekend naar insecten.
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Spreeuwen.
Gaaien en eksters leven in druk en kommer, maar de spreeuwen ‘in Saus und Braus’,
zooals de Duitscher zegt. Dat zijn me

nu nog eens aardige vogels. En ze zien de ontwikkeling van de
menschen-maatschappij aan zonder eenige bezorgdheid, ja met een goedkeurend
knikje en een onvergelijkelijk komiek trekje om den mond, want wat wij ook
aanleggen, bouwen of bedrijven, het komt altijd in hun kraam te pas. Indijking,
landontginning, boschaanplant, allemaal dingen, waardoor andere vogelsoorten met
ondergang bedreigd worden, beteekenen voor hen niets anders dan meer voedsel,
meer woongelegenheid, meer levenslust.

Gij kunt in voorjaar en nazomer geen tien stappen buiten den deur doen of daar zitten
ergens in een boomtop, een gevelversiering of een daknok een aantal van deze donkere
vogels te zingen. Als de zon schijnt - en ze houden van de zon - dan glijdt het licht
over hun glimmende veeren en tint ze met rood en groen en blauw en
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purper. Maar als ge dat zien zult, mogen ze niet te ver van ze af zitten.
Hun houding is meestal opgericht en de snavel steekt ook

steil de hoogte in, als de stoutste zang-kunststukken worden vertoond. Het mooiste
is een langgerekt gefluit, dat in kracht en toonhoogte langzaam toeneemt en stijgt,
om zacht en voorzichtig weer af te nemen tot het geheel verdwenen is. Er bestaat
geen enkele vogel, die dezen uithaal zoo lang

en geleidelijk kan volhouden en het zal u ook moeite kosten, hem na te fluiten. De
Duitschers noemen deze spreeuwenroep den ‘Schäferpfiff’ en ik kan hem nergens
anders bij vergelijken dan bij het fluiten van een kogel uit een modern repeteergeweer,
zooals ge dat in de nabijheid van een schietbaan tot uw niet onvermengd genoegen
wel eens hooren kunt.
Maar wat zoek ik naar vergelijkingen, terwijl millioenen

vroolijke dieren dit geluid van geluk en tevredenheid uitgalmen van den vroegen
morgen tot den laten avond, een geluid, voor ieder, die er eenmaal op gelet heeft,
onafscheidelijk verbonden aan lauwe lentelucht, ontluikende knoppen en opgeborgen
winterjassen. Soms is de lucht er vol van en waar ge dan ook gaat, in parken of langs
wegen, zitten op de hoogste punten van boomen of gebouwen troepen van zangers
met 't gelaat naar 't Oosten of naar 't Westen al naar gelang de zon opkomt of
ondergaat, of ook wel eens
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al naar de wind waait. Met groot genot zit ik bij heldere lenteavonden boven op mijn
duintop, om dan tot heel in de verte, kilometers ver, de zingende spreeuwen in de
peppeltoppen tegen de blauwe lucht te zien afsteken.
Behalve den mooien fluitroep produceert de spreeuw nog een menigte andere
geluiden, waaronder in de eerste plaats genoemd moet worden het snavelgeklepper,
dat meestal van vleugelbewegingen vergezeld is. Het kan wel zijn, dat hij dat
geklepper van den ooievaar heeft afgekeken, want - en daar kan iedereen, die op
spreeuwen let, zich gemakkelijk van overtuigen - hij houdt er van, om in zijn vreugd
alle sterke

Kop van oude spreeuw kort na den rui.

geluiden van huis en hof, weide en veld na te bootsen en daaronder nemen de geluiden
der steltloopers een groote plaats in. Onze Hollandsche spreeuwen brengen den helft
van hun tijd door met 't nabauwen van kieviten, scholeksters, wulpen, grutto's en
tureluurs, en zoo gij deze geluiden nog niet goed genoeg kent, zult ge in het
spreeuwenlied toch nog wel 't kwaken van eenden, 't kakelen van kippen, 't geblaf
van honden, het miauwen van katten kunnen vinden. Bijzonder graag doen ze de
wielewaal na. Zelfs heb ik er wel ontmoet, die het scherpen van een zeis en het piepen
van een pompzwengel wisten na te doen. Dat zij ook kunnen leeren spreken, lijkt
hierbij gewoon genoeg en het komt mij voor als een
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groote dierenkwelling en tijdverlies, wanneer ge spreeuwen vangt, om ze dat te leeren,
terwijl ge toch buiten ieder oogenblik van den dag van hun ongeëvenaarde
nabootsingskunst kunt genieten.
Maar ze leven niet voor de pret alleen; het zijn harde werkers, vlijtige veldarbeiders.
Zelfs midden in den winter

Spreeuwen bij hun avondvlucht door sperwer overvallen.

kunt ge op beschutte plekjes kleine troepjes spreeuwen zien rondstappen over 't veld,
zoekend naar wormpjes, slakken of insecten, en dat valt dan mager genoeg uit, vooral
wanneer de grond bevroren is. Toch kunnen ze dan nog loopen te zingen. Dan komen
ze ook wel bij een vensterraam meeëten met de musschen, die ze zonder veel
complimenten opzij duwen. Gij kunt dan meteen zien, dat ze een nog al verloopen
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uiterlijk hebben, slordige bruine randjes en vuilwitte punten aan de veeren en weinig
glans of heerlijkheid. Maar dat wordt in 't voorjaar wel beter, dan valt alle franje af
en 't kale kleed wordt keurig netjes.
De groote meerderheid van de spreeuwen blijft 's winters niet hier, maar trekt naar
warmer landen, waarschijnlijk niet zoo heel ver weg, 't meest wel naar Engeland en
Ierland. In Februari en Maart keeren ze terug, ze trekken zoowel 's nachts als overdag;
ik zie ze 't meest in de vroege morgenuren aankomen of overvliegen. Maak eens in
Maart en April flinke morgenwandelingen in de buurt van zee en duin of over de
heide en kijk dan goed in de hoogte, dan zult ge eens zien hoe op sommige dagen helder weer met zuidelijke of zuidoostelijke wind - duizenden vogels van allerlei
soort voorbij trekken. Veelal zijn ze zoo hoog, dat ge ze alleen aan 't geluid herkennen
kunt, of dat ge u moet vergenoegen met naar aanleiding van aantal en vliegmanier
een gissing te wagen. Spreeuwen vliegen nu hoog dan laag, in 't laatste geval zijn ze
gemakkelijk te herkennen aan den korten staart en de spitse driehoekige vleugels,
die met den langen rechtuitgestrekten snavel een figuur vormen, dat wel aan een
pijlspits herinnert. Ze schieten ook snel en recht als pijlen door de lucht.
Nog weken na de aankomst blijven de troepen bijeen, bij honderden stappen ze
door 't jonge gras, zoekend naar voedsel, éen van doel en eens van zin, want als ze
opvliegen om een nieuw terreintje te zoeken, dan gaat alles tegelijk de hoogte in en
met echt Pruisische preciesigheid zwenken ze door de lucht, zonder dat er een maar
een oogenblik hoeft te twijfelen omtrent de beteekenis van rechts en links. Maar wie
de manoeuvre commandeert en hoe ze die zoo netjes hebben leeren uitvoeren, is een
groot mysterie en zal 't nog wel lang blijven.
Een feit is het, dat zij zich lang en geduldig oefenen, vooral in 't voorjaar. Nadat
zij zijn aangekomen en voor het eigenlijke
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broeden begint, blijven zij in gezelschappen bijeen en die houden dan 's avonds
formeele vlieg-oefeningen. Wel een kwartier of een half uur achtereen, kunt ge ze
door de lucht zien zwieren en zwenken, nu eens in een breede frontrij, dan in een
eng gesloten colonne of een phalanx, nu eens met vlug herhaalde vleugelslagen, dan
weêr glijdend door de lucht zonder een veertje te verroeren. Alle veranderingen
schijnen volkomen

Jonge spreeuw in overgang tot volwassen kleed.

gelijktijdig te gebeuren, maar een enkele maal gebeurt het toch wel, dat er
achterblijvers zijn, zelfs zonderen er zich wel eens eenige van de hoofdtroep af en
die vliegen dan wel een gezicht ver weg. Als 't heel mooi geweest is, strijken ze alle
tegelijk neer in de kroon van een hoogen iep of peppel en dan hebben ze alle tegelijk
evenveel te vertellen, waarschijnlijk critiek en nabetrachtingen. Tijdens de
vliegoefening zelf schreeuwen zij elkander ook wel eens toe, waarschijnlijk zijn dat
wel com-
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Spreeuwtjes slapend in 't Naardermeer.

mando-woorden, maar dan is ieder soldaat eigenlijk meteen commandant. Het blijft
een rare geschiedenis.
Als de zon ondergaat, trekken ze naar de gemeenschappelijke slaapplaatsen, in
verscheidene troepen achtereenvolgens. Millioenen komen er zoo slapen in 't
Naardermeer, op de rietstengels, die onder hun gewicht knakken. Hektaren bij hektaren
van het kostbare riet worden ze door hen vernield. Ik heb mij wel op die slaapplaatsen
verborgen en kon toen waarnemen, dat de troepen altijd zingend en joelend
aankwamen. Er zijn altijd eenige roofvogels op den
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loer, die probeeren een spreeuwtje uit de colonne te bemachtigen en die tracht zich
dan door vlugge zwenkingen te redden, verbazend vlug en vol onverwachte
wendingen. Ten slotte bemachtigt de roofvogel toch wel den een of anderen stakkerd,
die niet vlug genoeg mee kan.
Met 't bouwen van hun nest zijn de spreeuwen al even weinig geheimzinnig als
de musschen, zoodat ge van begin af aan kunt nagaan, hoe mannetje en wijfje samen
gaan werken, hoe ze elkaar bij 't broeden aflossen en hoe trouw ze elkander verzorgen.
Als er geen holle boomen genoeg zijn, dan bouwen ze onder dankpannen en zeer
gaarne ook in nestkastjes of in de aloude bloempot, waarvan de bodem is ingeslagen
en die ge omgekeerd tegen den muur hebt gehangen.
De jonge spreeuwtjes zijn groote hongerlijders en zoodra zij geluid kunnen geven,
schreeuwen ze den ganschen dag om eten. Daardoor trekken ze natuurlijk de aandacht
van jongens; in sommige streken van ons land halen die nog wel de kale jonge diertjes
uit 't nest, om ze door de lucht te slaan, wat in hun oogen een allerkoddigste vertooning
oplevert. Ik herinner mij nog wel, dat ik van mijn vader een allerongenadigst pak
slaag heb gehad, omdat ik er naar had staan kijken; dat was in Brabant. Maar met
kikkervillen en kikkers-opblazen raakt ook dit vermaak langzamerhand in 't
vergeetboek.
In Juni worden de jonge spreeuwen uit 't nest gejaagd, dan zwerven ze bij duizenden
over de velden en 's avonds komen ze op bepaalde plaatsen bijeen, om te overnachten:
in bosschen, in kreupelhout en tusschen het riet, juist zooals de ouden in voorjaar
deden. Reeds eenige uren voor zonsondergang komen zij bij elkaar, van alle kanten
vliegen ze aan, zoodat de zwerm wel tienduizenden sterk wordt. Zoolang de duisternis
nog niet is ingevallen, zijn ze buitengewoon luidruchtig, ze fluiten en babbelen alle
tegelijk en zoo jong ze nog zijn, kunnen ze toch al nadoen, wie ze willen. Van tijd
tot tijd vliegt de heele troep op en menig wandelaar heeft zich al verwonderd over
de
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De spreeuwenwolk.
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duistere wolk, die op klare zomeravonden plotseling aan den helderen hemel verschijnt
en zich daar snel voortbeweegt, steeds van gedaante veranderend. Dat zijn niet anders
dan spreeuwen.
In dezen tijd valt ook de eerste rui. Als ze pas uit 't nest komen zijn de spreeuwtjes
effen grijs, maar in den zomer vallen die grijze veertjes uit, om vervangen te worden
door de prachtig glanzende met kaneelkleurige randjes en sneeuwwitte punten. Dat
gaat langzamerhand; in Augustus ziet ge dan ook dikwijls jonge spreeuwen, die nog
half in negligé zijn en voor de rest in galagewaad. Ook de ouden ruien nu, en als die
periode van betrekkelijk onbehagen voorbij is, barsten ze weer los in de oude
vroolijkheid, die voortduurt totdat de eerste wintervlagen de minst flinke het land
uitdrijven. De sterke ouden gaan het laatst, de jongen dikwijls al in Juli en dan komen
ook al andere uit Oost-Europa hier bij ons aan.
Het zijn ook meestal jonge spreeuwtjes, die onze kerseboomgaarden leegplunderen;
dat is een privilegie voor de jeugd. Over het verdriet van de kerseboombezitters zou
ik hier lang kunnen uitweiden, maar daar kunt ge 's zomers buiten zelf genoeg van
te zien en te hooren krijgen. Ik heb er altijd pret in, om zoo'n bel in een kerseboom
te zien hangen. Om de tien minuten komt er dan iemand uit huis, om door gelui de
spreeuwen te verjagen: een soort van negatief etensklokje, maar of 't helpt, zou ik
niet durven uitmaken.
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De spechten.
Het vroege voorjaar is ook de meest geschikte tijd, om kennis te maken met de
spechten: er is nog geen loof aan de boomen en de vogels zijn luidruchtig en minder
schuw dan gewoonlijk. Toch is er nog oplettendheid genoeg voor noodig, om ze te
zien te krijgen, 't beste, wat gij doen kunt, is op een lentemorgen zoo vroeg mogelijk
een wandeling te doen door een boschrijke streek. Uit eigen ervaring kan ik u daarvoor
aanraden: Valkeveen, de Loosdrechtsche hei, Hoog Soeren, de Slangenburg, Leiduin,
de boschwegen tusschen Driehuizen en Velzen en ook Bloemendaal. Eigenlijk geneer
ik mij, als ik een dag in een boschstreek gewandeld heb zonder een specht te zien,
want ze zijn er genoeg, het komt maar op je eigen wakkerheid aan.
Een vliegende specht is altijd daaraan te kennen, dat hij na eenige zeer snelle
wiekslagen de vleugels even stilhoudt en intrekt, zoodat hij schoksgewijze en in
golflijnen vooruit komt, ‘een, twee, drie, huup, een, twee, drie, huup’. Bij ‘een, twee,
drie’ ziet ge de vleugels razend snel bewegen, bij ‘huup’ schiet het lichaam nog even
de hoogte in, om dan in een boog te dalen, totdat een nieuwe vleugelbeweging weer
gang en stijging veroorzaakt.
Kijkt ge den vogel na, dan kunt ge hem zien terechtkomen
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in een boom en dan gaat hij meestal tegen den stam zitten, zich vastklemmend met
de sterke teenen van zijn klimpooten en steunend op de stevige, puntig toeloopende
staartpennen, die hij schuin binnenwaarts tegen den stam gedrukt houdt. Indien hij
onder het vliegen of zittend in den boom een luid lachend geluid maakt, dat wel wat
herinnert aan het hinniken van een paard, dan is het een groene specht, maar als hij
zwijgt en inplaats daarvan met zijn snavel zoo snel tegen een tak klopt, dat er een
ratelend geluid ontstaat, dan is het een bonte. Hij zit dan te snorren; een groene specht
snort hoogst zelden.
Dit snorren is een soort van instrumentale muziek en mag volstrekt niet verward
worden met het hameren, dat de spechten doen bij 't bouwen van hun nest of 't zoeken
naar voedsel. Dit laatste gaat vrij langzaam en onregelmatig, al naar de moeilijkheden
die zich voordoen door de dikte en taaiheid van de boomschors, de kwasten in 't hout
of de vlugheid, waarmee de bedreigde insecten zich uit de voeten weten te maken.
Als een specht snort, dan bedoelt hij daarmee, dat 't voorjaar is en dat hij zijn wijfje
wel bij zich wil hebben en dat alle andere mannetjes-spechten in de buurt gerust
mogen komen, want hij zal ze wel trakteeren, daar kunnen ze van opaan.
Het is een geluid, dat zeer ver klinkt, eigenlijk een echte muzikale triller,
voortgebracht door 't herhaald en uiterst snel hameren tegen een tak - meestal een
kort, dor, takstuk, dat met zorg daarvoor is uitgekozen want het moet volgens de
wetten van de geluidsleer een bepaalde lengte, dikte en veerkracht hebben, om te
kunnen meetrillen met de bewegingen die een specht met zoo en zooveel spierkracht
en drift en snavelvaart veroorzaken kan. Als een specht dan ook eenmaal een geschikte
‘snorstomp’ gevonden heeft, is hij den koning te rijk en dan bespeelt hij dag aan dag
hetzelfde instrument en weer - ik herhaal het voor de zooveelste maal - het liefst in
de vroege morgenuren.
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De groene specht bepaalt zich tot vocale demonstraties; hij zit dan liefst in de hoogste
toppen van boomen en roept dan krachtig en welluidend: ‘tjo, tjo, tjo, tjo, tjo’ of
‘tjuu, tjuu, tjuu, tjuu, tjuu’, soms zoo mooi en snel dat het wel voor 't geluid van een
nachtegaal gehouden wordt. Soms lijkt 't ook, of iemand je naroept, of je ergens zit
uit te lachen, iets wat een natuurbeschouwer nog al eens een enkelen keer overkomt,
vooral als hij rondom een boom staat te draaien en drentelen, het hoofd in den nek
en het lichaam in allerlei bochten wringend, om tusschen den warwinkel van takken
door zijn vogel te zien te krijgen.
Maar als 't lukt, wordt de moeite ruimschoots beloond, want die groene specht is
een allerprachtigste vogel.
Hij is groen met een rooden schedelkap, die achter in den nek in een prachtig
glinsterend geel vlekje overgaat; het mannetje heeft bovendien achter de mondhoeken
nog een paar smalle roode vlekken, deze zijn bij het wijfje zwart. De bonte specht
heeft geen andere kleuren, dan rood en wit en zwart: het rood bevindt zich aan den
stuit, bij het mannetje ook aan 't achterhoofd.
Ik denk wel, dat ge 't meest groene spechten zult zien, want die bezoeken meer
plaatsen dan de bonte; naaldhout of loofhout is hun even lief en zij bewegen zich
ook gaarne op den grond, waar zij zich bezighouden met het uithalen van
mierennesten. Zij doorwoelen met hun sterken, spitsen snavel de grootste
mierenhoopen zonder zich in 't minst te bekommeren om de aanvallen hunner
slachtoffers, die zich verwoed verdedigen en hun belager vol spuiten met het giftige
mierenzuur. Hij stoort zich daar in 't minst niet aan, al ruikt hij ook zijn leven lang
en na zijn dood naar 't mierengif. Met groote snelheid werkt hij door middel van zijn
lange, buigzame, spitse tong mieren en poppen naar binnen, die hij zelfs midden in
den winter weet te verkrijgen uit de nesten, die zich in vermolmde boomstronken
bevinden.
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Hij zit niet alleen de groote roode boschmieren na, maar ook de kleine, bruine en
zwarte grasmiertjes; 't is een aardig gezicht den schitterend gekleurden vogel log en
langzaam in 't pas gemaaide hooiland te zien rondspringen om de kleine nesten op
te zoeken. Dat heb ik in Apeldoorn dikwijls gezien.
In Laag-Nederland zoeken zij de wilgen en populieren af naar de griezelige, dikke
rupsen van den wilgenhoutvlinder, dieren van een vinger lang, glimmend geel met
een rij van vierkante, donker purperen vlekken op den rug: een akelig beest en 't
stinkt ook, en als nu de mooie, groene specht veel van die dieren eet, dan krijgt hij
datzelfde onaangename bokkengeurtje. Zoodat je bij een groene specht altijd kunt
merken, wat hij 't laatst gegeten heeft.
De bonte specht leeft uitsluitend op boomen, van insecten, larven en eieren, die
hij overal vandaan haalt, waar hij ze krijgen kan, tot zelfs uit galappeltjes en
wormstekige noten. Maar gezonde noten lust hij ook; walnoten, hazelnoten,
beukenootjes, en het liefst heeft hij de zaden van naaldboomen.
Daar kunt ge wel eens iets van te zien krijgen. Let bij uw wandelingen door de
bosschen er eens op, of ge ook onder den een of anderen boom een massa half
afgekloven denneappels vindt liggen. Ik weet hier in de buurt een eik en daaronder
is de bodem bezaaid met van die gehavende pijnappels; er lagen er laatst ver over
de duizend. Ik heb maar een half uur onder 't kreupelhout behoeven te liggen, om te
zien, hoe dat kwam. Een bonte specht vloog uit een naburige denneboom met een
fikschen appel in den bek, zette zich op den eik neer in de hoogste takken, schoof
de appel in een spleet, hield hem vast met éen poot en ging toen de zaden eruit hakken,
om ze op te eten. Dat ging heel flink en vlug en binnen een kwartier vloog hij weer
heen, om een nieuw appeltje te halen, niet omdat hij de eerste leeg had, maar omdat
hij aan het moeilijke gedeelte gekomen was. Weken lang, soms een heelen winter,
gebruikt de specht daarvoor
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denzelfden boom; de Duitschers noemen zoo'n plaats heel aardig een spechtensmidse
(Spechtenschmiede).
Het is altijd aardig, zoo'n spechtensmidse te vinden en 't meest was ik wel in mijn
schik, toen ik onlangs er een aantrof midden in Amsterdam. Men zou anders denken
dat Amsterdam de laatste plaats ter wereld zou zijn, waar je rijpe pijnappels of bonte
spechten kunt aantreffen. Maar dat valt mee: verreweg de grootste helft van de
vogelsoorten, die voor Nederland worden vermeld, kunnen in of om de hoofdstad
worden aangetroffen.
De smidse zelf lag in den Hortus Botanicus, de specht zwierf rond zoowel in den
Plantentuin als in Artis en veroorloofde zich de weelde, de pijnappels, die hij in 't
coniferen-hoekje van den Hortus wist te vinden, stuk te hakken in die merkwaardige
Japansche heilige boom, de Gingko, waarvan er in den tuin eenige mooie exemplaren
te vinden zijn.
Haast ieder jaar vertoonen zich spechten in de tuinen en parken van Amsterdam
en als ze geen denne-appels genoeg kunnen vinden dan vergenoegen zij zich met
galappels, die ze flink stukhakken om er de lekkere weeke, witte maden uit te halen.
Flink en vlug zijn de spechten bij al hun werk. Als ze een boom afzoeken naar
insecten, klimmen ze vaardig tegen den stam op, telkens tikkend tegen den harden
schors, om te hooren, of er wat onder zit. En luidt de diagnose gunstig, dan hakken
zij in minder dan geen tijd een gat of scheuren reepen schors af om de kevertjes of
larven, die er onder schuilen, te bemachtigen.
Er is een groote strijd geweest over het nut en schade door de spechten aangericht.
Een Duitsch professor is begonnen met te vertellen, dat summa summarum al wat
specht is schadelijk geacht moet worden, maar daar zijn een aantal wakkere mannen
tegen in verzet gekomen en die hebben aangetoond, dat Von Altum zelf (zoo heette
de beschuldiger)
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schadelijk was, toen hij zijn eenzijdig oordeel velde en dat de spechten zeer weinig
kwaads en veel goeds uitrichten. Dit is

De kleine specht in Artis; nestelend in een nestkastje aan een plataan opgehangen.

heusch het laatste woord in deze kwestie, gij moogt probeeren zelf na te gaan, in
hoeverre het juist is.
Natuurlijk liep een groot deel van de twist over de vraag, of de spechten boomen
bederven door 't uithakken van hun nestholten. Aan beuken en peppels kunt ge
dikwijls de prachtige
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ronde gaten zien, iets grooter dan een rijksdaalder, die 't begin uitmaken van den
gang, die tot midden in den boom doordringt en toegang geeft tot de eigenlijke holte,
die een zak vormt van 2 à 3 d.M. diep. Daarin leggen de spechten hun eieren zoo
maar op 't hout.
Nu werd beweerd, dat daardoor de boom geen geschikt timmerhout kon leveren
en dat allerlei zwammen en schimmels van uit 't spechtenhol de heele boommassa
konden doorwoekeren, maar in negen van de tien gevallen bleek het, dat de boom
al met allerlei kwalen behept was, voor hij door den vogel tot woonplaats werd
uitverkoren. Bovendien maakt de specht meer holen, dan hij noodig heeft, ook al
doordat hij dikwijls door spreeuwen uit zijn woning wordt gejaagd, zoodat hij tenslotte
huisvesting verschaft aan een menigte andere holenbroeders, wat in onze oogen een
groote verdienste is. Ook gaan ze wel in nestkastjes.
Het verhaal gaat, dat de spechten bij 't timmeren van een nieuw nest de slimheid
hebben, om de spaanders te verbergen, teneinde de ligging van hun huis niet te
verraden, doch zoo'n slimmerd heb ik nog nooit ontmoet; wel domme lui, die de
spaanders maar lieten liggen, waar ze neervielen, ik zal er dus zeer dankbaar voor
zijn, als ge mij eens meedeelt, waar ik zoo'n echten sluwen gatenboorder kan
aantreffen.
Als de spechten eenmaal jongen hebben is hun nest zeer gemakkelijk te vinden,
want die kleintjes schreeuwen den heelen dag om eten en de ouden waarschuwen al
uit de verte met ‘tjoek, tjoek, tjoek’, als ze met eten aankomen. Hun snavel is dan
dikwijls niet te zien door de menigte insecten, die zij erin en erom aandragen.
Ik heb nog een andere opdracht. In 't Gooi heb ik eens een alleenstaande linde en
ook een heele laan van lindeboomen gezien, die door spechten geringeld waren,
d.w.z. er waren in dichte rijen rondom den stam duizenden kleine gaatjes gehakt,
waardoor de boomen er zeer mottig uitzagen en wat
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natuurlijk ook weer zeer schadelijk is voor hun gezondheid. Waarvoor doen de
spechten dat? Sommigen zeggen uit

De kleine specht.

speelschheid, anderen, om insecten te vinden, die er niet zijn, en weer anderen, om
het zoete sap op te likken, dat in den

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

88
voorzomer uit versche boomwonden vloeit. Deze laatste veronderstelling lijkt mij
wel, maar ik zou de specht wel eens op heeterdaad willen betrappen, of van een
betrouwbaar liefhebber een mededeeling erover ontvangen.
Later heb ik zulke linden ook nog gevonden in Overveen, maar den dader nooit
op heeterdaad betrapt. Er zijn een drietal Amerikaansche spechtensoorten, de
‘sap-suckers’ die zooals hun naam aanduidt, sap zuigen uit boomstammen, die zij
daarvoor aanboren. Soms is de heele stam overdekt met boorgaten - juist als bij ons.
Ik mag dit opstel over de spechten niet eindigen, zonder u er op gewezen te hebben,
dat er nog een derde spechtensoort vrij veel in ons land voorkomt, zoodat ge alle
kans hebt, die te zien. Ik bedoel de kleine bonte specht, die [in Engeland meer gezien
wordt dan de groote bonte en die bij ons twee jaar achtereen in Artis gebroed heeft,
terwijl ik hem hier in Bloemendaal ook bijna alle dagen zie. Hij komt vlak bij mijn
huis en ik heb vaak, als 't nog te vroeg was, om op te staan, door de open ramen van
mijn slaapkamer naar hem liggen kijken, als hij aan 't werk was in een paar ziekelijke
eikjes van Hartelust.
't Is een alleraardigst diertje, niet grooter dan een musch, maar met al de bontheid
en flinkheid van de grootere spechten. Je moet eens zien, hoe parmantig dat kleine
ding klauteren kan, hoe hij rondhakt naar insecten en hoe hij van tijd tot tijd een
roffeltje laat hooren, zoo sterk, als ge van zulk een klein diertje niet verwachten
zoudt. Hij kan aardig roepen ook. ‘Klieklieklieklieklie’, scherp en vlug, min of meer
herinnerend aan het geschreeuw van torenvalken of boomvalken. Als ge eenmaal op
het diertje let, zult ge merken, dat het lang geen ongewone vogel is en door zijn
weinige schuwheid is het misschien mogelijk, hem aan huis te lokken tegelijk met
meezen, klevers en goudhaantjes.
Bovendien hebt ge nog kans om waar te nemen de middelste
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bonte specht en de zwarte specht. De laatste is, zooals zijn naam al aanduidt heelemaal
zwart, alleen het bovendeel van de kop is schitterend spechtenrood, bij 't wijfje alleen
het achterhoofd. Men heeft deze specht in verschillende deelen van ons land
aangetroffen en 't zou niet tot de onmogelijkheden behooren, hem ook eens broedend
te vinden.
De middelste bonte specht moet eens gebroed hebben in de buurt van Amerongen.
Hij is maar weinig kleiner dan de groote bonte specht (⅞) en heeft zijn zijveertjes
licht rose, gestreept met zwart. Bij de groote bonte specht zijn die heelemaal wit.
Ook is de bovenkop heelemaal rood, zelfs bij 't wijfje. De groote bonte specht-man
heeft alleen 't achterhoofd rood en zijn wijfje mist daar die mooie kleur heelemaal.
Ook heeft de middelste bonte specht meer wit op de vleugels. In elk geval is 't een
heele toer, om dat buiten allemaal goed waar te nemen, maar 't is de moeite waard.
Ikzelf ben nooit zoo gelukkig geweest, in ons land een zwarte of een middelste bonte
specht in de vrije natuur te observeeren.
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De lijsters.
In de eerste week van Februari, soms een week vroeger, maar bijna nooit later, wordt
de blijde roep van de zanglijster voor het eerst gehoord en dan zwijgt hij niet meer
voor midden in den zomer, om in September en October zijn lied te hervatten. In
zuidelijke streken zingt hij het heele jaar door; trouwens bij ons laat een enkele zich
in November en December ook wel hooren.
Die eerste lijsterzang ontgaat mij niet licht; het is in dien tijd nog al gemakkelijk,
om met zonsopgang bij de hand te zijn. Het is toch regel, dat een vogel zijn eersten
zang laat hooren in den morgenstond; eenige dagen later zingt hij ook 's avonds en
dan breidt zich die dagelijksche zangtijd gaandeweg uit, totdat ten slotte den heelen
dag door, van voor zonsopgang tot diep in de avondschemering het lied weerklinkt,
met misschien een korte rustpoos in 't middaguur. In 't eerst is westenwind en vochtig
weer een vereischte, koude en oostenwind brengen in de eerste acht dagen den zanger
nog wel tot zwijgen, doch als de Lentemaand nadert, laat hij zich door de guurheid
niet meer in toom houden. Indien ge hem tegen 't einde van Maart minder hoort, dan
in 't begin, dan heeft dat met het weer niets te maken: het is een teeken, dat hij dan
huiselijke zorgen heeft en dat hij voedsel moet verzamelen voor een broedend wijfje
of kale jongen.
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Het lied van den zanglijster is een van de duidelijkste uit het geheele vogelrepertoire,
door timbre en tempo altijd gemakkelijk te onderscheiden van alle andere. Het is
krachtig en vol, flink en ferm gearticuleerd, zoodat bij het aanhooren ervan zich
onwillekeurig allerlei woord-vergelijkingen bij u opdoen, allemaal woorden met een
ie er in; de zanglijster zingt een ie-liedje. Bovendien stemmen de tonen en intervallen
tamelijk wel overeen met wat wij menschen onder muziek verstaan, zoodat wij met
eenige kans op succes probeeren kunnen, enkele strofen van zijn lied met onze gewone
hulpmiddelen weer te geven.
Het merkwaardigste in het lied van den zanglijster is wel, dat hij een even goed
of nog beter nabootser is dan de spreeuw. Er is geen geluid in bosch en veld en weide,
dat hij zich niet eigen weet te maken en dat verwerkt hij dan op zeer verschillende
manieren in zijn zang. Soms houdt hij met zijn eigen lied op, om met eenige
inspanning den lokroep van mees of vink, het gebabbel van den boomklever of de
kreten van wulp of kieviet weer te geven en dan is de gelijkenis onloochenbaar; een
andermaal vlecht hij deze en andere geluiden zoo handig in zijn zang, dat het plagiaat
voor den oningewijde onmerkbaar wordt. Gij moogt het in uzelf dan ook als een
bewijs van vergevorderdheid in de vogelstemmenkennis beschouwen, indien gij bij
de zanglijsters, die gij hoort, deze nabootsingen kunt constateeren. Om u niet te
ontmoedigen, zal ik maar zeggen, dat meer dan de helft van wat de zanglijster zingt,
nabootsing is.
Gij weet, dat het met de originaliteit onder de menschen treurig gesteld is en dat
is bij de gevederde zangers net zoo. Zelfs de nachtegaal is een imitator, de leeuwerik
ook en roodstaartje en roodborst zijn onverbeterlijke letterdieven. Maar meestal
komen zij er onbewimpeld voor uit; het is er hun niet om te doen, met de knapheid
van een ander te pronken, doch alleen, om de vreugde van het nabootsen en misschien
ook wel, om elkander een beetje te plagen.
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Ik heb er wel met de innigste pret naar staan te luisteren, hoe een roodstaartje een
schildvink slag voor slag nasloeg. De schildvink werd razend en schetterde tweemaal
zoo hard als gewoonlijk, maar de roodstaart bleef hem onverstoorbaar volgen.
Hetzelfde hoorde ik nog onlangs van een roodborst en een winterkoning. Triller voor
triller, slag voor slag kreeg klein Jantje zijn lied terug, maar met een edeler
toonvorming, de scherpe kantjes waren er af. Dat ging tien, twaalfmaal achtereen en
de winterkoning werd hoe langer hoe boozer, totdat hij het eindelijk opgaf en zich
hevig vloekend tusschen het struikgewas door verwijderde. Dezelfde roodborst zat
later weer een vink na te bouwen.
Ieder sterk of dikwerf herhaald geluid wekt bij de vogels zucht tot nabootsing, een
nachtegaal vernedert zich zelfs, om den musschenroep na te doen en 't is voor ons
land zeer karakteristiek, dat onze zangvogels in de allereerste plaats in de leer gaan
bij de steltloopers, die onze stranden en weiden bevolken en wier melodieuse kreten
het heele jaar door hier de lucht vervullen.

Motieven van de zanglijster.
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De Hollandsche zanglijsters roepen het liefst ‘Frederiek’ en ‘Pietje’. Ik durf gerust
iemand, die nog geen zanglijsters kent, den volgenden raad geven: Ga op een morgen
naar een bosch of park of tusschen de buitenplaatsen en loop rond, totdat ge een
vogel luid en krachtig vier, vijfmaal ‘Pietje’ en ‘Frederiek’ hoort roepen, dan is dat
stellig een zanglijster.
Hij zit nog al hoog in den boom, vlak bij den top of ten minste aan het uiterste
puntje van een zijtak: een groote, grijze vogel, zoo groot als een spreeuw. Schuw is
hij in het geheel niet; hij komt gerust vlak bij u neervliegen op het gazon of in de
dorre bladeren tusschen de boomen.
Hoe voortreffelijk harmonieeren zijn kleuren met de neutrale tinten van den bodem!
Als hij stil staat, is hij nauwelijks te onderscheiden; wie weet, hoeveel van deze
vogels gij rakelings gepasseerd zijt, zonder ze te zien. Schedel en rug zijn geelbruin
met een trekje in 't groene, bij de een wat meer dan bij den ander, vleugels en staart
zijn iets donkerder, maar toch maakt de heele rugzij een egaal effen indruk. De
onderkant - maar die krijgt ge bijna nooit te zien, als de vogel op den grond loopt is zeer lichtgeel bij wit af en heel mooi donkerbruin gevlekt met nog al driehoekige,
spitse vlekken, terwijl de onderkant van de vleugels en de zijden van het lichaam
prachtig oranje zijn, wat alleen te zien is, als de vogel onder een gunstig licht dicht
bij u opvliegt. De pooten zijn grijs, met heel weinig geel erin en de groote oogen
bruin met dof gele oogleden.
Die groote oogen en de merkwaardige vlekteekening aan de wangen, om de
mondhoeken en langs de keel geven onzen vogel een min of meer potsierlijke
gelaatsuitdrukking; vooral als hij stil staat en met zijn kop half schuin u begluurt,
kan hij er onweerstaanbaar komiek uitzien.
Het is een onloochenbaar feit, dat het aantal zanglijsters in ons land in de laatste
vijf-en-twintig jaar belangrijk is toegenomen en de laatste vijftien jaren is deze
toename bijzonder
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duidelijk merkbaar geweest. Op plaatsen, waar zij zich vroeger zelden of nooit
vertoonden, nestelen ze nu overvloedig, en waar ze van oudsher voorkwamen, zijn
ze nu bijzonder talrijk. In onze duinstreek van Vogelenzang tot Bergen is de vroolijke
zanger, na musschen, meezen en spreeuwen, de meest algemeene zangvogel; in 't
Bloemendaalsche Park, Bosch en op Duin en Daal telde ik op een enkele
morgenwandeling niet minder dan acht-en-veertig zingende mannetjes.
Deze vermeerdering van het lijstertal vind ik een der merkwaardigste feiten uit de
nieuwste geschiedenis. Naar alle menschelijke berekening moest er eigenlijk geen
enkele zanglijster meer op de wereld zijn, want te allen tijde hebben de menschen
deze vogels met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen vervolgd en trachten
te verdelgen. In ons land werden ze ieder jaar bij honderdduizenden gevangen, maar
dat haalt nog niet bij wat er in 't buitenland gebeurt. Overal waar de wijnstok geteeld
wordt, vervolgt men de lijsters en dus ook de zanglijster op onmeedoogende wijze,
omdat ze veel druiven eten en bederven. Maar 't meest worden ze gevangen, omdat
ze een smakelijk wildbraad opleveren - zooals de geijkte term luidt. Deze vangst
geschiedt evenals bij ons op den trek en wel op reusachtige schaal op Helgoland,
waar er niet duizenden in een seizoen, maar wel eens duizenden per dag gevangen
zijn. En in weerwil van dit alles neemt het lijstertal overal steeds toe. Voor de merel
of zwarte lijster geldt hetzelfde.
Het is uiterst moeilijk na te gaan, waaraan dit te danken is. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat de versnippering der groote bosschen en buitenplaatsen haar
invloed doet gevoelen. Midden in uitgestrekte wouden huizen over 't algemeen weinig
vogels, de meeste en met name de lijsters houden meer van een parkachtig landschap:
boomgroepen met kreupelhout, afwisselend met grasvelden of tuinen. En nu is het
niet te ontkennen, dat de tegenwoordige inrichting van landwoningen en buitentjes
over 't algemeen zeer bevorderlijk is voor het
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onderhouden van een talrijke vogelbevolking, vooral wanneer de eigenaars het lage
hout en de grondplanten in eere houden

De Zanglijster.

en niet aan de ordezucht van hun tuinman opofferen. Wanneer dit nu alleen in
Nederland het geval was, dan zou dat nog niet veel teweeg brengen, maar in heel
West-Europa geschiedt
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deze merkwaardige verandering van het gebruik van den bodem en overal ontwaart
men de gevolgen.
De grasvelden en tuinen heeft de zanglijster noodig, om aan voedsel te komen,
want dat zoekt hij bij voorkeur op den grond. Flink huppelen ze over 't gras rond met
veerkrachtige sprongen. Opeens blijft er een doodstil staan, hij Houdt den kop eventjes
schuin; gij zoudt zeggen, dat hij luistert en dat is ook zoo. Hij hoort een worm in den
grond kruipen, bepaalt met groote juistheid de plaats, waar het dier dicht bij de
oppervlakte komt, boort dan opeens den stevigen snavel door gras en mos en trekt
hem dan uit alle macht naar boven. Wanneer de worm groot en sterk genoeg is, dan
wordt het een wreede trekkamp, die soms eindigt met het middendoor breken van
den worm en het achterover tuimelen van den vogel.
Maar meer nog dan van wormen houdt de zanglijster van slakken en wel van
huisjesslakken, in tegenstelling met de spreeuw, die zich vooral verdienstelijk maakt
door het verdelgen van naakte slakken. Heeft een lijster een slak achterhaald, dan
pakt hij hem in den snavel en huppelt er mee naar een steen of een harde plek in een
pad, waar hij het huisje verbrijzelt, om den inhoud te bereiken. Daarbij bevoorrecht
hij vaste plaatsen, zoodat daar langzamerhand een opeenhooping ontstaat van
schelpfragmenten; iets, dat herinnert aan de spechtensmidsen. Ik heb dergelijke
offerplaatsen wel aangetroffen op hooge toppen midden in de duinen, een plaats,
waar men de lijsters gewoonlijk niet zoekt; maar ze zijn er toch wel te vinden.
Vruchten van allerlei soort zijn hem ook welkom; in 't voorjaar, wanneer hij voor
zijn jongen voornamelijk dierlijk voedsel vergaart, doet hij zich zelf nog dikwijls te
goed aan de klimopbessen, die dan juist rijp zijn.
Tusschen klimoptakken bouwt hij ook graag zijn nest, of liever nog in de dichte
takken van sparren, cypressen en thuya's, ook wel onder struweel vlak op den grond
en maar zelden meer dan drie meter de hoogte in. Het bouwen ge-
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schiedt vooral in de morgenuren, wie maar vroeg genoeg bij de hand is, kan zonder
moeite de heele bouw- en broedgeschiedenis nagaan, daar de dieren er geen groot
geheim van maken en zeer spoedig aan herhaalde bezoeken gewennen.
Het is metselwerk van 't begin tot 't einde. Eerst worden dunne takjes
dooreengevlochten en waar 't noodig is aan

Foto A. Burdet.
Nest met eieren van de zanglijster.

elkander verbonden door klei, totdat ze een cilindervormig mandje vormen van meer
dan twee decimeter in doorsn^ee en ruim één decimeter diep. Van binnen wordt dat
vol gepleisterd met een allermerkwaardigste laag van modder, koemest, dorre
plantenvezeltjes en houtmolm. Het wordt een min of meer viltachtige, buigzame,
zachte massa, zoo zacht en zoo weinig de warmte geleidend, dat de blauwe,
gespikkelde eieren er zonder meer op gelegd kunnen worden en uitgebroed.
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De jongen zijn eerst heel leelijk, een en al buik, alleen het kopje en de gele snavel
zijn welgevormd, maar na eenige dagen, als de donsveertjes zich wsat meer
ontwikkelen en aan de vleugelstompjes kleine pennetjes te zien komen, zijn het
allerliefste diertjes.
Het is alleraardigst, die kleine, logge vreetmachinetjes, die bewegingloos en
onbenullig tegen elkaar liggen op den bodem van 't nest, zich te zien ontwikkelen
tot aardige donsjongen. Die hebben in 't eerst nog wel iets droomerigs over zich,
maar gaandeweg komt er meer leven in en naarmate de blauwe spoelen der slagpennen
verdwijnen onder de steeds aangroeiende bruine, geelgetipte dekveertjes, gaan ze
ook hun vleugels roeren, zoodat ge soms het heele vier of vijftal klapwiekend op den
nestrand kunt zien zitten. Dan duurt het niet lang meer, of ze zijn vlug, het zijn dan
mooie slanke dieren, veel kleuriger dan de ouden, die ze nog eenige dagen blijven
begeleiden, totdat ze in de wormen- en slakkenvangst ver genoeg gevorderd zijn,
om op eigen beenen te kunnen staan.
Dan gaan de ouden aan een tweede broedsel, zoodat ge tot diep in den zomer in
de gelegenheid zijt, om het leven van deze populaire zangvogels te bestudeeren.
De zwarte lijster, merel of gieteling verheugt zich in een nog grootere mate van
populariteit en dat is geen wonder, want hij is winter en zomer te zien in de
onmiddellijke nabijheid van onze woningen, waar hij door zijn makheid, zijn grootte
en zijn gevederte dadelijk ieders aandacht trekt. De oude mannetjes zijn pikzwart
met gelen, oranje, soms bijna rooden snavel, de wijfjes en jongen donkerbruin met
lichtere vlekjes aan keel en borst en onderzijde. De jonge mannetjes zijn van de jonge
wijfjes nagenoeg niet te onderscheiden; ze zijn alleen iets donkerder, de oude wijfjes
worden mettertijd aan de onderzijde zeer licht van kleur en krijgen dan ook wel een
geelachtigen snavel. Bij de mannetjes wordt met den leeftijd
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de snavel hoe langer hoe dieper van kleur, zoodat de roodsnavels heel oude heeren
zijn. Allen hebben een mooi geel randje om de oogen.
Zeer dikwijls komt het voor, dat enkele veeren geheel of gedeeltelijk wit zijn;
witte zwarte-lijsters zijn ook wel aangetroffen.
De merel begint later te zingen dan de zanglijster, eigenlijk pas goed in 't begin
van Maart. Hij zingt het laagst en het langzaamst van alle vogels en daarom wordt
hij veel geprezen. Het meest zingt hij voor zonsopgang en in den avond, en wel in 't
eerste geval vrij druk en levendig, in 't laatste op zijn rustigst. Dat avondlied kennen
de menschen het best, het is geheel in overeenstemming met de voorname houding
van den vogel, met zijn deftig, zwart kleed, met de stilte van het avonduur en met
de rustige stemming van de wandelaars zelve. Alles werkt samen, om ons er toe te
brengen, dezen vogel allerlei gevoelens en eigenschappen toe te dichten, die hij
hoogstwaarschijnlijk niet bezit, en die niet anders zijn dan gewrochten van onze
eigen dichterlijke verbeelding.
Die zwarte lijster is lang zoo deftig niet, als hij er uitziet. Zonder nog zoo'n schalk
te zijn als zijn verwant de zanglijster, kan hij toch nog snaaksch genoeg doen en als
ge goed toeluistert, zult ge bemerken dat hij het zeer dikwijls plechtig effect van zijn
lange adagio-tirade in de lage registers contrasteert met een prestissimo-finale in de
hooge kriebeltoontjes. Of wel - en dat gebeurt in de lage landen langs de zee dikwijls
- hij besluit zijn lied met een zeer verdienstelijke nabootsing van den roep van kievit
of wulp. Onder de meisjes schijnt hij niet de voorkeur te geven aan Pietje of Frederiek,
maar aan ‘Rietje, Marietje’ met een gebrouwde r en een aandoenlijke emphase op
de ie.
Door zijn lok- en angstkreten behoort hij tot de luidruchtigste en hartstochtelijkste
van alle vogels. 's Avonds kunnen de merels niet ter ruste gaan, zonder eerst elkander
een half
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uur lang luidkeels ‘tsieng, tsieng, tsieng’ (½) toe te roepen; als er een begint,
antwoorden dadelijk alle andere in de buurt, zoodat deze merel-taptoe ten slotte van
alle zijden weerklinkt. Ik hoor dat graag, vooral op winteravonden in een stadspark.
Ditzelfde ‘tsieng’ snel herhaald, zoo snel dat 't niet of bijna niet nageteld kan
worden - dus minstens vijf per seconde - en dan in toonhoogte rijzend en dalend,
vormt de alarmkreet van de merel en daar is hij vrijgevig genoeg mee; sommige zijn
zoo zenuwachtig, dat ze niet kunnen opvliegen, of ze moeten meteen alarm kraaien.
Daaraan gaat dan vooraf het ‘tok, tok, tok’ dat in een zeer wijden kring van vogels,
bij de merels en bij de tapuiten als de eerste uiting van onrust en ongerustheid
beschouwd moet worden. Wanneer een merel melancholiek is of sentimenteel zonder meer - dan zit hij doodstil en tamelijk suffig op een tak en laat dan een heel
dun, fijn, gerekt ‘sie’ hooren: in koude winters, bij sneeuwstormen en in den paartijd.
Hun jongen waarschuwen en lokken ze met allerteederste zachte oe-roepjes.
In den zomer zoeken de merels hun voedsel op den grond en dan is het een lust,
de mooie zwarte mannetjes sierlijk en rustig over 't grasveld te zien loopen en
huppelen. Het dolle rennen en plotseling stilstaan van de zanglijsters is hun vreemd,
ook staan ze niet hoog op de pooten en maar zelden vervallen ze in een trippelpasje.
Het liefst zoeken zij hun voedsel onder mos en bladeren, die ze met een ware woede
uit elkaar schudden en om zich heen gooien, teneinde de begeerde prooi te bereiken.
Zij kennen de levens- en stervensgeschiedenis van de aardwormen beter dan wij en
weten precies waar er een in den grond zit te smullen aan het bladerenbosje, dat hij
naar binnen geshaald heeft. De lijster haalt met een ruk die bladeren naar boven en
krijgt meteen de worm te pakken.
Het is een aardig gezicht, om dan de groote bruine, vlekkige
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jongen te zien toesnellen om hun deel te krijgen. Die zitten tamelijk los in de veeren
en lijken grooter dan hun ouden, maar ze blijven aan- en afhankelijk nog weken,
nadat zij het nest konden verlaten.
Dat nest is haast op dezelfde wijze gebouwd als dat van de zanglijsters, maar de
pleisterlaag is niet zoo fijn afgewerkt en veel minder zacht en soepel, zoodat het aan
den binnenkant nog weer bekleed moet worden met een laagje van plantenvezels en
grassprietjes. Sommige merels schijnen dat na te laten en dan liggen de eieren vlak
op de viltlaag; als ge zoo iets aantreft, zou ik er gaarne bericht van hebben. Zoo iets
zou een bewijs zijn voor vooruitgang en ontwikkeling en wijziging in 't instinct der
merels en dat is uit een wetenschappelijk oogpunt nog al van belang.
Niet zelden gaat materieele vooruitgang gepaard met moreele depravatie en nu
wordt van de merels verteld - en 't is waar ook - dat zij de nesten van andere vogels
bestelen, de eieren uitzuigen en de jongen aan hun jongen vervoeren. Als verzachtende
omstandigheid wordt aangevoerd, dat zij 't niet met opzet doen, doch alleen, wanneer
zij toevallig op den grond een nest met jonge vogeltjes vinden en die lijken in de
allereerste dagen zoo bijzonder veel op naakte slakjes. Wij willen het hopen, maar
intusschen den zwarten fluiter danig in de gaten houden. Indien ge het geluk hebt,
in de buurt van uw woning een tuin of park of bosch te hebben met veel vogelnesten
er in, ga dan de avonturen van elk nest eens na, misschien kunt ge u dan als getuige
à charge of à décharge verdienstelijk maken.
Hij zit nog voor andere misdrijven op de bank der beschuldigden; evenals de
spreeuw is hij verzot op allerlei soorten van fruit, van aardbeien en aalbessen af tot
peren en druiven toe. Ook alle wilde besdragende heesters hebben hem tot trouwen
klant. Brood eet hij ook.
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Motieven van de Merel.

De beste zanger onder de lijsters is de groote lijster, die ook op voorbeeld der
Engelschen wel mistellijster wordt genoemd. Wanneer ge in Maart voor zonsopgang
een lied hoort, even melodieus als dat van de merel, even onstuimig, aanhoudend en
gevarieerd als van de zanglijster en krachtiger dan dat van allebei samen, dan hebt
ge hoogstwaarschijnlijk met de groote lijster te doen.
't Is nog een vrij zeldzame vogel, maar in Kennemerland hooren we hem ieder jaar
en op sommige plekken bouwt hij trouw zijn nest, jaar in jaar uit in 't zelfde hoekje,
binnen een kring met een straal van honderd meter. Eerst lag 't nest in een laag berkje,
het volgend jaar in een eik, in den vork van twee zeer dikke takken, het derde jaar
in een groven den aan 't eind van een langen laag afhangenden zijtak. Nu weet ik
nog niet geheel zeker, of dat telkens dezelfde vogel was. Ik heb geprobeerd hem 's
nachts op 't nest te droelen, om hem te ringen, maar dat is me niet gelukt.
Zulk nachtwerk is altijd heel aardig. Je moet in de duisternis den weg vinden door
't bosch en als 't er op aankomt, om
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éen bepaalden boom op te sporen, dan merk je eens goed hoe oppervlakkig en
onvolledig wij de dingen waarnemen en

Foto A. Burdet.
Groote lijster brengt een ritnaald aan zijn jongen.

onthouden. Nu, na eenig zoeken vonden wij onzen den. 't Electrisch lantaarntje ging
aan en jawel, daar zat de vogel als een standbeeld, rechtop en wakker. Zijn lange
staart stak buiten 't nest uit, doordat we hem van onder belichtten, konden
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we goed zien, dat de buitenste staartpennen voor 't grootste deel wit zijn. Dit is een
van de voornaamste kenmerken waardoor je de groote lijster van de zanglijster kunt
onderscheiden, want daar lijkt hij veel op.
Terwijl wij naderden, bleef de vogel roerloos zitten, maar op 't allerlaatste oogenblik
ging hij met woest geschreeuw op de vlucht, maar niet ver en daar zat hij zijn
langgerekt ‘trèèè, trèèè’ te roepen, tot we goed en wel weg waren. We wisten dat hij
jongen had, anders hadden we er niet aan gedacht hem te bezoeken. Zoolang de
vogels nog eieren hebben, moet je ze zooveel mogelijk met rust laten; als de jongen
een dag of vier oud zijn, dan hindert 't niet, als je - maar altijd nog voorzichtig en
gedurende korten tijd - eens naar de huishouding komt kijken. Het allerbeste is echter,
om te werken in 't verborgen en op een afstand, met schuiltent en kijker. Trouwens
ons bezoek heeft die groote lijster in 't geheel niet geschaad, zijn jongen zijn prachtig
opgegroeid.
De groote lijster zoekt ook zijn voedsel in 't veld en brengt o.a. ook ritnaalden aan
zijn jongen. Na 't voeren, wacht de oude vogel, tot de jongen uitwerpselen afgeven
en als alle lijsters grijpt hij 't witte pakketje en verslindt het. Het nest zelf lijkt meer
op dat van de merel en bevat veel gras en groene bladmossen. De eieren zijn lichtgrijs
met bruine vlekken, dus zeer gemakkelijk van die der andere lijsters te onderscheiden.
Laat ik u nog even zeggen, dat de groote lijster een vogelkop grooter is dan de
zanglijster. Hij is veel sterker gevlekt, mist de gele kleur en heeft spierwitte
okselveeren en onderdekveeren aan vleugel en staart.
Nog een drietal lijsters probeeren af en toe hier te broeden n.l. de beflijster, de
koperwiek en de kramsvogel. Hun nesten en eieren lijken alweer zeer veel op die
van de merel. De vogels zelf zijn gemakkelijk te herkennen: de beflijster is zwart,
met een groote witte plek op de borst, de koperwiek lijkt op
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de zanglijster, maar is kleiner, heeft breede gele wenkbrauwstreepen en aan de zijden
van 't lichaam koperroode vlekken; de kramsvogel heeft een blauwen kop, bruinen
rug en een zeer mooie rossige, donker-gevlekte onderzijde. In den trektijd zullen we
al die lijsters in grooten getale ontmoeten.
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De vinken.
De schildvink schettert zijn blijden slag van vroeg in Maart en tot laat in den zomer:
‘pink, pink, pink; pink, pinker pinkerde-pink; pink pink pink’, het eerste lid drie
seconden, het tweede éen en het derde twee. Dat is het algemeene schema, maar
volgens de Duitsche boeken wordt dat op meer dan honderd manieren gevarieerd en
die kunnen het weten, want in Duitschland heeft men van ouds heel veel met vinken
op gehad en er zijn wel Michels geweest, die voor een enkele slagvink van bijzondere
kwaliteit ongeloofelijke sommen, honderden guldens, betaalden. Indien u dat
interesseert, wil ik het wel eens voor u opzoeken, maar die infatuatie voor dezen
bonten druktemaker lijkt ons wel wat vreemd, nu we op onze wandelingen zooveel
andere heerlijke zangers ontmoeten.
We moeten daarbij echter wel in 't oog houden, dat de menschen vroeger veel
meer hokvast waren dan tegenwoordig, nu bijna iedereen, die dat maar ernstig wil,
toch minstens een uurtje per dag of enkele dagen in 't jaar in de vrije natuur kan
doorbrengen, al is het dan ook maar in een stadspark of een plantsoentje op een ouden
vestingwal. Toch zijn er ook nu nog wel menschen, die de straat, waarin ze wonen,
nooit en hun huis of werkplaats slechts zelden verlaten en voor zulke kan een vogel
in een kooi een soort van natuurgenot opleveren,
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misschien een herinnering aan vroegere vrijheid. En dan is daarvoor onder alle vogels
de schildvink wel een der meest geschikte, door de fraaiheid van zijn gevederte, de
opgewektheid van zijn zang en de weinige moeite, die zijn verpleging oplevert.
Maar zoolang ik nog loopen kan en over vrijen tijd te beschikken heb, houd ik
geen kooivogels, dat verzeker ik u. In den tijd, dat gij de kooien reinigt en het badje
in orde brengt, stap ik even naar het bosch, waar nu juist de beuken in blad beginnen
te komen. Een enkele voorbarige is al geheel in blad, maar bij de meeste hebben pas
alleen de onderste takken de lichtgroene vaantjes ontplooid en die zweven nu in
vlakke groepen tusschen de grijsgroene stammen, den bemosten bodem en de blauwe
lucht. En van alle kanten galmt de vinkenslag: ze zitten op de takken, hoog en laag,
ja, ze loopen zingend over den grond: een tiental vlugge stapjes, want een vink stapt
meestal en huppelt weinig, dan stilgestaan, de vreugdekreten uitgeschetterd, en dan
weer vooruit door de blinkende zonneplekjes.
Wat een kleuren! Wijnroode borst, pikzwart voorhoofd, blauw kopje, grijsgroene
rug, behalve de schitterend witte spiegelvlekken ook nog groen en geel op de vleugels
en als de staart wordt uitgespreid komen ook daar schitterend witte zijveeren voor
den dag. Het wijfje is minder bont en lijkt wel wat op een musch, doch is toch meteen
aan de witte vlekken op de vleugels te onderscheiden. Twee witte vlekken op elken
vleugel, de bovenste, de grootste meestal verborgen onder mantelveertjes. Maar als
't mannetje opgetogen raakt, dan haalt hij die veertjes opzij en dan sta je verbaasd,
zooveel wit er dan te voorschijn komt. Tegelijk tilt hij zijn schedelveertjes wat in de
hoogte. Een kuif kun je 't niet noemen, maar parmantig is 't toch.
Als ze op den grond hun voedsel zoeken - en dat doen ze meestal - dan zijn ze uit
de verte al te herkennen aan
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de omstandigheid, dat ze doorgaans niet huppelen, zooals de musschen, maar stappen,
zooals de spreeuwen, maar dan veel netter. Zoo'n spreeuw schommelt maar nonchalant
over den weg heen, doch 't vinkje stapt en tript sierlijkjes voort met een goede houding
van het lichaam en zonder van die over-

Wijfjesvink.

dadige kopbewegingen. Ik mag ze graag zien, behalve in mijn tuin, als ik pas gezaaid
heb, want ze pikken alles wat zaad en kiemplantje is zonder mededoogen op en
worden daardoor, vooral waar ze in groot aantal voorkomen, beslist schadelijk.
In bosschen en boomgaarden, waar ze eigenlijk thuis hooren en waar zij hun
prachtig dicht ineengevlochten nest van mos op een dikken tak of tegen een stam
bouwen, zijn ze eer
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nuttig dan schadelijk, vooral in den broedtijd, maar wee u, wanneer een gezelschap
oude vrijers of jonggezellen uw zaadakkertjes met een bezoek vereert. Den heelen
zomer zwerven van die gezelschappen rond, want er schijnt bij de vogels een groot
overcompleet van mannetjes te bestaan, en die reizen dan zoo in clubjes het land af,
niet alleen schildvinken, maar ook andere soorten. In 't najaar komen de duizenden
en duizenden trekvinken, daar vertel ik later wel van.
Om nog weer eens tot onze geluidstudiën terug te keeren: het vinkenlied heeft van
ouds de aandacht getrokken en is bij verschillende volkeren in woorden gebracht,
wier opeenvolging min of meer de karakteristieke rythmus van den vinkenslag
weergeven. Hier zijn er eenige, misschien kunt ge mij met nog meer er van verblijden:
1.
Weet je, weet je voor mij geenen dikken vetten prreekheerrr?
2.
Weet je, weet je voor mij geen beskwie-iet?
3.
Heeft ook iedereen zooveel geld als Sietskes Marie?
4.
Wie, wie, hab ich dich lieb!
5.
Fritz, Fritz, Fritz, willst du mit zum Wein gehn?
6.
In another month will come a wheatear.
7.
Je suis le fils d'un riche prieur!
8.
Oui, oui, oui, oui, je suis un bon citoyen.
9.
Holland heeft een koning gekregen; zijn naam is Prins Louis.
Gij hebt natuurlijk wel allerijselijkste verhalen gelezen van den naijver onder de
vinkenmannetjes, hoe zij elkaar al zingend beleedigen en hoe zij zich daarbij zoo
opwinden, dat een van de partijen, of allebei, zich doodzingt en paf uit den boom
valt. Van die opgewondenheid kunt gij u iederen dag overtuigen, maar het doodvallen
heb ik nog nooit gezien, wel kan ik begrijpen, dat iemand bij 't geweldig geschetter
van zoo'n klein diertje ten slotte de vrees bij zich voelt opkomen, dat het bezwijken
zou.
Een andermaal weer lijkt de vink het meest pacifieke en best gehumeurde vogeltje
ter wereld en dan kan hij in een
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boom zitten en niets anders doen dan maar onophoudelijk helder en flink ‘hoe-wiet,
hoewiet’ roepen met af en toe een ‘pink’ er tusschen, wat eigenlijk zijn lijfkreet is.
Als kooivogel is nog meer dan de vink bij ons het sijsje in trek en dat is dan ook
zoo'n alleraardigst tevreden en mak dier, dat wij het ten zeerste betreuren moeten,
dat er zoo weinig in ons land broeden.
In Albarda's Naamlijst van Nederlandsche Vogels wordt vermeld dat alleen in
Groningen, Friesland, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg enkele
paren broedende werden gevonden. Als gij mij helpen wilt, zullen wij trachten hier
nog een paar provincies bij te voegen en dat ‘enkele paren’ te veranderen in ‘vrij
talrijk’.
Gij kent 't aardige vogeltje natuurlijk goed genoeg, doordat ge het in een kooi of
volière gezien hebt of in voor- en najaar in de elzen en berken, want ze trekken dan
bij millioenen door ons land en verscheidene blijven hier den heelen winter over:
groengele diertjes, meer groen dan geel en met vele zwarte lengte-streepen over kop
en rug en langs de flanken. De mannetjes hebben een mooi zwart schedelkapje, dat
zich ook wel, maar dan kleiner, bij oude wijfjes vertoont; oude wijfjes krijgen ook
bij andere vogels van die mannelijke trekjes, we zagen daar al een voorbeeld van bij
de zwarte lijster.
Nu moet ge 's zomers die sijsjes bij voorkeur zoeken in streken, waar veel naaldhout
groeit. De man-sijs heeft de gewoonte, in de toppen der sparren te zitten zingen en
dan telkens op te vliegen om dan al zingend allerlei capriolen in de lucht te maken.
Er zijn meer vogels, die dat doen, b.v. de boompieper en de grasmusch, maar die
zijn niet groengeel en hebben niet zoo'n dik, puntig snaveltje.
Het sijsjesnest zelf heet onvindbaar. Vroeger werd er van verteld, dat 't zelfs
onzichtbaar was, alleen de weerspiegeling er van in 't water kon je zien. Dat kwam,
doordat de oude sijs er een steentje in neerlei, dat deze wonderwerking veroor-
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zaakte. Vond je nu zoo'n nest (hoe, wordt niet verteld), dan kon je dien steen er uit
nemen en dan werd je zelf onzichtbaar. Die lui van vroeger zonnen altijd op middelen,
om zich onzichtbaar te maken - zeker ook niet met de beste bedoelingen.
De waarheid is, dat 't sijsjesnest net als dat van 't goudhaantje kunstig ingevlochten
zit in de dichte taknesten der sparren - ook wel in andere boomen - meestal aan 't
einde van ver uitstaande horizontale takken en als daar nu wat veel naalden en mos
omheen zit, dan begrijpt ge wel, dat 't moeilijk te vinden is. Maar ik verwacht toch
wel berichten, dat ge er in geslaagd zijt. 't Spreekt van zelf, dat ge 't niet gaat uithalen
of verstoren, want dat is nergens goed voor.
Laatst vond ik hier in de buurt een nest, waarvan ik stellig dacht, dat 't een
sijsjesnest zou zijn. 't Lag wel op een ongewone plaats: in een meidoorn in een
berkenbosch en dan vrij dicht bij den grond, maar daaraan stoor ik mij niet gauw,
want er is geen een vogel, die zich aan de voorschriften in de boeken houdt. Het nest
lag midden in een twijgenbundel aan 't eind van een langen tak en was uiterst kunstig
ineengevlochten uit allerlei mossoorten met spinrag er doorheen en van binnen
bekleed met wol en pluis en enkele veertjes. Het was volkomen verscholen en zweefde
vrij in de lucht, beveiligd tegen allerlei roofgedierte.
Alteen de eitjes leken wat groot en toen ik een kwartiertje bij 't nest gelegen had,
kwam de rechtmatige eigenaar opdagen en dat was toen inplaats van het kleine, nette,
coquette sijsje een dikke lobbes van een tevreden groenvink, een beest, waar ik
ontzettend veel van houd en dat ge overal kunt aantreffen en wel 't meest in tuinen
en parken. Zijn snavel is nog dikker dan die van musch of vink en bleekrood van
kleur, zijn veeren zijn grijs en groen, behalve een paar heldergele veertjes in de
vleugels en den pikzwarten staart. Hij zit graag in de toppen van de boomen en laat
dan een heel zonderling geluid hooren, een lang gerekten roep wel twee seconden
van duur, in 't geheel
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niet klinkend of welluidend, maar toch te zacht, om hem snerpend of sissend of
krassend te noemen. 't Is een mooiweer- en tevredenheidsgeluid en als een stuk of
zes groenvinken tegelijk zoo aan den gang zijn, dan begin je dat vanzelf

De Groenvink.

prettig te vinden. Zingen doen ze ook en dan werkelijk zeer liefelijk en zacht, heel
dikwijls:

dikwijls herhaald en dan komt daar die schreeuw nog wel eens achteraan of tusschen
in. Hun gezellig leven, hun liefkoozingen,
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hun kibbelpartijtjes en gevechten leveren een onuitputtelijken voorraad aan aardige
tooneeltjes. Ze broeden nog tot vrij laat in den nazomer. De jongen blijven na 't
uitvliegen nog lang in elkanders gezelschap en hun lokroepen tijdens 't rondzwerven
brengen heel wat vroolijkheid van vogelgeluid in de anders zoo stille Augustusmaand.
De groenvink heeft een zeer dikke snavel, maar zijn kornuit de appelvink overtreft
hem in dit opzicht nog belangrijk. Als een jongen voor 't eerst een appelvink ziet,
dan zal hij in negen van de tien gevallen zeggen: ‘wat een komieke vogel’. Inderdaad
is die snavel zoo groot, dat 't lijkt alsof de vogel zich een masker heeft opgezet.
Ook zijn kleuren hebben iets narrenpakkerigs, zoo bont en vreemd. De dikke snavel
is blauwachtig, onder zijn kin heeft hij een klein zwart befje, de kop is kaneelkleurig,
maar achter in den nek komt weer een blauwe kraag, de rug is bruin, de vleugels
blauwzwart met een grooten witten spiegel, en al die kleuren komen ook in den staart
voor; keel en borst zijn licht wijnrood. Het wijfje is wat doffer van kleur en heeft
minder rood.
De tuinbouwers hebben het land aan dezen vogel, want hij eet veel zoete erwtjes,
knoppen van boomen, bessen en vooral kersepitten en pruimepitten zelfs appelpitten.
Nam hij nu maar 't weggeworpen afval, dan was 't nog zoo erg niet, maar hij gaat je
naar den kerseboom, plukt de mooiste kers, hakt hem stuk, versmaadt, o gruwel, het
lekkere vleesch, kraakt de pit en eet 't zaadje op.
Om al deze dingen wordt hij veel vervolgd en blijft dus zeldzaam. Daarom zou
men best die vervolging eens een paar jaar kunnen staken, dan konden wij 't aardige
nest vinden, dat zooveel lijkt op dat van den goudvink.
Die goudvink is ook al zoo'n knoppenbijter en bloemeneter en dat wordt hem
zwaarder aangerekend dan 't nut, dat hij sticht door in den broedtijd insecten te
vangen. Het kan niet dikwijls
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genoeg gezegd worden, dat al de zaadetende zangvogels in den broedtijd nuttig zijn
als insectenverdelgers, want zij voeren hun jongen bijna uitsluitend insecten. In Mei,
Juni en Juli zijn ze dus onze beste vrienden.
Goudvinken komen in ons heele land voor, maar 't meest in onze oostelijke
provinciën, waar ge ze dikwijls genoeg langs de wegen kunt zien loopen; prachtige
verschijningen, vooral 't mannetje. Die heeft nog eens een echt roode borst, echt
vermiljoen rood, heel anders dan 't rood van roodborstje, roodstaartje, vink of kneu.
Dat rood bedekt ook de zijden van den kop, maar de schedelkap zelf is pikzwart,
scherp afstekend tegen den mooi grijzen rug. De vleugels zijn zwart met een breede
witte dwarsstreep en als hij ze uitspreidt, komen er op de kleine slagpennen ook weer
vermiljoen roode plekjes te voorschijn.
Bij 't opvliegen ziet men ook aan 't begin van den zwarten staart, zoowel aan de
boven- als aan de onderzijde helder witte partijen. Het wijfje is veel valer van kleur,
bruin op den rug en wat bij 't mannetje rood is, wordt bij haar vuilbruin rossig.
Zomer en winter zie je ze knusjes bij elkaar, ze zijn al even aanhankelijk als de
eksters. Het nest kunt ge zoeken zoowel in loof- als naaldhout, nu eens in een
warreling van eiketakken, dan weer tusschen de dichte sparrenaalden. 't Is een aardig
mandje, van fijne twijgjes gevlochten en van binnen bekleed met zachte buigzame
boomworteltjes. De eitjes zijn lichtblauw met roode en bruine vlekken, vooral dicht
opeen aan 't stompe eind.
De zang van den goudvink is maar heel bescheiden, zijn lokroep echter is allerliefst
en wordt naar mijn zin veel te weinig gehoord. Voor de zeldzaamheid van de
goudvinken bestaan twee oorzaken; vooreerst worden ze veel weggeschoten, om hun
knoppenbijterij en ten tweede worden de nesten met jongen vaak uitgehaald. De
jonge diertjes worden dan opgefokt
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tot kooivogels, want ofschoon ze in de vrije natuur niet zoo heel veel zingen,
ontwikkelen ze in gevangenschap een aardig imitatie-talent en fluiten ze een
Wilhelmus of een Dessauermarsch, dat het een lust is. Maar ik zie ze liever rondloopen
op de Geldersche boschwegen.
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De weidevogels.
O, kon ik toch de heerlijke Hollandsche weiden schilderen zooals ze er uitzien in
Juni, kort voordat de maaier zijn blinkende zeis slaat in de bonte bloemen. De
onmetelijke blauwe hemel welft zich erover heen; trillend lichtgrijs aan den horizon,
blinkend wit, waar de stralende zon staat en daartegenover donkerblauw met enkele
vlokkige wolkenstreepjes er door. Daaronder stooft het wijde veld; dicht opeen
schieten de aren en pluimen omhoog van vossestaart en timothee, beemdgras,
zwenkgras, dravik en zorggras, in allerlei tinten van groen en rood, hier dichte,
fluweelige, donkergroene cilinders, ginds een fijn gespeel van luchtige, blauwige
bloempakjes, elders mooie pluimen van fijn rozerood. Goudgele boterbloemen en
donkerroode zuring schijnen hier en daar het gras zelve te verdringen, elders is 't
weer klaver of groote gele plekken van ratelaars. En de tallooze slooten, die het land
doorsnijden, hebben ieder hun rand van riet met groote, geelbloeiende lisschen er
tusschen of 't zwaar gebladerte van smeerwortel en waterzuring, de hooge bloeikolven
der lischdodden en de heele bonte wereld der oever- en moerasplanten.
Overal leeft het van vogels. Reigers vliegen af en aan met holle vleugels en
ingetrokken nek, een ooievaar komt van heel uit de verte aanglijden op roerloos
uitgespreide zwart-met-witte
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vlerken, de lange hals recht uitgestrekt, de roode pooten achteraan: hij glijdt zoo wel
een kilometer ver, in lang gestrekte rechte lijn langzaam dalend. Spreeuwen kunnen
dat ook, maar hun luchtglijbaan is veel korter. De lucht is vol van leeuwerikenzang
en 't riet weergalmt van rietzangers en karekieten. Maar boven alles uit klinkt het
geroep en gejodel van de kleine steltloopers, van kievit en tureluur, grutto en
scholekster.
Voeg hierbij nog de wulp, de kemphaan en de kluit, dan hebt ge een zevental
vogels van den eersten rang, vogels, die ieder Nederlander behoort te kennen, want
zij bevolken niet alleen onze weilanden in de polders, maar ook in de duinen en op
de hooge hei moet gij ze ontmoeten: overal waar maar uitgestrekte, vochtige plekken
in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Het kan zijn, dat ge langs een weg door de weiden wandelt, zonder een van die
vogels te bespeuren. Doch dan hebt ge maar even een hek over te klimmen of een
sloot over te springen en dadelijk rijst schor schreeuwend een zwart met witte vogel,
iets kleiner dan een kraai, in zwevende vlucht omhoog. Vergissen is onmogelijk, er
vliegt in ons land geen andere vogel, die zoo duidelijk aan de onderzijde
zwart-wit-zwart is geteekend en die zulke stompe vleugels heeft.
‘Kie-wit, kie-wit’, schreeuwt hij, het ‘kie’ lang gerekt, de tweede lettergreep kort
afgebroken. Hij is ongerust voor zijn nest en zijn jongen, hij buitelt en tuimelt in zijn
vlucht onderstboven en schiet dan weer in volle vlucht vlak op u aan, rakelings langs
u heen, zoodat gij het zwoegen en suizen van zijn vleugels kunt hooren.
Een eindje verder verrijst een tweede en een derde, want in een goede kievitenstreek
heeft iedere duizend vierkante meter zijn kievitenpaar en ik weet wel plekjes waar
de dichtheid van bevolking nog grooter is.
Ga maar eens een uurtje zitten op een plaats, waar ge een
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goed uitzicht hebt over uitgestrekte weilanden of bouwland in een polder, dan duurt
't niet lang of ge weet zoo ongeveer waar ze huizen. Er kan toch geen vogel
voorbijvliegen, kraai of reiger, grutto of ekster, of de waakzame kievit vliegt op,
omzwermt en omschreeuwt den indringer, dreigt zelfs op hem neer te storten en doet
hem zoo uitgeleide tot buiten zijn broedgebied, waar dikwijls de belendende bewoner
de taak van hem overneemt, totdat de ongelukkige zwerver ten slotte niet meer weet,
waar hij zich bergen zal.
Nu heeft de kievit helaas maar reden genoeg, om de bezoekers van zijn woonplaats
onvriendelijk te bejegenen, want allemaal weten ze, dat zijn eieren lekker zijn. Waar
kieviten dicht opeen wonen, vereenigen zij zich wel, om de vreemdelingen te verjagen
en dat lukt hun meestal zeer goed. Maar de vijanden, met name de kraaien en kauwtjes,
vereenigen zich ook wel en terwijl dan eenige de kieviten aan de praat houden, vreten
de anderen de eieren op. Wat een zenuwachtig bestaan eigenlijk voor zoo'n vogel:
het nest ligt open en bloot op den grond, weliswaar eenigszins verscholen en de
eieren door hun groen met bruine kleur beschermd, maar de vijanden beschikken
alle over scherpe zintuigen, list, geduld en tijd en ze zijn vele: menschen, bunsings,
hermelijnen, wezels, kraaien, roeken, kauwen, eksters, reigers, ooievaars,
kiekendieven, ja, zelfs eenden en kippen. Ge zoudt zeggen, hoe is 't mogelijk dat er
nog kieviten op de wereld zijn en ik deel in uw verwondering, want ik heb dat zoeken
en verdelgen van nabij aanschouwd en ook dikwijls gedacht: als dat altijd zoo
doorgaat, dan is 't gauw met de kieviten gedaan. Toch zijn er ieder jaar weer meer
dan ooit, ook al moge 't soms een enkele keer minder schijnen.
De wet geeft eenige bescherming: na 28 April mogen geen kievitseieren meer
geraapt, na 30 April of 1 Mei niet meer te koop aangeboden worden. Wel wordt deze
bepaling zeer dikwijls overtreden, als 't verkoopseizoen gesloten is, raapt de
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eierzoeker voor eigen consumptie of om zijn vrienden en kennissen een cadeautje
te sturen en hij houdt meestal niet op, voordat hij niets dan nesten vindt, waarin de
eieren bebroed en dus niet langer eetbaar zijn.
Dan liggen er vier in een nest, mooie priktolvormige eieren, met de punten naar
elkaar toe, zoodat ze elkander met de kegelkanten steunen. Zelfs zoo'n viertal kan
nog ‘schoon als zulver’ zijn; dat onderzoek je door even een ei in 't water te houden,
zinkt 't flink, dan is 't nog goed, maar zweeft of drijft 't, dan is de vorming van het
jonge kievitkuiken reeds begonnen. Of die kiem dan door 't ‘schouwen’ gedood is,
weet ik niet, wij veegden altijd 't ei droog en legden 't weer in 't nest, in de hoop dat
't zich nog tot een eierleggende kievit ontwikkelen zou. Er waren ook wel balddadige
jongens, die elkaar met de vuile eieren om 't hoofd gooiden, doch dergelijke praktijken
schijnen toch langzamerhand zeldzamer te worden.
De jonge kievitjes beginnen zich tegen Juni te vertoonen; in 't eind van de maand
kunt ge ze wel vinden. Doorzoek daarvoor pas gemaaid hooiland of, wat nog beter
is, kort gegraasde wei. Als 't gras dicht en kort is en zonder kluiten, dan kunnen de
diertjes zich niet verbergen en dan vallen ze door hun donkere kleur in 't oog, al zitten
ze ook doodstil. Eerst ziet ge de oude kievit. Als ge op den openbaren weg loopt,
een paar honderd meter van hem af, dan blijft hij rustig rondkuieren, af en toe ziet
ge hem houterig vooroverbuigen om wat van den grond op te pikken, dan weer staat
hij rechtop, met zijn kuif omhoog en roept zijn ‘kiewit, kiewit’ en dan ziet ge ook
wat beweging bij hem in de buurt als van kleine, donkere, donzige balletjes.
Misschien ook niet, maar ik zou toch maar de sloot over springen en dan heb je
de poppen aan 't dansen. De oude kievit vliegt met een ruk op, tierend en schreeuwend
en strijkt een heel eind verder neer. Laat hem begaan en stap regelrecht
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naar de plek, waar hij eerst liep en die ge u vooraf gemerkt hebt aan de aanwezigheid
van een bloempje, de kleur van de graspol, zijn afstand van een hek of slootkant, of
iets dergelijks. Een natuur-onderzoeker moet zich altijd volkomen kunnen orienteeren
en als 't noodig is, een bepaald grassprietje midden in een weiland weten weer te
vinden. Dit is geen rethorica, maar de heel gewone waarheid.
Maar laat ik niet in algemeenheden vervallen. We waren bij de jonge kievitjes,
die juist in het allerongelukkigste stadium verkeeren, dat zij niet klein genoeg meer
zijn, om in een holtetje weg te kruipen en nog niet slim genoeg, om zich dood te
houden. Ze loopen met hun kopjes omhoog, zoo snel ze kunnen, naar de schreeuwende
oude, we nemen er even een in de hand en laten hem dan gaan. Koddige kleine
diertjes, 't zal nog wel een dag of zes duren, eer ze kunnen vliegen.
In den nazomer komen er hoe langer hoe meer kieviten, want dan beginnen de
jonge vogels uit Noord- en Oost-Europa hierheen te trekken en in 't laatst van October
en in November is hun aantal legio. Het krioelt dan op de weilanden van deze vogels,
die dan vaste gezelschappen vormen. Ge kunt dikwijls zien, dat zoo'n gezelschap
een zelfde stuk weiland bewoont en dat ze zich werkelijk aan de grenzen van 't perceel
houden, al worden die gevormd door kleine slootjes, die voor hen niet de minste
hindernis opleveren. Ik heb er vaak uit den trein naar zitten kijken, hoe een enkel
rechthoekig stuk land vol met kieviten zat, terwijl in de landen er om heen zich geen
enkele vogel vertoonde.
Ze voeden zich zoowat op dezelfde wijze als de spreeuwen en sommigen hunner
verstaan de kunst om de pieren aan 't schrikken te maken, door met hun poot trillende
trapjes den grond te doen trillen. Als de verschrikte worm dan naar boven komt,
meenende dat hij een mol ontvlucht, wordt hij door de kievit opgehapt.
Deze troepen houden vliegoefeningen, evenals de spreeuwen
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en zij vormen vaak heel groote wolken. Van de spreeuwen zijn ze te onderscheiden,
doordat ze gaarne in een zeer breed front vliegen, zoodat de troep maar twee of drie
gelederen

Jonge Kievitjes.

diep is, terwijl de spreeuwen de voorkeur geven aan een opstelling in colonnes of in
een phalanx.
Ook bewegen ze de vleugels veel minder snel en zweven doen ze bijna nooit.
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Met de eerste strenge vorst verdwijnen ze, maar als 't wat kwakkelt, blijven er vele
den heelen winter door.
De koning van de weidevogels is de grutto. Dat zult ge met mij eens zijn, als ge maar
eenmaal op een zonnigen zomerdag dezen vogel hebt zien staan op een hekpaal of
op een stuk slootbagger aan den rand van een bebloemde wei. Hij is iets grooter dan
de kievit, hooger op de pooten, slanker van houding met een langen hals en een
langen snavel, die heel eventjes opwaarts gebogen is. Een ideaal van een moerasvogel:
hooge pooten, om door de modder te kunnen waden, een lange hals, om over 't gras
te kunnen uitkijken, een lange, gevoelige snavel, om in den weeken grond naar kleine
diertjes te kunnen zoeken, een niet te groot lichaam, om nog gemakkelijk en zonder
veel inspanning een nest op den grond te kunnen hebben.
Een nest op den grond en zoo klein nog, dat de pol gras, waarin het ligt, er omheen
en erover heen kan groeien, zoodat het geheel verborgen is en als de vogel zich maar
stil kon houden, dan zou nooit iemand het vinden. Maar zijn zenuwachtigheid verraadt
hem en als ge geen haast hebt en niet bang voor breede slooten zijt, vindt ge ten slotte
de vier groote, dofgroene eieren tusschen het hooge gras. Later in den tijd, in de
tweede week van 't broeden, wordt 't dier rustiger en dan kan 't wel gebeuren, dat hij
eerst opvliegt, als ge bijna op 't nest trapt en 't is ook wel gebeurd, dat de arme vogel
door de zeis van den maaier of de messen van de maaimachine getroffen werd.
Dat is als de maaitijd vroeg invalt, want meestal hebben ze dan al jongen, en ik
heb 't wel gezien dat tegenover een frontrij van maaiers in de lucht een frontrij van
grutto's stand hield, om hun jongen te beschermen. Dat was vlak bij Amsterdam, in
een laag, drassig hooiland aan het Nieuwe Meer.
‘Grrie-t o, grrie-to’ schreeuwen ze onophoudelijk en soms
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zoo snel herhaald, dat de lettergrepen zelve niet meer te verstaan zijn, doch overgaan
in een trillend, uiterst welluidend gejodel. Ha! 't is iets heerlijks, ze zoo te zien
rondvliegen,

De Grutto.

niet wanneer ze door menschen verstoord worden, maar wanneer ze dit doen uit pure
vreugd of wanneer ze elkander najagen over mijlen, en mijlen gronds, om ten slotte
toch weer neer te vallen in 't uitverkoren plekje aan den waterkant.
Als ze pas neerkomen, houden ze de vleugels nog eenige
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seconden wijd uitgespreid omhoog, zoodat de blinkend witte onderdek-veeren te
zien komen. Dan worden die neergeklept, de vogel schudt zich even heen en weer
en staat dan rustig uit te kijken, den ietwat omhoog gebogen snavel recht voor zich
uit. In den fellen zonneschijn gloren de rosse veeren van kop

Jonge Grutto's.

en hals en borst met warmen gloed, daarachter komt het grijs met wit van den rug
en dan de zwarte staart. En rondom hem bloemen en gras, het spiegelend water en
de blauwe lucht.
Als de jongen wat grooter worden, dan kunt ge heele families aantreffen op de
hooilanden, waar net gemaaid wordt en waar ze dan tegelijk met de wulpen het klein
gedierte in 't korte
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gras gemakkelijk kunnen bemachtigen. Zoodoende zuiveren ze hun grasvelden van
de schadelijke slakken en sprinkhaantjes.
In Juli gaan de jonge grutto's rondzwerven en dan is 't een lust op 't IJ, langs de
Zuiderzee, op de Wadden of op de Schelde in den stillen avond de honderden en
duizenden van deze vogels te zien trekken. In groote troepen, in breede gelederen
komen ze met duizelingwekkende snelheid aanzetten, eerst honderden meters hoog,
maar als ze hun voederplaats, het slibberige strand, naderen, dan vallen ze alle tegelijk
omlaag, vliegen weer een eindje horizontaal verder, dalen weer en komen zoo eindelijk
langs een reuzentrap van drie of vier treden, ieder zoo hoog als de Dom van Utrecht,
op den grond neder. Daar blijven ze dan tot laat in den nacht hun voedsel zoeken.
Grutto's vormen het hoofdcontingent van deze benden, maar er zijn ook vele
kemphaantjes, tureluurs, wulpen en van allerlei ruiters bij.
De tureluurs kunt ge nog gemakkelijker te zien krijgen dan de grutto's, want ze komen
veelvuldiger voor, zijn veel minder schuw en hebben de roodste pooten van alle
vogels van Nederland. Al loopt zoo'n tuut vijftig meter van je af langs den waterkant
of over de wei, dan kun je nog zijn roode pooten gemakkelijk onderscheiden. Verder
is hij grijs en wit, maar o, zoo mooi gevlekt en gewaterd, gegolfd en gestreept. Als
ge hem bij toeval of door groote voorzichtigheid eens van zeer nabij te zien krijgt,
dan houdt ge den adem in, om al dat moois eens stil en aandachtig te genieten. En
dan gaat ge er ook over denken, om een goeden verrekijker te koopen, om de vogels
‘bij te halen’.
Dat is eigenlijk de eenige goede manier, om de detailschoonheid van de vogels te
zien. Aan de doode dieren zijn de veeren altijd uit hun natuurlijken samenhang en
dat wordt er bij het opzetten niet beter op, terwijl dan ook de teerste, de mooiste

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

t.o. 128

FOTO A. BURDET
TURELUUR

TEXEL, 11 JUNI 1909

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

129
kleuren verbleeken. Voor wetenschappelijk onderzoek is zulk materiaal nog in hooge
mate bruikbaar, maar voor het warme, mooie leven moet ge de natuur in, uw eigen
goede oogen en ooren voortdurend oefenen en, als 't noodig is, den kijker te hulp
roepen.

De Tureluur.

Maar ook zonder verrekijker beleeft ge van de tureluur het allergrootste genoegen,
vooral wanneer ge broedplaatsen bezoekt, waar ze in vrij groote getalen voorkomen.
Daar is hun gejoel en gejubel niet van de lucht en ik wil u gaarne verzekeren dat ik
hun zang even gaarne hoor als die van lijsters en nachtegalen. Ze zeggen heel duidelijk
‘tureluur, tureluur’ en ook ‘tuut, tuut, tuut’. Daarbij verrichten ze allerlei vliegkunsten
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en op den grond maken ze de kluchtigste passen en wendingen, die al een soort van
voorproefje geven van de groote danspartijen der kemphanen.
Hun eieren liggen wat meer in 't gras dan de kieviten, onder een koepel van
grashalmen, ze hebben nog duidelijker priktolvorm, zijn broos van schaal en
glimmend, soms vlekkig groen, maar meestal van een uiterst fijne, warme, rossige
tint. Ze worden wel eens valschelijk voor kievitseieren aangeboden, maar als alle
vervalschingen van dat kaliber waren, zou ik er gaarne vrede mee hebben, want die
eitjes zijn even lekker als de echte. Ook worden ze wel als ‘bontjes’ verhandeld en
dan zijn ze meteen de helft goedkooper.
Toen ik nog een kind was en van kemphaantjes hoorde, dacht ik: ‘die zal ik toch wel
nooit zien’. Ik was nog al bescheiden van aard en niet verwend en deed al bij voorbaat
afstand van al het bijzondere en ongewone, in de meening, dat dit voor anderen, meer
begunstigden, bestemd was. Tegenwoordig weet ik, dat iedereen net zooveel
begunstigd is, als hij maar zelf wil en dat je maar de deur van je huis achter je behoeft
dicht te trekken en de natuur in te wandelen, om zooveel schoons en heerlijks te
genieten, als met geen pen te beschrijven en met geen schatten te koopen is. Een
menigte menschen lijden aan die verkeerde bescheidenheid, dag aan dag hoor ik
beweren: ‘nu ja, dat ziet u en dat hoort u, maar wij hebben zulke oogen en ooren
niet, voor ons is dat niet weggelegd.’ En nu stel ik er toch prijs op, om eens
uitdrukkelijk te verklaren, dat mijn oogen zeer middelmatig zijn en mijn ooren helaas
ook niet van de beste, maar dat ik 't mij tot een soort van plicht reken, om, voor ik
dood ga, zooveel mogelijk van deze heerlijke wereld gezien en gehoord en beleefd
te hebben. Daar doe ik een beetje moeite voor en dan komt de rest van zelf.
Maar die moeite moet je doen. Niet thuis blijven, in een
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steenen stad ronddolen of drukke wegen bewandelen, in praatziek gezelschap, maar
in 't vroege morgenuur de duinen in, het park door, langs de weiden of over de hei
en dat niet éens bij wijze van bijzonderheidje, met een meneer, die je alles ‘uitlegt’,
maar zoo dikwijls mogelijk en alleen, zoodat ge te kampen krijgt met al de last en
moeite en onzekerheid, waaruit ten slotte de liefde en het genot omhoog komt. Ik
weet nu, dat alles, wat te vinden is, gevonden kan worden en mijn vroegere verkeerde
troostelooze bescheidenheid is veranderd in een blij en vast vertrouwen, dat ik nog
een heele boel mooie dingen zien en hooren en beleven zal.
Ziezoo, de kemphaantjes brengen mij in een kemphanige stemming, maar die heeft
nu al weer uitgeraasd en ik zal u maar meteen vertellen, dat ge kemphaantjes te zien
kunt krijgen, overal waar vochtig wei- of heiland te vinden is tot onder den rook van
Amsterdam zelve, in het boezemland langs Schinkel en Nieuwe Meer of langs de
Zuiderzee. Ik heb ze gezien langs het Spaarne en de Liede, in den Haarlemmermeer,
op de Bussumsche Meent, onder Loosdrecht, bij Uithoorn, bij Egmond, op Texel,
in 't Land van Cuyk, op de Garderbroeksche Hei en wanneer we eens gingen navragen,
dan zou 't blijken, dat in een kring met een straal van een uur gaans rondom de
woonplaats van een goed waarnemer overal wel kemphaantjes te vinden zijn.
De kemphaan lijkt 't meest op een tureluur, maar is altijd gemakkelijk te
onderscheiden aan de omstandigheid, dat zijn snavel korter is - ongeveer even lang
als de kop zelve - en evenals de pooten niet helderrood van kleur, maar meestal oranje
of geelachtig, soms zelfs min of meer bruin of groengrijs. Zijn rugveeren zijn niet
zoo druk gevlekt en gestreept, maar effen donker met een lichten rand. Bovendien
is het kemphaantje een stille vogel: een tureluur roept en jodelt bij iedere gelegenheid,
maar het kemphaantje vliegt stil over het veld en laat maar zelden een kort keffend
geluid hooren.
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In de zomermaanden is het mannetje reeds op grooten afstand te herkennen aan zijn
halskraag en oorversiersels; zelfs als hij die niet uitgespreid houdt, vormen die aan
kop en hals een verdikking, die al heel in de verte gemakkelijk te zien is. Ziet ge
zoo'n dik gehalsd vogeltje van de grootte van een tureluur, zwijgend laag over 't
weiland heen vliegen, volg hem dan en tracht voorzichtig de plaats te naderen, waar
hij is neergestreken.
Daar komen er nog meer aanvliegen en nu ziet ge op een open plek tusschen het
dicht opgeschoten gras met de roode klaver, de gele ratelaar en de bonte orchideetjes
een dozijn van die langbeenige vogels staan en rondloopen. Maar de halskragen zijn
nu uitgespreid, zoodat ze een formeel schild vormen rondom den kop, waarboven
de oorpluimen omhoog steken. Wat een verschil van kleuren, er zijn geen twee vogels
te vinden, die op elkaar lijken. Ieder draagt zijn eigen kleuren, net als de pages aan
een middeleeuwsch hof. Hier staat er een met blinkend witte kraag en parelgrijze,
witgerande veertjes op den rug, ginds is er een geheel in 't oranje en daar weer een
ander, die zich behangen schijnt te hebben met staalblauw schitterende eksterveertjes.
Nog weer een heeft dwarsbanden van rood en blauw en tegenover hem buigt een
ridder met een hermelijnen kraag vol zwarte nopjes.
En nooit is er rust in al die bontheid. Het schijnt, alsof de wind telkens in die veeren
vaart, maar dan moest hij van verschillende kanten tegelijk komen en ginds staan de
vossestaarten roerloos in de ochtendzon. Het zijn de vogels zelf, die hun veeren
spreiden en oprichten, samenklappen en rondfladderen, zooals een danseres met haar
jurk doet.
En de dans zelf is ook begonnen. Zie ze ronddraaien op hun dunne sparrebeenen!
Drie passen in 't rond, buig naar den grond, sta wezenloos, nu kop in den nek, den
snavel in de lucht, het halsschild zoo wijd mogelijk uit, in trippelpas zoo achterwaarts,
de vleugels geklept tegen de flanken, nu
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weer de houding normaal en alle veeren geschud als een poedelhond die uit 't water
komt.
Een ander loopt met doorgezakte hielen en doodstil gehouden, wijd uitgespreide
vleugels vlug vooruit, zoodat de veeren van het halsschild den bodem vegen, springt
dan opeens een halven meter hoog en staat dan stokstijf stil, alsof er niets gebeurd
was. Onderwijl maken ook de andere alle bewegingen die zoo'n

De Kemphaantjes.

vogel met lange pooten, vlugge vleugels, slangenhals en lange, beweeglijke veeren
maken kan, zoodat 't potlood niet gauw genoeg kan gaan, om alles te noteeren. 't Is
kruipen en springen, draaien en wringen, klapwieken en veeren schudden, tot 't hoofd
er van duizelt.
Sommigen bewegen zich heel alleen en buiten den kring, anderen vormen groepjes
van twee of meer en dan is het duidelijk, dat iedere beweging van den een een repliek
is op
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een capriool van den ander. De hemel weet, wat al die bokkensprongen te beduiden
hebben, de menschen hebben het van oudsher voor vechten gehouden en deze
levenslustige diertjes voor ‘kemphanen’ uitgemaakt. 't Is lang niet altijd vechten, wat
ze doen. Dan hebben de Texelaars het beter begrepen, die hem Kragenmaker genoemd
hebben, want 't spreiden en vouwen van de kraag is toch hoofdzaak bij dit spel, laten
we zeggen steekspel.
Soms ziet 't er gevaarlijk genoeg uit, vooral wanneer er een stil in de wei loopt en
een ander met dikken kop en kraag over de grastoppen komt aansuizen. Hij zet zijn
kraag al op onder 't vliegen en als hij tegen de aarde botst, loopt hij meteen in stormpas
op zijn kameraad los, die zich inmiddels met een paar allersierlijkste pirouettes in
postuur heeft gesteld. Ge zoudt denken, dat alles ondersteboven moet, maar als ze
elkaar met de snavels aanraken, staan ze opeens stil, wijken achteruit, buigen den
kop omlaag en maken hun halskraag zoo wijd, zoo wijd mogelijk. En zoo blijven ze
dan een poos staan, net als een pauw, die zijn staart laat zien.
Ik heb ook wel kemphanen gezien, die heel op hun eentje aan het ‘vechten’ waren,
zonder dat er zelfs een vrouwtje in de buurt was.
Wat ik van die vrouwtjes moet zeggen, weet ik heusch niet. Soms zijn ze er bij en
soms zijn ze er niet bij, soms lokken zij zelf de vechtpartij uit, een andermaal doen
ze net alsof ze er niet bij behooren. In sommige boeken wordt het voorgesteld, alsof
de kemphanen vechten op leven en dood om die wijfjes en dat deze dan den held
hunner keuze, die natuurlijk altijd overwinnaar is en den mooisten halskraag heeft,
zoo maar in de armen vallen. Alleen in 't begin van den broedtijd komt het wel tot
werkelijk vechten, dan laat er menigeen een veer of krijgt een bebloeden kop. Wel
heb ik waargenomen - en dat is nog al van belang - dat kemphanen na de teederste
begroetingen hunner wijfjes welgemoed ter kampplaats togen,
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dus in alle geval niet, om ze daar te verwerven. En als zoo'n Hektor dan zijn dansof vechtwoede had uitgeraasd, keerde hij niet eens naar zijn Andromache terug, maar
ging heel bedaard met Achilles en met nog een paar kornuiten krabbetjes visschen.
Een vriendin van me beweert, dat er tusschen Meppel en Zwolle nog meer
kemphaantjes zijn dan op Texel, maar dat kan ik haast niet gelooven. Wel ben ik 't
met haar eens, dat de beste manier, om ze te zien, is, dat ge met een rijtuigje langs
de wegen rijdt, waar ze zich geregeld vertoonen, want daar zijn ze niet bang voor.
Indien ge eens de Pinksterdagen op Texel doorbrengt, dan moet ge u vroeg in den
morgen door den polder Waal en Burg laten rijden langs den Kruisweg en den
Motweg. Ge kunt ze dan naderen tot op tien meter afstands en ze al hun dansen
afkijken. Jaar in jaar uit gebruiken ze dezelfde dansplaatsen.
Ze maken hun nest op den grond, onder een graskoepel, juist zooals de tureluurs.
De eieren zijn iets kleiner en hebben den priktolvorm niet zoo duidelijk. Hoe het
broedende wijfje door 't optillen van de borstveeren en 't neerslaan van de vleugels
een tent bouwt om 't nest, is op onze foto prachtig te zien. Ze zit altijd met den kop
naar den wind.
Nu wordt het hoog tijd, dat we naar een paar vogels omzien, die zich wel gaarne op
de weiden vertoonen, maar die toch hun leven voornamelijk doorbrengen aan 't strand,
in de duinen of op de hei. Ik bedoel de scholekster en de wulp, twee vogels, die door
hun luidruchtigheid, hun gemakkelijk te onderscheiden vormen en kleuren binnen
den waarnemingsfeer vallen van den allergroensten nieuweling op vogelkundig
gebied en die om hun schitterende eigenschappen met onverflauwde belangstelling
worden gadeslagen door de ingewijden.
In 't holst van den winter worden ze eigenlijk alleen maar langs de stranden in
gering aantal aangetroffen, maar zoodra
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Februari in 't land is, worden ze talrijker en dan kunt ge op sommige plaatsen langs
de Zuiderzee, de Wadden of in 't gebied der Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche stroomen
wel duizenden scholeksters bijeen zien en onder de vele geluiden van trekkende
vogels, die in dien tijd gehoord worden, neemt zoowel bij dag als bij nacht hun
doordringend ‘klieuw, klieuw’ of ‘te-piet, te piet’ een voorname plaats in.
Omstreeks midden Maart beginnen deze groote gezelschappen zich in kleinere
groepen te splitsen en dan krijgt ieder grasland, iedere zandvlakte nabij de zee zijn
vaste bevolking van scholeksterspaartjes. Op bevoorrechte plaatsen is die bevolking
zeer dicht, zoodat ge te midden van de nesten van kieviten, tureluurs en grutto's die
van de scholeksters ook in groot aantal aantreft, in andere streken leven ze meer
verspreid; éen nest per bunder of minder nog, maar zelfs dan worden ze nog
gemakkelijk opgemerkt.
De vogels bedoel ik, niet de nesten, die vindt ge niet zoo heel gemakkelijk, vooral
niet in de duinen, want die scholeksters hebben geen bepaalde voorkeur voor nat of
droog, kaal of begroeid. Ge kunt dus niet boven op een duintop gaan staan, het terrein
overzien en dan uitmaken, dat daar of daar wel scholeksternesten kunnen liggen.
Neen, het eenige wat ge doen kunt, is de vogel zelf nagaan en dan komt ge nog
meestal bedrogen uit, want de leukert gaat liefst een kilometer of zoo van u vandaan
in 't zand of 't gras zitten, net of hij daar een nest heeft. Hij, doet alsof hij zich
verschuilt, maar hij zorgt er voor, dat ge hem terdege ziet: zijn schitterend wit met
zwarte teekening maakt hem dat gemakkelijk genoeg. Zijn helder oranje-roode snavel
steekt recht voor hem uit over 't korte groene gras en als ge naderbij komt, ziet ge
het roode oog, met rood omkranst, u angstig aanstaren.
Stellig heeft hij daar zijn nest, denkt ge, want als hij de plek verlaat, vliegt hij niet
op, maar loopt met gebukten hoofde een eindweegs voort tusschen 't gras, net zooals
volgens de
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boeken alle vogels doen, als zij bij onraad het nest verlaten. Ge merkt de plek volgens
de regelen der kunst - een weinig plantenkennis, grassenkennis, komt hier uitstekend
te pas - stapt er op los, de oogen steeds gericht op 't bosje kweldergras of lepelblad,
al naar 't uitvalt - maar als ge er eenmaal aankomt, dan ziet ge wel, dat de vogel er
gezeten heeft, maar van nest of eieren geen spoor. En onderwijl is de comediant weer
op een ander plekje gaan zitten met bezorgde hooge schouders en bedrukte roode
oogen.
Nadert ge bij toeval het nest, dan wordt hij als alle vogels zenuwachtig en wel te
zenuwachtiger, naarmate de eieren reeds bebroed zijn. En 't ergst maakt hij het, als
hij jongen heeft, kleine, donzige dingetjes met dunne, roode snaveltjes, die ge alleen
kunt vinden, als ge een groote mate van zelfbeheersching bezit. Want 't oude dier,
of de beide ouden vliegen u onophoudelijk om het hoofd onder luid geschreeuw.
Prachtig is het om te zien, hoe ze in volle vlucht op een afstand van dertig of veertig
meter ineens rechtsomkeerd maken, laag bij den grond even in de vlucht stilstaan,
zich richten en dan in volle vaart rechtuit op u losstormen met den harden, rooden
snavel precies op uw oogen gericht. Op het allerlaatste oogenblik wijkt de vogel uit,
maar wie er niet aan gewend is, raakt toch wel een weinig van zijn stuk en menigmaal
heb ik wandelstok of vlindernet in zelfverdediging zien zwaaien tegen de onstuimige
scholekster-charge. De vogel zelf werd nooit geraakt, want hij is een volleerd vlieger
en ondanks al zijn vertoon van woestheid een van de voorzichtigste dieren, die ik
ken.
Indien ge op deze dingen let, dan zal het u niet ontgaan, dat zeer dikwijls midden
in 't drukst van den broedtijd sommige scholeksters niet de minste notitie van u nemen
en op zijn hoogst met een korten schreeuw op de vlucht slaan, wanneer ge wat dichtbij
komt. Deze flegmatische lui zijn vrijgezellen, mannelijke en vrouwelijke, in den
regel mannelijke. De jong-
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gezellenleven komt onder de vogels - en vooral onder de
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steltloopers en zwemvogels - veel meer voor, dan men wel denken zou. Er zwerven
in den zomertijd langs onze stranden
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groote hoeveelheden ongepaarde vogels rond, soms in gezelschappen van eenzelfde
sekse, een andermaal weer in nurksche eenzaamheid, ook wel in gemengd gezelschap.
Veelal zijn het jonge vogels, er zijn er, die niet paren voor hun derde of vierde
levensjaar, maar ook wel treft ge er oude prachtmannen bij aan, gezond en sterk en
mooi in de veeren, zoodat ge u niet kunt voorstellen, hoe 't mogelijk is, dat hij geen
wijfje heeft gekregen.
Onwillekeurig fantaseert ge allerlei vogelliefde-drama's: het wijfje op 't nest
vermoord door een hermelijn, de man ontroostbaar en onder een gelofte van niet te
zullen hertrouwen. Met zulke dingen moet je anders niet te voorbarig zijn, want die
vogel-opvattingen verschillen heel wat van de onze. Van zeer grooten invloed is
natuurlijk het feit, dat er van de meeste vogelsoorten meer mannetjes dan wijfjes
voorkomen.
In 't begin van den broedtijd geeft dat nog wel eens aanleiding tot sporreling;
voordat de paren zich gevormd hebben en ook nog daarna kunt ge de mannetjes
aantreffen in heftige gedachtenwisseling, begeleid van de allerzonderlingste gebaren.
Dat loopt wel op vechten uit, waarbij-het heel wat vinniger kan toegaan dan bij de
steekspelen der kemphaantjes. Een zeer geliefkoosde ‘greep’ bestaat hierin, dat de
een den ander tracht te pakken aan zijn vleugelspits. Als dat lukt, dan krijgt ge een
allergekst ‘stilleven’ te zien. De een, de overwinnaar, klemt uit alle macht de
vleugelspits tusschen zijn harde snavelpunten, maar wat hij nu verder wil uitrichten,
blijft een raadsel. De andere toch tracht zich los te rukken, loopt luidkeels gillend
weg en roeit daarbij met zijn vrijen wiek door de lucht, de slagpennen wijd uitgespreid,
zoodat de witte partijen der binnenvlaggen blinken in de zon.
Doch de ander houdt vast, als gold het zijn leven, hij zet zich schrap op zijn hielen,
met zijn drie teenen - de vierde hebben ze niet - in den grond, en nu ontstaat volgens
de grondbeginselen der mechanica een draaiende beweging: het middelpuntbeest
een en al rigiditeit, grimmig, stom en strak,
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het omtrekdier een en al gefladder, getrippel, geschreeuw en lawaai. Dat draait zoo
door, al sneller en sneller, totdat de middelpuntzoekende kracht te kort schiet en de
vleugeltop min of meer gehavend uit den harden snavel los glijdt. Dan schommelt
de beleedigde partij weg - ze loopen altijd wat schommelig, doordat hun pooten nog
al kort en hun lichaam breedgebouwd is - en de overwinnaar kijkt kijfziek rond naar
een nieuw slachtoffer.
Naast al die gemeene handtastelijkheden vertoonen ze evenwel ook al de deftige
en gracieuse steltvogel-manieren, zooals we die bij de kemphaantjes en tureluurs
hebben leeren kennen. Ook zij kunnen met een allerliefsten trippelgang het gezelschap
naderen, opeens stokstijf stil staan, het hoofd laten vallen, zoodat de snavel loodrecht
omlaag is gericht en buigingen maken, waarbij alleen het heupgewricht is betrokken,
terwijl rug en pooten onberispelijk recht blijven, allemaal bewegingen, die een
komieke parodie schijnen van onze menschelijke samenleving-evoluties.
Zelfs in den zomer en het najaar blijven de scholeksters spelen en stoeien. Indien
ge in Juli en Augustus langs het strand of in de duinen onophoudelijk en vlug ‘klieuw,
klieuw, klieuw’ hoort roepen, dan kunt ge er nagenoeg zeker van zijn, tegen een
duinhelling of op het strand vlak tegen de duinen aan een gezelschap van drie of vier
scholeksters te zien, die daar een contra-dans of een rondedans uitvoeren, al naar 't
hun zoo invalt. Vooral in de avondschemering beoefenen zij deze vermakelijkheden.
Het zijn meestal jongen, te kennen aan een breede witte vlek in 't zwart van de borst,
die zich zoover uitstrekt, dat hij wel wat van een halskraag heeft. Het vermoeden ligt
voor de hand, dat dit jongen van eenzelfde broedsel zijn, die pas hun ouders verlaten
hebben. Het gezin blijft bij elkander; zelfs lang nadat de jongen in hun eigen
onderhoud zouden kunnen voorzien, worden zij nog door beide ouders vergezeld.
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Een ander zeer geliefkoosd spel is de hooge luchtdans. Of zij dat nu zoo noemen,
weet ik natuurlijk niet, maar gij hebt de vertooning of een deel ervan stellig wel eens
gezien. Drie of vier scholeksters vliegen onder luid geroep en gejodel op en als ze
dan een goede honderd meter hoog zijn, gaan ze eerst een eindje zigzag en dan, altijd
door musiceerend, in razende vaart in een cirkel van eenige kilometers middellijn
door de lucht heen. Het is een lust dit van een hoogen duintop af te aanschouwen,
een uiting van kracht en blijdschap, die op éen lijn gesteld zou mogen worden met
de verrichtingen van leeuwerik of torenvalk, indien zang en beweging iets meer ‘stijl’
bezaten. Gij zijt in 't lezen van uw courant in 't late namiddaguur wel eens opgeschrikt
door een doordringend gegil hoog in de lucht: dat waren de scholeksters en 't leek
voor u, alsof ze in een rechte lijn over uw tuin vlogen, maar als ge hoog genoeg zat,
zoudt ge ze kunnen nastaren in hun kringloop.
's Middags zijn de scholeksters het rustigst. Dan staan ze te slapen aan 't strand of
aan een slootkant, den nek ingetrokken en de snavel verborgen in de rugveeren of
gewoon rechtuit gehouden. Met eenige voorzichtigheid kunt ge ze besluipen, maar
bij 't minste geritsel zijn ze wakker en vliegen ze over 't water weg, om eenige
honderden meters ver weer op strand neer te strijken. In 't natte zand is de indruk
van hun voet gemakkelijk te zien: drie teenen, gespreid over een sector van 60o, een
vrij groot vlies tusschen buitenteen en middenteen en kleine nageltjes.
Ze kunnen goed zwemmen en bewegen zich met de meeste ongedwongenheid in
't water, geven er niet om, wanneer bij het zoeken naar voedsel een brandinggolfje
over hen heen slaat en kunnen, als de nood aan den man komt, duiken ook.
Wat hun voedsel betreft, de scholeksters zijn echte alleseters. Ze houden een
geduchte opruiming onder de ontelbare armeeën van weekdieren en schaaldieren,
wormen en kwallen, die de ondiepe, slijkerige strandplaatsen bevolken, en zijn door
hun
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harden snavel in staat allerlei schelpdieren te nuttigen, al zijn het dan ook niet altijd
oesters.
Daar is al wat geschreven over dien snavel en die oester-

Scholeksternest tusschen rolsteenen.

visscherij. Ge moet weten, dat de scholekster in 't Engelsch en Duitsch officieel
Oystercatcher en Austernfischer wordt geheeten, terwijl zijn wetenschappelijke naam
luidt Haematopus ostralegus L., wat zinspeelt op de bloedroode pooten en de
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oestereterij. Wanneer je nu in dat verband aan 't woord ‘oester’ een zeer ruime
beteekenis geeft en er schelpdieren in 't algemeen mee bedoelt, dan is de zaak gezond
en dan mag de vogel gerust ‘oestervisscher’ heeten. Albarda zegt, dat in Zuid-Holland
de vogel werkelijk zoo genoemd wordt, maar dat zal wel daarvandaan komen, dat
die Zuid-Hollanders hun vogelkennis uit Duitsche of Engelsche boeken putten. Doch
dat doet er niets toe. Nu zijn er evenwel voorzichtige geleerden geweest, die met een
overigens volkomen gerechtigd wantrouwen jegens woorden en hun beteekenis
gezegd hebben: ‘op dien naam mag je niet afgaan, de scholekster is een snipachtige
vogel, alle snipachtige vogels hebben weeke snavels, dus een scholekster kan nooit
van zijn leven een schelp stukslaan, maar moet net als de rest krabbetjes en wormpjes
eten.’ Het spreekt van zelf, dat deze bewering gretig werd geloofd en naverteld,
vooral door menschen, die nog nooit een scholekster gezien hadden.
Ik kan u echter verzekeren, dat scholeksters een heel harden snavel hebben, hard
genoeg om er gaten mee in je hand te pikken. En 't is een feit, dat ze schelpdieren
stukpikken en openmaken, ge kunt in de duinen dikwijls genoeg de overschotjes van
hun maaltijden vinden. Ze weten heel mooi de sluitspier te vinden, waarmee de
mossel zijn schalen tegen elkander klemt en snijden die zeer handig door. Als bij eb
de mosselbanken droogvallen, dan zijn daar altijd de scholeksters bij dozijnen te
vinden en 't gaat hun daar opperbest. Ze nemen zelfs wel heele wulken mee naar een
duintop, de grootste horens, die ge op 't strand kunt vinden. Deze kunnen ze evenwel
niet stuk hakken, maar ze plukken als 't ware het dier uit zijn schelp en daarbij komt
het dan weer te pas, dat de snavel, zoo hard aan zijn punt, in het midden toch
eenigszins buigbaar is. We hebben soms scholeksters erop betrapt, dat ze eieren van
andere vogels - dwergsterntjes en strandpleviertjes - verorberden. Maar daar staat
tegenover, dat ze op Rottum de
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groote sterns waarschuwen, wanneer de zilvermeeuw hun eieren wil rooven.
Ze boren ook diep in 't zand naar wormen, strandwormen en insecten en zoo is
die snavel ingericht op hard werk, dat hij, wanneer de vogel in gevangen staat er niet
mee behoeft te werken, niet genoeg afslijt en op allerlei gekke manieren gaat
vergroeien. Maar met gevangen vogels houden wij ons niet op.
Scholeksters worden trouwens niet veel gevangen, ze zijn niet lekker om te eten,
en voor kamervogels niet geschikt. Een enkele keer worden ze door zenuwachtige
jagers geschoten, wanneer ze onophoudelijk ‘kliet kliet’ schreeuwen en 't heele
jachtveld alarmeeren. Dat doen de wulpen ook wel, maar die zorgen buiten schot te
blijven, want aangezien ze lekker om te eten zijn, bestaat er een dubbele reden, om
ze neer te schieten.
Wat heb ik die wulpen dikwijls verwenscht, maar wat houd ik veel van ze.
Verwenscht, omdat ik geen voet in de verboden duinen kan zetten, of ze vliegen
luidkeels roepend hoog in de lucht om mij heen, zoodat de koddebeiers merken, dat
er onraad is en dan moet ik, om niet gesnapt te worden, doodstil gaan liggen achter
een berberis of onder een krom gewaaid dennetje.
De vogel blijft nog een poos rondvliegen, juist in een kring om mijn schuilplaats
heen. Met groote snelheid glijdt hij langs de witte wolken met forsche, snelle slagen
van de lange, spitse vleugels, zijn groote, kromgebogen snavel is duidelijk te zien,
zijn pooten zijn recht achterwaarts gestrekt, maar steken niet ver buiten den staart
uit. Zooals hij daar vliegt, lijkt de vogel iets grooter dan een kraai, maar kleur,
gedaante en vleugelslag zijn natuurlijk heel anders: het lichaam loopt naar beide
kanten spits uit, de kleur is grauw en de vleugels wijzen onder 't vliegen met de
punten achterwaarts.
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Het geluid klinkt als ‘kloe-iet, kloeiet’, forsch, helder, welluidend, ik heb het genoteerd
als
ook wel:
en nog anders. Het verloop van het geheele
glissando is niet zoo gemakkelijk te bepalen, dikwijls ook rijst de roep niet dadelijk
omhoog, maar komt er eerst een daling:

Ik hoop, dat ge mij wat helpen wilt met noteeringen van dezen roep, want 't is een
zeer belangrijk geluid, dat de aandacht getrokken heeft van alle zangvogels, die 't
hoorden en ze vonden 't zoo mooi, dat ze het imiteerden in hun lied. Zanglijster,
merel, roodborst, nachtegaal, leeuwerik, spotvogeltje, klauwier kunnen dezen roep
min of meer getrouw nabootsen, ze doen het met groot genoegen en groote volharding.
Een heel prachtig wulpenlied hoorde ik dit jaar op den 26sten April. Ik zat in de
duinen te luisteren naar kleine vogeltjes in een berkenboschje en was, om beter te
kunnen zien en hooren, langzamerhand tegen de helling omhooggekropen, zoodat
ik weldra boven den top uitkwam. Daar vloog vlak bij een groote wulp op, die aan
den anderen kant van den top had gestaan, ineens mijn pet in de gaten kreeg, en nu
onder het blazen van zijn groote, koperen alarmfluit er van door ging. Prachtig,
indrukwekkend floot hij
de twee eerste lange tonen
vibreerend, de laatste vaster en vaster, totdat hij geheel en al op streek kwam en
verviel in den normalen kloe-iet-roep. Een andere hoorde ik, die zette net in als de
vijfde symphonie van Beethoven.
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Natuurlijk hoort ge die wulpenmuziek het mooist en het meest in den broedtijd en
wanneer ge het er voor over hebt, om uren achtereen in de duinen te gaan liggen,
dan kunt ge van hun dansen te zien krijgen. Want die wulpen houden er van, om in
hun eentje boven op een duinrichel allerlei vertooningen te houden: passen en
sprongen, buigingen en wendingen en daarbij maakt de kromme snavel dan de gekste
grimassen. En dat wisselen ze dan weer af met mooie golvende speelvluchten,
herinnerend aan 't vliegen van roofvogels.
Het nest vindt ge wel eens bij toeval; er liggen vier groote, groene, donker gevlekte
eieren in, die zeer lekker zijn. Het gaat niet aan, ze systematisch te zoeken, ze liggen
zoo prachtig verborgen op den grond tusschen gras en kruiden en de oude vogel
begint al alarm te fluiten, als ge nog wel een kilometer van 't nest verwijderd zijt. De
broedende vogel zit zeer vast, ik heb wel minutenlang vlak bij 't nest gestaan, zonder
dat hij wegvloog.
In de weiden komen de wulpen meestal in den zomertijd, in Juli en Augustus, en,
wat nog al vreemd lijkt, liefst op hooge, droge gronden, waar gij in dien tijd, als de
bodem hard en vast is, deze weeksnavelige vogels niet verwachten zoudt. Toch zijn
ze er bij massa's; niet alleen wulpen, maar ook kemphaantjes, tureluurs en grutto's,
allemaal jong goed, en die staan daar dan met hun lange beenen en dof-grijze kleuren
in het uitgebleekte, spichtige zomergras. De helft van den tijd slapen ze, sommige
rekken loom de vleugels, andere verwisselen van been of strijken zich de veertjes
glad. Dan weer ziet ge er een hard vooruitrennen en wijd happen met zijn langen
bek: hij heeft een sprinkhaan gevangen of een kakkerlak.
Komt ge wat naderbij, dan beginnen er een paar te huppelen, eerst op een been,
dan op twee beenen en eindelijk vliegt de heele troep, soms bij de honderd, ongeregeld
op, om een paar akkertjes verder weer neer te strijken. Dat gaat alles in de grootste
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stilte en 't is een vreemd schouwspel, die groote levenmakers

Foto A. Burdet.
Broedende Wulp.

van wei en duin hier zoo als stomme schimmen te zien rondzwevens. Doen zij alvast
boete voor al 't lawaai, dat zij over
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een half jaar zullen maken en ondergaan ze op dezen heeten drogen grond een kuur,
die hen vrijwaren zal voor mogelijke kwade gevolgen van hun later slijkerig bestaan?
Naast hun sprinkhanen-weide-kuur profiteeren ze ook nog van een
kraaibesheide-verblijf. Ze kunnen met groote gretigheid en ijver die zwarte bessen
van de kraaiheide plukken en verzwelgen en het lijdt geen twijfel, of zij dragen veel
bij tot de verspreiding van deze interessante plant, doordat de onverteerde zaden uit
hun uitwerpselen ontkiemen. De donker-violette uitwerpsel-plekken met de
onbeschadigde zaadjes erin vindt ge in nazomer en herfst overal, waar wulpen gerust
hebben of opgevlogen zijn.
Maar de echte plaats, om wulpen te zien, blijft toch altijd het slijkerige zeestrand.
Daar komen ze tegen den avond bij groote troepen; hoe later op den dag en hoe later
in 't jaar, des te luidruchtiger worden zij.
Hun eerste werk, als zij neerkomen, is zich flink te baden met veel geplas en
geploeter, daar zijn 't hartstochtelijke liefhebbers van. En dan begint de
krabbetjes-jacht, afgewisseld met vlieg- en schreeuwpartijen, die duren tot den
morgenstond.
In gezelschap van de groote wulp maar ook wel alleen, ziet ge dikwijls een vogel,
die in lichaamsbouw zeer veel op hem gelijkt, maar veel kleiner is, dat is de kleine
wulp of Regenwulp. Dat verschil in grootte bedraagt ± 25 %, en is dus, als de vogels
naast elkaar voorkomen, zeer duidelijk te zien. Bij afzonderlijke vogels echter zit ge
met den maatstaf verlegen, want 't is heel lastig, dat buiten al naar den tijd van den
dag en den toestand van de atmosfeer de dingen veel grooter of kleiner kunnen lijken,
dan ze werkelijk zijn. Hebt ge een goeden kijker of kunt ge dichtbij genoeg naderen,
dan is in zoo'n geval de kleine wulp gemakkelijk te herkennen aan een lichte,
geelachtige streep over 't midden van den kop, terwijl de schedel bij de groote wulp
gelijkmatig van tint is. Deze vogels hebben in 't algemeen de kleur van den leeuwerik,
met een
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lichte plek op den rug en een bijna witte onderzijde, die met zeer mooie zwarte
plekken versierd is.
Die Regenwulpen trekken in voor- en najaar met veel gefluit van ‘tjie-wie-wie’
bij dag en nacht in reusachtige troepen door ons land en zijn ook den heelen winter
door en 's zomers aan de kust en op de heidevelden te vinden. Die zomergasten zijn
weer echte vrijgezellen, want zoover ik weet, is de Regenwulp nog nooit broedende
in ons land aangetroffen.
Nu we toch eenmaal van de weiden zijn afgedwaald naar 't strand, moet ik u even
een vogel laten zien, zoo mooi en gracieus en merkwaardig, als er misschien geen
tweede in de wereld te vinden is en die bij ons in Nederland op sommige plaatsen
van de Noordzeekust zeer algemeen voorkomt. In Engeland vertoont hij zich maar
zelden en langs de heele Duitsche Noordzee- en Oostzeekust broedt hij maar op vier
of vijf plaatsen in gering aantal. Naar 't Zuiden toe wordt hij wat meer algemeen.
Ik bedoel de kluit. Van April tot October kunt ge dezen wondermooien vogel te
zien krijgen op de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden, en ook op Texel en
Vlieland bij honderden tegelijk: mooie slanke vogels, wit met zwart, op hooge
leigrauwe pooten. Hun dunne, zwarte snavel is omhoog gebogen, net of hij er een
ongelukje mee gehad heeft. Maar voor hem moet die snavel juist zoo wezen en
daarvan raakt ge overtuigd, wanneer ge den vogel ziet rondstappen in ondiepe,
slijkerige plassen of op de slijkbanken, die zoowat anderhalve of twee decimeter
onder water staan. Hij stopt zijn kop en nek heelemaal onder water en maakt nu
kleine beweginkjes rechts en links, zoodat nu het eind van zijn snavel - het stuk
voorbij de bocht - juist heen en weer door de modder maait. Zoodoende bemachtigt
hij de kleine diertjes, die zijn hoofdvoedsel uitmaken.
Stapt hij per ongeluk in wat dieper water, dan hindert hem dat niet, hij zwemt dan
maar even naar een minder diepe plek.
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Dat gaat hem heel gemakkelijk af; hij heeft dan ook tusschen zijn teenen een stelletje
zwemvliezen, waar menige echte zwemvogel jaloersch van zou kunnen wezen.
Het mooist zijn ze op de broedplaatsen. Meestal nestelen ze gezellig, soms wel
twintig nesten per Hektare, en als je nu het broedgebied betreedt, dan gaan de vogels
al roepend de lucht in. Schoksgewijs vliegen ze rond en ze roepen kort en helder:
‘kluut, kluut’, een geluid, waaraan ze hun naam te danken hebben, maar die is
ongelukkigerwijze om zoo te zeggen in de beschaafde schrijftaal overgebracht. Wij
hebben in ons landje heel wat te stellen met die beschaafde schrijftaal! Als ik op
Texel ben, spreek ik natuurlijk altijd van ‘kluut’ en de meeste van mijn vrienden
doen dat ook, want we kunnen met geen mogelijkheid dien eleganten vogel zoo'n
loggen naam geven.
Maar ter zake. Ge weet, hoe helder diep blauw onze Hollandsche hemel kan wezen
in de eerste weken van Mei. Dan waait meestal de bekende schoonmaakwind, de
Noordooster, waar de meeste stedelingen zoo 't land aan hebben. Als je er echter
lang en flink genoeg tegen in bokst, dan merk je wat een kracht en opvroolijking er
in dat weer zit. En de donkerblauwe hemel maakt dan den mooisten achtergrond
voor de witte vogels, voor de meeuwen en sterntjes en vooral voor onze mooie kluten,
die in rijen in de lucht slaan en soms net doen, alsof ze ons willen attaqueeren.
Ze zijn niet alle opgevlogen; er loopen er ook langs den grond en die maken de
meest onwaarschijnlijke grimassen. Soms sleepen ze met den linkervleugel dan met
den rechter, dan weer met beide. Ook wordt de nek neerwaarts gebogen zoodat de
snavel langs het bleeke slibbige zand strijkt. Al deze agitatie geldt ons, want ze
hebben hier en daar in een ondiep kuiltje hun drie of vier grijze, violet met bruin
gevlekte eieren liggen, iets kleiner dan die van de scholekster. Dezelfde bewegingen
en nog meer capriolen erbij kunt ge te zien krijgen, wanneer ge u in 't begin van den
broedtijd verdekt opstelt.
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STRANDPLEVIERTJE.
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Ha, wat heb ik dat mooi gezien aan den Hoek van Holland bij stil, eenigszins
nevelachtig weer. Heel in de verte kon je nog net den dikken toren van Brielle zien
en op den voorgrond wemelde het van die lichtzinnige kluten.
Ze broeden heel trouw, hun lange beenen saamgevouwen onder 't blanke lichaam.
Evenals de meeste vogels, die op den grond broeden, keeren zij van tijd tot tijd hun
eieren om, waarschijnlijk omdat anders 't stuk van de schaal, dat op den grond ligt,
op den duur te vochtig zou worden.
De jonge kluutjes hebben, als ze uit 't ei komen, een tamelijk kort, recht snaveltje,
dat echter reeds na eenige dagen heel duidelijk den familietrek gaat vertoonen. Ik
behoef niet te zeggen, dat ook zij de kunst van verstoppertje spelen buitengewoon
goed verstaan.
Op dezelfde plaatsen, waar de kluit broedt, vertoont zich maar in veel grooter aantal
nog een allerliefst klein steltloopertje, niet grooter dan een leeuwerik, maar op mooie,
rechte hooge pootjes, grijs van boven, wit van onder en aan den hals wat wit en zwart,
dat echter den naam van kraag niet verdienen mag. Het diertje is ongeloofelijk vlug
en rent over 't zand, zoo snel, dat je de zwarte pootjes niet eens kunt zien. Om dat
geweldige rennen noemen de Texelaars hem Froekie en de Terschellingers Griltje.
In de beschaafde schrijftaal heet hij Strandpleviertje. Soms zie je ze bij honderden
en duizenden tegelijk en 't lijkt, dan wel, of ze zich opstellen in compagnies en
regimenten; op onze groote zandplaten vinden ze ruimte genoeg.
Op de broedplaatsen vertoonen ze, als ze verontrust worden, dezelfde houdingen
en bewegingen als de kluiten. Hun viertal eitjes zijn lichtgrijs bij wit af en alleraardigst
volgeteekend met donkere streepjes en krasjes.
Het is dit strandpleviertje, dat vooral beroemd is geworden om het zoogenaamd
versieren van zijn nest. Doorgaans is dat nest niets anders, dan een kuiltje in 't zand,
maar ik heb er wel
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gevonden die van binnen en rondom waren belegd met witte en gekleurde schelpjes
en steentjes. Waarom zoo'n beest dat doet, weten we niet, waarschijnlijk uit
speelschheid of verveling.
Het strandpleviertje heeft een paar verwanten, die in grootte weinig van hem
verschillen en ook hier broeden, maar nog al zeldzaam. Als ze doortrekken en
rondzwerven, krijgen we ze echter allebei dikwijls genoeg te zien.
De eerste is de bontbekplevier, die op Vlieland strandkievit heet. Een prachtig
diertje: het voor een steltlooper korte, rechte snaveltje helder oranje met een zwarte
punt. Aan kop en hals mooie afwisselende vlekken en kringen van helder wit en
pikzwart. De pootjes zijn ook oranje.
De andere, de kleine plevier, heeft gele pootjes en een zwart snaveltje en houdt
dus zoowat 't midden tusschen den bontbek en 't strandpleviertje. Deze kleine plevier
bewoont ook de oevers van onze groote rivieren en maakt dan zijn nestje op de zanden slijkplaten langs de uiterwaarden. Zeldzaam genoeg: als ge een zoo'n nest vindt,
wil ik daar heel graag bericht van hebben, dan zullen we probeeren den vogel bij
zijn nest te photografeeren.
Onze foto van den bontbekplevier tusschen de tuinboonen is nog al wat wij noemen
suggestief. Je ziet zoo, hoe zelfs de woeste plekken in de zeepolders, waar eeuwen
lang de vogels ongestoord broedden, door den mensch in gebruik genomen worden
en hoe noodig het dus is, de vogels zooveel mogelijk te beschermen, opdat wij deze
prachtige dieren niet kwijt raken.
Er broedt tusschen al dat gedoe van kluiten en pleviertjes nog af en toe heel zelden
een steltloopertje, dat zich van al de andere dadelijk onderscheidt, doordat zijn
onderkant voor een groot deel pikzwart is. Dit diertje heet kleine, bonte strandlooper.
We zullen hem later in 't jaar nog bij millioenen ontmoeten, maar of ge ooit in Mei
of Juni zijn nest zult vinden, daar heb ik een zwaar hoofd in. Toch is 't niet onmogelijk.
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De ooievaar.
Voor de meeste menschen is de weidevogel bij uitnemendheid nog altijd de ooievaar,
de adebaar, de schatjesbrenger. Intusschen is in de laatste jaren de vereering en
vriendschap onzerzijds heel wat minder geworden; 't is al mooi, dat de reeds bestaande
nesten in stand worden gehouden, nieuwe ziet ge bijna nergens oprichten. Vroeger,
toen men geloofde, dat de ooievaar werkelijk voorspoed aanbracht, dat hij het huis
beveiligde tegen het inslaan van den bliksem, dat hij waarschuwde als er brandgevaar
dreigde en dat hij hielp meeblusschen als 't dreigement werkelijkheid was geworden,
ja, toen waren er geen wagenraderen genoeg om hem een woonplaats te verschaffen.
Het dooden van een ooievaar of het verstoren van zijn nest gold toen voor een uiterst
bedenkelijk misdrijf, de terugkeer der ooievaars in 't voorjaar werd gevierd met
klokgelui en vreugdebetoon en bleven de gewone bezoekers weg, dan was er kommer
in huis.
Tegenwoordig is dat heel anders. De nuttigheidsmenschen hebben uitgemaakt,
dat de ooievaar een schadelijk dier is en tegen hun redeneering valt niets in te brengen.
Hij eet, behalve zijn traditioneele kikkers, visch, jong wild, jonge vogeltjes en zelfs
honigbijen, wat hem zeer zwaar wordt aangerekend, en het is uitgemaakt dat zijn
credit, hetwelk bestaat in 't dooden van adders, veldmuizen en schadelijke insecten
ver beneden
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het debet blijft. Zoover is het zelfs met hem gekomen, dat jachtheeren premies hebben
gesteld op zijn schuldig hoofd of

Het Ooievaarsnest.

liever op zijn lange pooten, want die moest je inleveren, als je de dubbeltjes in
ontvangst wou nemen.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

157
Wij, wandelaars, denken daar heel anders over. Het bijgeloof interesseert ons als een
belangwekkende phase in de ontwikkeling van den menschelijken geest, als een
herinnering aan oude tijden, als een overblijfsel wellicht van oude wijsheid. Aan nut
en schade denken wij niet gaarne, de strijd tusschen de levende creaturen en hun
geheimzinnig levenslot vervult ons met bewondering en ontzag en niet dan in het
alleruiterste geval van noodweer achten wij inmenging onzerzijds gewenscht. Hiervoor
is nu tegenover de betrekkelijk geringe ooievaarsbevolking van ops land niet de
minste noodzakelijkheid, zoodat wij altijd en overal de groote rood-wit-zwarte vogel
met vreugde begroeten.
Wat een gemakkelijke vogel om te herkennen en te beschrijven, wat een
raadselachtig dier in zijn leven en manieren! Snavel en pooten rood, vleugels met
uitzondering van de kleine dekveeren zwart, de rest zuiver wit, vliegt met hals en
kop recht uitgestrekt, met rustigen vleugelslag, dikwijls afgewisseld met langdurige
zweefpartijen.
Er wordt mij dikwijls gevraagd: hoe kun je nu zoo heel in de verte een ooievaar
van een reiger onderscheiden? Dan luidt het antwoord: ‘aan alles, een reiger is kleiner,
hij heeft weinig of geen wit in zijn veeren, hij trekt onder het vliegen den hals geheel
in, zoodat de kop vlak tegen den romp komt te liggen, hij vliegt met holle vleugels
en zeilt bijna nooit. Zie je in 't weiland een groote vogel onbewegelijk aan een
slootkant staan, dan is dat in negen van de tien gevallen een reiger.’
Een ooievaar staat nooit heel lang stil, daar is hij een veel te jolige en roerige vogel
voor, en als hij eens een rustige bui heeft, dan staat hij nog altijd liever midden in
het land dan aan een slijkerigen oever. Er wordt wel verteld, dat hij in 't water gaat
staan, dat dan de roode kleur van zijn pooten de kikkers aantrekt en dat hij juist
daarom roode pooten heeft, maar ik vrees, dat wij dit verhaal moeten brengen onder
de rubriek ‘modern bijgeloof’.
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De bruine kikkers, die de ooievaar 't liefst eet, komen 's zomers bijna niet in 't water,
en onze vriend zoekt ze op tusschen 't gras. Hij stapt dan heel vlijtig over de wei,
kijkt hier en daar en pikt alles op, wat van zijn gading is. Tracht een muis of een
kikker te ontkomen, dan rent hij het dier met al zijn deftigheid na en dat kan er soms
koddig genoeg uitzien, als hij een paar keer mispikt en gedwongen is de kronkelpaden
van zijn slachtoffer te volgen. Een ander maal amuseert hij zich met het vangen van
vliegende insecten, dat doet hij net als een hond, die naar vliegen hapt en met evenveel
succes.
Doordat de ooievaars zoo groot zijn en zoo weinig schuw - tenminste als ze niet
lastig gevallen worden - is het heel gemakkelijk, hun leven na te gaan. Toch blijft er
nog veel voor ons verborgen.
Wie heeft in 't voorjaar de ooievaars wel eens zien aankomen? Op die heerlijke
zonnige dagen van Februari of Maart, die warmer, lichter, blijder en levenslustiger
zijn dan eenig andere dag in 't jaar, staan de beide ooievaars of een van beide ineens
op 't oude nest. Wie 't treft, kan ze zien aankomen, want ze reizen over dag, maar
zoo hoog, dat het reisgezelschap buiten het bereik van ons oog is, zoodat wij alleen
kunnen hopen, de enkelen te zien, die zich op een bepaalde plaats van hun
reisgenooten afzonderen en dan in groote schroefzwaaien afdalen naar hun
zomerverblijf. Waar komen ze vandaan? Rabbi Sichel in ‘l'Ami Fritz’ zegt ‘van
Jerusalem’ en zoo'n aardige opmerking zou je bijblijven, totdat je 't gelooft. Nu
wemelt 't 's zomers in Palestina van ooievaars, want ze worden door de Turken nog
veel meer vereerd dan door ons, maar ook die Turksche vogels zijn trekvogels, die
in den winter naar de bronnen van den Nijl gaan of nog verder. Ook de onze gaan
zoover. Het aardigste is wel, dat de Rabbi werkelijk gelijk had. Dr. Thienemann van
Rossitten heeft in Pruisen een groot aantal ooievaars ‘geringd’. Ze kregen een lichten
ring van alluminium om hun poot; op dien ring staat
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Rossitten-Germania en een nummer en nu heeft men dergelijke geringde ooievaars
aangetroffen in Turkije, Syrië, bij Damascus, Jerusalem, in 't Nijlgebied en zeer veel
in Zuid-Afrika, waar de meeste overwinteren, en waar er helaas veel om 't leven
komen door 't eten van vergiftigde sprinkhanen. Dergelijke ringproeven leeren ons
veel over het reizen en trekken der vogels. In ons land worden thans voor dat doel
ook ringen verstrekt door Dr. E.D. van Oort van het Leidsch Museum.
Als nu de ooievaars eenmaal op hun nest zijn, dan begint 't lieve leven. Alles wordt
geïnspecteerd en met grooten ijver herstellen ze 't nest, ze blijven bouwen, lang nadat
de eieren gelegd zijn, ja zelfs totdat de jongen uitvliegen. Dat mag ook wel, want
ondanks metselwerk van klei en bezwaring met graszoden rukt de wind soms heele
stukken eruit. Man en vrouw bouwen beide en onder de hand hebben ze de grootste
pret. Een rijk stemgeluid hebben ze niet, ze kunnen op zijn hoogst een beetje roepen,
sissen en brommen, maar met hun snavel geven ze uitdrukking aan hun blijdschap,
opgewondenheid, angst, liefde en haat door het welbekende geklepper. Daarbij komen
dan nog allerlei bewegingen van hals, vleugels en pooten, zoodat het aanschouwen
van een ooievaarshuishouding een allerinteressantste en vermakelijke bezigheid is.
Prachtig zijn hun vliegtoeren. Soms zweven ze in tegenovergestelde draaiing
tegelijk de hoogte in, de vleugels roerloos stil en zoo wijd uitgespreid, dat de
afzonderlijke slagpennen wijd uiteenstaan als vingers van een reuzenhand. Een
andermaal vliegt de een van 't nest, terwijl de ander op den rand staat te klepperen,
kop in den nek, den snavel recht in de hoogte. De ander keert weer en zeilt in volle
vaart op den klepperaar toe, alsof hij hem eraf wou stooten, maar deze vliegt op 't
juiste oogenblik weg en nu slaat nommer een op den rand te klepperen. Dit wordt
verscheidene malen herhaald. Dan weer staan ze beide op den nestrand met
uitgespreide vleugels, nu eens langzaam heen en weer wiegelend, dan weer
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buigend als een knipmes. Deze vergelijking gaat volkomen op, want hun hielgewricht
veert werkelijk en blijft zonder spierinspanning in zijn uiterste standen.
Merkwaardig is het gedrag van ooievaars uit een bepaalde streek ten opzichte van
elkander. Het is bekend en aan geen twijfel onderhevig, dat zij in Augustus op
bepaalde plaatsen bijeenkomen en dat dan sommige vogels, vermoedelijk de oude,
zwakke en verminkte uit het gezelschap worden verdreven en gedood. Dit is het
beroemde ooievaarsgericht. Maar er schijnt ook een ooievaars-politie te bestaan, die
het heele jaar door in functie is en haar invloed vooral in 't voorjaar doet gevoelen,
bij 't betrekken der nesten. Als een nieuw paar een nest betrekt zonder behoorlijke
toestemming, dan worden ze door de politiemacht verjaagd en het gebeurt wel, dat
het heele nest afgebroken wordt. Van dit alles is met zekerheid nog weinig of niets
bekend, indien ge in uw omgeving hieromtrent het een of ander vernemen, waarnemen
of photografisch meenemen kunt, zoudt ge mij zeer verplichten.
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Leeuweriken, piepers en kwikstaartjes.
Een stille Januari-middag aan de Zuiderzee. De gewone Hollandsche winter is voorbij,
de laatste ijsschotsen zijn weggedreven of versmolten, de dikke blaadjes van het
lepelblad maken al heldergroene plekken op het bruin van den slijkerigen oever. De
lucht is dicht bewolkt, afzonderlijke wolken zijn niet te zien, 't is een laag hangend
leigrauw, paarsachtig uitspansel met een lichtere plek erin, waar de zon ondergaat.
Die lichtplek wordt wijd in 't rond weerkaatst op de flauwe, onregelmatige deining,
die het glasachtig oppervlak van de grauwe zee beweegt en een lichtende nevel
verbindt het spiegelend water met den kleurigen hemel, zoodat alleen zeer na aan de
kust nog scheiding van lucht en water te zien is. Kleine kleieilandjes, met hoog, dor
geel riet begroeid, die met een sprong te bereiken zijn, lijken ver in zee te zweven
en een steiger, die een meter of twintig is uitgebouwd, leidt naar een andere wereld,
naar een droomerig Thule, ver in 't Noorden.
Het is doodstils op zee en in de uiterwaard. Heel in de verte bij Amsterdam fluit
nu en dan een locomotief of een stoomboot, maar die geluiden gaan verloren in de
droomerige kalmte, die over het landschap ligt. Een paar wulpen staan tot de hielen
in 't water, maar hun kromme snavels zijn werkeloos; de dieren
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staan stil te kijken en te luisteren. Verder weg staat een troepje strandloopertjes, en
af en toe komen troepjes van tien, twintig kleine vogels voorbijvliegen, dicht langs
het water; om het gele rietbosch heen verdwijnen ze in 't kwelderland.
Als we daar dwars doorheen loopen, stooten we op zoo'n troepje grauwe vogels,
bruingrijs met donkerder vlekken, iets grooter dan een musch en met spitsen, slanken
snavel. Ze huppelen niet, maar stappen flink door 't korte gras en pikken op, wat na
den herfst en winter op deze drukbezochte plaats nog aan zaden van gras, melde of
weegbree is overgebleven. Als ze opvliegen, komt het wit van de twee buitenste
staartpennen te zien en al was 't niet daaraan, dan konden we nog aan hun melodieuse
waarschuwingskreten, die op korte stukjes lied gelijken, wel merken, dat het
leeuweriken zijn, gewone akker-leeuweriken, terug van de winterreis en gereed om
de lente te proclameeren. Maar met dien ‘clamor’ wachten ze nog enkele dagen; nu
loopen ze, door weinigen gezien of vermoed, in troepen door de weiden, dag aan
dag komen er meer, om gaandeweg al verder en verder naar het oosten door te dringen.
Nu komen de zonnige dagen van Februari. De hazelaars laten hun katjes los, de
sneeuwklokjes bloeien op de hellingen, de aarde geurt, de water-insecten zonnen
zich in 't kristalheldere water van slooten en plassen en nu zingt boven de weiden de
leeuwerik zijn eerste lied. In 't bosch zijn winter-koning, roodborst en zanglijster
hem vóor geweest, maar hier is hij de eerste lente-heraut, alleen de groote bonte kraai
laat naast hem zijn luiden tevreden roep weerklinken.
In deze eerste Februari-dagen hebben de leeuweriken nog geen broedplannen ja,
dikwijls zijn deze zangers nog niet eens in hun eigenlijk broedgebied aangekomen,
want de leeuwerik is een van de vogels, die niet in koortsige haast de reis naar hun
broedplaatsen volbrengen, maar die onderweg hier en daar eens pleisteren, een
graantje pikken, een liedje zingen en zorgeloos zingend verder gaan. Let maar eens
op, hoe ver-
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schillend het aantal zangers kan zijn, den eenen dag hoort ge

Akkerleeuwerik.

er vijf en twintig, den volgenden, als de zon even warm, de hemel even blauw is,
krijgt ge er geen drie te zien. Onze
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vogelvangers weten dit zeer goed en ik heb zeer terecht die eerste zangers wel eens
met den naam van Russische leeuweriken hooren betitelen.
Maar nu komen onze eigen vogels ook opdagen en dan wordt het levendig op de
weiden en de akkers. Het land wordt verdeeld: ieder echtpaar neemt een stukje in
bezit en de man verdedigt het tegen alle aanranders. Nu is het den heelen dag een
vechten zonder eind, niet kampen uit levenslust, zooals met de kemphaantjes, maar
echt strijden, om te winnen of te verliezen, al gaat het dan ook niet op leven en dood.
Ik heb daar wat dikwijls met groot genot naar zitten te kijken, want vechten is toch
eigenlijk mooi; in mijn schermdagen deed ik het ook heel graag en had er gerust een
paar zwarte striemen met den langen stok voor over.
Het is heel goed, in Maart naar die leeuwerikgevechten te kijken, zittende in de
luwte van een boschje of van een slootberm en dan liefst in de zon, wat wel niet altijd
gemakkelijk te doen is, want in de morgenuren - en dat is de beste tijd voor
waarneming - komen dan wind en zon meestal van denzelfden kant. Intusschen leer
je vanzelf wel de pleizierigste houding te vinden. De commotie is al in vollen gang:
een bundel veeren fladdert boven de madeliefjes, het zijn twee leeuweriken; ze houden
zich haast rechtop, kop in de lucht met een boos kuifje er op, staart omlaag, wijd
uitgespreid met schitterend witte zijveertjes. En 't aardigste is, dat ze allebei zingen,
zoo hard ze kunnen, niet den ellenlangen extase-jubel, maar kleine brokjes, driftig
en luid en uiterst welluidend. Telkens moeten ze ademhalen en eindelijk vallen ze
neer in 't gras, waar nu op den grond de ravotpartij wordt voortgezet.
Is eenmaal de landverdeeling goed en wel geschied, dan beginnen de paartjes aan
hun nestbouw, waarbij het tusschen mannetje en wijfje allervroolijkst toegaat. Het
is een lust, in April, wanneer 't gras al langer en de wei al bonter wordt, een veld vol
van deze dartele diertjes gade te slaan. Eigenlijk
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zijn ze nog veel drukker dan de musschen, vol kuurtjes en maniertjes, maar veel meer
liefelijk en welluidend.
Nu zingt ook het mannetje zijn groote cantate, compleet met alle versieringen en
herhalingen en langer en mooier dan al de verzen, die erop gemaakt zijn met elkaar.
Als je Engelsch geleerd hebt, dan zijn ze u niet ontgaan, de teekenachtige regeltjes
van Shakespeare, het korte, krachtige gedicht van Wordsworth, de kleurrijke Ode
van Shelley. Voeg er nog de ‘Hemellawerke’ van Gezelle bij, dan kunt ge
meegevoelen al het teedere, liefelijke, sterke, grootsche en heldhaftige, dat deze
groote zielen in het lied van den eenvoudigen weide- en akkerzanger gevonden
hebben. En 't moet u treffen, dat deze dichters het leeuweriklied meer als loflied dan
als minnezang hebben gevoeld.
Inderdaad lijkt het ook zoo. Het broedende wijfje zit verborgen tusschen het gras
en gij ziet alleen den man-vogel zooals hij recht opstijgt uit 't veld, rechtop met den
kop in den wind, maar met de borst vooruit en den snavel bijna loodrecht naar boven:
een zeer ongewone houding voor een vliegenden vogel. Hoe lustig kampt hij tegen
den sterken voorjaarswind, hoe gemakkelijk overwint hij zonder van zijn zuiveren
spiraalloop af te wijken. Zie hem stijgen uit zijn weiland, over een vaart, over een
groot hooiland, geel van dotterbloemen, over een meer, omzoomd met wilgen, donzig
van millioenen katjes, over een dorp met menschen, over een polder, waar bruine
paarden den ploeg trekken door de vette klei, over 't donker water en de zwarte
turfhoopen van een vervening en zoo verder, tot hij een hoogte bereikt heeft, vanwaar
hij heele provincies kan overzien en daar blijft hij dan zweven, zingend en zingend,
tot hij eindelijk langzaam nederdaalt, hetzij in engere spiraallijnen, hetzij bijna
loodrecht, altijd zingende tot op het oogenblik, dat hij als een steen uit de lucht
neerploft in de nabijheid van zijn uitgangspunt.
De tonen zijn zoo hoog en volgen elkaar zoo snel op, dat
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't bijna onmogelijk is, de melodie te volgen, maar toch is 't wel te merken, dat sommige
strofen verscheidene malen herhaald worden. Ook kunt ge er vele nabootsingen in
opmerken en wel voornamelijk nabootsingen van watervogel-geluiden. Zelfs spreeuw,
musch, kwikstaart en karekiet kunt ge er in weervinden, maar dat gelooft ge toch
niet, voordat ge het zelf gehoord hebt.
Wat nu de kwestie van loflied of minnezang aangaat, ik geloof dat de groote
extatische leeuwerik-jubelzang wel tot de laatste rubriek moet worden gebracht, want
die wordt alleen in den broedtijd gehoord. Bij tientallen zingen ze tegelijk boven
weide en akker; hoewel ze iederen duim gronds op den bodem met den grootsten
ijver bewaken en verdedigen, gunnen zij in 't luchtruim elkander gaarne de vrijheid.
Veelal stijgen ze zoo hoog, dat ge ze met 't bloote oog niet meer zien kunt, maar toch
hoort ge nog hun blij geluid. Met een verrekijker haalt ge ze weer bij en ik heb me
er wel eens mee vermaakt, dat ik boven op een duin ging zitten en met mijn kijker
de banen van zwarte stippen langs witte wolken volgde, dat waren leeuweriken, die
buiten bereik van 't gehoor zongen boven de weiden van het Spaarne.
's Avonds, ook wel 's morgens vroeg en een heel enkelen keer overdag bij kil en
mistig weer zingen de leeuweriken zittend op een kluitje, een molshoop, een paaltje
of een steen. Het is niet makkelijk, ze dan te vinden; de vale tinten van hun gevederte
harmonieeren volkomen met den bodem, maar als ge dikwijls achtereen eenzelfde
weiland bezoekt, leert ge hun lievelingsplekjes wel vinden. Dezelfde dieren, voor
wie overdag soms de horizon niet wijd genoeg is, hechten 's avonds angstvallig aan
éen en 't zelfde kluitje.
Het nest ligt daar dichtbij, maar is nog al moeilijk te vinden, in een kuiltje in den
grond tegen of in een graspolletje. Ge ontdekt 't meestal, doordat het wijfje er af
vliegt, als ge te dichtbij komt. Ze sluipt en rent dan eerst een eindje tusschen
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en onder het gras door, om u te misleiden en vliegt dan weg. Later in den broedtijd
blijft ze stil zitten en vliegt pas weg, als ge bij toeval uw voet bijna vlak op 't nest
zet. Als een koe of schaap te dichtbij komen, dan vliegen ze de dieren aan en jagen
ze weg, wat trouwens bijna alle weidevogels doen. Komt ge dag aan dag bij 't nest,
dan leeren ze u kennen en vertrouwen, ofschoon de angst nog altijd uit hun groote,
bruine oogen spreekt.
Broedende leeuweriken kunt ge vinden tot in Augustus, doorgaans broeden ze
driemaal, eens op vijf, eens op vier en eens op drie eieren, zoodat ze ten slotte een
aartsvaderlijk gezin zouden vormen, indien de jongen uit 't eerste broedsel maar op
die van 't derde wilden wachten. Doch die verdwijnen al heel gauw op raadselachtige
wijze, ze scholen samen op stoppelvelden en graslanden en reizen al spoedig uren
ver. In Augustus is er algemeene rui, de oude veeren vallen uit en worden door nieuwe
vervangen, daardoor kunnen ze dan gedurende een paar weken slecht vliegen of heel
niet, wat ge heel goed merken kunt, als ge door de weiden of in de duinen wandelt,
dan loopen die dieren onophoudelijk voor u uit, zonder op te vliegen. En nooit vindt
ge in 't weeke zand zoo dikwijls als dan het welbekende leeuwerikspoor: drie ferme
teentjes vooruit in een hoek van vijfenveertig graden en een flinken teen met een
zeer langen nagel achterwaarts. Een aardige bezigheid voor duinbezoekers: het
opzoeken en nateekenen van voetsporen van allerlei gedierte.
Omtrent het aantal en de verbreiding der leeuweriken kan ik herhalen, wat ik
vroeger van de lijsters verteld heb. Ze worden voor kooivogels en om 't wildbraad want schadelijk zijn ze nooit of nergens - sinds onheugelijke tijden op allerlei
manieren gevangen bij duizenden en duizenden. Overbekend is de mededeeling van
Gätke, dat er op Helgoland op een enkelen avond 15000 gevangen zijn, terwijl er
voor Dieppe voor 't seizoen 1867/68 een en een kwart millioen vermeld
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worden. Als je alles eens kon nagaan, zou het wel blijken, dat er honderd millioen
per jaar worden gevangen.
Toch wordt hun aantal niet geringer en ontbreken ze bijna nergens en de toekomst
ziet er voor hen niet duister uit. Hoe meer bouw- en weiland er in de wereld komt,
des te meer broedgelegenheid krijgen ze, indien ze maar de gevaren van het maaien
en oogsten weten te ontgaan. Een mooie, droge, voorspoedige zomer heeft al menig
hoopvol leeuwerik-gezin ten verderve gebracht. Bijzonder talrijk zijn ze op de
Noordzee-eilanden. Voor den landbouw en de veeteelt zijn ze van zeer groot nut, al
was het alleen door het verdelgen van kniptorren, uit wier eieren de zoo schadelijke
ritnaalden te voorschijn komen.
Behalve de akkerleeuwerik hebben wij in ons land nog twee andere soorten: de
kuifleeuwerik en de boomleeuwerik*). Alle drie de leeuweriken hebben kuiven; we
hebben bij onraad, angst, toorn en opgetogenheid den akkerleeuwerik de zijne zien
opsteken, maar in gewone omstandigheden houdt hij die schedelveertjes plat op den
kop en dan is er weinig bijzonders aan te zien.
Kuif- en boomleeuwerik evenwel kunnen hun kopsieraad niet verbergen, zoodat
wij ze altijd er gemakkelijk aan kunnen herkennen en nog onderscheiden op den
koop toe, want bij de kuifleeuwerik is de kuif (zelfs liggend) spits en lang, bij de
boomleeuwerik kort en afgerond. Bovendien is het boomleeuwerikje kleiner dan de
beide andere, zijn snavel is slank - de andere hebben nog van die echte dikke
zaadeter-bekken, al zijn ze ook zoo plomp niet, als die van musch of vink - en hij is
wat vroolijker van kleur met vele donkere vlekken op zijn borst en mooie, gele
wenkbrauwstreepen boven de oogen, die zoover doorloopen, dat ze op 't achterhoofd
elkaar

*) Eigenlijk begint een vierde soort ook al mee te tellen: de Alpenleeuwerik, een vogel, die
vroeger maar heel zelden in ons land voorkwam, maar tegenwoordig 's winters zich in steeds
grooter aantal vertoont. Hij heeft heldergele wangen en boven zijn oogen lange veertjes, die
net ops horentjes lijken.
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ontmoeten en zoo een soort van dun bandvormig kroontje vormen.
De kuifleeuwerik is weer een van de vele vogels, waarmee ge de kennismaking 's
winters kunt aanvangen, vooral wanneer

Kuifleeuwerik.

het nog al flink wintert. Ge herinnert u misschien de Decembermaand van 1902. Ik
was toen in de gelegenheid een reisje te doen door onze oostelijke provinciën en ik
kwam in geen dorp of stad, of daar stapten parmantig midden over weg en straat die
flinke kuifleeuweriken: flink op de pooten, kuif in de lucht en altijd met een melodieus
verwenschinkje, als mijn
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nieuwsgierigheid ze te dicht op 't lijf kwam. Een heerlijk gezicht en waarbij
onwillekeurig de wensch opkwam, dat onder al de groote maatschappelijke
verbeteringen van de tijden, die komen, behalve de afschaffing der katten ook mocht
worden opgenomen de vervanging der straatmusschen door de kuifleeuweriken.
We zouden er echter moeite mee hebben, want ze houden volstrekt niet van vochtig
en vruchtbaar land, zoodat de maatregel alleen maar in de toch reeds zoozeer
bevoorrechte zandstreken zou zijn door te voeren. Op onze heidevelden en hooge
veenen komt de kuifleeuwerik meer voor dan de beide andere soorten, hij zingt niet
zoo samenhangend als de akkerleeuwerik, niet zoo broksgewijze als de
boomleeuwerik, vliegt niet zoo hoog als de eerste, maar niet zoo laag als de tweede.
Ge ziet, dat ge, om hem te begrijpen, eerst kennis moet maken met de
boomleeuwerik en dat is tegenwoordig heel wat gemakkelijker dan vijf en twintig
jaar geleden. Toen ik nog jong was, durfde ik er haast niet aan te denken, ooit een
boomleeuwerik te zien of te hooren, maar tegenwoordig behoort hij, om zoo te
zeggen, tot mijn dagelijksch brood. In Schlegels boek over de Vogels van Nederland,
waarvan de laatste uitgave verscheen in 1860, wordt gezegd, dat deze heerlijke vogel
misschien in Gelderland broedt en verder op den trek in kleine troepjes door ons land
gaat, terwijl ze ook in den winter bij ons worden aangetroffen.
Mr. Herman Albarda in zijn Naamlijst van Nederlandsche Vogels (1897) maakt
het al beter, laat hem broeden in Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht en
overwinteren in de duinen. Tegenwoordig kan men veilig beweren, dat hij in ons
land hetzelfde broedgebied heeft als de kuifleeuwerik, al is hij dan ook niet in zoo
groot aantal aanwezig. 's Winters zie ik hem veel in de duinen en even goed aan 't
strand als in het binnenduin. In 1904 hebben minstens twee paren gebroed aan den
Nieuwen Weg tusschen Bloemendaal en Overveen op het land-
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goed Lindenheuvel, ze zongen, als ik 's morgens vroeg naar den trein ging en ook
als ik 's avonds laat weer terugkwam. Later vond ik er nog veel meer.

Boomleeuwerik.

Toen ik, nu een kwarteeuw geleden, de boomleeuwerik voor het eerst van mijn
leven hoorde zingen, wist ik niet, wat ik hoorde. Het was een opeenvolging van
trillende, fluitende, jodelende, zeer melodieuze geluidjes en daar ik mij juist bevond
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aan het begin van een uitgestrekte duinpan, concludeerde ik - het was in Maart - dat
zich daar een gezelschap van verschillende trekkende steltloopertjes moest bevinden.
Ik liet mij meteen vallen, om niet gezien te worden en ging ze nu volgens de regelen
der kunst besluipen. Dit is een van de aardigheden van natuurliefhebberij, dat je de
oude ingeboren jachtdrift op onschadelijke wijze vieren kunt en gebruik maken van
al de theoretische ervaring, die ge hebt opgedaan uit die zondige boeken van Cooper,
Aimard en Maine Reid, waarmee zorgelooze opvoeders onze jeugd in gevaar brachten
- als je 't gelooven wilt.
Nu dan, ik hoopte daar allerlei zeldzame steltloopers in nooit vertoonde
bruiloftskleeren aan te treffen en sloop voorzichtig op de manier van jagers in de
Schotsche Hooglanden, die een hert besluipen, van richeltje tot richeltje tot groot
detriment van mijn huid en mijn kleeren, die opengereten werden aan de dorens. O,
die oogeriblikken, als ik zou heenkijken over een randje, pet af natuurlijk en zandblond
haar past gelukkig bij blonde duinen. Maar nimmer was er iets te zien en 't geluid
klonk maar steeds van alle zijden; het waren stellig troepen van verschillende soorten,
overal verscholen tusschen het helmgras.
Terwijl ik plat langs den grond voortkroop over een kaal zonnig plekje, zag ik
vlak naast mij een oogenblik een donkere schaduw trillen op het witte zand. Dan
kijk je natuurlijk dadelijk op en wat zag ik? Een soort van groote vleermuis die daar
zingend rondfladderde. Vleermuizen zingen natuurlijk niet en heerlijk was het, bij
beter toezien en het bedenken van mogelijkheden, tot het besef te geraken, dat daar
de boomleeuwerik heusch en echt zijn heerlijk lied zong.
Nu eens zweefde hij hier, dan weer daar, het geheim van de steltloopers was
opgelost en daar had ik nu anderhalf uur in onwetendheid rondgekropen door de
dorens. Maar ik had het er gaarne voor over.
Wel een half uur lang bleef hij zoo rondvliegen en altijd
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door kon ik nog maar niet gelooven, dat éen dier al dat geluid voortbracht. Doch hoe
ik mij inspande, er waren geen steltloopers te zien en ook geen tweede boomleeuwerik.
Sedert dien tijd heb ik ze om zoo te zeggen voortdurend gehoord, want ze zingen
zomer en winter, dag en nacht.
Gij hebt wel eens een muziekstuk uitgevoerd, of hooren uitvoeren, dat na eenige
begrijpelijke strofen hoe langer hoe ingewikkelder werd, nu eens een en al voortgang,
dan weer ingehouden, vol tegenspraak en wisselzang, zoodat ge na vergeefsche
pogingen, om het te volgen, het opgaaft en lijdelijk de tonenstroom om u heen deedt
bruisen, wat dan ten slotte toch ook weer een groot genot kon zijn. Maar nu komt
met een paar accoorden een eind aan het eerste gedeelte en daar wordt een Andantino
ingezet of een aardig rondo: een strofe vol gratie en eenvoud, even uitgewerkt, dan
weer losgelaten en gevolgd door een andere, nog liever, aandoenlijker en duidelijker
en wanneer ge meent, dat de grens van het gracieuse en beminnelijke bereikt is, dan
klinkt daar weer een nieuw motief, waar de beide eerste zich aan aansluiten en zoo
wordt dan een hoogst bevredigend slot bereikt. En als 't uit is, kijkt ge om u, want
dan hebt ge behoefte, om iemand anders te zien, die het ook zoo mooi vindt. Het
eerste gedeelte is het lied van den akkerleeuwerik, het tweede van den boomleeuwerik.
Dit is nu meer een appreciatie dan een beschrijving, maar ik zou u gaarne den
indruk geven, dat het lied van den boomleeuwerik iets heel bijzonders is. Van Eeden
heeft zijn waardeering in een gedicht neergelegd en zingt: ‘Het klinkt van uit de vage
verte, alsof hij midden in 't gesternte zijn zilveren klokjen luidt.’
Nu kan 't best wezen, dat het lied u tegenvalt, wanneer ge in September of October
zoo'n vleermuisachtige vogel boven hei of duin zijn trillerlied hoort zingen. Maar ge
moet uw oordeel opschorten tot 't volgend voorjaar, want die voorjaarszang is altijd
mooier dan het herfstlied. Deze herfstzang is mij
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echter zeer dierbaar, er schuilt ook heel wat kinderzang onder, want 't is een feit, dat
de jonge leeuwerikjes in den herfst van hun eerste levensjaar reeds beginnen te zingen,
wat trouwens met zeer veel andere vogels het geval is. Een paar boomleeuwerikstrofen
heb ik trachten te noteeren:

Dit moet je nu niet met éen vinger op een piano aftikken, maar fluiten op de
lettergrepen lu-lu.
De boomleeuwerik zingt ongeveer het heele jaar door en op alle tijden van den
dag, ook wel in mooie nachten, meestal in grillige vlucht niet heel hoog rondvliegend,
soms zittend op een boomtak. Het nest ligt op den grond. Hun lokroep is drie
lettergrepen; onze vogelvangers hooren daarin 't woord ‘madelief’ en ze noemen de
vogel dan ook wel bij dien aardigen naam.
Die boomleeuweriken broeden heel vroeg, ik heb wel nesten met jongen gezien
in de eerste week van April.
Bij het zoeken naar boomleeuweriken zult ge zeer dikwijls, maar nooit te veel naar
uw zin, boompiepers aantreffen. Die zijn in Mei en Juni in droge streken, vooral
waar verspreide dennetjes staan, niet van de lucht en hoewel hun zang niet de
superieure kwaliteiten van het boomleeuweriklied heeft, is het toch een geluid vol
groote blijdschap en aandoenlijke teederheid.
Als ge zoo achteloos voortloopt over de hei of door het duin, dan hoort ge
waarschijnlijk het tweede deel van 't pieperliedje 't eerst en naderhand bemerkt ge,
dat er nog een eerste gedeelte aan voorafgaat. Uw aandacht wordt namelijk getrokken
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door zeer zuivere, lang uitgehaalde hooge tonen, die elkander langzaam volgen, tot
acht of tien toe, steeds zachter wordend en dalend en eindelijk eindigend in een
welluidend gemurmel.
Meteen ziet ge, dat de kleine zanger in de lucht zweeft, of liever, dat hij langzaam
neerdaalt met wijd uitgeslagen vlerkjes, opgezette veertjes en uitgespreiden staart,
het snaveltje omhoog gericht, een houding vol geestdrift en verrukking. Nu komt hij
neer op een dennetop, zit daar een oogenblik stil, barst dan los in een vroolijk
kanarieliedje, dat ook wel wat hebben kan van een rijken vinkenslag en vliegt dan
al zingend de hoogte in, om onder 't uiten van de langgerekte fluittonen weer langzaam
neer te dalen. Op 't oogenblik, dat hij gaat zitten, komt dan nog eens, maar zeer kort,
het kanarie-motief. Dat duurt zoo den heelen zomerdag.
Soms ook blijft 't tweede gedeelte van 't liedje achterwege en wordt alleen het
eerste stuk geproduceerd. Het vogeltje blijft dan op zijn tak zitten, maar dan kun je
aan verschillende dingen wel zien, dat 't toch geen boomleeuwerik is. Wel heeft hij
op de rugzijde ongeveer de leeuwerikkleur, maar toch iets meer in 't groene, de
onderkant is lichtgeel bij wit af met heel mooie, lange, zwarte vlekken, vooral langs
de kanten. Dat kan er zelfs een beetje zanglijsterachtig uitzien. Van kuif is geen spoor
te zien en 't snaveltje is fijner dan dat van den boomleeuwerik.
Ook de akkerleeuwerik heeft zoo'n dubbelganger, dat is de weidepieper. Deze
zingt ook onder 't vliegen en wel meestal zoo: eerst vliegt hij zwijgend omhoog,
begint dan, als hij bijna zijn hoogste punt bereikt heeft, een vlug liedje te zingen en
laat onder 't dalen langgerekte fluittonen hooren. Hij zit wel eens op boomen en
struiken, maar toch meestal op den grond en is behalve aan zijn manier van zingen
van den akkerleeuwerik gemakkelijk te onderscheiden door zijn geringere grootte,
zijn groener tint en de omstandigheid, dat hij minder wit in den staart heeft.
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Het nest van den weidepieper ligt tusschen 't gras, maar nog veel meer verborgen
dan dat van den leeuwerik, meestal aan slootkanten en daarom wordt de vogel op 't
platte land ook wel kantleeuwerik genoemd. Ze zingen van Februari tot in Augustus,
maar laten zich in 't najaar niet meer hooren.
In de duinstreken, hier en daar op de heidevelden en vooral weer op Texel en
Terschelling ontmoeten we ook den duinpieper, die in 't zomerkleed altijd wel te
kennen is aan zijn vrij effen, geelachtige tinten. Zijn zang houdt zoowat 't midden
tusschen die van boompieper en weidepieper en is heel aardig gevarieerd, ik heb dat
opgeteekend als: onder 't stijgen: tjiep, tjiep, tjiep (30 à 40 maal). Onder 't dalen:
tjiep tjiep tjiep tjiep, turelureluur, tjep, tjep, tjep, tjo tjo tjo tjo tjo tjo tjo tjo,
tu-tu-tu-tu-tu. Vooral onder 't dalen komen mooie trillers voor, waaronder sommige
in zeer diep register en zeer snelle toontjes als van boompieper, maar minder
schetterend, heel mooi. (16 Juli 1911, duinen achter de Westen op Texel).
Al die leeuweriken en piepers zoeken hun voedsel op den grond en eten bij voorkeur
zaden van verschillende wilde planten, in de eerste plaats van grassen maar ook van
melden, veelknoop, zuring, brandnetel, doovenetel, parelzaad, thym - meest tamelijk
zware zaden of beter gezegd vruchten, die van de plant afvallen en dus van den grond
worden opgepikt. Ook spinnen en insecten, vooral die schadelijke kniptorren zijn
van hun gading; de piepers eten al meer dierlijk voedsel dan de leeuweriken.
Tegelijk met de leeuweriken komen ook de kwikstaartjes opdagen, zoo gemakkelijk
te kennen aan hun wit-zwart-grijze teekening en aan den langen staart, die ongeveer
even lang is als de romp met den kop en bij 't neerkomen en rondloopen heftig op
en neer bewogen wordt. Het eenige vogeltje, waar ge de kwikstaart mee zoudt kunnen
verwarren, is de staartmees, maar die mogelijkheid is toch zeer gering; het kwikstaartje
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toch heeft een veel langeren snavel en zit niet dikwijls in de boomen. In de vlucht
lijken ze wel wat op elkander, want beide vliegen schoksgewijze en in golflijnen,
maar het kwikstaartje houdt zijn staart hooger, boven de lichaamslijn en 't kopje wat
omhoog, zoodat het zwarte, lange snaveltje pittig vooruitsteekt.
In 't najaar is het mij wel eens gebeurd, dat ik een vlucht kwikstaartjes voor heel
wat anders aanzag. Het is dan de trektijd en dan denk je, dat je, als je maar vroeg
genoeg opstaat, altijd heel bijzondere dingen te zien kunt krijgen op plaatsen, waar
je ze nimmer zoudt verwachten. En zoo keek ik dan ook eens in de vroegte uit mijn
slaapkamerraam, en zag op een half onder water geloopen bouwterrein - het was in
Amsterdam - een dertigtal wit met grijze vogels hoog op de pooten rondrennen over
de modder, net als kleine pleviertjes. Ik er op af zoo gauw ik kon, maar toen ik ter
plaatse kwam, waren ze al lang verdwenen en kon ik mij alleen vergasten aan de
voetsporen. En daar had ik genoeg aan ook, want hoewel tusschen de beide
buitenteen-sporen duidelijk den indruk van een soort van kort zwemvliesje te zien
was, bewees de lange achterteen met zijn grooten nagel duidelijk, dat hier geen
kwestie kon zijn van plevier of strandlooper, maar dat ik in de buurt van de
leeuweriken moest zoeken. Toen lag het voor de hand, dat ik met kwikstaartjes te
doen had en dat bleek weldra, toen ik den vroolijken troep een eindje verder aantrof
en ik bleef met ze meeloopen, tot ze in de richting van Sloten verdwenen.
Die witte kwikstaarten zijn echte water- en moerasvogels en herinneren in houding
en manieren telkens aan steltloopers. Ze gaan soms wel een paar centimeter diep het
water in, om daar rond te zien naar insectenlarven en ander klein gedierte. Doch niet
alleen in het water, maar ook op het water weten zij zich te redden. Als 't kroos zoo
dicht groeit, dat de blaadjes een samenhangend dek vormen, dan loopen zij er met
de grootste gerustheid over heen met drukke pasjes en staartgewip en dan
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durven ze zelfs nog wel een zetje te nemen, om op te vliegen, wanneer ze in 't
voorbijgaan een schietmot, een mug of een libel kunnen snappen.
Want die kwikstaartjes zijn haast zoo veelzijdig als huismusschen. Zij kunnen
visschen als een reiger, in de modder rondsnuffelen als een snip, rondstappend
sprinkhaantjes vangen als een pieper en wat 't mooist van alles is, in de vlucht insecten
vangen evengoed als een heusche vliegenvanger. Alleen vliegen ze dan meestal op
van den grond, die dan ook hun natuurlijke verblijfplaats is, maar toch zijn er wel
enkele, die op hooggelegen punten hun observatiepost kiezen en van een dakvorst,
goot of boomtak uit het lastig dipterendom belagen.
Heel veel houdt hij ervan, om op den grond te loopen in de nabijheid van de
uitwerpselen van paarden of koeien, om daar op vliegen te loeren. Hij trippelt dan
rond, om ze op te jagen en achterhaalt ze in de vlucht.
Overal waar het klein gedierte van den grond of van 't gras verontrust wordt, is de
kwikstaart bij de hand, om er zijn voordeel mee te doen: ploegen, zaaien, eggen,
maaien, alles maakt hij mee. Hij vergezelt het vee in de weide en ik heb hem zelfs
een mol zien begeleiden, die een halven decimeter onder de oppervlakte zijn tunnel
boorde, den grond deed splijten en zoo voor onzen kwikstaart menig lekker hapje te
voorschijn bracht, dat hij zelf misschien ook wel gelust zou hebben. Aan dezen trek
dankt hij zijn volksnamen van akkermannetje, bouwmannetje, paardenwachtertje,
koewachter en ploegdrijvertje.
Een van de meest moderne bezigheden van het vroolijke vogeltje is zijn deelneming
aan veldsport. Wanneer onze dappere elf- en twaalftallen op de half kaalgetrapte wei
elkander het kampioenschap betwisten in voetbal-, korfbal- en hockey-vaardigheid,
dan zijn de looze kwikstaartjes erbij, om de verschrikte wormen, larven en kevertjes
voorgoed van ongerustheid te bevrijden. Ik heb daar dikwijls met innig genoegen
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naar staan kijken, ook wel naar 't spelen zelf. Aan lawn-tennis vinden de kwikstaartjes
niets bijzonders.
Die kwikstaartjes verschaffen ons weer een heerlijke gelegenheid, om ons te
oefenen in snel en juist waarnemen. Het komt er op aan, mannetjes van wijfjes te
onderscheiden in zomeren winterkleed. Hiervoor is het noodig, goed te letten op de
zwarte deelen in het vederkleed en wel vooral de veertjes van keel en krop, schedel
en nek.
Het mannetje heeft in zomer en winter het voorhoofd wit, den schedel en den nek
zwart, bij oude dieren zelfs glanzend zwart. Deze zwarte kleur strekt zich uit tot
voorbij de nekbuiging en gaat dan over in 't prachtig blauwgrijs van den rug. Bij het
wijfje reikt het zwart van den nek nooit tot aan de nekbuiging.
Bij beide geslachten verdwijnt in 't winterkleed het zwart van de keel, die zuiver
wit wordt, alleen in de streek van den krop blijft dan een zwarte kraag over.
Nu komt, behalve de gewone witte kwikstaart, nog vrij menigvuldig de
rouwkwikstaart voor, een vogeltje, dat in houding en manieren volkomen met den
witte overeenkomt, maar dat in 't zomerkleed den rug geheel zwart heeft. In 't
winterkleed wordt dat wel grootendeels grijs, maar er blijven toch meestal nog zwarte
veertjes genoeg over, om de identiteit vast te stellen. En als ge in den zomer witte
kwikstaarten ziet met zwarte veertjes in 't grijs van den rug, dan zijn dat
hoogstwaarschijnlijk bastaarden tusschen de witte en de rouwkwikstaarten, want
tusschen deze beide vogelsoorten - als wij ze zoo noemen mogen - bestaat ongeveer
dezelfde betrekking als tusschen de bonte en de zwarte kraai.
Deze beide kwikstaarten bouwen hun tamelijk slordig nest op alle mogelijke en
onmogelijke plaatsen, ook al iets, dat ze met de vliegenvangers gemeen hebben. De
jongen zijn eerst vaalgrijs en moeten zich in den eersten tijd met een gewoon kort
staartje behelpen en met 't vliegen zijn ze ook zoo heel
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gauw nog niet vertrouwd, zoodat ge ze in Juli of Augustus nog wel eens kunt
oppakken, als ze langs dijken en wegen achter hun ouders aanscharrelen en om
voedsel schreeuwen.
Op weiden en hooilanden, minder aan 't water verknocht dan de witte, vinden we
van Maart tot October den gelen kwikstaart, een van onze sierlijkste vogels. De
onderkant is heelemaal geel, een streep over het oog wit, het voorhoofd, kruin en
nek prachtig blauw, de rug olijfgroen, vleugels en staart donker met witte randen.
Bij de oude mannetjes zijn deze kleuren het sterkst, het is een heerlijk schouwspel,
op een zonnigen voorjaarsdag de diertjes te zien pronken op kluiten of palen op het
‘schotwal’ (de bonken oevergrond met riet en zeggestokken, die bij het slooten op
den kant gegooid worden). In hooge weiden zijn deze vogels 't meest te zien, op
Texel zie je ze meer dan witte; de jongens noemen ze daar ‘gele schreeuwers’.
Werkelijk zijn ze zeer luidruchtig van aard; ze lokken en roepen onophoudelijk en
zijn altijd in beweging.
Vooral als er een koekoek over de wei vliegt, maken ze een spektakel van belang.
Alle gele schreeuwers uit de buurt komen er aan te pas, zoodat de grauwe
sluipmoordenaar van zenuwachtigheid niet weet, waar hij zich bergen zal. Ondanks
dit alles weet hij toch nog dikwijls genoeg zijn ei te deponeeren in 't kwikstaartennest,
dat tusschen 't gras en aan slootkanten ligt. Ook de witte kwikstaarten houden ervan
opstootjes te maken, als er zich roofvogels of koekoeken in hun gebied vertoonen.
Behalve den gewonen gelen kwikstaart hebben wij ook nog de Engelschen gelen
kwikstaart, die haast heelemaal geel is, dus ook boven op zijn kop, en nog een met
een zwarten kop zonder lichte wenkbrauwstreep: dat is de Noorsche gele kwikstaart.
En nu moet ge 's winters eens uitkijken naar kwikstaartjes op het ijs, grijs op den
rug en lichtgeel aan de onderzijde, keel wit. Ze loopen nog al dikwijls - want elk jaar
komen er waarnemingen over in - in troepen op 't ijs en pikken
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daarin, alsof ze voor 't lesschen van hun dorst een koud klontje wilden hebben.
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze echter aan 't muggen vangen, iets dat de witte
kwikstaartjes in Februari en Maart ook wel doen.
Deze wintergast, de groote gele kwikstaart, ook grijze kwikstaart genoemd, schijnt
in den laatsten tijd al meer en meer in ons land voor te komen en is in Limburg ook
al broedende aangetroffen. Gij kunt ons helpen met er eens op te letten, daarvoor
zeg ik u er nog bij, dat hij in 't zomerkleed een mooie zwarte keel en krop heeft en
dat hij naar verhouding een veel langeren staart heeft dan de andere kwikstaartjes:
langer dan kop en romp te zamen.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

182

De echte zangers.
Nu gaan we een chapiter beginnen, dat, als ik mijn vogelkennis-begeerende vrienden
en vriendinnen gelooven moet, het moeilijkste van het heele boek zal zijn: wij moeten
leeren kennen de echte zangers van de Meimaand, al die grauwe vogeltjes, die
verscholen tusschen het loover van den vroegen morgen tot den laten avond, ja zelfs
diep in den nacht de lucht vervullen met hun zang. Tot nu toe hebben we vogels
leeren kennen, die zich 's winters gemakkelijk laten bestudeeren, of die door hun
grootte, hun vertrouwelijkheid of hun zeer duidelijke kleur en bijzonderen
lichaamsvorm gemakkelijk te herkennen zijn. Maar wie kent in de Meimaand u,
Zanggebroeders uit het woud,
met uw talen duizendvoud:
Gij, die kwinkt en gij die kwedelt,
gij, die schuifelt en die vedelt,
gij, die neuriet, gij die tiert,
gij, die piept en tiereliert,
gij, die wistelt en die teutert,
gij, die knotert en die kneutert,
gij, die wispelt en die fluit,
gij, die tjiept en tureluit,
gij, die tatert en die kwettert,
gij, die klapt en lacht en schettert,
vezelt, orgelt, zingt en speelt,
lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt....
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zooals het heet in een zeer curieus vers van Guido Gezelle, dat critici lezen met hoog
opgetrokken wenkbrauwen, waar vogelbeschermers kippenvel van krijgen, maar dat
aan vogelbeschrijvers de troostrijke overtuiging schenkt, dat, zoo de vogels er een
verbijsterende verscheidenheid van geluiden op na houden, het ons toch ook niet aan
woorden ontbreekt, om ze aan te duiden.
Doch stel u gerust. Ik heb deze regels alleen aangehaald, omdat ik zoo'n schik in
dat vers heb en om den indruk van moeilijkheid nog wat aan te dikken, ten einde u
des te gereeder te verbluffen met den grooten eenvoud en gemakkelijkheid van dit
deel onzer studies. Het komt er maar op aan bij de vogels, die wij reeds kennen, nog
een achttiental te voegen, die gemakkelijk te overzien zijn in vier natuurlijke groepen.
Er gaat toch niets boven orde!
Die groepen zijn dan:
De geel met groene boomzangertjes: tjiftjaf, fitis, fluiter, spotvogel.
1o.
De grauwbruine zangertjes: tuinfluiter, braamsluiper, grasmusch, zwartkop.
2o.
o
De rietzangers (geel met bruin): kleine karekiet, groote karekiet, rietzanger,
3.
bosch-rietzanger en water-rietzanger.
o
De nachtegalen: roodborst, gekraagd roodstaartje, zwart roodstaartje,
4.
nachtegaal en blauwborstje.
Terwille van mijn geleerde vrienden moet ik nog even zeggen dat de vierde groep
behoort tot de familie der lijsters, de roodborst kent ge al en nu maar flink naar buiten,
om de overigen te ontmoeten!
Midden Maart in den morgenstond naar een park, een grooten tuin of een
boschrand. We hebben al een paar dagen lang overdag de kachel laten uitgaan, de
sneeuwklokjes raken uitgebloeid, crocussen staan in vollen fleur, maar nu gesloten,
want 't is vroeg en een beetje mistig, je zoudt kunnen zeggen,
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dat het motregent. Dat zal tegen tienen wel overgaan, want de wind is zuidoost.
Spreeuwen zitten in blijde vergetelheid te fluiten in de boomen, 't winterkoninkje
schettert zijn lange lentelied en de pimpelmeesjes fluiten blimsensnel hun reine
kwarten tusschen twee buitelpartijtjes in.
En nu hoor je ineens - maar wie weet, hoe lang het al bezig was - ietwat stamerend
en zacht en bescheiden: ‘tjif-tjef, tjif-tjef, tjif-tjef’ of ‘djem-djelm’, ‘zilp-zalp’ of wat
ge er anders van maakt, maar in elk geval een voortdurende herhaling van twee tonen,
die weinig in hoogte verschillen en ieder ongeveer een halve seconde duren. Je kunt
't met 't horloge in de hand natellen, want de vogel houdt dat herhalinkje wel een
kwart minuut vol, heel driftige individu's brengen het tot drie herhalingen in twee
seconden.
Zoolang de boomen nog bladerloos zijn, is hij gemakkelijk te zien, hij zit in 't eerst
nog al graag hoog in de twijgen, maar al spoedig komt hij al lager in de struiken en
dat moet hij wel, want 't nest bouwen die tjiftjafjes op den grond of in heel laag
struikgewas. Schuw is hij in 't geheel niet: als ge u maar rustig gedraagt en niet te
luid of te snibbig praat, dan kunt ge hem op armlengte te zien krijgen.
Een aardig vogeltje met niets bijzonders: geen lange staart, geen lange vleugels,
geen dikken bek, de pootjes misschien eventjes naar den langen kant, mooie groote
bruine oogen. De veertjes van den rug zijn donkerder dan die van de onderzijde,
bruinachtig groen met wat geel erover heen gestreken. Dat geel is aan de onderzijde
en vooral onder de vleugels wat duidelijker en de pootjes steken er donker tegen af;
die zijn diepbruin, bij zwart af.
Al die kleuren krijgt ge alleen te zien, wanneer het vogeltje in gunstig, sterk licht
zit, anders is het effen bruinig, zelfs moet ge tweemaal kijken, eer ge ziet, dat de
onderzijde lichter is dan de bovenkant, dat komt door de schaduw.
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Het zal uw aandacht trekken, dat bij de meeste vogels de onderzijde 't lichtst is en
in vele gevallen maakt deze omstan-

Tjiftjafnestje.

digheid, dat ge het dier moeilijk van de omgeving kunt onderscheiden. Hadden bovenen onderzij dezelfde kleur en wel
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de kleur van de omgeving, dan zou door de schaduw de onderkant duidelijker
uitkomen en de vogel juist te zien zijn. Er is een aardige proef, om de waarheid
hiervan te bevestigen. Neem twee aardappels die de kleur van den grond hebben,
schil de eene gedeeltelijk en leg ze vijftien meter van u af op 't pad, de eene met den
geschilden kant naar beneden. Gij zult dan opmerken, dat de ongeschilde nu 't
duidelijkst te zien is, door dat zijn onderzijde donker tegen den ondergrond afsteekt.
Nu zijn die effen gekleurde vogeltjes allemaal van die geschilde aardappelen en
daardoor soms heel lastig te ontwaren.
Met 't tjiftjafje hebt ge echter geen moeite, zoolang ge nog tusschen de takken
door kunt kijken. Het vlugge, kleine diertje springt van tak op tak en blijft telkens
even zitten, om zijn maatvast liedje te zingen. Hij is maar weinig grooter dan het
winterkoninkje en evenals 't goudhaantje beweegt hij zich bij voorkeur fladderend.
Het nest is zeer moeilijk te vinden, uiterst kunstig verborgen tusschen of in lage
struiken en half overdekt, zoodat ge bij het zoeken - ik heb het zien gebeuren - de
hand er op kunt leggen, voor ge het ziet. De makkelijkste manier is nog wel, heel
vroeg op te staan in 't begin van den broedtijd, om de vogels aan hun nest te zien
werken, wat ze, evenals de meeste vogels, het liefst in de morgenuren doen. Ze
broeden bijzonder graag in thuja's en cypressen, ook wel op den grond tusschen
klimop, in onze villatuintjes soms vlak bij 't huis. In de lente van 1912 heb ik het
plezier gehad, dat ik, in mijn studeerkamer zittende, tegelijk een stel vinken, tjiftjafjes
en merels aan hun nesten kon zien werken, geen vijf meter van mij af.
Misschien heb ik u al verteld, dat ik in 't geheel geen voorstander ben van nesten
zoeken, vooral wanneer het om 't uithalen en verzamelen te doen is. Wel is waar
hebben we in ons land nog geen enkele behoorlijke openbare verzameling
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van eieren en nesten, doch, om die bijeen te brengen, kunnen we in ons land wel
gauw een twintigtal liefhebbers vinden, die elk een afdeeling van vogels voor hun
rekening nemen. Het groote publiek echter moet de nesten en eieren met rust laten.
Gij moogt er wel naar kijken, ze nateekenen en photografeeren en tegen allerlei
vijanden beschermen. Ook niet te veel er naar kijken, of te log er mee omgaan, want
dan worden sommige vogels bang en laten hun broedsel in den steek. Maar ge kunt
de vogels aan u wennen, zoo zelfs, dat ze 't nest niet verlaten, als ge er bij komt en
dan kunt ge dag aan dag de ontwikkeling van het vogelgezin gadeslaan en dat is heel
wat meer waard dan een doos vol doppen of nestjes, die krioelen van de mijt.
Bovendien, van vogeleieren weten we al heel wat, maar van vogeljongen veel
minder. Indien ge eens kondt nagaan, wat er met de jongen van een nest gebeurt,
nadat zij de ouden verlaten, hoe lang ze nog in de buurt rondzwerven, waar en wanneer
ze hun soortgenooten ontmoeten, wat ze uitvoeren, voor ze de reis naar het Zuiden
aanvaarden en of ze dat heusch doen zonder leiding van ouderen, dan zoudt ge
daarmede werk van beteekenis verrichten en dat kunt ge met eieren verzamelen niet
meer.
De tjiftjafeitjes lijken wel wat op die van meezen, ze zijn wit met roodbruine
vlekjes.
De jonge tjiftjafjes zijn een weinig geler dan de oude. In Augustus beginnen ze
zich zelfstandig te vertoonen en in September verstouten ze zich, om al ‘tjiftjaf,
tjiftjaf’ te roepen. De ouden laten dan ook hun lied weer hooren en dat duurt wel tot
in October. Zelfs in November kunt ge tjiftjafjes te zien krijgen. Ze gaan dan 's winters
ook niet ver weg, maar overwinteren nog aan deze zijde van de Sahara, ja zelfs wel
in Zuid-Engeland en Ierland.
Even groot als de tjiftjaf, misschien een heel ietsje grooter,
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ongeveer evenzoo van vorm en teekening, maar over 't algemeen geler van tint, de
vleugeltjes wat spitser, dat is het fitisje, in vorm en kleur, zang en manieren een van
onze allerbeste zangvogeltjes. Ze hebben me al wat met dat vogeltje geplaagd, want
tien jaar geleden heb ik eens geprobeerd om precies te zeggen, wat ik er van dacht
en dat leek toen bombast, maar als ik dat artikel nu herlees, dan heb ik er heelemaal
geen spijt van en dan vind ik alleen, dat het te zwak was en dat ik nog geen woorden
kan vinden, om mijn waardeering van dit vogeltje naar behooren uit te drukken.
Het gebeurt niet dikwijls, dat de fitis al in Maart komt, in den regel verschijnt hij
in de eerste week van April, als de kastanjeknoppen op uitbotten staan, de Noorsche
Ahorn zich bedekt met gele bloemtrossen en de Meidoorn groen gekleurd is met die
aardige propjes van bladeren, die wel uit den knop, maar nog niet ontplooid zijn. De
kleinere heesters zijn al lang groen, maar ook alle boomen zijn bezig; esch en eik
vergenoegen zich er mee hun bruine of zwarte knoppen grooter en dikker te maken
zonder kleurverandering, maar bij de andere rekt het twijgje, dat de knop vormt, zich
uit, zoodat de schubben van elkaar worden geschoven en tusschen het dorre bruin
van den winter streepjes van levendig groen of violet, bleekgeel en parelgrijs te
voorschijn komen, allemaal fijn, mooi en vergankelijk. Tusschen het uitgebleekte,
dorre gras bloeien de ruige viooltjes, frisch gebladerte op den valen bodem met vele
helderblauwe bloempjes, die zich koesteren in de Aprilzon.
En nu zingt het fitisje, even frisch en hoopvol, teer en fijn, vergankelijk en
weemoedig als deze Paaschweken. Het liedje begint met een slag, die in tempo zeer
veel overeenkomst heeft met het geschetter van den vink, maar het geluid is zachter,
malscher, edeler: de vink toetert op een trompet, het fitisje bespeelt de schalmei. Nu
komt er een groot verschil. Gij weet, dat de vink in 't tweede deel van zijn lied nog
uitbundiger, uitgelatener wordt, zijn tempo versnelt en eindelijk besluit met
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een loopje de hoogte in en een forschen slottoon, die zelfs wel wat van een gil kan
hebben. Als het fitisje aan 't eind van

Het nest van de Fitis.

zijn blij gestemde inleiding is, dan komt er opeens een verrassende wending; in een
klein kort valletje breekt zijn stem - de weemoed van die enkele tonen is
onbeschrijfelijk - en
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dan sterft het liedje uit in altijd zachter wordende, langzaam dalende toonparen.
Wij weten van vogelzang nog zoo weinig, veel minder nog dan van onze eigen
muziek en dat is gerust ook al niet veel. De studie van 't licht en de kleuren beschikt
over allerlei wonderbare hulpmiddelen, zoodat we met groote vastheid inzicht kunnen
krijgen in het ontstaan van de kleuren van het wisselend parelmoer en de oneindige
bonte verscheidenheid van het gevederte der vogels. Maar wie ontleedt zoo voor ons
het vogellied? Ik sprak daareven van de toonparen uit het decrescendo van het fitislied,
toonparen die we eenvoudigheidshalve kunnen voorstellen door de lettergrepen
‘wiet-je, wiet-je, wietje’. Maar die eene lettergreep ‘wiet’ blijkt bij goed toeluisteren
weer te bestaan uit een heele tonenreeks, een soort van glissando, maar toch weer
niet zoo eenvoudig.
Wanneer de fitis zijn wijfje lokt, of zijn jongen waarschuwt, dan laat hij dat ‘wiet’,
of ‘fiet’ iets langzamer en geheel afzonderlijk hooren. Het is een lokroep, die den
geheelen zomer in 't groen weergalmt, want ook de tjiftjaf en 't roodstaartje bedienen
zich ervan, zelfs de nachtegaal roept iets dergelijks, maar een ervaren vogelkenner
kan ze toch alle vier weer van elkaar onderscheiden. Een intelligent, vlijtig mensch
met een goed gehoor en liefde voor de vogels kan het in twee zomers zoover brengen.
Gij zult opmerken, dat de lokroep weer uit twee deelen bestaat en eigenlijk
geschreven moet worden ‘oe-wiet’. Tjiftjaf en fitis laten de ‘oe’ beter hooren dan
roodstaart en nachtegaal, de tjiftjaf zet achter zijn roep een uitroepteeken, de fitis
besluit met een vraagteekentje.
Ik zou over het fitisje niet zoo uitweiden, als hij niet een onzer meest algemeene
zangvogels was. Hij is letterlijk overal in 't land te vinden, waar maar boomen staan.
Het behoeven geen eeuwenoude woudreuzen te zijn in ondoordringbaar bosch, neen,
de gewone hoeveelheid hout rondom een niet al te
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nuchtere boerderij is hem al voldoende; wat hooge boomen aan straat, weg of
oprijlaan, een boomgaardje met een wilgensloot er omheen, een paar bessenstruiken
en als 't kan, nog een paar aren hakhout achter het huis. In stadsparken ontbreekt hij
nooit en nog minder op buitenplaatsen, in villaparken, boschrijke streken en, waar
ik hem altijd het meest en het prettigst ontmoet heb, in de berkenboschjes in de
duinen.
De menschen laten hem onverschillig. Sommige vogels, zooals zwaluwen,
spotvogels, spreeuwen, zoeken onze nabijheid, andere schuwen ons, maar het fitisje
leeft zoowel in de onmiddellijke nabijheid van onzé woningen als in het hartje van
de bosschen of midden in het woeste duin. Als hij maar boomen heeft en struiken,
en een rustig plekje op den grond, waar hij zijn nest kan bouwen.
Ook in de bouwkunst is het fitisje den tjiftjaf de baas. Deze bouwt zijn nest nog
al tamelijk dikwijls in de hoogte, in lage takken van struik en struweel, de fitis bijna
altijd op den grond en zoo goed verborgen, dat het nagenoeg onmogelijk gevonden
kan worden. Het ligt in een kuiltje tusschen gras en bladeren, en is, evenals 't
tjiftjafnest, overdekt, maar meer en beter, zoodat de eitjes en de binnenkant van 't
nest alleen te zien zijn, als ge voor den ingang geknield ligt. Er is dus nog meer
gevaar, dan bij den tjiftjaf, dat ge onder het zoeken het nest vertrapt en daarom moest
ge het liever niet doen. Het veiligst is weer, 's morgens vroeg goed op te letten op
de bewegingen van de ouden. Hebt ge het op deze manier ontdekt, ga er dan gerust
even voor knielen, maar raak het niet aan, dat zult ge trouwens ook niet willen, want
verstandige en gevoelige menschen krijgen bij het aanschouwen van een vogelnest
met eitjes altijd een gevoel van angst, net als een groote jongen, die voor het eerst
van zijn leven een zuigeling ziet.
Die kleine, witte, paarsgestippelde eitjes zien er ook uit, alsof ze bij de minste
aanraking zouden breken, er liggen er vijf of zes op een zachte onderlaag van veertjes,
gesteund door
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veerkrachtig haar en plantenvezels en daaromheen zijn van grovere plantendeelen,
mos en dor blad de vloer, de wanden en het dak geweven, zoodat het nest warm,
wind- en regenvrij is en alleen felle hagelbuien en rondsluipende wilde dieren te
vreezen zijn. Bij alle echte zangers is het gewoonte, dat 't wijfje dertien of veertien
dagen lang de eitjes bebroedt en alleen in de middaguren door het mannetje wordt
afgelost.
Wie zou niet graag zoo'n fitis-huishouding in zijn tuin willen hebben? Er behoort
moed toe, dat weet ik, vooral wanneer ge er een tuinman op na houdt en wanneer ge
de goedkeuring wilt verwerven van ouderwetsche vrienden en vriendinnen. Maar
ingewikkeld is het niet. Ge behoeft alleen een gunstig plekje op te zoeken, een welig
begroeide helling, een stukje slootkant met zeggen en dan decreteert ge: ‘hier mag
nimmer geloopen of gehakt worden.’ De tuinman zal in verzet komen, want die
meent, dat zijn broodwinning gevaar loopt, als er niet meer gewied of geharkt mag
worden. Toch is er nog genoeg voor hem te doen; hij kan de bloemen om 't huis
verzorgen, wat beter op de vruchtboomen letten en katten uit den tuin houden. Ook
kan hij behoorlijke boeken over zijn vak lezen en de kinderen het een en ander
aanwijzen en laten uitvoeren, de vogelvoeder- en drinkplaatsen onderhouden en
verzorgen en 's avonds op de rattenjacht gaan. Dat zal hem beter bevallen, dan al dat
gewied en gehark, dat trouwens toch nooit overal achterwege kan blijven.
Het fitisje zingt, zoolang het dag is van begin April tot midden Augustus en begint
in September weer op nieuw. Hij is zoo weinig schuw, dat ge hem naderen kunt, tot
ge de veertjes van zijn keeltje ziet bewegen.
Een bekend Engelsch ornitholoog, Charles A. Witchell, wilde een fitis hebben
voor zijn verzameling en schoot een mannetje, terwijl het zat te zingen. Hij schoot
mis, alleen verbrijzelde een hagelkorrel een van de beide ranke pootjes van het
vogeltje. Het dier schrok even, maar herstelde zich spoedig en bleef
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doorzingen, zittend op één pootje, terwijl het andere aan een velletje er bij bungelde.
Ik behoef hier niet verder op in te gaan; gij begrijpt, dat Witchell nooit van zijn leven
meer een vogel geschoten heeft. Toch heeft hij met andere hulpmiddelen nog zeer
veel gedaan voor de bevordering en verspreiding van vogelkennis en werkt daaraan
steeds voort.
Intusschen moogt ge op die menschen met geweren niet laag neerzien. Als er nooit
vogels gevangen of geschoten waren, dan zouden wij er maar bitter weinig van weten;
ik kan u uit eigen jeugdige ervaring verzekeren, dat ge zonder boeken en zonder
hulpmiddelen maar heel weinig kunt uitrichten en zeer langzaam vordert. Zoodra ge
evenwel kennis neemt van wat vroegere onderzoekers ontdekt hebben, dan is het of
er een sluier voor uw oogen wordt weggenomen en ge gevoelt meteen de mogelijkheid
van op hun onderzoek voort te bouwen. Zij beschikten niet over onze
verkeersmiddelen en onze prachtige verrekijkers, als ze vandaag een vogel zagen,
dan konden ze vaak niet wachten tot morgen, om er wat dichter bij te komen, als ze
verschil zagen in houding en manieren, hadden ze geen kijker bij de hand, om de
veertjes te onderscheiden en bovenal, ze moesten overtuigen en bewijzen. Daarom
moesten en moeten nog enkele vogellevens opgeofferd worden, enkele van de
millioenen, maar die millioenen worden daardoor bekend en de lievelingen van de
menschheid.
Er is een tijd geweest en dat is nog niet eens zoo lang geleden, dat de wetenschap
de fitis niet eens kende, maar hem met tjiftjaf en fluiter over één kam scheerde. Een
wandelaar, een onsterfelijke wandelaar, Gilbert White, heeft ze onderscheiden, het
eerst door hun zang, later door vergelijking van lichaamsbouw en gevederte. Bij die
gelegenheid heeft toen de tjiftjaf zijn naam chiffchaff gekregen, dien wij hebben
overgenomen. Zijn Hollandsche naam is Tierentijntje.
Wie weet, hoeveel andere zangers nog ongekend rondvliegen. Zoo weinig menschen
hebben tot nog toe op de bijzonderheden
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van het natuurleven gelet. Wordt de liefde daarvoor, of de liefhebberij, als ge 't zoo
noemen wilt, wat meer algemeen, dan wachten ons nog allerlei verrassingen. Gij
kunt alvast beginnen met eens uit te zien naar een vogeltje, dat er uitziet als een fitis,
dat zijn zang ook precies op dezelfde manier inzet, maar in plaats van het weemoedig
wegstervend ‘wietje, wietje’ het vroolijk ‘dieldeldiel’ van den tjiftjaf laat hooren.
Sommige beweren, dat het een gewone fitis is, anderen noemen het een nieuwe soort;
dat behoeven wij niet uit te maken, maar in ieder geval kan het zoeken naar dat lied
uw wandeling nog weer wat levendiger en spannender maken.
Een van de aardigste trekken van de fitis is wel zijn ‘spelen’ met bloeiende
berkekatjes. Herhaalde malen heb ik dat allerliefelijkste schouwspel bijgewoond.
Als de berken bloeien, dan komen zij ook juist in blad, maar de lichtgroene,
doorschijnende blaadjes zijn dan nog zoo klein, dat langs de zilveren stammen en
de purperen twijgen nog groote stukken blauwe lucht te zien zijn. Te midden van
bladeren en bloesem fladdert het geelgroene vogeltje, pikt met zijn snaveltje in 't
voorbijgaan tegen de loshangende katjes, zoodat dichte wolken gouden stuifmeel er
uit opvliegen. Het is zoo heerlijk om te zien, dat ge zeer stellig den indruk krijgt van
spel en vreugde.
Maar hebt ge zelf wel eens uw neus gestooten tegen rijpe berkekatjes of, wat op
't zelfde neerkomt, rijpe katjes van els en hazelaar? In 't voorjaar komt ge wel eens
in de noodzakelijkheid, om door een bloeiend boschje heen te dringen en hoe komt
ge er uit? Proestend, snuivend en niezend, haren, oogen, neus, ooren, mond, hals,
kleeren, vingers, keel, longen vol van het fijne stuifmeel. Voor uw makkers, die op
den weg staan te lachen, is het een heel pretje, ge kunt zelf ook wel meelachen om
die meelpartij, maar ge zult toch niet zeggen: ‘hoe heerlijk, hoe idyllisch, dat lap ik
hem nog eens.’
En met het fitisje gaat het net zoo. Als zijn katjesspel wat lang geduurd heeft, dan
gaat hij op een takje zitten. Moe
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gedarteld, denkt ge. O, ja, en hij gaat zijn jas schuieren. Hij schudt zich als een poedel,
die uit 't water komt, krabt zich rechts en links eens flink achter de ooren en misschien
proest hij ook wel, maar dat kun je niet zoo makkelijk hooren.
Het is dan ook geen spel, wat hij daar uitvoert, maar ernstige bezigheid. Die
berkekatjes zitten vol insectenlarven, ge behoeft maar een paar takjes op water te
zetten, om ze na eenigen tijd op uw tafel te zien krioelen.
Ik zou u nog veel meer van die fitisjes kunnen vertellen: hoe ze in de dorre
gedeelten van de duinen geen bad- en drinkwater hebben en zich dan behelpen met
de morgendauw, hoe ze wezels en hermelijnen op een dwaalspoor brengen, hoe ze
vechten met hun eigen jongen, maar dan hield ik geen plaats over voor andere vogels,
en als ge eenmaal goed en wel weet, wat eigenlijk een fitis is, kunt ge dat zelf nagaan.
De derde geel met groene vogel is de fluiter, op zijn rug zoo groen als een pas ontloken
blad, aan de onderzijde zoo geel als de koolzaadbloesem, een gele streep over het
oog en gele randjes aan de vleugels. Deze vogel is meer plaatselijk, 't is een echte
boschvogel en in Amsterdam krijg je hem niet te zien en te hooren dan op den
doortocht in de laatste dagen van April of de eerste week van Mei, in Artis of in 't
Vondelpark. Maar in zandstreken en wel waar hoogopgaand eikenbosch of
beukenbosch groeit, is hij overal te vinden, 't meest onder de hooge beuken, een
enkele maal ook wel in oud dennenbosch.
Ga in de Pinksterweek naar de Vuursche, Wolfhezen, de Soerensche bosschen,
de Slangenburg, den Plasmolen of langs Elswoud en Duin en Daal, dan kan het niet
missen, of gij hoort zijn buitengewoon karakteristiek mysterieus lied, een echte
halfduister-melodie te midden van de doorschijnende sluiers van het lichtgroen, pas
ontluikend beukenloover.
De boschgrond is groen van 't frissche mos en jonge sprietjes
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van fijne boschgrasjes, afgewisseld met lichte zonneplekken en vlakten van bloeiende
anemonen of klaverzuring; in de lucht zweven de vlakke spreien van 't beukenloof,
zoo één van stand en kleur met den boschgrond zelf, dat ten slotte alles zonder wicht
schijnt te zweven om de statige grijsgroene stammen. En zingend fladdert daartusschen
heen en weer het lichte bladervogeltje met den fluisterstem, Phylloscopus sibilatrix.
‘Tjèp, tjèp, tjèp, tjèp, tjèp, tjèp, tjèrrrr’, zoo klinkt het ongeveer, het tjèrrr-stuk
even lang als het tjèp-gedeelte en alles met alles ongeveer vijf seconden lang. Het
klinkt niet luid en als vlak in de buurt nachtegalen, vinken, koolmeezen, zanglijsters
en winterkoninkjes aan den gang zijn, dan zou het in 't algemeen rumoer wel eens
verloren kunnen gaan. Maar het vogeltje gaat zoo standvastig en onverstoorbaar zijn
gang, dat hij zich toch laat gelden en als ge het geluid eenmaal te pakken hebt, dan
raakt ge het zelfs in 't drukst rumoer niet meer kwijt.
Ook zijn er wel plekken in het dichte beukenbosch, waar de fluiter vrij wel alleen
regeert, want die andere lui houden meer van licht en bloempjes op den grond en al
die aardigheden. Daar kunt ge op uw gemak van zijn zilveren trillertje genieten.
Soms zit hij stil, maar meestal zwiert hij zingend van tak tot tak en zijn nest ligt daar
dicht in de buurt.
Wordt hij onrustig, dan laat hij een zeer zacht en aandoenlijk ‘tjuu’ hooren dat hij
ook wel, eenige malen herhaald, als slot bij zijn liedje voegt. Het nest zelf is gebouwd
op dezelfde manier als dat van de fitis; den eersten keer, dat ik het vond - louter bij
toeval - zag ik het in 't geheel niet en kreeg ik den indruk, dat de gespikkelde eitjes
tusschen dorre bladeren waren weggestopt. Eerst bij nader onderzoek bleek het, dat
er zich rondom die eieren een allerkunstigst overdekt nestje bevond. Niets dan
bladeren en grassprietjes; daaraan is 't nest te onderscheiden van dat van fitis en
tjiftjaf, want die voeren het hunne graag met veertjes, liefst witte.
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Dat is met die grondnesten altijd zoo, als je die zoekt, moet je geen nesten in 't hoofd
hebben, maar de eieren, want het nest zelf is zoo éen met de omgeving, dat het in 't
geheel niet in 't oog valt. En daar nu bij den fluiter de eieren zelf weer overdekt zijn,
behoort er lang zoeken of gunstig toeval toe, om ze te vinden.
De vierde groen met gele vogel is weer een algemeen bekende, een echte stads- en
parkvogel, in bewoonde streken wel even algemeen als de fitis, in bosschen, op
heiden en in de duinen minder verspreid. Het is de spotvogel, op het platteland meest
bastaardnachtegaal of geelbuikje geheeten, een vogel, iets grooter dan de fluiter,
forscher van vorm en manieren, met breeden, krachtigen snavel, een echte baas.
Zie hem zitten in Mei nabij den top van een jong beukje of ahorntje, in een
pereboom of in een hulst. Hij zit niet voorovergebogen, gereed om weg te sluipen,
zooals zijn verwanten, maar rechtop, met zijn kop in de hoogte. Bij hem geen
gestamel, gemurmel of gefluister; hij zingt er flink op los en hij slaat zijn snavel zoo
wijd open, dat je den oranje binnenkant van zijn bek en keel kunt zien. Zijn zang
heeft al het brutaal vroolijke van het lijsterlied en den vinkenslag, hij is even
luidruchtig en onvermoeid en een groot virtuoos in het imiteeren.
Maar hij moet er zin in hebben, anders doet hij 't niet. Er zijn spotvogels, die bijna
niet anders doen, dan imiteeren en weer andere, die in geen dagen, geen weken, nooit
met een vreemd lied aankomen, maar onophoudelijk met hun eigen toeren herhalen
en varieeren, en daarmede een kwartier onafgebroken kunnen voortgaan, precies als
de leeuwerik. Tjiftjaf, fitis en fluiter hebben een liedje, dat weinige seconden duurt
en dat zij telkens herhalen, de spotvogel maakt zijn lied zoo lang als hij wil, al herhaalt
hij dan de een of andere strofe dan ook soms een keer of tien.
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Zijn lokroep is een heel duidelijk ‘detteroi’, 't accent op de laatste lettergreep en deze
een kwart of zoo hooger dan de eerste. Deze lokroep komt ook herhaaldelijk in 't
lied voor, dat toch van alle dergelijke lange vogelliederen gemakkelijk te
onderscheiden is aan de scherpte van het timbre. Er zit weinig of geen molligheid
in, het lijkt soms eerder op 't geluid van een vrij slecht bespeeld strijk-instrument.
Maar 't is toch een lust, het vroolijk dier dag in dag utt in je tuin te hebben, zooals
ik dat op Texel twee zomers lang genoten heb. Hij had zijn vaste zitplaats en was in
't minst niet bang voor me. In vele tuinen van het dorp had je toen van die spotvogels;
bij een vriend van me had hij zijn nest in een pereboompje, geen tien meter van 't
huis. En het liefst bouwen ze in de vlierstruiken, maar ook veel in seringen, jasmijn,
kornoelje, esschenstangen, een enkele maal in appels en peren, anders mocht ge eens
meenen, dat hij altijd heesters zoekt met kruisgewijzen bladstand. Nu valt 't me in,
dat ik 't nest ook wel in kastanjes heb gevonden en in ahorns.
In bouw verschilt het hemelsbreed van 't fitisnest; het heeft veel meer van dat van
den vink: mooi, compact, vlak tegen stam en takken aan gewerkt, vastgelegd met
draden en haren en bekleed met mos, korstmos en boomschors, waardoor 't niet eens
zoo heel gauw gezien wordt, vooral in de vlieren, die toch al bij de oude
vertakkingsplekken van die knoestige aanzwellingen vertoonen. Van binnen is het
fijntjes bekleed met paardehaar en daarop liggen dan de eitjes, die de bewondering
en de begeerlijkheid opwekken van ieder, die ze ziet, zoo prachtig rozerood zijn ze
en zoo fijn gespikkeld met purper. Ja, 't is toch wel goed, om die dingen te zien; een
verbazend goede oefening voor den smaak, maar 't is niet noodig, ze aan draadjes
onder de lamp of langs een spiegel te hangen.
De jonge spotvogeltjes zijn veel helderder van kleur dan de ouden, die trouwens
zooals de meeste vogels tegen den tijd, dat de jongen opgroeien, er aardig versleten
en verkleurd gaan
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uitzien, zelfs zoo, dat ge moeite hebt, om in de sloof van Juli den blijden zanger van
Mei te herkennen.
Wij hebben er laatst nog naar staan te kijken, hoe een oude spotvogel zijn jongen
voerde. Het waren er maar twee, ze zaten naast elkaar in een hulst, den kop
ingetrokken, de vleugels langs 't lichaam, staart nog nagenoeg absent, zoodat ze over
't geheel den kubusvorm vertoonden. Prachtige donsvogeltjes, mooi heldergeel en
overal met fijne pluimpjes. Ze kikten geen woord en hadden de helft van den tijd
hun oogen half dicht. Maar als de oude kwam aanvliegen, zelfs al ritselde er nog
geen blaadje, dan gingen de oogen open en de mond, de groote, wijde bek, van binnen
rood met oranje randjes. Dan schreeuwden ze trèdèdè en de oude stopte dan, wat hij
kwam aandragen, maar gauw in een van die beide vurige afgronden en ging dan weer
onmiddellijk op jacht. In tien minuten kwam hij achttienmaal met iets aandragen en
nog altijd riepen de kleintjes om meer.
Nu kreeg je, als je dat geval aanzag, zoo den indruk van een weduwe met twee
hongerige kleintjes. Waar was de man? Deed hij een pleizierreisje? En waar waren
de drie anderen? Opgegeten door ratten of kraaien? Waarschijnlijk niet. De man (of
de vrouw, want je kunt ze onmogelijk in dezen tijd van elkaar onderscheiden) was
vrij zeker bezig, ergens anders het lieve drietal te voeren, want dat is zoo de manier
van de spotvogels, dat ze hun huishouding in tweeën splitsen en dat ieder na de
scheiding met de hem toegewezen kindertjes zijn eigen weg gaat. Misschien zien ze
elkander nooit weder.
Een van mijn aardigste vogelervaringen heb ik opgedaan in 't Vondelpark op 29 April
1897. Ik hoorde daar een tuinfluiter zingen. Dat is tusschen twee haakjes een heel
andere vogel dan de fluiter, 't is een grijs diertje, bruingrijs op den rug, aschgrauw
aan de onderzijde, blauwe snavel en blauwe pootjes en overal te vinden, waar hout
groeit.
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Nu, dat dier hoorde ik dan zingen. Het lied is nog al gemakkelijk te herkennen,
doordat het evenals dat van den spotvogel heel lang duurt, soms wel een kwartier
lang. Het klinkt wel mooier dan 't geelbuikjes-concert, is veel meer origineel en
herinnert door de volheid der tonen wel aan het merellied, waarvan het echter door
zijn langdurigheid en sneller tempo gemakkelijk is te onderscheiden.
Hij zat rechts van het Moordenaarslaantje in een boschje, maar ik kon hem niet te
zien krijgen, waarom ik voorzichtig over het bloeiende speenkruid tusschen de
heesters stapte, eerst door de nog kale sumachs en accacia's, toen, nog altijd geleid
door het orgelliedje, tusschen de ahorns, die hun prachtige bladknoppen al geheel
hadden ontplooid. Ik keek en keek, maar kon geen tuinfluiter ontdekken, hoewel ik
toch het geluid. zeer dichtbij hoorde en omtrent de richting niet in twijfel. verkeerde.
Dat gebeurt anders nog al eens, als je vogels op het geluid af benaderen wil.
Het was toch al te gek, om 't op te geven en daarom bleef ik maar stil staan en
onderzocht iederen heester, takje voor takje. Nog niets. Dan maar van een ander
standpunt de zaak bekeken en omdat ik niet meer durfde te stappen, ging ik maar
voorzichtig neerhurken al lager en lager, tot ik goed en wel op den grond zat. En nu
was meteen het raadsel opgelost, want daar zat geen vijf meter van mij af de tuinfluiter
te zingen.... in zijn nest. Een spiksplinternieuw nest, want ik noteerde iederen winter
alle oude nesten in 't Park, om in 't voorjaar de nieuwe gemakkelijker te vinden.
Bovendien. bestaan er geen overjarige tuinfluiternesten, want ze zijn zoolos en ijl,
dat ze de wintervlagen niet kunnen doorstaan.
Daar zat het dier nu te zingen. Wat een geluk! Alleen zijn kop stak boven den rand
van 't nest uit, dat, zooals ik later vond, hoofdzakelijk was opgebouwd uit oude
vaatbundelstrengen, uit bladstelen, heel taai materiaal. Van wijfje of eieren natuurlijk
nog geen spoor.
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In dat nest zijn nooit eieren gekomen. Het was waarschijnlijk ook maar een speelnest,
zooals de tuinfluiter er wel meer in elkander draait in den broedtijd. Of hij er altijd
in gaat zitten, zou ik niet durven zeggen; ik heb het na dien tijd nooit meer gezien
en tref mijn zingenden tuinfluiter meestal aan in de toppen van laag hout, altijd nog
tusschen de bladeren, maar vrij hoog. Zijn nest bouwt hij altijd zoo, dat een mensch
er op neer ziet - zelden hooger dan anderhalven meter en altijd in dichte struiken en
onder bladeren. Als nu de grond maar dicht begroeid is, ligt het veilig genoeg, maar
in tuinen en parken krijg je 't makkelijk in 't oog, als je op den grond gaat zitten en
zoo door de struiken kijkt.
Als ik in het Park een nest vond, dat erg in 't oog viel, dan vernielde ik het zoo
spoedig mogelijk, om den vogel latere teleurstellingen te besparen en hem te drijven
naar de zeldzame gelegenheden, waar de hark en de schoffel en de
zindelijkheidachtigheid nog niet waren doorgedrongen.
Onder de zangers van de Meimaand neemt de tuinfluiter werkelijk een der eerste
plaatsen in. Hij komt wel even algemeen voor als de fitis en zingt even vlijtig en
aanhoudend, hoewel hij 't zelden langer uithoudt, dan tot 't eind van Juli. Dan- ruit
hij en dan heeft hij ook al een massa misdaden op zijn geweten, want die bruingrauwe
zangers - ons tweede viertal - heeten wel insecteneters, maar zoodra de kersen rijp
zijn, dan worden het vruchtensnoepers. Na de kersen komen de bessen en tegelijk
daarmee de erwten, waar ze ongemakkelijk in kunnen huishouden.
Nu spreekt 't van zelf, dat ze ook nog wel de rupsen en insecten, die ze in
boomgaarden en bessentuinen aantreffen, verdelgen, en er zijn ook menschen, die
hopen, dat de tuinfluiters hun jongen nog met insecten voeren, wat dan toch weer
een voordeeltje voor ons is. Maar helaas! die jongen krijgen, nog voor dat ze vliegen
kunnen, al allerhande vegetarisch lekkers, zoodat menige boer en vruchtenkweeker
van tijd
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tot tijd in tamelijk gerechtigden toorn ontbrandt tegen de kersenpikkertjes. En dan
willen ze je nooit gelooven, als je ze voorrekent, dat 't er zonder die kersenpikkertjes
nog veel erger zou uitzien en dat de kersenpikkertjes vroeger niet naar erwten
omzagen, maar eerst de insecten zijn gaan eten, die de erwten bedierven, toen de
bedorven erwten zelf en eindelijk de goede erwten ook. Het is maar gelukkig, dat de
spreeuwen de meeste schade doen, die krijgen dan de schuld van alles en die kunnen
zich nog 't beste redden uit de verdrukking.
Een heel goed middel, om de kersenpikkertjes te vriend te houden' is, een kant
van den tuin te beplanten met vlier en die flink te laten doorgroeien en verwilderen.
Wat is zoo'n vlierstruik dankbaar, als je hem met rust laat. Hij schiet lot naar alle
kanten, uit zijn stam, omhoog en opzij, uit de wortels meterlange loten, dat bot weer
uit naar alle kanten en bloeit in Juni met heerlijke, groote pannekoeken van roomwitte
bloesem. Dat worden weer prachtige trossen van glanzige zwarte bessen, die alles
tot zich lokken wat tuinfluiter, grasmusch, zwartkop en braamsluiper heet. Al dat
bruingrijze gedoe, oud en jong, komt op die geurige vlieren af en taalt niet meer naar
de harde, zure aalbessen of naar perziken en abrikozen, waar ze anders ook wel raad
mee weten.
En als ge van vogels houdt, kunt ge ze op zonnige nazomerdagen alle bezien, zoo
lang ge maar will. Want ze eten zich zat aan de vlierbessen en als ze zoo dik zijn,
dat ze niet meer kunnen, dan puffen ze hun veeren uit en zitten stil in 't zonnetje te
wachten, tot er weer eetlust komt. En een enkele, zeer geestige en roerige wil dan
nog wel eens een liedje aanheffen, herinnerend aan de heerlijke Meimaand.
Dat is meestal een zwartkop-grasmusch, de poëet onder de poëeten, al weer een
vogel, die wij Nederlanders niet heel goed kennen, maar die toch lang niet zeldzaam
is en een dier, met wiens kennismaking uw leven zeer zeker verrijkt wordt. ‘Ik hoef
al die dieren niet uit elkander te houden, ik wil mijn
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genot niet ontleden,’ zei laatst iemand, die er tegen opzag, om eens een paar dagen
vroeg op te staan. Toen zijn we heerlijk gaan wandelen en toen we thuis kwamen
vroeg ik: kun je nu in je verbeelding die wandeling nog eens doen en alles als 't ware
nog eens zien en hooren. ‘Neen,’ was 't oprechte antwoord, ‘dat
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niet, maar ik weet wel, dat het heerlijk was en dat is mij voldoende.’
Maar daar ben ik in 't geheel niet mee tevreden. Ik wil mij alles zoo nauwkeurig
mogelijk kunnen herinneren, in geuren en kleuren en geluiden en als ik dan soms wat wel onvermijdelijk schijnt - in onvrijen tijd ledige oogenblikken krijg, dan omring
ik mij naar willekeur met groen en vogels en bloemen. Soms laat ik mij helpen door
een mooi boek of mooie teekeningen, van die soort, waar je niets aan hebt, of je moet
het voorgestelde of beschrevene zelf hebben gezien en doorleefd, want voorstelling
en beschrijving blijven nog altijd ver, ver beneden de natuur. Er was eens een man
die liever een echte Ruysdael zag, dan een landschap....
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Als ik nu eens iets heel fijns wil doorleven, dan denk ik aan den zwartkop-grasmusch,
den poëet der poëeten. Hij is gekleed in zijde en satijn en bewoont bij voorkeur
deftige oude buitenplaatsen, groote, sierlijke parken in de schoonste plekken van het
bosch, waar tusschen hoog hout van allerlei soort bloemrijke heesters hun geurige
takken spreiden en gele lisch en welriekende spiraea zich spiegelen in den stillen
vijver. Wildhoef, Hartenlust, Elswoud, Leiduin, Vogelzang, Keukenhof, Wassenaar,
Sonsbeek, Beekhuizen, Sint Jansberg, Montferland, Slangenburg, Enghuizen,
Koninklijk Park van het Loo, dat zijn verblijven van dezen zanger. Maar dat 't hem
alleen om de boomen en niet om de deftigheid te doen is, blijkt voldoende in
Zuid-Limburg, waar hij bij de schamelste hutjes zingt, als. het landschap hem maar
bevalt.
Alles is heerlijk aan dezen vogel. Zijn veertjes, lichtgrijs aan de onderzij, donkerder
aan den rugkant, zijn zacht en glanzig als zijde en glanzig is ook het donkerder kapje,
dat den schedel bedekt, gitzwart bij het mannetje, kastanjebruin bij het wijfje. De
mooie, groote, bruine oogen kijken u rustig aan, het lichaam, van den sierlijksten
vogelvorm, wiegt in volkomen evenwicht op de slanke grauwe pootjes, die niet zoo
doorbuigen als bij spreeuw en musch, niet zoo hoogsteltig gestrekt zijn als bij
nachtegaal of roodborst.
Zie hem over den vijver vliegen, vlug zonder haastigheid. Als hij dicht bij den
twijg is, waar hij wil neerkomen, dan remt hij met staart en vleugels, zoodat hij in
een kwartcirkel. omhoog schiet, om dan recht neer te dalen op het uitgekozen plekje.
Er is geen andere vogel, die zoo'n prachtige manier heeft, om neer te komen. Het
lijkt een spel, als hij zoo in den vroegen morgen van tak tot tak zweeft. Ook blijft hij
onderweg ineens stilstaan, om te stijgen en te vallen en dan zijn vlucht weer voort
te zetten.
Zijn zang bestaat uit twee deelen: eerst een zacht en liefelijk, onvertolkbaar geprevel
en dan een strofe, die u vervult met

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

205
de reinste blijdschap en opgewektheid. Onrust en hartstocht kleuren het lied van
nachtegaal en leeuwerik, het fitislied brengt weemoed, winterkoning en zanglijster
zijn aan den lawaaierigen kant, de merel lijkt ernstig en 't goudhaantje is een nieperig
nufje, maar de zwartkop-grasmusch is zoo edel blij als het eerste stuk van Beethovens
zevende symphonie.
Het zijn - zooals bij allen vogelzang - weer meer het timbre, het tempo en de
rhytmus, die het wonderschoone effect teweeg brengen, dan de tonen. In 't eerst
schijnt 't gemakkelijk, het liedje af te beelden, want het tempo is volmaakt rustig en
de rhytmus lijkt eenvoudig, maar och, wat een teleurstellingen. En terwijl je noteert,
gaat het dier telkens varieeren, zoodat je alweer een nieuwe vergissing begaat, eer
je de eerste hebt kunnen herstellen. Hier heb ik een strofe:

De klinkers, die ge er in hoort en die in zekeren zin de uitdrukking zijn van het
timbre, zijn hoofdzakelijk i en o, zelfs wel u en a. Het schetter ètje van andere vogels
ontbreekt hier geheel. Onder de slagen, die Naumann opgeeft als indertijd bekend
bij de Weerier vogelliefhebbers is er een, die ik hier in de duinstreek nog al eens
hoor en wel: ‘Melodidiodio de haidiho’. Hij geeft ook op:
‘Melodiodizwikdiolidioheidiho’, wat er tamelijk Hongaarsch uitziet, maar toch wel
de aandacht waardig is.
In hun omgang met elkaar zeggen mannetje en wijfje heel zacht ‘tjuu, tjuu, tjuu’,
als ze onraad bespeuren: ‘tok, tok’, en als ze optreden tegen indringers: ‘wad, wad,
wad’ of ‘watsj, watsj, watsj’. Daarbij zetten ze dan ook een toornig kuifje op.
Het nest ziet er uit als dat van den tuinfluiter en ligt op dezelfde plaatsen.
In het najaar komen de zwartkopjes veel op de vlier, in de bramen en zelfs in de
lijsterbessen. Ze toeven hier veel langer
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dan de grasmusschen en ook de najaarstrek uit noordelijker en oostelijker streken
houdt veel langer aan, zoodat het geen zeldzaamheid is, nog in November
zwartkop-grasmusschen te zien, zelfs is er te 's-Gravenhage een gezien op 15 Januari
1901. Let er eens op, maar verwar vooral onzen vogel niet met de zwartkopmees,
die 's winters bij troepen aan de boomen bungelt. De poëet der poëeten bungelt nooit.
Onze beide andere grasmusschen zijn de braamsluiper en de grasmusch (tout court).
Die zijn beide te kennen aan hun witte keel, en aan de omstandigheid dat hun schedel
anders, maar niet donkerder gekleurd is dan de rug. Rug en vleugels, vooral de laatste,
zijn bruin, bij kastanjebruin af, de kop trekt in 't leiblauwe bij den braamsluiper, in
't aschgrauwe bij de grasmusch. Verder is de laatste grooter dan de eerste en dan
bestaat er natuurlijk nog zeer veel verschil in zang en manieren.
Als er in April een braamsluipertje in park of tuin is aangekomen, dan zal hij 't u
wel vertellen. Hij roept heel duidelijk ‘hè, o hê, rètètètètè’.
In plaats van die vier g's maakt hij ook wel sextolen of septolen, maar altijd blijft 't
type van den roep hetzelfde. Dit geluid heeft hem in Friesland den naam bezorgd
van klappermannetje en in Duitschland dien van Klappergrasmücke. Sommige
Teutonen willen er het klepperen van een ‘Mühlenrad’ in hooren en zeggen, dat 't
vogeltje daarom ‘Müllerchen’ heet, maar andere beweren, dat 't niet zoo is, en dat
die naam betrekking heeft op de meelachtigheid van zijn kleuren, voor welke meening
wel iets te zeggen valt en wij hebben heel gedwee dien Duitschen naam in't Hollandsch
overgenomen en spreken nu ook van Molenaartje. Gelukkig heeft onze spraakmakende
gemeente nog voor een paar andere zeer karakteristieke namen gezorgd en wel:
Babbelaartje en Brummeldiefje.
Hij wordt ook garendiefje genoemd, maar dat is een naam,
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die je aan bijna alle kleine vogeltjes kunt geven, want die loeren in 't voorjaar op
alles wat draad of veer, vezel of vlokje is. In spinnerijen en touwslagerijen stelen ze,
dat het een aard heeft en gij kunt uzelf en de vogels in 't voorjaar veel genoegen doen
met ergens een partijtje wol en garen, paardehaar en rafeltjes te leggen. Alles komt
er op af, 't is een rukken en trekken zonder ophouden. Maar maak de draden kort,
anders kunnen de dieren er in verward raken en zich verworgen. Je kunt op deze
manier ook nesten vinden, maar daar durf ik eigenlijk niet meer van te vertellen.
De naam babbelaartje heeft betrekking op de omstandigheid dat de kleine
braamsluiper behalve zijn schetterroepje nog een prevelliedje heeft, dat hij in 't
oneindige kan herhalen, als hij door de boomen hipt. Het gaat heel zacht en rad en
van tijd tot tijd komt dan daaruit de krachtige roep te voorschijn.
De grasmusch is de meest verspreide en meest wilde van de vier. Hij komt wel voor
in tuinen en parken, maar houdt toch veel meer van de groote, vrije vlakte: een
boschrand vol doorngewas, kleine boschjes midden op de hei, grienden in de polders
en langs de rivieren, boschjes in de duinen en vooral de eindelooze duindoornhellingen
aan den zeekant. Op sommige plaatsen kunt ge niet door de duindoorns loopen,
zonder telkens hun nijdig ‘watsjewatsj’ of ‘weddèdè’ te hooren.
Zij maken zich in Mei en Juni het meest bemerkbaar, doordat ze bij hun kort,
kribbig, driftig liedje niet stil kunnen zitten. Onophoudelijk wippen ze van tak op
tak, zoodat ge de blaadjes ziet schudden, al blijft de vogel ook verborgen. En meestal
houdt hij 't in zijn struikje niet uit, maar moet hij zingend naar een andere struik
vliegen. Of wel hij fladdert ineens zingend de hoogte in, een meter of drie boven het
hout, maar daalt vertikaal rechtsomkeert en schiet weer zingend tusschen de bladeren.
Hij komt wel op dezelfde plaatsen voor als de boomleeuwerik
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en de boompieper, maar ge zult hem nooit met deze vogels verwarren, want in zijn
lied komt geen enkele mooie langgerekte toon voor en hij beweegt zich maar
gedurende weinig seconden door de lucht.
Ligt ge tusschen de bramen te lezen en komt hij onder 't insectenzoeken u
onverwachts tegen, dan is het wel leuk, om zijn verbazing te aanschouwen. Hij rekt
zich heelemaal uit, zet zijn grijze kopveeren omhoog, blaast zijn witte keel op en
blaast als een kat. Dan springt hij op zij en nog lang hoort ge hem in de buurt
rondscharrelen onder 't uiten van zijn angstkreten en dreigementen.
Maar vindt ge hem op zijn nest in de doornstruiken, vooral tegen het einde van de
broedperiode, dan is hij de makheid zelve. Met groote oogen staart hij u aan, ge zoudt
hem kunnen beetpakken. Doe dat echter niet, want dan zou hij zijn nest voor goed
kunnen verlaten. In 't algemeen is 't raadzaam, wanneer ge de vogels toevallig zeer
nabij komt, net te doen, alsof ge ze niet ziet. Kennen ze u eenmaal als hun beschermer
en vriend, dan kunt ge ze gerust aanraken en streelen. Doch zoover brengt ge het bij
die wilde zomervogeltjes nooit.
Laat ons nu het grijs-met-bruine viertal nog eens even overzien.
UITERLIJK.
effen kleuren, pooten
blauw.

LIED.
zingt lang achtereen,
herinnert aan de zwarte
lijster.

Zwartkop Grasmusch

zwart of bruin
schedelkapje, pooten
loodkleurig.

korte, schoone, luide strofe.

Braamsluiper

witte keel, schedel
leiblauw, pooten
loodkleurig.

hè, o hè, rètètètètè.

Grasmusch

witte keel, schedel
aschgrauw, pooten bruin.

tamelijk lang driftig liedje,
vliegt ook onder 't zingen.

Tuinfluiter
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Foto. A. Burdet.
Grijpskerk, 24 Mei 1910.
BLAUWBORSTJE.
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De nachtegalen-groep.
Tot de Nachtegalen behooren: de Roodborst, het Gekraagde Roodstaartje, het zwarte
Roodstaartje, het Blauwborstje, en eindelijk de Nachtegaal zelf.
Het Gekraagde Roodstaartje of Blauwpaapje is wel op weg, om een van onze
meest bekende en geliefde zangvogels te worden. Als zanger kan hij zich wel is waar
niet meten met Nachtegaal of Roodborst, maar hij schikt zich gemakkelijker naar
omstandigheden en handhaaft zich daardoor op plaatsen, waar andere vogels het veld
moeten ruimen.
Nachtegaal en Roodborst willen nu maar eenmaal per se rustig op of vlak bij den
grond nestelen; waar de hark regeert, kunnen zij niet blijven. De Roodstaart echter
ziet onbekommerd de holle boomen verdwijnen, waarin hij van oudsher genesteld
heeft en neemt met een gracieus gebaar bezit van de nesthokjes, die wij voor hem
ophangen, of hij zoekt zich een plekje in de klimplanten, zelfs dicht bij een venster,
kruipt ook wel eens in een schuur of een tuinhuisje, kortom, ontwikkelt al de
veelzijdigheid en voorliefnemerij van meezen of vliegenvangers.
Nergens ontbreekt dit prachtige vogeltje dan ook, midden in April ziet ge hem
rondvliegen door tuin en park, dadelijk te kennen aan zijn schitterende kleuren: keel,
wangen en een
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smalle streep op 't voorhoofd gitzwart, de rest van 't voorhoofd een band van zuiver
wit, schedel, nek en rug leiblauw, de vleugels bruin, staart en staartdekveeren
roodbruin, behalve de twee middelste staartpennen, die donkerbruin zijn, borst
prachtig rood, naar de buikzijde in geelachtig rood overgaand. Snavel en pooten
zwart, oogen groot en bruin. Het is een vogeltje, dat je maar tweemaal goed behoeft
aan te kijken, om precies te weten, hoe hij er uit ziet. Het wijfje is eenvoudiger van
kleur: grijsbruin aan den bovenkant, lichter grijs aan de onderzijde, maar 't staartje
is alweer duidelijk roodbruin met in 't midden een donkerder streep.
Er is nog iets, waaraan deze vogels van heel veraf te kennen zijn. Als ze gaan
zitten of stilstaan, trillen zij altijd het rosse staartje eenige malen zeer snel op en neer,
zoo snel, dat 't lijkt alsof 't door een stalen veertje heen en weer wordt bewogen.
Het zijn wat een allerliefste dieren, als ze zoo door je tuin trippelen, over het gras
en in de paden en op den grond tusschen de boomen, waar ze in het oude rottend
blad geheel op lijstermanier naar wormpjes en larven zoeken. In 't halfduister zoudt
ge den vogel niet kunnen zien, maar het blinkend wit van zijn voorhoofd verraadt
hem. De wijfjes zijn moeilijker te ontdekken, maar ik snap ze toch wel door het
ritselen van de bladeren. Op een kaalgeharkten grond krijg je haast nooit vogels en
den enkelen keer, dat ze komen, kun je ze niet hooren.
In de boeken staat nog al eens, dat de roodstaartjes schuw en teruggetrokken zijn,
scheu und zurückgezogen, shy and retiring, farouche et retiré, larie en napraterij. Ze
zien je haast niet. Ik heb het vaak gehad, dat zoo'n roodstaart over den weg kwam
vliegen en dat ik dacht: nu komt hij dadelijk tegen me aan, is 't beest soms blind?
Natuurlijk was't nooit raak, maar toch merkwaardig, hoe weinig 't vogeltje om zoo'n
mensch van zijn weg afdwaalde. Ze baden en drinken in den bak, dien ik in mijn tuin
gezet heb, zonder zich veel om ons te bekom-
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Gekraagde Roodstaartjes, mannetje en wijfje.
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meren en als ze hier overwinterden, zooals hun neef de roodborst, dan zoudt ge ze
best binnenshuis kunnen lokken. Ik vind, dat ze in den broedtijd op zijn minst even
vertrouwelijk zijn, als de roodborstjes.
Ze roepen elkaar met ‘oewiet-tak-tak’, een zeer duidelijken roep, dien ge van April
tot September hoort, hetzij de ouden elkaar roepen, als er onraad in de buurt van 't
nest is, hetzij ze later hun drukke jongen bijeenhouden, die rondleiden over den grond
en door de lage twijgen, ze telkens toestoppend met wormpjes en larven of volwassen
insecten, die ze ook wel in de vlucht kunnen grijpen.
Dat is een prachtig gezicht, een oude man roodstaart op de vlinderjacht. Hij moet
vlugger draaien, stijgen en dalen, remmen en versnellen, dan hij eigenlijk kan en
werkt daarom met vleugels en staart zoo wijd mogelijk uitgespreid, zoodat het een
en al kleurengedartel voor uw oog wordt. Een andermaal krijgt hij het in den zin, om
de boomstammen af te lezen op de manier van klevers en spechten, maar daar hij in
't geheel niet klimmen kan, vliegt hij snel naar den boomstam en schiet dan met een
vaartje een eindje er tegen op en dan zal hij ook wel bemachtigen, wat hij begeert,
anders zou hij 't geen kwartier willen volhouden. Ook langs den waterkant vindt ge
hem bezig op kwikstaartjes-manier, het mankeert er nog maar aan, dat hij ook in het
water op jacht gaat, maar dat heb ik nooit gezien. In ieder geval is het een monter,
veelzijdig dier met een goede toekomst.
Over zijn zang heeft een der beste Nederlandsche ornithologen zich bij herhaling
ongunstig uitgelaten en ik heb hem altijd even hardnekkig tegengesproken. Ik erken,
dat sommige individu's wel heel gebrekkig voor den dag komen, maar ik heb er toch
ook gehoord, die bijna dezelfde snaar aanroerden als de fitis.
Uit alle vogelliederen is het roodstaartjes-lied te herkennen aan de inleiding, die
altijd bestaat uit drie of vier-toontjes, welke
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sterk herinneren aan de alarmkreet, maar melodieuser zijn: Hoewie-tju-tju
en dan volgt daarop een strofe van meerder of minder duur en
meerdere of mindere welluidendheid.

Zwart Roodstaartje.

Nog een bewijs, dat hij geen stumper is, ligt in 't feit, dat hij zeer verdienstelijk
kan imiteeren, zoowel bij aanwezigheid als bij absentie van zijn voorbeeld. Ik heb
hem fitis, vink, winterkoning, boomklever, pimpelmees hooren nadoen en zelfs
pogingen hooren aanwenden, om den nachtegaal na te volgen. In vlijt doet hij voor
geen enkelen zanger onder, want hij laat zich hooren van meer dan een uur voor
zonsopgang tot aan het vallen van den avond. In den ruitijd, Augustus, zingt hij
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niet, maar in September begint hij weer en dan zingen de jonge mannetjes ook mee.
Die jongen ontmoet ge van midden Juni af overal, waar hout staat. Aan den staart
zult gij ze kennen, die is ook alweer rood met een donkere middenstreep en wordt
bij alle gelegenheden vlijtig op en neer geschud. De rest van 't lichaam is roodbruin
met donkere en grijze vlekken en dwarsstrepen, waardoor 't diertje veel op een jonge
roodborst lijkt, maar die heeft een minder beweeglijke en minder roode staart. Hun
houding is ook heel anders.
Na den ruitijd gaan ze op de ouden lijken en het is wel aardig, in de zomervacantie
die verandering langzamerhand te zien gebeuren. De gevlekte veertjes vallen uit en
worden vervangen door effen gekleurde, maar deze hebben breede grijze randen,
zoodat het vurig rood, het schitterend wit en 't gitzwart in 't najaar met een grijs waas
zijn overtogen. In den loop van den winter - dus als de vogels in 't Middellandsche
zee-gebied en in het Nijldal zijn, slijten die randjes gaandeweg af, zoodat in 't voorjaar
de heldere kleuren behoorlijk zichtbaar worden.
Onze andere roodstaart, de Zwarte, komt wat staart betreft volkomen met de vorige
overeen, maar in plaats van 't witte voorhoofd en de roode borst vertoont hij niets
dan zwarte veertjes, die hem veel doen lijken op een duiveltje of een schoorsteenveger.
De wijfjes en jongen verschillen heel weinig. Ook worden de jonge mannetjes niet
dadelijk zwart, maar ze blijven nog grijs in hun tweede jaar, zoodat ge dan echtparen
te zien kunt krijgen, waarvan man en vrouw zeer veel op elkander gelijken.
Deze Zwarte Roodstaart is in Duitschland een zeer algemeen stadvogeltje dat op
musschenmanier onder de dakpannen nestelt. In ons land was hij een kwart eeuw
geleden nog tamelijk zeldzaam, maar gaandeweg heeft hij zich uitgebreid, zoodat
hij nu alleen nog maar in Noord- en Zuid-Holland en 't noorden van Friesland en
Groningen tot de zeldzame verschijningen
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moet gerekend worden. In Gelderland wemelt het er van, daar kunt ge van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat hun lokroep hooren, die wat korter en heescher is dan die
van de Gekraagde Roodstaart. 't Is alsof ze fluisteren ‘fietse-se-se’. ‘Tik, tik, tik’ is
ook voor hen de onrustkreet en hun lied is minder geluidvol, sneller en korter dan
dat van hun bonten verwant. 's Morgens zingen ze het beste.
In zijn manier van doen heeft de Zwarte Roodstaart meer van een Roodborstje
dan van een Gekraagd Roodstaartje. Hij komt veel meer op den grond en ziet er veel
flinker en ontwikkelder uit, strekt zijn pooten flink, steekt zijn kop in de lucht met
al de zelfbewustheid van iemand, die zich geroepen voelt, om op de straat en in de
dakgoot te regeeren. Hij lijkt in de stad veel parmantiger dan op de hei of in de duinen,
maar dat is met de meeste menschen ook zoo, dat komt van de groote ruimte, weet
u.
Tot voor korten tijd hielden wij het Blauwborstje voor een zeldzaam vogeltje,
maar sinds men wat meer op de vogels is gaan letten is gebleken, dat dit aardige
vogeltje in allerlei streken van ons land voorkomt: in de lage venen, in de zandstreken
van 't Oosten en Zuiden van ons land en in de zware klei vlak achter de Groninger
en Friesche zeedijken, dus haast overal. Ik zal nooit vergeten, hoe ik hem in de buurt
van Noordpolderzijl heb zien zingen, zittend op een paaltje in een sloot langs een
gerstakker: een mooi helder liedje vol gratie en afwisseling. En van alle
nachtegaalachtige vogels heeft hij wel de grootste vaardigheid en lust in 't nabootsen
van andere vogels. Alleen het mannetje heeft de mooie blauwe borst, maar 't wijfje
is toch ook al dadelijk te kennen aan een kenmerk dat ook't mannetje vertoont: een
mooie witte wenkbrauwstreep over 't oog.
Het nest ligt als dat van 't roodborstje op den grond en meestal prachtig verborgen
achter gras en biezen. Een enkele keer werd het gevonden in en onder struiken en
struweel.
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En nu de Nachtegaal. Dat is de koning van de Europeesche zangvogels. Hoe het met
de Amerikanen is, weet ik niet; ik heb den Mocking-Bird en den Hermit-thrush nooit
in hun eigen woonplaatsen gehoord. Maar hier in ons land is de Nachtegaal
gemakkelijk de eerste.
Er bestaat tegenwoordig wel een neiging, om hem zijn meesterschap te betwisten.
Elke traditie wordt onderworpen aan strenge kritiek, men heeft willen ontdekken,
dat de bekoring van den nachtegaalzang hoofdzakelijk te danken was aan
bij-omstandigheden, aan de lieve Meimaand, de zachte maneschijn, de geheimzinnige
nacht, het teedere groen en de streeling van de lauwe voorjaarslucht langs de
ontvankelijke slapen der luisteraars.
Weer anderen, vermoeid door zijn drift en kracht, beangst door zijn rijkdom,
wendden zich van hem af en vonden hun troost bij den teederen eenvoud der
primitieven, bij boomleeuwerik en fitis en het staat geboekstaafd in een onsterfelijk
gedicht, dat Wordsworth zelf, na een zeer dichterlijke appreciatie van den
nachtegaalzang tot de conclusie komt, dat zijn ziel meer bevrediging vindt bij het
kirren eener woudduif, waarmee hij natuurlijk zichzelf, den nachtegaal, de woudduif
en de heele wereld schreeuwend onrecht heeft aangedaan.
Ik heb het groote geluk gehad, den nachtegaal te zien en te hooren, zonder dat ik
hem kende en voor dat ik iets anders over hem gelezen had, dan wat in het
schoolboekje staat, dat hij maar een leelijke vogel is, die bij wijze van troost een
mooie stem heeft gekregen. Nu was de vogel, die daar in een eikenstruik vlak bij mij
zat te zingen, in het geheel niet leelijk: een flink gevormd dier met prachtig
kastanjebruinen rug, rossigen staart, lichteren onderkant, fijn snaveltje en heerlijke,
groote, bruine, sprekende oogen. Van zijn lied bleef mij toen geen andere herinnering
bij, dan dat 't nu eens leek, alsof het boschje, de vogel of ikzelf uit elkaar zou springen,
dan weer alsof in een onmetelijk groote ruimte een fijne glazen draad
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gespannen werd. Ik was toen nog jong, had geen besef van hartstocht of teederheid
en heel mooie dingen werden in mijn verbeelding licht tot lijnen en bewegingen.
En nu, ieder geluid van den nachtegaal beschouw ik als een vermeerdering van
mijn rijkdom en ik ben jaloersch, wanneer een ander den nachtegaal een dag eerder
hoorde dan ik, zooals dit jaar gebeurde, 13 April 1904. Maar daar staat tegenover,
dat ik hem nog heb hooren slaan op den elfden Augustus, zeven weken na St. Jan,
den traditioneelen laatsten dag voor het nachtegaalslied.
We deden een avondwandeling in de duinen, om nachtzwaluwen te hooren en daar
waren behalve mijn vrouw en een montere bijna bejaarde mijnheer nog drie jonge
meisjes bij. We moesten de Trommel door, dat is het mooiste duinpanboschje van
heel Nederland en misschien wel van de heele wereld, maar nu had ik er niet aan
gedacht - gewoonte verstompt - dat daar de brandnetels groeiden dicht als graan en
manshoog. En toen we daar nu door trokken met wel is waar de handen hoog in de
lucht, maakte het kraken van de dorre bemoste takken onder onze voeten met de
velerlei aanroepen, uitroepen en angstkreten van die meisjes zulk een druk maar niet
onwelluidend gerucht, dat de nachtegaal, die daar den heelen zomer huisde, zijn rui
vergat en losbarstte in zijn krachtigen uitdagingsroep tjorrrr tjò, tjò, tjò dahiedowiet!
Verder bracht hij het toen niet, maar een maand eerder, den 10en Juli, had ik hem
nog heerlijk lang en herhaald hooren doorslaan.
Wat enkel virtuositeit aangaat, overtreft de nachtegaal alle andere vogels. Hij kan
hooger zingen dan een sijsje, lager dan een merel, sneller dan een goudhaantje en
tonen voortbrengen die langer dan twee seconden aanhouden, nu eens in 't allerfijnste
pianissimo, dan weer met een forto, waar je van opschrikt. Alleen kan hij niet zooals
leeuwerik en tuinfluiter een stuk
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leveren van langen duur. Wel kan hij uren onafgebroken achtereen zingen, maar dan
bestaat zijn lied uit een aantal duidelijk te onderscheiden tiraden van korter of langer
duur. Een geoefend oor kan echter bij den leeuwerik dit verschijnsel ook opmerken,
bij den tuinfluiter heb ik er nog niets van bespeurd.
Veelal, maar 't is geen regel, begint een tirade met tonen, die gelijken op den
lokroep ‘wiet’ of de waarschuwingskreet ‘korrr’, dan volgen eenige tonen, die in
hoogte weinig verschillen, soms gelijk blijven in tijdsduur en intensiteit, in andere
gevallen zeer mooi rekken en zwellen en dan eindigt de strofe meestal met een
krachtige figuur, een ‘forschen tjingel’. Ik moet even mijn verontschuldiging
aanbieden over de ontoereikendheid en onwaardigheid van mijn beschrijvingen, gij
moet echter in 't oog houden, dat ik mij nimmer vermeten zal, te probeeren het
nachtegaallied weer te geven, of het geluksgevoel bij het aanhooren ervan te vertolken.
Mijn bedoeling is alleen, u enkele bijzonderheden aan te wijzen, die ge gemakkelijk
in 't lied kunt herkennen, die ge u later gemakkelijk kunt herininneren en die u
misschien een paar oogenblikken meer aan den heerlijken zanger doen wijden.
In ga 't nog erger maken. Den 21sten Mei 1904 ben ik 's morgens vroeg al naar de
meergenoemde Trommel gegaan, om zooveel mogelijk van het nachtegaallied op te
schrijven volgens de klinker-medeklinker methode. Deze notities hebben mij wel
eenige inspanning gekost, maar het was op de werkplaats nog al uit te houden: uit
den wind, in de zon, onder een egelantier, die juist begon te bloeien. Voor mij berken,
pas in loover, geurig en frisch, links een meidoorn in vollen bloei, rechts Geldersche
rozen, nog meer meidoorns, bloeiende, wuivende, fijn groene asperges en overal,
waar grond te zien was, niets dan groene orchideeën, viooltjes, zenegroen, aardbeitjes
en allerlei ander gebloemte. Er zongen drie nachtegalen tegen elkaar in en
daartusschen nog een roodborst, een paar
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fitisjes, een zeer vlijtig roodstaartje en een merel. In de verte boompiepers en
boomleeuweriken.
Ziehier het resultaat, maar ik moet bekennen, dat ik heel wat heb laten zitten,
zoowel omdat ik er geen kans toe zag, om het op te teekenen, als omdat ik wel eens
een half uurtje zonder bijgedachten de muziek over mij liet heengaan.
1.
wiet, wiet, tjie, tjie, tjie, tjie, retsjuwo!
2.
orrr, etsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsj-woi-oit!
3.
u, u...., u......, u......., u........, u.........
4.
orrr, oewatl, oewatl, oewatl, oewatl, at, at, at, ahoedojat!
5.
u..., u..., hu hu hu hu hu hu hujiedowiet!
6.
orrr, orrr, ororororororororworrortjie!
7.
tju-, tju, tju-, tju-, tjutjutjutju tjuwierriewieriewiep!
8.
two woi woioe, woi woioe, woi woioe, woi, woi, wie.
9.
wiet, wiet tjoe-o, tjoe-o, tjoe-o, tjoe-o, tjoe-o, tjoeotjowiet!
10.
ru, ru, rurururururu, woitjwojtwojtwojtie!
Natuurlijk is dit allemaal slechts bij benadering juist. Ook kunt ge veilig beweren,
dat geen twee nachtegalen hetzelfde zingen. Toch komen enkele van deze strofen,
al is het dan ook met kleine wijzigingen, telkens weer terug en hoort ge ze zoowel
in Holland als in Limburg b.v. de nummers 2, 3, 5 en 7. Voor eigen gebruik heb ik
sommige strofen namen gegeven, nummer 3 noem ik de glasdraad-strofe, nummer
2 den blinden triller, nummer 4 den water-triller en nummer 8 den echo-triller. Die
water-triller herinnert zeer sterk aan den lenteroep van den boomklever, nummer vijf
doet dikwijls denken aan het lachen van den groenen specht en in nummer negen is
wel de wulpenroep te herkennen. Een enkele maal is het slotfiguur gelijk aan dat van
den schildvink.
De tijd van zingen is voor verschillende plaatsen en voor verschillende dagen zeer
uiteenloopend. Soms zingen de nachtegalen dag en nacht door, in den morgenstond
doorgaans meer dan in den avond, ik heb ze ook wel heel mooi hooren zingen
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op het midden van den dag. Het hangt veel af van 't weer, van de aanwezigheid van
mededingers en ook wel van de geaardheid en leeftijd van de vogels zelf. Waar er
veel voor-

Foto A. Burdet.
Nachtegaal zijn jongen voerend met een meikever.

komen, kunt ge dan ook al heel gauw goede en vlijtige zangers onderscheiden van
de minderwaardige.
Het echte, groote, ontzagwekkende nachtegalenlied hoort ge in de laatste week
van April en de eerste week van Mei
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's nachts, tegen het aanbreken van den morgen. Dan trekken de wijfjes over, niet in
troepen, maar eenzaam en dan roepen uit alle boschjes de mannetjes ze aan, om neer
te dalen. De hartstocht van dit lied gaat alle beschrijving te boven, ik lig er altijd met
een soort van angst naar te luisteren, in groote verwondering, hoe het een klein dier
gegeven kan zijn, zich zoo sterk te uiten. Daar haalt geen Berlioz bij.
Ik ken iemand en die kent weer iemand, die eens op een van onze mooiste
buitenplaatsen logeerde en een slaapkamer had gekregen vlak bij het bosch. Hij ging
te rust met de ramen wijd open, om in den slaap de heerlijke boschlucht en den vrede
van den Meinacht volop te genieten. De nachtegaal floot zoet, toen hij insluimerde.
Om éen uur werd hij wakker door de luide jubeltonen van den Mei-minstreel. Om
half twee lag hij nog wakker en de minstreel zong nog luider, lastig luid, zoodat hij
hem ging verwenschen, wat natuurlijk niet hielp. Om twee uur stond hij in zijn open
raam en gooide met laarzen, pantoffels en wat verder voor projectiel kon dienen naar
den zanger, tot deze zich niet meer durfde te vertoonen, bonkte zijn ramen dicht,
kroop onder de wol en sliep natuurlijk een gat in den dag.
Nachtegalen komen in het heele land voor, maar in dicht bevolkte streken en waar
het landschap veel verandering ondergaat, is hun verspreiding nog al onregelmatig.
Sommige jaren bezoeken zij een streek, om die later weer geheel te mijden en op
plaatsen, waar zij van oudsher in groot aantal voorkomen, kunnen zij door het bouwen
van een huis, het aanleggen van een weg, op eens verdwijnen.
Het liefst wonen zij in eiken hakhout, maar ook in wilgen en esschenboschjes zijn
ze tehuis en niet het minst in de berkenboschjes van de duinen. De bodem moet
begroeid zijn met struikgewas en lage planten en er moeten liefst nog bladeren en
afval liggen van het vorig jaar, want daartusschen maakt hij graag zijn nest. Een
enkelen keer hangt het nest een
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halven meter hoog in de brandnetels, 't is ook nog wel hooger gevonden. De eitjes
zijn bruin, soms groenachtig, altijd sterk glanzend. Wie nachtegalen in zijn tuin wil
hebben moet dus zorgen voor zulke verwaarloosde, harkvrije hoekjes, vol brandnetels,
koekoeksbloemen en pijpkruid, dat ook wel nachtegalenkruid heet.
Verder moet gij zorgen, dat uw nachtegalen niet weggevangen worden. Het is wel
strafbaar, ze te vangen en zelfs te verkoopen, maar dat staat alleen maar in de wet
en daar blijft het bij. Jaar in jaar uit loopen vogelvangers de nachtegaalrijke buurten
af en in de steden vinden ze gretig koopers voor hun prooi. Nachtegalen zijn
gemakkelijk te vangen door hun ongeloofelijke naïveteit en nieuwsgierigheid.
Nu kan niet iedereen een wachter bij zijn nachtegalen zetten en daarom moet ge
trachten, uw vogels op te voeden en tot hun verstand het besef doen doordringen,
dat meelwormen en stokjes vastgebonden pooten, ruwe behandeling en gevangenschap
met zich sleepen. Indien uw nachtegalen zich gevestigd hebben op een gevaarlijke
plek, dan kunt ge niet beter doen, dan ze zelf te vangen, los te laten en zoo noodig
nog eens te vangen, totdat ze argwanend en voorzichtig worden. Ook moeten katten
het boschje, waar ze wonen, als een zeer onaangenaam deel van de wereld leeren
beschouwen.
En als nu nog hermelijnen, wezels, ratten, kraaien, eksters en gaaien het nest niet
ontdekken en de koekoek het ongemoeid laat, dan kunt ge u verheugen in de jonge
nachtegaaltjes, die net als jonge roodborsten en roodstaartjes een bruin gevlekt kleed
dragen en een rossig staartje hebben. Zij zijn van hun verwanten te onderscheiden
doordat hun onderkant bijna wit is.
In Augustus en September vertoonen ze zich overal in de buurt, waar ze uitgebroed
zijn, grootoogige nieuwsgierige diertjes en als ze iets zien gebeuren, dat hun niet
recht duidelijk is, dan zeggen ze al net zoo goed ‘kar’ als de ouden. Deze leiden dan
ook een zwervend bestaan, ge ontmoet ze op allerlei
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zonnige, besrijke plaatsjes, waar ze zich dik eten aan bessen. Niet zelden voelen ze
zich zoo tevreden, dat ze nog eens probeeren een ouderwetsch liedje te zingen, maar
het echte élan zit er toch niet meer in. Langzamerhand verdwijnen ze een voor een,
zooals de echte zangers doen, die zich niet tot troepen organiseeren, maar ieder hun
eigen weg kiezen en dan heel op hun eentje de Alpen overtrekken.
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De rietzangers.
Als je in 't laatst van April of het begin van Mei langs een waterkant loopt in onze
polderstreek of langs de rivieren, dan kunt ge de pas aangekomen rietzangers zien
rondscharrelen tusschen en langs de enkele gele stengels van het doode riet, die bij
het maaien zijn blijven staan.
Het moet voor de jonge rietzangers wel een vreemde gewaarwording zijn, in plaats
van het meer dan manshooge, dichte, wuivende rietbosch, dat zij in Augustus verlieten,
niets weer te vinden dan enkele dorre stengels en wapperende blaadjes. De strakke
Oostenwind blaast er doorheen en doet het muzikale riet meetrillen, tot het ritselt en
fluit en zingt. En de rietzangers klauteren aan de dorre stengels op en neer, steken
hun spitsen kop in den wind en fluiten, trillen en orgelen mee. Ze hebben er den tijd
toe, want het jonge riet, waarin ze hun nesten moeten bouwen, steekt nog maar enkele
centimeters boven het heldere water uit: dunne, bleekgroene spitse sprietjes.
Als ooit het denkbeeld uitgewerkt wordt, dat de vogelzang zijn oorsprong heeft
gevonden in de geluiden der levenlooze natuur, in het gieren van den storm, het
ritselen der bladeren, het kabbelen van de beek en het ruischen van den waterval een zeer aantrekkelijke hypothese - dan zullen riet en riet-
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GROOTE KAREKIET.
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zangers dienst moeten doen. Hun zang doet inderdaad zeer dikwijls denken aan de
geluiden van wind en water en 't riet.
Ook hun kleuren zijn in overeenstemming met die van hun geliefkoosde
verblijfplaats. Als ze rechtop zitten langs de stengels dan kunt ge ze niet eens
gemakkelijk zien, zoozeer is de bleeke okertint van hun borst en buik in
overeenstemming met het doode riet en later in den zomer met de onderste gedeelten
van het levende. Alleen de keel is lichter, bij wit af, en de rugzijde is egaal bruingeel
met een groenachtig tintje erover, alleen op de vleugels wat donkerder en naar den
staart wat warmer bruin. Boven de oogen onduidelijke lichte wenkbrauwen.
Zoo zijn gekleurd de groote karekiet, de kleine karekiet en de moeras-rietzanger.
De vierde echter ziet er heel anders uit, die heeft boven de oogen zeer duidelijke
witte strepen, afgezet tegen een bijna zwarten schedel, de veeren van den rug en van
de vleugels zijn alle in het midden donkergevlekt en de stuit met het aangrenzende
deel van den rug is haast net zoo roodbruin als bij den nachtegaal. Deze vierde vogel
heet kortweg Rietzanger, maar hij komt veel minder in het riet dan de andere. Het
ware te wenschen, dat hij een anderen naam had, maar er zijn er geen voorhanden.
Hij heeft ondanks zijn rumoerigheid en aanstellerij niet in voldoende mate de aandacht
getrokken, om een behoorlijken volksnaam te krijgen, alleen hebben de
Rotterdammers hem Trimtrampje genoemd, maar wat is dat nu voor een naam? De
Engelschen hebben beter opgepast, die noemen hem zeer terecht Sedge-warbler, het
welk overgezet zijnde luiden zou: Zeggezanger, Zekzanger of Rietgraszanger. Mooi
klinken die namen niet. Misschien ziet ge er ook wel een, die behalve de lichte strepen
boven zijn oogen, ook nog een lichte streep midden over den kop heeft, dat is de
zeldzame waterrietzanger, die ook hier en daar in ons land broedt.
Hoe zullen we nu de drie anderen uit elkaar houden? Als ge ze te zien kunt krijgen
en dat lukt in den tijd van het korte riet het best, dan ziet ge al gauw, dat er een soort
bij is, veel
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grooter dan de beide andere, dat is de Groote Karekiet of Rietlijster, die werkelijk
wel zoo groot is als een Lijster en ook in andere opzichten aan die familie doet denken.
Nu blijven nog de beide andere en die zullen het u zelf wel vertellen. Want de
eene, die Kleine Karekiet heet, roept den heelen dag en een goed stuk van den nacht
niet anders dan karre-karre-karre-kiet-kiet-kiet en de andere, de Bosch-rietzanger,
heeft de oorspronkelijke ruwe rietgeluiden bijna geheel vergeten en zingt een zacht,
zuiver, liefelijk gevarieerd lied. Zooals zijn naam te kennen geeft, woont hij ook niet
in het echte, eenvormige rietbosch, maar in het wonderschoone, rijke Rietland, het
Laagveenparadijs, dat de meesten van u alleen maar van hooren zeggen kennen.
Gij kent de hei en de duinen, Zuid-Limburg en den Eifel, misschien Zwitserland
en de Italiaansche meren, maar hebt ge wel eens gevaren op de Utrechtsche
veenplassen of natte voeten gehaald in het mostapijt van het Orchideeënland langs
de Oostzijde van de Haarlemmermeer? O, die Hollandsche watervrees en angst voor
moerasdampen! Als er eenig gevaar in stak, dan moest zoo'n Amsterdammer te
midden van stinkgrachten opgegroeid, daar toch wel doorgepekeld immuun tegen
wezen. Op het platte land kun je overal voor een paar stuivers en een vriendelijk
woord excellente roeibootjes of schouwtjes in huur krijgen. Ga dan met uw drieën
of vieren - meer niet - den polder in, het boezemwater door, dan zult ge heerlijke
dingen zien en hooren. Leer behoorlijk zwemmen en drink niet van dat water, dat
zijn de eenige noodige veiligheidsmaatregelen, en ik tart u, mij even doeltreffende
te noemen tegen de gevaren, die u dreigen in de rollende verkeersmiddelen.
Nu kan iemand, die niet in een bootje durft, de rietzangers ook wel bestudeeren,
al mist hij dan ook vijftig percent van het mooie. Je kunt in den zomer geen vaart of
sloot met riet passeeren, of het geluid van den Kleinen Karekiet klinkt u tegen. Hij
zegt natuurlijk niet botweg ‘karekiet’ zooals dat
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hier gedrukt staat, maar ge krijgt die geluiden telkens te hooren in 't eindeloos maatvast
staccato-lied, dat uit het groen tot u

Boschrietzanger, zijn jongen voedend.

komt. Soms hoort ge tusschen de ratelende en piepende tonen ook zeer welluidende
uitroepen. De toonhoogte is zeer verschillend en uiteenloopend, in 't lied, dat ik voor
u heb opge-
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schreven stellen o, a en oe lage geluiden, e, u en ie hooge voor. Dat kan wel twee
octaven verschillen.
Zie hier ‘Zomermorgen bij den Voetangel’ (een herberg aan de Bullewijk): arr;
orre, orre, orre; er, er, er; orre, orre, orre, er, er, er; iet, iet, iet, arre, arre iet; arre, arre,
arre, iet, iet, iet, iet; lu, lu, iet, iet, iet; ar, ar, ar, oer, oer, oer, erre, erre, erre, iet, iet,
iet; oer, oer, enz.
‘Avond aan de Zuiderzee’, (elf uur, in de verte de lichtgloed van Amsterdam, links
de lichten van de Oranjesluizen, op de zee schimmen van schuiten met roode en
groene lichtjes) lu, lu, lu, oe, lu, lu, lu; lu, arre, lu, arre, lu, arre, lu; lu, iet, iet, iet, lu,
iet, iet, iet; lu, lu, lu, lu; arre, arre, arre, iet, arre, arre, arre, iet, orre, iet, orre, iet; arre,
lu, lu, orre iet; arre, arre arre er, arre, arre, arre, er.... Hij begon zoo mooi, net een
boomleeuwerik en ik dacht alweer, dat er strandloopertjes waren, maar hij kon niet
op de hoogte blijven van zijn goede voornemens en daalde langzamerhand af tot den
gewonen karekiet-zang.
Ze zitten meestal te zingen te halver hoogte in de stengels, ook wel heelemaal
onderaan en altijd aan de waterzijde van den rietzoom, zoodat ge ze van den weg
maar zelden te zien krijgt, alleen als zij in hun zangijver even uit 't riet opfladderen,
of wanneer ze gestoord worden en over het water in een kleine bocht naar een andere
standplaats vliegen. Ook zitten ze wel op de oude stoppels van 't vorig jaar met hun
voeten bijna in 't water.
Het beroemde nest hangt boven het water, een halven meter tot een meter hoog.
Het is stevig vastgevlochten om een aantal stengels, zelden minder dan zes en heeft
in 't geheel niet den traditioneelen, half-kogelvormigen nestvorm, maar is veel dieper,
wel tweemaal zoo diep als breed. De eieren rollen er dan ook niet makkelijk uit, als
de wind of de zuiging van een voorbijgaande stoomboot het riet doet buigen. Een
oplettend tourist kan van het dek van een stoomboot in 't voorbijgaan de nesten
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soms zien, door dat zoo'n zestal aaneengevlochten halmen lang zoo diep niet doorbuigt
als de vrij staande stengels.
De jongen klauteren uit het nest, nog voordat ze kunnen vliegen en doen dan
uitstapjes in den omtrek. Ze kijken je heel raar aan, als ze zoo voor 't eerst een
menschenkind aanschouwen, en als je ze beetpakt, dan trachten ze je te verschrikken
door hun bek open te doen en hun vuurroode keel en tong te vertoonen.
De groote karekiet leeft precies op dezelfde manier als de kleine, zijn nest is
natuurlijk grooter en hij houdt ook van meer ruimte, zoodat ge hem in de kleine
polderslootjes niet zoo dikwijls te zien krijgt, maar wel langs de breede vaarten en
in de groote rietvelden. Zijn stem is veel krachtiger en voller en hoewel zijn lied
hetzelfde armoedige rhytmus heeft als dat van de kleine, is het toch aangenamer om
te hooren, doordat de krassende, krijschende geluiden verreweg in de minderheid
zijn.
De bosch-rietzanger zit meestal in de boomen, in de zilveren wilgen langs het
jaagpad, in de elzen en esschen van het hakhout, in de berken, de lijsterbessen, de
waterwilgen van de moeras-wildernis. Welke vogel zou daar niet willen wonen?
Menschen komen er haast nooit, katten in 't geheel niet, wezels en hermelijnen zelden,
't is er hun te nat. Roofvogels zijn weinig te vreezen, zij zien niet, wat daar verborgen
leeft in de struiken, doorstrengeld met winden, hop en kamperfoelie, omgroeid met
lisch en lischdodden, wilgenroosjes en koninginnekruid. Dat zijn echte vogelvestingen,
waar niet alleen onze rietzangers een veilig verblijf vinden, maar nog tal van andere
kleine zangers: tjiftjaf en fitis, tuinfluiter, grasmusch, weidepieper, kwikstaartjes,
rietgorzen zijn er in overvloed te vinden, zoodat het nog lang genoeg duren kan, eer
ge uw bosch-rietzanger met zekerheid te pakken hebt.
Gelukkig maar, dat we zooveel aandacht geschonken hebben aan den zang der
vogels en dat we in staat zijn, dadelijk een
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onderscheid te maken tusschen vogels met een kort liedje, dat dan met meerdere of
mindere vlijt herhaald wordt, en zangers, die een groot stuk ten gehoore brengen,
dat verscheidene minuten lang aanhoudt. Tot deze laatste behoort de bosch-rietzanger,
die ge dus alleen maar hebt te onderscheiden van rietzanger, tuinfluiter en grasmusch,
en dat gaat, als ge hem te zien kunt krijgen, vrij goed, doordat niet een van die andere
vogels aan de bovenzijde bruingeel, aan den onderkant witachtig geel is. Maar als
er een spotvogeltje in de buurt te verwachten is en dat is 't geval, zoodra we dicht bij
huizen of tuinen zijn, dan wordt de zaak moeilijk, want die kan vooral wat laat in
den zomer ontzettend veel op een bosch-rietzanger lijken en hun liedjes verschillen
ook niet veel.
Hier moeten wij ons dus een sterke ornithologische inspanning getroosten en
probeeren, of we den staart te zien kunnen krijgen. Wanneer die nu rechtaf eindigt
of eenigszins uitgesneden is, dan hebben we te doen met een spotvogeltje, terwijl bij
den bosch-rietzanger de middelste staartveeren langer zijn dan de buitenste, zoodat
hij er afgerond uitziet, juist het tegenovergestelde van ingesneden. Nu moet ik u
eerlijk zeggen, dat ik alleen maar in het alleruiterste geval tot die staart-bespieding
overga; meestal brengen kleine bijzonderheden in zang en manieren mij al spoedig
tot zekerheid.
De spotvogel zit graag dicht bij den top van een boompje, de rietzanger zit meestal
laag, in 't spotvogellied komen meer snerptoontjes voor en de bosch-rietzanger heeft
niet den lokroep ‘detteroi’, maar een fluisterend ‘sjarrr’ dat aan alle rietzangers eigen
is. Spotten, nabootsen, doet hij evengoed en over 't algemeen schat ik zijn zang veel
hooger. Een bijzonderheid is ook, dat hij 's avonds en in den nacht zingt, wat een
spotvogel niet doet, al is hij dan ook bij het eerste morgenkrieken al bij de hand.
Het nest van den bosch-rietzanger zit bijna nooit in 't riet, maar wel in de
wilgenroosjes, brandnetels, koninginnekruid,
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wilgen- of esschentwijgen, zelden hooger dan driekwart meter boven den grond. Het
is lang zoo diep niet als dat van de karekieten.
En nu Trimtram, de Rietzanger, de makkelijkst te kennen en minst gekende van
alle moeras- en rietzoomvogels. Heel in de verte, als hij zoover zit, dat je zijn kleuren
niet kunt onderscheiden, kan hij zich wel eens de airs geven van een bosch-rietzanger.
Dezen zomer nog zat er een op een staak zoo lief en aardig te zingen, met zulke
heldere trillertjes en lieve fluittonen, dat ik stellig meende, het bosch-rietzangertje
voor mij te hebben.
Maar lang hield hij zijn rol niet vol. Een, twee, drie vloog hij van zijn zitplaats
recht de hoogte in, danste toen een paar keer heen en weer en op en neer, spreidde
vleugels en staart uit, zoover hij kon, zette ieder veertje, waar maar een spiertje aan
zat, recht overeind en tuimelde toen zingend naar beneden. Het leek wel op de
vertooning van de grasmusch, maar duurde veel langer, was veel uitbundiger en
maakte heelemaal den indruk van een mislukte nabootsing van den leeuwerik of een
parodie op den graspieper. Toch had hij eerst heel lief en braaf en oorspronkelijk
gezongen.
Hij imiteert iederen vogel, dien hij hoort, met de grootst mogelijke vaardigheid
en getrouwheid en doet met al die geluiden, wat hij wil. Soms geeft hij de imitaties
éen voor éen en weldoordacht, net of hij aangenomen heeft, om nu eens stuk voor
stuk alle vogels uit de buurt op te noemen, dan weer gooit hij alles door elkaar en
maakt het tot een dolle, bijna onontwarbare potpourri.
Hij heeft ook een echte straatjongensmanier, om achter andere vogels aan te vliegen
en ze allerlei leelijke dingen na te roepen. Toch is 't een aardige vogel en in zijn
goede oogenblikken zingt hij zoo helder en rein, dat sommige menschen hem ook
alweer de voorkeur gegeven hebben boven den nachtegaal. Nu, in een streek, waar
geen nachtegalen voorkomen, is hij een
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heel goede plaatsvervanger; hij wil wel den heelen nacht doorzingen, en als hij zijn
verplichtingen soms vergeet, dan

Foto R. Tepe.
Naardermeer.
Het nest van de Snor, gevlochten van piekgrasbladeren.

kunt ge hem aan den gang krijgen door eventjes zelf te gaan fluiten, in de handen te
klappen of een steen in 't water te gooien.
Hij nestelt bijna vlak op den grond, maar het nest hangt
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Foto A. Burdet.
SNOR.

Naardermeer, 30 Mei 1911.
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toch nog altijd tusschen halmen en stengels van rietgrassen en andere lage planten.
Ook steunt het wel eens tegen een boomtak, of zijn er dunne twijgjes in de nestmassa
vastgeweven. Het zou mij niet verwonderen, als ik het eens in een lagen tak vond.
Tusschen al de luidruchtige rietzangers, die zichzelf den heelen dag en meestal ook
's nachts met den meesten ophef adverteeren, beweegt zich een mooi bescheiden
vogeltje, dat bijna altijd onopgemerkt blijft. Toch, indien ge eenmaal kennis met hem
hebt gemaakt, zult ge bespeuren, dat hij met zijn zang al even vrijgevig is als karekiet
of rietzanger. Hij komt 't eerst van alle rietzangers, reeds midden April hoort ge zijn
geluid, een zacht, ijl, snel getril, een wekkertje, dat heel in de verte bijna geluidloos
afloopt. Meteen ziet ge den vogel. Hij houdt zich vast aan een dorren rietstengel en
ge zoudt zijn zang kunnen houden voor 't ritselen van 't gele, voorjarig blad, dat door
den wind heen en weer wordt bewogen. Maar duidelijk ziet ge de witte veertjes trillen
aan het opgeblazen keeltje. 't Is of hij zich voorbereidt voor 't zingen van een groot
lied, maar hij komt niet verder dan dat zachte geril.
Dit is nu de Snor, die ook nachtegaalrietzanger genoemd wordt: een tamelijk
zeldzaam, zeer bijzonder vogeltje. Zoo heel zeldzaam als men vroeger meende, is
hij niet. In 't Naardermeer broeden ieder jaar wel een dozijn paren en ook in de overige
Utrechtsche veenplassen onder Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Breukelen kunt
ge ze iederen zomerdag hooren, zoowel als bij Elshout, Giethoorn of Eernewoude.
Het komt er maar op aan, om éens dat zachte trillertje te hooren, dat soms minutenlang
wordt aangehouden.
Indien ge nu dit trillertje in de duinen hoort of in een heistreek, dan hebt ge te doen
met een confrater van hem, den sprinkhaan-rietzanger. Die maakt zijn triller iets
hooger en
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scherper, maar veel verschil is er niet. Daarentegen is zijn gevederte heel anders. De
snor heeft een vrij effen kleed, het keeltje is wit, maar kop en rug en staart zijn
rossig-grijs, de staart iets donkerder bruin, met heel merkwaardige lichtreflexen, die
hem onder sommig licht gemoireerd doen lijken. De achteronderzijde van 't lichaam
en ook de onderdekveeren van den staart zijn licht wijnrood. De sprinkhaan-rietzanger
evenwel is over het algemeen groenachtig en al de veertjes van kop en rug en
vleugeldek zijn duidelijk gevlekt. Ik heb hem in onze duinen gehoord overal van
Walcheren tot Texel.
Ze maken allebei hun nestje op den grond. Dat van den sprinkhaan-rietzanger
hangt nog wel eens in dichte plantenmassa's, maar de snor plaatst zijn wiegje heel
laag en vlecht het prachtig van breede grasbladeren, liefst van de bladeren van
piekgras, die zijn lintvormig en wel een centimeter breed. Zulk een nest is nog eens
makkelijk te herkennen!
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Gorzen.
De zangvogel, dien ge langs rietzoomen en in rietlanden vast en zeker altijd te zien
krijgt, is de rietgors, een uiterst gewoon diertje, een minder dan middelmatige zanger,
maar een van onze mooiste en gezelligste vogeltjes. Ge hebt nauwelijks een voet aan
wal en uw plantenbus nog niet uit de schuit, of daar zit hij al te wiegelen boven op
een wilgetakje, dat eigenlijk veel te dun is voor zoo'n zwaren vogel en dan zingt hij:
‘sie-sie-sie, sisie!’, de drie eerste tonen langzaam en moeilijk, net of hij stottert, de
twee laatste, alsof de hinderpaal nu weggenomen is en alles goed zal gaan, maar dan
is het ook net uit. Telkens begint hij opnieuw, maar steeds met hetzelfde treurige
resultaat.
't Is anders een mooi diertje. De Gorzen hebben nog al een dikken snavel, net als
de vinken en dan - wat niet zeer elegant is, den ondersnavel breeder dan den
bovensnavel en niet precies eraan passend. Intusschen valt dit bij de Rietgors niet
hinderlijk op, misschien wel doordat snavel en kop dezelfde kleur hebben, zoodat je
die bijzonderheid niet opmerkt. De kop is prachtig zwart, blauwachtig zwart en dan
volgt een blinkend witte halskraag, terwijl rug en vleugels mooi donkerbruin zijn
met lichte kanten en strepen. De lange staart heeft mooie witte zijveertjes, die telkens
te zien komen, als het dier voor u uitfladdert.
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Het is heel vreemd en merkwaardig, dat hier op dezelfde plaats bijeen zijn vogels,
die zich schuilhouden en bedekte kleuren hebben, zooals de bosch-rietzanger en de
graspieper en deze drukke klant, die bont van veeren is en alles doet om

Rietgors in angst.

uw aandacht te trekken. Dat is zoo'n hebbelijkheid bij dit dier geworden, dat hij 't
zelfs zonder noodzaak doet en in omstandigheden, waarin ieder andere vogel liefst
onopgemerkt blijft.
Daar zit hij nu met een mooi blauw waterjuffertje in zijn bek te paradeeren op een
elzentop: kop buigen, halskraag toonen,
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staart spreiden en daarbij zingt hij nog op den koop toe, dus je moet wel naar hem
kijken. Vanzelf ga je nu zoeken naar 't nest of de jongen. En nu wordt zijn gedrag
heel rationeel, want nu gaat hij zich lam houden, om ons tot hem te lokken en zoo
van 't nest te verwijderen, maar al die grimassen had hij zich kunnen besparen,
wanneer hij niet dadelijk begonnen was met zijn veergeklap en zijn gefluit. Maar
natuurlijk dacht hij toen al, dat we het op zijn nakomelingschap gemunt hadden.
Evenwel weet ik nog lang niet, of die verlammingsverschijnselen wel altijd
geveinsd zijn. Het is mij meer dan eenmaal voorgekomen, dat ik den vogel zelf
grijpen kon, zoodat zijn ‘onbekwaamheid’ op zoo'n oogenblik dan toch wel meenens
was. Maar, geveinsd of niet, de vertooning leidt toch wel de aandacht van eventueele
nestroovers van 't nest af. En.... de wetende mensch merkt eraan, dat er een nest in
de buurt schuilt.
Intusschen kost het nog heel wat moeite, het nest te vinden, want 't kan overal
liggen: tusschen gras en zeggen, in 't riet, in heidestruiken, tusschen de hooge
schermbloemen en in de lage takken van de boomen en tegenover de éene richting,
waarin ge volgens de aanwijzingen van den vogel niet zoeken moet, zijn nog een
ontelbaar aantal andere richtingen mogelijk. Als ge eenmaal het aardige nestje
gevonden hebt met de mooie eitjes, vol met bruine vlekjes en duidelijke streepjes,
die lijken op Arabisch schrift, dan behoeft ge er verder nooit meer naar te zoeken.
Bij het botaniseeren zult ge nog dikwijls genoeg bij toeval van die ‘schrijvereitjes’
vinden.
Het wijfje ziet er veel eenvoudiger uit en heeft om de waarheid te zeggen voor
een oningewijde heel veel van een gewone musch, maar de onderkant van 't lichaam
is veel lichter, bijna wit, de buitenste staartveeren zijn ook wit en de kop is bruin met
zwart gestreept.
Er is nog een gors, die iedereen behoort te kennen, omdat
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hij behoort tot onze meest algemeene vogels en hardnekkigste zangers. Loop maar
eens in den zomer dwars door een grooten

Nest van den Rietgors.

kleipolder of langs een zandweg door een dennenplantage of door de graanvelden
om een dorp - kortom overal behalve in zeer natte streken, dan kan 't niet anders, of
ge zegt: wat is dat toch voor een naargeestig geblerk, dat je hier den heelen
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dag hoort? En als ge dan een ornitholoog bij u hebt, dan zal hij min of meer geraakt
antwoorden: ‘dit aardige liedje is van de geelgors, een vogel die zoo goed is, de
troostelooze rechte wegen met de ijle boonestaakboompjes voor u wat op te vroolijken.
Daar zit hij op een tak, een mooie forsche vogel met een gelen kop en mooie gele
en bruine tinten in zijn gevederte. Iederen keer, dat hij zingt, heft hij zijn snavel in
de hoogte en wel bij 't slot van zijn liedje, dat gemakkelijk na te fluiten is. Het nederig
landvolk kent hem goed, getuige de vele pittige volksnamen, die het hem heeft
geschonken en die getuigen van scherpe waarneming en juiste waardeering: gelegeus,
geelkneus, geleguur, haverkneu, geelgierst, geelvink, gerstkneu, schrieverik. - Deze
laatste naam doelt op zijn eitjes, die evenals die van de rietgors beschreven lijken
met kabbalistische teekens. Het nest ligt op den grond, goed verscholen tusschen
gras en kruiden ook wel in dichte twijgen van laag geboomte.
Van het lied, zoo makkelijk na te fluiten, kunt ge een voorwerp van studie maken,
want ge zult spoedig bemerken, dat geen twee geelgors-liederen gelijk zijn, hoewel
ze eenzelfde schema ten grondslag hebben. In den regel hoort ge
maar ook wel
en
of
Meermalen zult ge ook een zeer hoogen uithaal achter het lied hooren, alsof hij
er zelf nog niet mee tevreden was en 't nog wat wilde opsieren. Maar dat is heusch
niet noodig. In 't najaar en in den winter zwerven ze langs de wegen, soms treft ge
ze met kuifleeuweriken en vinken rondom de uitwerpselen der paarden, waar zij de
onverteerde havertjes uit pikken. Het zijn aardige, goedmoedige dieren.’
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In het Oosten en Noorden van ons land, vooral in de Groninger kleistreek is de
Grauwe Gors een zeer gewone

De Geelgors.

vogel. In Holland zie je hem zoowat nooit. Hij is nog wel grooter, forscher dan de
geelgors en heeft wel den duidelijksten gorzenkop, het meest sprekende gorzengezicht,
dat zijn uit-
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drukking dankt aan de omstandigheid, dat ondersnavel en bovensnavel niet precies
op elkander passen. Het beest is grijs, maar als je naderbij komt, dan zie je in de
veertjes heel aardige vlekken en streepjes, vooral langs de zijden van zijn lichaam.
De ondersnavel is geel.
Reeds voor zonsopgang zit hij op hekken en palen te zingen. 't Is een echte
stotteraar: hij begint met goeden moed, blijft dan even steken, om met de uiterste
inspanning de rest van zijn liedje in een kort bestek saamgeperst uit te brieschen. Ik
heb nooit gekker vogelgeluid gehoord. Natuurlijk zijn dat gestotter en die moeilijkheid
maar schijn, het beest zelf meent, dat hij een groote gemakkelijkheid van zingen
heeft en laat zich onverdroten hooren den heelen langen zomerdag tot laat in den
avond.
De dikkerd heeft zijn nest aan greppelkanten en tusschen zeggen en produceert
natuurlijk ook ‘schrijvereitjes’.
Tamelijk zelden broedt de beroemde ortolaan in ons land, ook een gors en wel een
heel mooie. Zijn lichaam is bruingrijs, de onderzijde kaneelkleurig, zonder strepen
of vlekken. De kop is veelkleurig, maar de tinten zijn zoo stemmig, dat hij er toch
niet bont uitziet, wat je wel zoudt denken als je leest: snavel rood, bovenkop groen,
teugel en wangen geel, mondhoekstreep groen, keel geel. Hij laat zich even graag
zien, als de andere gorzen en zit goed zichtbaar zijn liedje af te draaien, dat 't midden
houdt tusschen dat van rietgors en geelgors. In den achterhoek van Gelderland hebt
ge nog het meest kans hem te zien.
De overige gorzen, die in ons land zijn waargenomen, vertoonen zich alleen in
den trektijd en dan nog heel zeldzaam.
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De koekoek.
Als een booze demon beweegt zich tusschen de vroolijke wereld der zangers van
bosch en veld de koekoek, voor de meeste menschen niet meer dan een stem, voor
allen een geheimenis.
Die stem laat zich voor 't eerst hooren omstreeks het midden van April en blijft
weerklinken tot laat in Juni; zelfs hoort ge hem nog wel in Juli, hoogst zelden nog
in de eerste week van Augustus. Maar de echte tijd voor den koekoekszang is toch
Mei, wanneer de koekoeksbloem bloeit, niet de officieele koekoeksbloem van de
flora's, maar die van het volk, van de boeren, die het nooit in hun hoofd zullen krijgen,
om Orchis morio Harlekyns-orchis te gaan noemen.
Wel hebben ze de koekoeken zien stoeien en ravotten in de weiden, die purper
gekleurd waren door deze bloemen, want in de meeste streken van ons land is de
koekoek meer weidevogel dan boschvogel en zoo ge ze wilt te zien krijgen, dan kunt
ge niet beter doen, dan in Mei of in Juni een paar dagen rond te wandelen op
Walcheren, Voorne, Texel of eenig andere streek, waar lage boschjes en hagen
afwisselen met bouw- en weiland. Natuurlijk is hij in echte boschstreken ook wel te
zien, maar naar mijn ervaring lang zoo gemakkelijk niet als in de weiden en moerassen
en in de duinen.
Hij heeft de reputatie van een zeer schuwe en geheimzinnige
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vogel te zijn. Dat is hij ook, maar tevens zeer hartstochtelijk en als hij goed
opgewonden raakt, vergeet hij alle voorzichtigheid. Ik liep eens rond in de streek
van de Utrechtsche veenplassen, toen ik vrij dichtbij een koekoek hoorde roepen;

Foto A. Burdet.
Jonge koekoek in 't nest van een heggemuschje.

je kunt hem anders wel een half uur ver hooren. Eerst riep hij behoorlijk ‘koekoek’
met een interval van een kleine terts of groote terts, juist als de koekoeksklokken en
koekoeksliedjes. Maar langzamerhand werd de terts tot seconde en de roep inplaats
van tweelettergrepig, drielettergrepig, ook hooger en heesch: een vast teeken van
opgewondenheid.
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Ik stapte langzaam door het hooge gras vooruit met al de kalmte van een grazende
koe en jawel om den hoek van een elzeboschje, daar zat hij en wie het meest verschrikt
was van ons beiden is nog een onuitgemaakte zaak. Want al ben je er nog zoo op
verdacht, het is een raar gezicht onder een woest gekrijsch van ‘koekoek koekoek’
een groote slanke vogel te zien opstuiven. Ha, wat was hij mooi: groote gele oogen
met roode kringen er om heen, de borst schitterend wit met donkerbruine
dwarsstrepen, heldergele pooten, roestkleurig onderlijf en die prachtige wijd-uit
gespreide staart, zwart met, helder witte punten en vlekken. Onder zijn vleugels was
hij bont gevlekt, maar zijn rug mooi effen leiblauw. Hij herstelde zich spoedig en
vloog weg, laag langs den grond, rakelings langs de bloemtoppen en als de kop maar
wat dikker, de snavel wat sterker gebogen geweest was, dan zou hij precies een kleine
sperwerman geleken hebben. Ge weet, dat ook onder ons volk het ongeloofelijke
geloof heerscht, dat de koekoek 's winters in een sperwer verandert en omgekeerd.
Ge hebt natuurlijk ook wel eens een koekoek zoo zien vliegen, hij lijkt ook wel
wat op een duif, maar daar is zijn nek toch weer te dik en zijn kop te groot voor. Ik
heb wel eens vier en vijf koekoeken tegelijk zien voortjagen over de wei met vreeselijk
misbaar, éen in 't midden, de anderen er omheen. De eene riep heel hoog en fijn:
‘kwiekwiekwiekwiekwie’, de anderen lager en ruwer ‘hahahuhahaha’. Als een
stormwind veegden ze over de wei, zwierden toen een laag boschje in en daar galmde
het opeens van ‘koekoek’ en ‘koekoekoek’ met allerlei lachende en krijschende
geluiden. Want ‘kwiekwie’ is het wijfje, de andere zijn de mannetjes en grooter
spektakel bestaat er niet, dan zoo'n veelmannige (polyandrische)
koekoekssamenleving.
De koekoeken beginnen al te roepen 's nachts om twee uur en houden vol tot laat
in de avondschemering. In 't eind van Mei en begin van Juni zijn ze op elk uur van
dag of nacht
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te hooren. Naarmate de zomer vordert, roepen zij minder, het geluid wordt meer kort
en heesch, de interval grooter, zoodat ge in Juni en Juli wel kwarten en kwinten te
hooren krijgt. Behalve de straks vermelde vermeerdering van het aantal lettergrepen,
komen nog andere afwijkingen van het normale

Foto A. Burdet.
Jonge, bijna vlugge koekoek.

geluid voort en wel de eenlettergrepige roep en een bijzondere drielettergrepige roep
met een lage toon aan 't begin en 't eind en de hooge middenin. Aan den Plasmolen
onder Mook heb ik einde Mei 1900 zoo'n drieroep gehoord, waarbij de interval
grooter dan een sext was; ik ben er sedert dien tijd niet meer geweest, maar de vogel
is er misschien nog
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wel, ze komen wel twintig jaar achter elkander op dezelfde plaats terug.
Geen wonder, dat zoo'n vogel zijn buurt dan op een prik kent en dat hij precies
weet, welke vogels er nestelen en waar hij ongeveer die nesten kan vinden. Het leven
van den koekoek toch hangt samen met de aanwezigheid van bepaalde kleine
vogeltjes, die zijn eieren moeten uitbroeden. Er zijn al heele bibliotheken vol
geschreven over de vragen, waarom de koekoek niet zelf zijn eieren uitbroedt, of hij
't vroeger - eeuwen na eeuwen geleden - soms wel gedaan heeft en hoe hij dan deze
zonderlinge gewoonte heeft gekregen. Die vragen zijn nog steeds onbeantwoord.
Wel zijn een paar veronderstellingen geopperd, die waard zijn, overdacht te worden.
De bewering, dat de Europeesche koekoek soms zou probeeren haar eigen eieren uit
te broeden, is op een groot congres verklaard voor ‘klassiek jagerlatijn’, maar
uitspraken van congressen zijn ook nog niet altijd onomstootbare waarheden.
Nu een paar van die beweringen: 1o. de koekoek broedt niet zelf, omdat hij te veel
eten moet, zoodat de op 't nest zittende vogel door de andere niet eens snel genoeg
verzorgd kan worden (maar hij kan wel den heelen dag zitten roepen); 2o. zijn maag
is te groot, daarom kan hij niet op de eieren zitten (andere vogels zitten ook zoo
makkelijk niet); 3o. het wijfje wordt te veel lastig gevallen door de mannetjes (dat
kon wel eens waar zijn); 4o. het wijfje legt wel twintig eieren met tusschenpoozen
van twee dagen, zoodat't eerste ei al lang bedorven zou zijn voordat 't laatste bebroed
kon worden.
Deze laatste opmerking snijdt hout, maar nu rijst weer- de vraag, kan 't leggen van
die vele eieren niet juist beschouwd worden als 't gevolg van de eigenaardige
broedgewoonte? In verband hiermee is het van belang te weten, dat ook wel andere
vogels uit noodzaak of vergissing hun eieren deponeeren in 't nest van een anderen
vogel; zoo zijn er spechteieren gevonden in een spreeuwenlegsel, eendeneieren in
een
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uilennest. Bij den koekoek zou deze vergissing langzamerhand regel zijn geworden
en het verschijnsel is verklaard. Intusschen is het ook lang nog niet bewezen, dat een
koekoekswijfje in éen seizoen twintig eieren zou leggen.
Nu kunnen wij, wandelaars, hier moeilijk over meepraten. Alleen is 't van belang
te weten, wat er al zoo over deze kwestie verhandeld is en misschien vinden wij ook
nog wel eens 't een of ander kleinigheidje, dat een zwak schijnseltje van licht in deze
duistere zaak kan brengen.
Het is anders niet zoo gemakkelijk, in dezen mee te werken tot vermeerdering van
onze kennis. Daarvoor moet je veel buiten zijn, scherp waarnemen en geluk hebben
of vele kennissen bezitten, die zoo gelukkig zijn. O, als al die boerenjongens, die nu
niet anders doen dan nesten vernielen, eens aan 't nesten bestudeeren gezet konden
worden, wat zouden we dan opschieten! Gelukkig zijn er al flinke onderwijzers bezig,
de witkoppige rakkers in de goede richting te sturen, maar wat is daar een geduld,
tact, kennis en volharding voor noodig.
Als je zoo de boeken leest, dan zou je denken, dat 't vinden van een nest met een
koekoeksei er in niet zoo heel moeilijk is, want hij legt zijn eieren in wel honderd
vijftig verschillende soorten van nesten tot in die van Vlaamsche gaaien en duiven
toe. Nu moet ge met die boeken hoogst voorzichtig zijn, want daarin vindt ge wijsheid,
bijeenverzameld uit alle boeken van Europa en wat voor heel Europa geldt, is
natuurlijk maar voor een klein deel op Nederland toepasselijk. Onze Nederlandsche
koekoeken leggen hun eieren lang niet in bijna alle soorten van zangvogelnesten, ze
zijn aangetroffen in die van de Kwikstaarten, Grasmusch, Tuinfluiter, Karekiet,
Bosch-Rietzanger, Rietzanger, de Piepers, Veld-Leeuwerik, Roodstaartje,
Heggemuschje, Paapje, Merel, Geelgors, Boomkruipertje en Grauwe Klauwier, voor
zoover ik weet en het ontbreekt mij aan verdere juiste gegevens. Kunt ge mij die
verschaffen, ik zal er zeer dankbaar voor zijn, maar plaats, dag en datum er bij hoor!
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Nu is opgemerkt - o, al in de oudste oudheid - dat de koekoekseieren zeer verschillen
in grootte en kleur en in vele gevallen sterke overeenkomst vertoonen met die van
den vogel in wiens nest ze gelegd worden. Verder weet men vrij zeker, dat eenzelfde
koekoek altijd hetzelfde type van eieren legt, zoodat hij dan aangewezen is op een
en dezelfde vogelsoort, zoodat men zou kunnen spreken van Pieper-koekoeken,
Kwikstaart-koekoeken enz.
Hier is veel van waar, doch een vasten regel moogt ge er niet van maken, want er
zijn koekoekseieren van het kwikstaart-type gevonden in piepernesten en omgekeerd,
ook de zuiver blauwe eieren van het roodstaart-type in een roodborstjesnest. En in
't nest van den bastaardnachtegaal, een vogeltje dat ook egaal-blauwe eieren legt,
zijn koekoekseieren gevonden van allerlei kleuren en bijna nooit blauwe. Misschien
is de bastaardnachtegaal zoo dom, dat hij het verschil toch niet merkt.
Zelden legt de koekoek het ei onmiddellijk in het uitgekozen nest, maar meestal
legt hij 't eerst op den grond, pakt het in zijn grooten, licht gebogen snavel en legt
het dan, waar hij het hebben wil, een wijze van doen, die bij de nesten van meezen,
fitis, tjiftjaf, roodstaartje, winterkoning, staartmees de eenig mogelijke is. Men heeft
dit dikwijls gezien en nog vaker zijn koekoeken geschoten met het ei nog in den bek.
Ze kiezen nesten, die al eieren bevatten en gooien er soms een of twee uit. De
vogeltjes, wien 't aangaat, zien dit gebeuren in den grootsten angst en agitatie, maar
kunnen er weinig aan doen. Ook kiest de koekoek veel een oogenblik, dat de kleine
zangertjes afwezig zijn, bovendien wordt melding gemaakt van 't feit, dat de
man-koekoek de vogeltjes van 't nest lokte en dat dan 't wijfje snel en tersluiks het
ei in 't nest stopte.
Het kan heel goed zijn, dat de vogels, ook als ze 't zien, 't bezoek verkeerd uitleggen
en het houden voor een rooftocht van een sperwer. Want als ze een koekoek in 't
veld zien, dan
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achtervolgen ze hem schreeuwend en tierend, juist zooals ze roofvogels behandelen.
Hieraan doen zelfs de zwaluwen mee, die zelve nooit last van koekoeksbezoeken
hebben.
Ligt het ei eenmaal goed en wel in het nest, dan wordt het in den regel door het
vogeltje als zijn eigen behandeld en bebroed, hetzij dat hij het ondergeschoven ei
niet ontdekt, hetzij dat het hem onverschillig laat. In dit opzicht loopt het gedrag van
den vogel zeer uiteen; dezelfde leeuwerik, die het zich vandaag laat welgevallen, dat
ge een lijsterei in zijn nest stopt, zal over eenigen tijd éen piepereitje er uit gooien
en omgekeerd. Dat vraagstuk geeft aanleiding tot interessante proefnemingen.
Hoe het zij, het koekoeksei wordt in den regel rustig uitgebroed tegelijk met de
andere eitjes, waaruit al naar omstandigheden de jongen vroeger of later te voorschijn
komen, dan de indringeling. In den regel vroeger, want de koekoek maakt graag
gebruik van nesten, waarin de voltallige legsels reeds een paar dagen bebroed zijn;
het koekoeksei behoeft evenwel maar twaalf dagen bebroed te worden, die van de
zangvogels in den regel dertien of veertien.
Wanneer nu die jonge koekoek zich tegelijk met andere vogeltjes in 't nest bevindt,
dan gebeurt er weer iets afgrijselijks. 't Is een afzichtelijk leelijk dier, zwart, met een
dikken kop, die door het dunne halsje nog niet eens behoorlijk gedragen kan worden.
Hij is nog kaal en hulpeloos, maar heeft toch het instinct, om in het nest heen en weer
te wiebelen totdat de andere jonge vogeltjes op zijn breeden platten rug zijn
terechtgekomen. Voelt hij ze daar goed en wel, dan strekt hij ineens de pooten - zijn
dijspieren zijn dadelijk sterk ontwikkeld, - wipt omhoog met een vaart, strekt zijn
vleugelstompjes, zijn armen achterwaarts en werpt zoo de andere er uit, die dan al
heel gauw van koude en honger sterven. Een enkelen keer heeft men de uitgeworpen
jongen kunnen onderbrengen in 't nest van een soortgenoot, waar ze liefderijk werden
opgenomen.
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Soms blijft een jong den indringer gezelschap houden en ook gebeurt 't wel, dat hij
te laat uit 't ei komt en hij de groote wettige jongen niet meer baas kan. De oude
vogels doen nu niet anders dan hun vreemd, vraatzuchtig jong voeren en hebben
daaraan veel meer te doen, dan wanneer ze zelf vijf gezonde kindertjes hadden
gekregen. De jonge koekoek blijft in 't nest nog lang, nadat al zijn slagpennen zijn
uitgegroeid en als hij al rondvliegen kan, dan wordt hij nog door de pleegouders
gevoed, die zelf zwak en mager worden door de inspanning en niet zelden bezwijken.
Dat voederen van den jongen koekoek buiten het nest kunt ge in Juli en Augustus
genoeg te zien krijgen; hij zit op een hek, een paaltje of een boomtak, de oude
vogeltjes vliegen vlijtig af en aan en ieder keer, dat ze wat brengen, doet hij zijn muil
wijd open en kleppert met de vleugels.
Het is wel gebeurd, dat een jonge koekoek was uitgebroed in een nest in een hollen
boom, met een uitgang waar hij zelf niet door kon en dat hij dan tot in November
door zijn pleegouders gevoerd werd, tot den tijd, dat de insecten gingen ontbreken.
Toen moest hij natuurlijk doodhongeren en de ouden, die den trektijd hadden
verzuimd, trof hetzelfde lot.
Zoo kost iedere koekoek het leven van een broedsel zangvogeltjes, vier of vijf en
dikwijls nog dat der ouden zelf: een van de meest verbijsterende vormen van het
huiveringwekkend verschijnsel, dat wij in de natuur ieder oogenblik ontmoeten, dat
het eene schepsel leeft ten koste van het andere, dat leven geofferd moet worden,
om te doen leven.
Voor het overige is de koekoek een mooie en aardige vogel. Zijn welluidende roep
wordt door de meeste menschen met genoegen gehoord, zijn fraaie gestalte en mooie
veeren wekken bij allen bewondering. Ofschoon hij tot de klimvogels gerekend
wordt, klimt hij nooit, wel kan hij zich een oogenblik aan een boomstam vasthouden,
bij die gelegenheid keert hij dan den buitenteen achterwaarts, zoodat hij dan twee
teenen naar boven
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heeft en twee naar achteren. Doch hij klemt zich maar weinig seconden vast; als hij
zijn rups of torretje heeft opgehapt, dan moet hij weer gaan vliegen. Natuurlijk zijn
we hem schrikkelijk dankbaar dat hij de harige rupsen, waar andere vogels, behalve
de wielewaal, niet van willen weten, gaarne verslindt en we gevoelen het als een
verlichting, dat hij de haren, die hij daarbij naar binnen krijgt en die in den
binnenwand van de maag bij duizenden blijven vastzitten, kwijt kan raken door
eenvoudig dien binnenwand met haren en al van tijd tot tijd uit te braken. Inderdaad
bestaat er voor de houtteelt geen nuttiger vogel dan de koekoek en menige rupsenplaag
is door hem gestuit of voorkomen. De oude koekoeken trekken al in Juli weg, de
jonge vertoonen zich nog tot in October. De jonge vogels en ook de wijfjes zijn op
den rug roodbruin; soms komen ook roodbruine oude mannetjes voor.
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Zwaluwen en vliegenvangers.
Toen ge op grasmusschen en tuinfluiters begon te letten, hebt ge stellig een grauw
vogeltje ontdekt, dat al de allures had van een zangvogel, maar bijna nooit zijn bekje
open deed. Stil en stom zat hij op een tak, een hek, een paal of een telegraafdraad:
rechtop, de pooten ingetrokken, zoodat de veertjes van zijn buik de zitplaats raakten,
grijs, de onderkant alweer lichter dan de rugzijde, doch niet overal egaal getint, maar
op den kop en langs de zijden met donkere, strepige vlekjes. Van tijd tot tijd vloog
hij op, maakte een kort fladderreisje door de lucht en keerde terug naar zijn vorige
zitplaats of naar een plekje vlak in de buurt.
Dat is nu de Grauwe Vliegenvanger, een vogeltje, dat niet door schoonheid van
zang of veeren, maar door zijn groote vertrouwelijkheid en openlijken levenswandel
in hoog aanzien staat bij ieder, die in vogels belang stelt.
Doordat hij geen mooie veeren heeft, niet mooi zingt, niet gemakkelijk in een kooi
te houden is en bij ons niet vet genoeg wordt, om gegeten te worden, staat hij met
de menschen op zeer goeden voet, zoodat hij zich in onze onmiddellijke omgeving
volkomen rustig beweegt en zonder schrik zijn nest aanbrengt aan of in onze
woningen; in de klimplanten, in hoeken en gaten van gebouwen, in houthoopen, nog
op zonderlinger
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plaatsen dan de meezen en roodstaartjes. Deze beide zijn formeele holenbroeders en
ook de vliegenvanger houdt er wel van om boven zijn nest een beschutting te hebben.
Wie dus maar zorgt voor uithoeken en beschutte plaatsen in de buurt van zijn woning,
mag hoop voeden, een vliegenvangersgezin

De Grauwe Vliegenvanger.

in zijn omgeving te krijgen. Het nest is doorgaans goed verborgen, voornamelijk uit
mos vervaardigd en dikwijls bekleed met stukjes boomschors en korstmossen op de
manier van een vinkennest.
Het is alleraardigst, die vliegenvangers aan 't werk te zien. Eerst zitten ze doodstil
op hun boonestaak of dorren tak, alsof ze te slaperig zijn, om zich te bewegen. Maar
opeens vliegt
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er een op, zwaait even door de lucht heen en als hij weer zit, kunt ge zien, dat hij
met groot welbehagen zijn prooi verorbert, terwijl gij u erover verwondert, hoe hij
met zijn klein snaveltje zoo'n vlug rondvliegend insect juist heeft weten te snappen.
Gij weet bij ervaring, hoe handig ge moet zijn, om die zwevende insecten te vangen
in uw net, dat een opening heeft, minstens tweehonderd maal zoo groot als het bekje
van den vogel. Hij heeft het insect zien aankomen, zijn vlucht bespied en uitgerekend,
waar hij op een bepaald oogenblik wezen moet, om het dier te snappen.
Maar het insect heeft ook oogen, die hoogstwaarschijnlijk wel niet zoo scherp zien
als die van den vogel, maar die toch een indruk krijgen van een groote, duistere,
onheilspellende massa, die daar door de lucht komt aansuizen. Daarom maakt het
dier een plotselinge wending en nu kan de vliegenvanger zijn cirkelzwaai niet
volhouden, maar moet ook wenden en keeren en zoo ontspint zich dan, vooral wanneer
het een vlugge zweefvlieg of een grillig vliegende vlinder geldt, een jacht vol
omwegen rechts en links, omhoog, omlaag. Meestal triomfeert de vliegenvanger,
maar niet zelden is hij dan zoo vermoeid, dat hij niet naar zijn uitgangspunt terugkeert,
maar zich op den grond laat vallen, en daar zijn prooi verorbert.
Wat later in 't jaar heeft hij zijn jongen te verzorgen en dat geeft in Juli en Augustus
heel wat bezigheid in 't gebladerte. De heele familie scharrelt van tak tot tak; de
jongen turen er naar, hoe de ouden de hapjes veroveren en als er wat gevangen is,
gaan ze iedereen vertellen, dat hij nu juist aan de beurt is. Onophoudelijk hoor je
‘tsjiet, tsjiet’ en daarbij trillen ze met de korte vleugeltjes, wippen met den staart en
dansen van ongeduld.
Het zijn allerliefste diertjes, die jonge vliegenvangertjes, levendiger van kleur dan
de ouden, meelachtig grijs met mooie donkere vlekken en strepen. Ze hebben
onschuldige blauwe oogen en maken in de weken vóor hun eersten rui meer drukte,
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dan in de rest van hun heele leven. Want oude vliegenvangers hebben weinig te
vertellen, af en toe zeggen ze ‘tik-tsjik’ en

Zwartgrauwe Vliegenvanger.

als ze zich herinneren, dat ze ook jong geweest zijn, dan kleppen ze heel even met
hun vleugels en slaan 't staartje op
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en neer. En wie heel goed luistert, hoort van tijd tot tijd nog eens een reeks van kleine
geluidjes, die je haast op 't idee zouden brengen, dat hij misschien ook nog zingen
kan. Op Meimorgens heel in de vroegte heb ik hem werkelijk aardig hooren zingen.
De andere vliegenvanger, die in ons land tamelijk veel voorkomt, is de Zwartgrauwe
Vliegenvanger. Ik kan niet helpen, dat dit buitengewoon mooie diertje zoo'n
miserabelen naam heeft, die is dan ook vertaald uit het Duitsch; de Limburgers zeggen
kortweg Zwarte-Vliegenvanger. Nu is het waar, dat in de kleur van den kop en rug
bij 't mannetje een beetje grijs door 't zwart heen schiet en dat 't wijfje overal grauw
is, waar ze niet wit ziet, maar toch zou ik mij wel bij die Limburgsche benaming
willen houden.
Men ziet deze vogeltjes alweer het meest en het best in de laatste week van April
en de eerste weken van Mei. Dan zijn ze op den trek en dan vertoonen ze zich overal
in ons land; ik heb er in die dagen in het Vondelpark wel dertig tegelijk zien
rondvliegen in de elzenboschjes. Den 26sten Mei zag ik nog een wijfje in een van de
stadsplantsoenen, zoodat je haast zoudt denken, dat ze er wilden broeden. Doch dat
is niet gebeurd, deze vliegenvangertjes broeden maar hier en daar in ons land, al is
het ook in grooter aantal dan men wel meent. Ze broeden graag in holen en hebben
blauwe eitjes.
Als er wat meer hier bleven, dan zou dat een aardige aanwinst zijn. Ze bewegen
zich veel drukker en gracieuser dan de gewone vliegenvangers, zingen werkelijk
waarneembaar en zijn met hun heldere wit-met-zwarte veertjes een sieraad voor 't
landschap. Zeer zelden zult ge een zwart vliegenvangertje zien met een witten
halskraag, den witgehalsden vliegenvanger. Men weet nog niet zeker, of dat vogeltje
soms in ons land broedt.
Nu moet ge vooral niet denken, dat elk vogeltje, dat ge van uit een hinderlaag
aanvallen ziet doen op voorbijvliegende insecten, een vliegenvanger is. Integendeel
zult ge opmerken,
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dat een groote menigte vogels met meer of minder succes deze taktiek volgen en
altijd is het een genot, de dieren bij deze bezigheid gade te slaan, omdat ze hierbij
hun uiterste vliegkunst ten toon spreiden en standen aannemen, die in hun gewoon
programma-leven niet voorkomen.
Ik zal tenminste niet licht den mooi gekleurden pimpelmees vergeten, die onlangs
in een pijnbosch - zoo'n oud, met van die bruinroode stammen - een vlindertje nazat.
Hij kwam als een blauw wonder uit de dennenkronen vallen en fladderde in den
zonneschijn met uitgespreiden staart en vlerken, zoo mooi en rijk eń elegant, als
nimmer nog door eenig Japansch vogelprentenboek werd voorgesteld. En alle
boomzangers, rietzangers, roodstaartjes, grasmusschen kunnen deze
vliegenvangermanieren vertoonen; zelfs de huismusschen en ringmusschen en die
ook lang niet zonder elegantie of handigheid.
Een poosje geleden zwermden de mieren in mijn tuin. Ik werd er op attent gemaakt,
doordat op een bepaalde plek de musschen kleine witte vlokjes achterna zaten. Eerst
dacht ik aan distelpluis of zoo iets, maar weldra zag ik, dat het allemaal gevleugelde
mieren waren. Die kwamen bij honderden uit den grond kruipen, klommen tegen
grassprieten op en lanceerden zich van den top in de zomerlucht, om heel hoog hun
paringsvlucht te houden. En nu zaten op 't tuinhek rijen van musschen en als er een
een miertje voorbij zag gonzen, dan schoot hij er als een valk op af en slaagde veelal
na eenige wendingen erin, het arme diertje te bemachtigen. Het was een gek gezicht,
die dikke musschen zoo vlug te zien doen. Toch ontsnapte nog menig miertje.
Maar boven in de lucht loerden weer andere vijanden. Daar zwenkten vlugge
zwaluwen heen en weer. Die hebben geen rustplaats, vluchthaven of observatiepost
noodig, maar kruisen onvermoeid door honderden meters lucht met een snelheid,
die alle ontsnappingskunstjes der insecten vruchteloos maakt. In dit geval moest ik
mij tenminste afvragen, hoe 't mogelijk
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was, dat er nog van die mieren over bleven; in het gras werden ze belaagd door kleine
padjes en hagedissen, tot een hoogte van tien meter door vele vraatzuchtige musschen
en hoogerop door de zwaluwen: eerst de boerenzwaluwen, dan de huiszwaluwen en
eindelijk de torenzwaluwen, die 't hoogst van alle gaan. Een verschrikkelijk cordon!
De zwaluw, die de menschen 't best kennen en die dan ook in ons land het meest
voorkomt, is de boerenzwaluw, het staalblauwe vogeltje met 't roodbruine voorhoofd,
roodbruine keel en de enorm lange buitenste staartpennen, die meer nog dan de
ooievaar overal huisvriend en huisgenoot is. Huisgenoot in den letterlijken zin des
woords, al mag hij niet verder komen dan zolder, stal of schuur, maar wie mag dan
ook bij een boer in 't pronksalon verschijnen? Geen een boer zal dat dan ook zijn
huis noemen, zijn huis, dat is de deel en als je daar aan de tafel met wasdoek het zure
brood met de zoete melk zit te genieten, dan scheren de zwaluwen door de wijd
openstaande dubbele staldeur in en uit. Tenminste zoo was het in mijn jeugd in
Zuid-Holland.
Een staldeur of een hooizolderraam, waar geen zwaluwen in en uit vliegen, ziet
er doodsch en verlaten uit. Er worden wel eens stallen gebouwd, waar geen vrije
balken in te zien zijn, waar de ruifranden angstvallig schoon worden gehouden, daar
vindt de zwaluw geen grondslag voor zijn nest, die blijven onbewoond en dan is het
er stil en vervelend.
Hoe aardig anders, als bij het grauwen van den morgen de zwaluwtjes op de binten
hun vroolijk lied gaan zingen. Mij dunkt, daar moeten de paarden schik in hebben,
als daar zoo'n twintigtal malsche stemmetjes een lustig ‘wiede wiede wiet wiet, wiet,
wit, wit, wit, terrewietwiet wiet wiet wiet tèrrrrrrrr wit’ laat hooren. De eenige vrije
vogel, die binnenshuis zingt!
Wat wordt de zwaluw als zangvogel nog weinig gewaardeerd en toch is hij de
vlijtigste van allen. Van dat hij aankomt in
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't laatst van Maart of begin April, totdat hij ons in het najaar verlaat, klinkt zijn lied
den ganschen dag en dat zonder eenig oponthoud of onderbreking. De anderen hebben
allen in Augustus minstens een paar weken, dat ze zich wegens den rui laten
excuseeren, maar de zwaluw heeft geen najaarsrui, voor hem is 't zomer, zoolang hij
hier blijft, al is het ook tot November! Gij kunt aanmerkingen op zijn zang maken,
zooveel u goeddunkt; hij is niet zoo hartstochtelijk als de nachtegaal, niet zoo
welluidend als de zwartkop, niet zoo aandoenlijk als de fitis, niet zoo uitbundig als
de zanglijster, dat weet ik allemaal wel, maar hij zingt con amore en dat is al heel
wat voor een dier, dat zooveel te doen heeft.
Bovendien zingt niet alleen het mannetje maar ook het wijfje, en wat aardig! Ge
kunt dat niet zoo gemakkelijk nagaan, want mannetje en wijfje zijn haast niet te
onderscheiden, het mannetje heeft de bruine vlekken wat grooter en heller, de veeren
aan de buikzij wat rossiger, de staartpennen wat langer, maar dat zijn verschillen,
die zelfs door den ingewijde niet zoo heel gauw worden opgemerkt en altijd zien de
oude wijfjes er weer mannelijker uit dan de jonge mannetjes. Alleen door een
huishouding voortdurend goed na te gaan, kunt ge met zekerheid opmaken, wie de
man is en op deze manier heb ik eenige malen een vogel, waarvan ik stellig wist, dat
't het wijfje was, een volledig zwaluwlied hooren zingen.
Dit verschijnsel van wijfjeszang komt ook bij andere vogelsoorten voor en wel
meer dan men denkt of weet. Daar zal wel meer van blijken, als er wat meer op de
vogels gelet wordt, als zij niet, zooals nu, hun leven openbaren aan enkele dozijnen
van liefhebbers, maar aan duizenden van menschen, die levensvreugd zoeken in
aandachtige beschouwing van de natuur.
Het zwaluwenleven is rijk aan interessante episoden. Bekend is het, dat één zwaluw
nog geen zomer maakt: de enkele verkenners, die op gure lentedagen verschijnen,
worden soms
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nog in weken niet door het gros van den troep gevolgd. Nu is het lang niet zeker, dat
die enkele eerstelingen verkenners zouden zijn, ge zoudt ze ook kunnen houden voor
individu's met een afwijkend instinct, dat ze noodzaakt vroeger te trekken dan de
anderen. In sommige jaren is het aantal der ‘verkenners’ zeer groot en komen ze zeer
vroeg, zooals in 1898 toen in de buurt van Amsterdam een menigte zwaluwen reeds
in Februari verschenen. Maar ze bespeurden hun vergissing en zijn weer weggegaan.
Het bouwen van het nest kunt ge stuk voor stuk nagaan. Heele troepen zwaluwen
komen op sommige plaatsen hun grondstof verzamelen, vooral op plekken waar zeer
fijne slib is aangespoeld. Ik zie ze minder aan slootkanten dan op plaatsen in de wei
die door het vee zijn fijngetrapt, in melkbochten, op erven en vooral op grintwegen
als er opdrogende regenplassen staan. De slib van die plassen schijnt prima prima
bouwstof te zijn, het is dan ook een zeer fijn mengsel van aarde met verpoederde
keisteentjes.
Den heelen dag door komen de zwaluwen daar bouwstof halen; zij komen
aanvliegen, strijken neer, trippelen langs de plas en verzamelen een brokje taaie
modder, zoo groot als een capucijner erwt. Zoo druk zijn ze daarmee bezig, dat ze
maar op 't allerlaatste oogenblik voor voorbijgangers op de vlucht gaan. Soms vliegen
ze niet eens op, maar trippelen slechts een paar pasjes op zij en dat beteekent wat
voor een zwaluw, die volgens de boeken alles vliegende doet.
Deze tirade zult ge nog wel eens aantreffen: ‘de zwaluw doet alles vliegend, zij
eet vliegend, drinkt vliegend, baadt vliegend. Op den grond is zij onbeholpen’ en
meer dergelijks. Nu, dat is danig overdreven. Bij het verzamelen van bouwstoffen
loopen ze heel wat af en zelfs kunt ge ze wel loopende voedsel zien verzamelen ook.
En behalve een vliegbad heb ik ze ook wel een zitbad zien nemen. Zingen doen ze
even vaak zittend als vliegend.
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Maar als je dichterlijk bent aangelegd, dan wordt je heele ziel in beslag genomen
door de bewondering voor de vliegkunst der zwaluwen en dan neig je gauw tot
overdrijving.
Het aantal doet ook veel. Je ziet bijna nooit een zwaluw alleen, maar altijd zwieren
ze bij twintigtallen door de lucht, zoodat ge in een enkel oogenblik allerlei houdingen,
allerlei richtingen en snelheden tegelijk opmerkt. Nu eens, bij mooi weer, vliegen
ze hoog in de lucht in verdiepingen boven elkander, dan weer in rijen achtereen vlak
langs het water en als op gure, bewolkte Junidagen de boer de machine door het
hooiland voert, dan schieten dicht opeengedrongen boven de vallende grashalmen
de blauwe zwaluwen heen en weer om de opgeschrikte insecten te bemachtigen. De
stalen messen van de machine schuiven niet sneller over elkander bij 't doorsnijden
der halmen dan de staalblauwe vogels zich roeren, om hun honger te stillen.
Een ander tafereel: de vijf jongen nog vaal van kleur en kort van staart zitten op
een rijtje op een wilgentak aan den waterkant of een ijzerdraad van een landscheiding.
De beide ouden vliegen rusteloos af en aan en ieder keer, dat zij het hongerig vijftal
genaken, gaan alle bekjes open en roeren alle vlerkjes. Maar elk krijgt op zijn beurt
zijn deel; dat wil zeggen de vlugsten krijgen 't meest. Na eenige dagen vliegt de
vlugste de ouden tegemoet en nu duurt het niet lang, of de anderen volgen zijn
voorbeeld en de geheele voeding geschiedt in de lucht.
Nog een paar dagen en de jongen zijn geheel zelfstandig en ze trekken de wijde
wereld in, 's nachts toevend in het gastvrije rietland. Dan ziet ge ze in risten op de
telegraafdraden, bij honderden langs de waterpartijen in de parken en als ge geluk
hebt, kunt ge getuige er van zijn, hoe eenige duizenden bijeenkomen en alle tegelijk
de reis aanvaarden naar het zuiden, naar de binnenlanden van Afrika.
De huiszwaluwen zijn gemakkelijk van de boerenzwaluwen
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te onderscheiden, doordat ze geen rood hebben aan kop of keel en doordat het gedeelte
van den rug, dat aan den staart grenst, geheel wit is. Ook zijn ze kleiner en de staart
is wel ingesneden, maar lang zoo diep niet, als bij de boerenzwaluw. Het prettigste
kenmerk is wel de witte rugvlek, die kunt ge zien, al vliegt de vogel honderd meter
van u af. De manier van vliegen is minder onstuimig, de huiszwaluw beweegt de
vleugels meer en glijdt minder, er komen meer bochten in zijn vlucht voor, zoodat
deze iets vlinderachtigs krijgt.
Zingen doet de huiszwaluw weinig. Wel roepen ze onder het vliegen ‘wiet, wiet,
wiet’ en ‘swet, swet, swet’ en als dat geschiedt door een honderdtal tegelijk op een
stillen zomeravond, dan is dat nog wel aardig om te hooren, vooral als je boven op
een hoogen duintop staat en de lieve dieren hoog in de lucht hun grillige banen
beschrijven. Het is een echte zwaluwentrek, dat ze bij het zoeken van voedsel zich
soms zeer ver van hunne nesten begeven, uren ver. Dat doen niet veel andere
zangvogels.
De huiszwaluwen verzamelen hun bouwstof op dezelfde plaatsen als de
boerenzwaluwen, maar ze bouwen anders. Hun nest is bijna kogelvormig, dat van
de boerenzwaluwen plat en ondiep. Deze laatsten bouwen altijd onder dak en plaatsen
hun nest op een balk of iets dergelijks, de huiszwaluwen bouwen aan buitenmuren,
nemen voor lief de beschutting, die een smalle daklijst geeft en hebben geen steun
onder hun nest noodig. Beide soorten gebruiken vele jaren achtereen hetzelfde nest,
als 't maar niet te vuil wordt; gij kunt hun daarom een dienst bewijzen met in den
winter het oude opvulsel er uit te gooien.
Dat musschen heel dikwijls beslag leggen op een huiszwaluwennest en daardoor
groote hinderpalen zijn voor de uitbreiding van het aanal huiszwaluwen weet ge al
lang, maar misschien gelooft ge nog, dat de vertoornde zwaluwen soms den grauwen
dief inmetselen, en daarom moet ik u even zeggen

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

263
dat daar niets van waar is. Integendeel, de brutale musschen halen wel de jonge
zwaluwtjes weg uit de nesten, om die zelf te betrekken en men is het er tegenwoordig
vrijwel over eens, dat de droevige vermindering van onze zwaluwbevolking aan die
musschen is te wijten. Hier aan den duinkant zijn nog al

Oeverzwaluwen.

veel huiszwaluwen en zij bouwen hun nesten zelf tegen spiksplinternieuwe villatjes,
die zoo iets natuurlijk als een onderscheiding moeten beschouwen.
Een derde zwaluwsoort is de oeverzwaluw, die overal in ons land in gezelschap
van de beide andere soorten te zien is en wel voornamelijk boven water. Aan hun
vlucht zijn ze terstond als zwaluwen te herkennen, maar in plaats van staal-
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grauw zijn ze aan de bovenzijde dof bruinachtig grijs, het staartje is nog minder
ingesneden dan bij de huiszwaluw. Ze vliegen ook altijd in gezelschappen en bijna
altijd boven het water. Als je wat rondroeit in onze plassen, om vogels en bloemen
te zien, dan fladderen deze vogeltjes altijd om je heen met een herhaald ‘twit, twit’,
dat wat korter en scherper klinkt dan de vliegroep van de huiszwaluw.
Dit diertje is vooral beroemd om zijn nest. Hij graaft in een steilen kant een bijna
horizontale gang, driekwart tot anderhalf meter diep, en in een verwijding op 't eind
worden dan op een los bedje van veeren de teere kleine witte eitjes gelegd. Hoe een
vogeltje met zulk een kleinen zwakken snavel en zulke teere pootjes zoo'n gang kan
graven in de aarde, in 't zand, is niet te begrijpen. Ik heb een oeverzwaluwenkolonie
aangetroffen in den St. Pietersberg en ook bij Valkenburg, op plekken waar ik zelf
met mijn mes nog moeite genoeg had, om de nesten van de wilde bijen uit te steken,
die ook op die plaats hun gangen hadden uitgebeten. Hoeveel tijd zou ik wel noodig
gehad hebben, om een gat te graven waar ik in kon kruipen en dat tienmaal zoo lang
als ik zelf moest zijn?
Dat doet de vogel allemaal met zijn klein snaveltje. Hij klemt zich aan den
zandwand vast en pikt onvermoeid voort. Meestal werken er een aantal te gelijk en
dat ziet er dan heel bedrijvig uit, zooals aan de groote kolonie bij de Nieuwe Meer,
aan de spoorweg-afzanderij bij Mook of aan het Nije Mirdumerklif, aan den oever
van de Zuiderzee. Soms lijkt het, alsof het werk nooit klaar zal komen, want ieder
oogenblik jagen zij elkander er af of gaan ze een toertje maken over het blinkende
water. Maar in de morgenuren, in de uren der vlijtigen, zijn ze bestendig bezig en
dan vorderen ze het meest.
Wanneer ze onder het graven een grooten keisteen tegenkomen, dan probeeren ze
er omheen te komen, maar is de steen te groot, dan geven zij het op en beginnen
zonder zich lang te bedenken aan een tweede galerij. Zoo komt het, dat
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ge in sommige kolonies een menigte nestlooze, onvoltooide gangen vindt.
Ge behoeft die kolonies niet alleen te zoeken aan hooge zandwanden of steile
rotsen, maar zelfs in tamelijk laag land, in lage dijkjes, aan slootkanten en in
afgravingen van niet meer dan een meter diep kunt ge ze vinden.
De oeverzwaluwen broeden in den regel tweemaal en soms zoo laat, dat de ouden
geen gelegenheid meer hebben, om de jongen groot te brengen voor den najaarstrek.
Deze sterven dan in 't nest of in de gangen en als dan bij 't omspitten hun lijken te
voorschijn komen, dan denkt men, dat ze daar overwinteren. Zeer lang heeft de
meening bestaan, dat de zwaluwen 's winters in de modder kruipen evenals kikkers
en padden en daar in een winterslaap vervallen, en zelfs tegenwoordig hoort men dat
verhaal nog wel eens opdisschen. Maar bij onderzoek blijkt toch altijd, dat de
vermeende overwinteraars niet anders zijn dan oeverzwaluwen, huiszwaluwen of
boerenzwaluwen, die niet bijtijds hebben kunnen wegtrekken en in hun schuilplaatsen
door honger en gebrek zijn omgekomen.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

266

De gierzwaluw.
Dit is het zwarte dier, dat 's zomers in de steden zooveel lawaai maakt en eigenlijk
niet eens een zwaluw mag heeten, al lijkt het er door zijn lange vleugels en zijn
manier van voedsel te verzamelen ook nog zoo op. Er zijn evenwel bijzonderheden
van anatomischen bouw, die gemaakt hebben dat deze vogel niet alleen uit de familie
der zwaluwen maar zelfs uit de orde der zangvogels is uitgestooten en nu in de
wetenschap terecht gekomen is, in een buurtje tusschen de koekoeken en de uilen
in, waar de nachtzwaluw of geitenmelker, die we straks zullen ontmoeten, hem
gezelschap houdt. Dit zijn dingen die ‘pour les profanes’ nu niet van zoo heel veel
belang zijn, maar dit boek komt ook in handen van ingewijden en daarom moet ik
oppassen.
Doch ook de wandelaar kan wel bespeuren, dat we hier niet met een echte zwaluw
te doen hebben. Deze gierzwaluw toch bemoeit zich nooit met metsel- of graafwerk;
hij maakt onder dakpannen of in gaten aan muren een nest, dat maar heel weinig te
beduiden heeft en veel slordiger is dan dat van musch of spreeuw. In den zomer van
1904 hebben zij in nog grooter aantal dan gewoonlijk genesteld in de kapiteelen der
pilasters van het Koninklijk Paleis op den Dam, drie of vier nesten per stuk. Ik heb
daar in Juli, in de eerste week van de
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groote vacantie eens een half uurtje naar zitten kijken. Hon-

De Gierzwaluw.

derden van die zwarte dieren vlogen onder luid gekrijsch af en aan en daar stond
midden in het groote grijze gebouw, dat
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meer dan eenig ander verdient, om door de vogels voor een rots te worden gehouden.
Het is maar te hopen, dat ze het niet te bont maken, want hun uitwerpselen vormen
onwaardige witte vlakken op het deftig donkergrijs van ons wereldwonder en konden
den hoofd-intendant wel eens een schoonmaak-initiatief bezorgen. Als het zoover
komt, dan hoop ik dat hij mijn vogels genadig zal behandelen of wat nog beter is,
dat hij schoonmaakt voor midden April of na midden Augustus. Ik geloof ook wel,
dat dat de goede tijd ervoor is; in ieder geval zou het mij spijten, als de dieren van
die gemakkelijke waarnemingsplaats verdreven werden.
De gierzwaluw heeft weinig beminnelijks, maar hij is in zeer veel opzichten een
uiterst merkwaardige vogel. Hij is er in geslaagd, zich in steden en dorpen een bestaan
te verzekeren naast de spreeuwen en de musschen en blijft in conflicten met deze
brutale en gewiekste dieren veelal overwinnaar. Als hij aankomt in 't laatst van April,
dan zijn zij al lang bezig met nestelen en als zij dan plaatsen betrokken hebben, waar
hij zelf zin in heeft, dan jaagt hij ze zonder complimenten weg en wagen zij het, zich
te verzetten, dan kunnen zij kennis. maken met zijn scherpe klauwtjes en zijn klein
vinnig snaveltje.
Het veroverde nest wordt doodeenvoudig in beslag genomen en een beetje
bijgewerkt en stevig gemaakt, door den rommel wat bijeen te plakken met een
speekselachtig kleefvocht, dat in verharden toestand wel lijkt op vliesjes van
verdroogde gelatine. Dit gebeurt zoowel in de stad als op het land, gij moet u noch
door 't Koninklijk Paleis noch door den naam torenzwaluw van de wijs laten brengen
en gaan denken dat onze vogel alleen op torens en hooge gebouwen nestelen zou.
Ge vindt zijn nesten evengoed onder de pannen van lage schuurtjes en zelfs wel een
enkele maal in holle boomen of in nestkastjes, dus volkomen op dezelfde plaatsen
waar musschen en spreeuwen hun nesten bouwen.
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Ook jaagt hij lang niet altijd hoog in de lucht, maar evenals de echte zwaluwen
dikwijls vlak langs het water en dat niet alleen bij slecht weer, maar bij alle
gelegenheden, dat daar laag bij den grond veel insecten aanwezig zijn, b.v. bij het
uitkomen der haften of wanneer op zoele zomeravonden allerlei soorten van muggen
en mugjes bezig zijn eieren te leggen.
Het is eigenlijk heel gek, wat de menschen alzoo allemaal over de dieren hebben
verzonnen en gedrukt. Je kunt haast op geen enkel dier in 't bijzonder gaan letten, of
je betrapt hem op allerlei ‘afwijkingen’. Hij doet heel anders, dan in de boeken van
hem vermeld staat, ge zoudt zelfs geneigd zijn, hem van abnormaliteit te betichten,
indien ge niet te rechter tijd bedacht, dat in dit geval de boeken zelve abnormaal,
afwijkend, onvolledig, onjuist of leugenachtig zijn. Het hangt natuurlijk van de
omstandigheden af, welke van deze adjectieven toepasselijk is.
Dat gierzwaluwen niet kunnen loopen en niet dan met de allergrootste moeite van
den grond opvliegen, is ook in 't geheel niet waar, ze stappen heel aardig, als ze daar
eens zin in hebben en kunnen zich dan uitstekend in de lucht verheffen. Wel brengt
hun levenswijze mee, dat ze bijna nooit op den grond komen en ze kunnen uitstekend
rusten door zich vast te hechten aan muren en balken, wat hun heel gemakkelijk valt,
daar ze korte pooten hebben en de kleine krachtige scherpe teentjes alle vier naar
voren gericht kunnen worden. Het is intusschen weer heel merkwaardig, dat de
gewone huismusch, die niet zulke ‘klemvoeten’ bezit, zich toch ook uitstekend aan
verticale wanden kan vasthouden, wat hij o.a. altijd doet, als hij er lust in heeft om
den uitslag van versch gemetselde muren af te pikken.
Nu de gierzwaluwen toch niet meer tot de zangvogels gerekend worden, kunnen
we gerust verklaren, dat hun geluid tot de minst aangename behoort uit de heele
vogelwereld. Op zomeravonden hoort ge het altijd, wanneer de vlugge zwarte
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vogels elkander door de lucht nazetten. Het is een hoog en schril en aanhoudend
gepiep en geroep, dat 't best wordt wergegeven door de lettergrepen ‘srrie-srrie’.
Maar wat zij aan welluidendheid te kort komen, dat vergoeden zij door de wondere
volkomenheid van hun vliegkunst. In duizelingwekkende vaart schieten zij door de
lucht, nu eens met snelle vleugelslagen, die ten slotte overgaan in een soort van
trilbeweging, dan weer met de lange, smalle gebogen wieken roerloos stil. Het lichaam
verschilt in lengte en breedte zoo weinig van de vleugels en de kop is zoo kort en
ingetrokken, dat de traditioneele vogelfiguur hier verloren gaat en men den indruk
krijgt, dat er een ijzeren drietandvork door de lucht geslingerd wordt. Ze gaan sneller
dan de snelste automobiel en hooger dan de hoogste luchtballon.
Als ze zoo duizenden meters hoog zweven, zoo hoog dat ge ze haast niet meer
zien kunt en alleen weet, dat 't gierzwaluwen zijn, doordat ge ze hebt zien opstijgen,
dan rijst onwillekeurig de vraag, wat ze daar toch uitvoeren en of daar werkelijk
insecten te vangen zijn. Een lastige vraag, de juistheid van 't antwoord kan moeilijk
door directe waarneming worden aangetoond, maar kan alleen door een betoog
verdedigd worden. Ik voor mij geloof, dat daar in de hoogte wel degelijk insecten
worden aangetroffen, maar tegelijk veronderstel ik, dat de vogels niet alleen om
voedsel te bemachtigen zoo hoog en zoo veel vliegen, maar ook uit levenslust en om
bezigheid te hebben.
Verscheidene insecten hebben 's zomers een neiging om de hoogere sferen te
bezoeken. Vlinders uit de vlakte worden dan aangetroffen op de toppen der hoogste
bergen, ik heb de groote dazen, die dikke vliegen met groene moiré oogen, in den
morgenstond zien dansen boven Alpentoppen, bijna drieduizend meter hoog. De
bijenkoningin met haar darren vliegt buiten gezichtsafstand de hoogte in en de
zwermen der gevleugelde mieren stijgen recht omhoog, wie weet hoever. Door
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opstijgende warme luchtstroomen kunnen deze dieren nog veel hooger gevoerd
worden, dan hun bedoeling was en het ligt voor de hand, dat zij een gemakkelijk te
bemachtigen prooi zijn, wanneer ze zoo lijdelijk worden meegesleept.
Nu eten vogels wel veel, maar niet altijd en in den zomer valt het hun niet moeilijk,
om in korten tijd het noodige te bemachtigen. Ze hebben dus, vooral de jongen en
de ouden, die nog niet of niet meer broeden, volop vrijen tijd en besteden die voor
een groot deel aan zang en spel. Zie maar in September, als de huis- en
boerenzwaluwen fladderen om het oude nest. Er is niets te doen, slechts enkele
hebben jongen te verzorgen, de honger is gemakkelijk te stillen; en nu vliegen ze af
en aan onder vroolijk gebabbel, achtervolgen elkaar en nemen van tijd tot tijd een
kijkje in 't oude nest, als wilden ze zich nog eens goed, voor het aanvangen van de
groote reis, vorm en ligging ervan in het geheugen prenten. Dan weer stormen zij
weg, de heele familie bij elkaar, maken een reuzenkrijgertje door de lucht en dat kan
dan zoo dagen achtereen voortduren.
Met de gierzwaluwen is het net zoo. Als je op ze let, dan blijkt 't heel dikwijls, dat
ze niet jacht maken op insecten, maar op elkander, of dat ze met elkaar evoluties
uitvoeren, waaraan we volgens onze menschelijke begrippen den naam van spel
moeten geven. Onderlinge vechtpartijen komen ook dikwijls voor en wel 't meest in
't begin van den broedtijd. Het gebeurt niet zelden, dat de vechtenden dan
ineengestrengeld uit de lucht komen rollen en dan vallen ze op den grond, maar je
moet eens zien, hoe gauw ze dan weer op de wieken drijven.
Er is één bijzonderheid in het leven der gierzwaluwen, die tegenwoordig in hooge
mate de aandacht trekt, dat is hun avondvlucht. Reeds lang was opgemerkt, dat tegen
het vallen van den avond de mannetjes de wijfjes naar het nest drijven, zelfs in den
tijd, dat de jongen geen verpleging meer noodig
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hebben. Dat is de groote schreeuw- en vliegpartij, die ge iederen avond in de buurt
van een gierzwaluwen-vestiging kunt bijwonen. Het is nog al een ruw tooneel en 't
blijft niet bij krijschen of schelden, maar de wijfjes loopen menigen onzachten duw
op, wanneer de mannetjes met valkachtige vinnigheid naar hen stooten.
Eindelijk is het laatste wijfje naar binnen gejaagd. De zon is ondergegaan. De
mannen zwieren en zwenken een poos door elkaar ter hoogte van hun nestplaatsen,
maar langzamerhand gaan zij al hooger en hooger. Hun bewegingen worden meer
gelijkmatig, de woeste bende wordt één troep en eensgezind vliegen alle de hoogte
in, als het ware opklauterend tegen de heldere lucht. Weldra komen ze zoo hoog, dat
de afzonderlijke vogels niet meer te onderscheiden zijn en dan is alles verdwenen,
zoodat ge ze zelfs met een kijker niet kunt weer vinden.
Al wacht ge nu nog uren, de vogels komen niet terug. Men vermoedt, dat zij den
heelen nacht daarboven doorbrengen, rustend op hun lange wieken, iets dat wel
mogelijk is, wanneer daar slechts een luchtstroom bestaat met een zekere snelheid.
Tot dit vermoeden is men gekomen, doordat men de opgestegen vogels niet zag
neerkomen, terwijl ook nooit opgemerkt is, dat na zonsondergang op de een of andere
plaats zich opeens gierzwaluwen vertoonden, die er niet thuis behoorden. 's Morgens
vroeg is het normale aantal vogels weer aanwezig, maar het neerdalen uit de hoogere
sferen is nog nooit direct waargenomen. Hier is dus weer werk voor de liefhebbers.
Bij slecht weer blijven de mannetjes 's nachts doorgaans thuis; gij vindt dan de
heele familie in het nest: twee ouden en twee jongen en niet dan zelden drie of vier.
In Augustus trekken ze weg, maar ge kunt tot in de tweede helft van September
nog wel eens een enkele gierzwaluw aantreffen.
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Foto A. Burdet.
IJSVOGEL.

Bloemendaal, 17 Mei 1910.
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Het ijsvogeltje.
De beek is een meter of vijf breed en vloeit kalmpjes tusschen hooge zandige oevers.
In de bocht wordt hij wat breeder en daar drijven groote groene rosetten van de
waterviolier, die over een paar weken haar licht lila bloemkransen in de lucht zal
heffen. Maar nu is 't pas begin April, de sleutelbloemen bloeien langs den oever
temidden van plekken heldergroen mos. Waar 't mos ontbreekt, komt 't kale zand te
zien en daar zijn enkele ronde duistere gaten in, meest holen van ratten of van de
vlugge boschmuis. Eén gat is iets grooter dan de andere en er komt telkens een klein
zandstortinkje uit. Vlak eronder ligt ook al een aardig kegeltje van versch uitgegraven
zand, en wat er nu nog meer uit de gang te voorschijn komt, glijdt langzaam af in 't
water. Het ijsvogeltje is bezig zijn nest in gereedheid te brengen. Hij is evengoed
een mijnwerker, een gangengraver als de oeverzwaluw. Maar wat een verschil.
Terwijl de laatste geheel en al de kleuren heeft van 't materiaal, dat hij verwerkt:
aarde en zand, tooit de ijsvogel zich met alle kleuren van den regenboog. Als hij
eindelijk achter een bijzonder dikken zandprop te voorschijn komt - je kunt nog net
zien dat hij bij de opening van 't nest vlug rechtsomkeert krabbelt, om snavel vooruit
in 't water te duiken, dan blinkt en glinstert het van blauw en groen, kastanjebruin
en
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hagelwit. Hij duikt uit 't nest onmiddellijk in 't water, alsof hij zich eens en voor goed
alle vuile boel uit de veeren wil spoelen, komt weer omhoog, stoot nog een paar maal
langs 't water als een steentje dat gekiskast wordt, fluit dan schel en hoog: ‘piet, piet’
en vliegt als een blauwe vlinder snel weg vlak langs den waterspiegel van het beekje.
Als hij reeds lang uit het gezicht is verdwenen, hoor ik zijn geschreeuw nog.
Nu kom ik hem voortaan telkens tegen, als ik hier wandel, wanneer ik maar
waakzaam en voorzichtig kan blijven. Als ik den hoek om kom, waar de rechte vaart
begint met den elzenoever, dan kijk ik dadelijk langs al de zwarte stoelen en als er
dan in de verte een groen-blauw karbonkeltje flonkert, dan wordt daar gauw de kijker
op gericht en ik kan genieten van de aardige figuur, zooals hij daar op zijn takje
boven 't water zit, het zonlicht glijdend langs de breede, blauwe of groene rugstreep,
blauwe en zwarte plekjes op den dikken kop, den forschen langen snavel recht omlaag
gericht. De roode pootjes zijn verborgen onder de bruine borstveeren. Opeens schiet
hij loodrecht omlaag, komt een eind verder weer te voorschijn en gaat dan op een
ander takje zitten, om het kleine vischje, dat hij gevangen heeft - een dingetje van
een centimeter of zes lang - in te slikken. Misschien ook is 't heel wat anders, want
hij vangt even goed waterinsecten en de larven van kikkers en padden, als visch.
Het is dan ook buitengewoon onredelijk en overdraagzaam, dat er nog vrij algemeen
op den ijsvogel wordt afgegeven als schadelijk voor de visscherij. Bovendien, al was
hij schadelijk te achten, dan zouden wij ter wille van zijn buitengewone schoonheid
en merkwaardigheid dat beetje nadeel nog vroolijk moeten dragen. Er zijn er zoo
weinig. Tusschen Vogelenzang en IJmuiden, waar de voorwaarden voor hun bestaan
vrij gunstig zijn en waar ze in 't geheel niet vervolgd worden, nestelen ieder jaar nog
minder dan een dozijn paren en dan nog bijna uitsluitend op de groote buitenplaatsen.
Zoo is het vrijwel het
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heele land door. Alleen in de buurt van vischkweekerijen vertoonen ze zich vaker,
de broedvijvers van de Heidemaatschappij op de Veluwe worden druk door hen
bezocht. Maar of 't nu noodig is, daar deze prachtige diertjes in klemmen te vangen
en te dooden, wil er bij mij nog lang niet in; al erken ik graag, dat 't voor de kweekers
zelf onaangenaam kan zijn, dat hun vischjes worden weggekaapt.
De ijsvogel vischt graag van af een zitplaats. Men zou dus rondom zoo'n vijver
de overhangende takken kunnen verwijderen. Maar dan weet ons juweeltje wel raad,
want hij kan ook visschen op de manier van de sterntjes, door zich een poosje snel
klapwiekend in de lucht in evenwicht te houden om zoo zijn prooi in 't vizier te
krijgen. Die beweging noemen we ‘bidden’.
Een andermaal jaagt hij weer net als de zwaluwen. Dat heb ik hem zien doen in 't
Naardermeer in de Meidagen, als de schietmotten in groot aantal te voorschijn komen
en die worden daar dan vervolgd door de oeverzwaluwen, de zwarte sterns en onze
ijsvogeltjes. De ijsvogel vangt ook uit 't water de larven van de schietmotten, de
bekende kokerjuffers, die zeer schadelijk voor de visscherij zijn!
Die Naardermeer ijsvogels nestelen in 't Gooi en zelfs in den druk betreden heuvel
van Muiderberg, waar ik eens een nest heb gevonden in 't bosch, ver van 't water.
Ook in een afzanderij in de duinen heb ik eens een nest gezien. Maar 't liefst maakt
hij toch zijn woning zoo, dat hij uit 't nest komend, onmiddellijk te water kan gaan.
De nestgang verloopt vrij wel horizontaal en is één tot twee meter diep. Aan 't eind
liggen op 't zand de vrij groote, bijna kogelronde eitjes, wit, zeer glanzend en zoo
dun van schaal, dat de oranjekleur van het dooier er door schemert. De jongen blijven
nog weken lang, nadat ze zijn uitgekomen, in 't nest en worden daar druk gevoerd
met vischjes. Wanneer men dus eenmaal bijtijds een ijsvogelnest weet te liggen, kan
men daar anderhalve
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maand lang plezier van hebben door op een meter of zes afstands een rustig
schuilplaatsje te betrekken. Men kan dan o.a. waarnemen dat de ijsvogel wel meestal
langs den waterweg zijn nest bereikt, maar ook komt hij wel eens aanzetten midden
door het bosch heen, al schreeuwend, met zijn visch in zijn bek.
Ze blijven het heele jaar door bij ons en als er 's winters een enkelen keer eens een
paar vorstweken komen, dan vertoonen ze zich veel bij wakken en bijten en daar
hebben ze ook hun naam gekregen. Misschien ook hebben we hem uit 't Duitsch
vertaald. De Engelschen en Franschen hebben minder kille en armoedige namen
bedacht: Kingfisher en Martin-pêcheur.
Tot dezelfde groep van vogels waar de ijsvogel bij gerekend wordt, behooren nog
een paar zeldzame verschijningen, de bijenvreter en de scharrelaar, die beide een
enkelen keer in ons land gezien zijn en de hop, die hier broedt, maar o, zoo zeldzaam.
Telkens probeert zich een huishoudingtje te vestigen hier aan den duinkant; dan
hooren we een poosje het merkwaardige, korte, staccato geroep van ‘hoep, hoep’,
maar daar blijft 't bij. Of je krijgt er eens een, die door een ‘liefhebber’ is
doodgeschoten.
In Brabant en Gelderland heeten ze meer voor te komen, maar sedert ik mijn
vrienden daar gevraagd heb, mij te waarschuwen, wanneer ze er een nest wisten, heb
ik er nog niets van gehoord. 't Zou anders wel de moeite waard zijn, om den prachtigen
vogel met de zonderlinge kuif eens nader te leeren kennen.
Het nest moet gezocht worden op den grond, in holten of oude boomstronken en
er wordt van verteld, dat 't verschrikkelijk smerig moet zijn, doordat de hop 't nooit
reinigt - ongeveer hetzelfde als wat van den draaihals van Duitsche zijde verteld
werd. Intusschen heb ik ook alweer ergens gelezen, dat een hop heel braaf zijn nest
schoon hield, dat hij in een nestblokje gebouwd had. Opgelet dus!
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De nachtzwaluw.
In mijn kwaliteit van redacteur van het Tijdschrift ‘De Levende Natuur’, krijg ik nog
al dikwijls brieven met vragen om inlichtingen aangaande dieren en planten en dan
vereischt het dikwijls nog al veel scherpzinnigheid - dikwijls meer, dan ik bezit - om
uit de beschrijvingen op te maken, van welk dier of welke plant men iets naders
begeert te weten. Vooral wanneer het vogels geldt, zit ik nog al eens met de handen
in het haar, maar éen vogel is er, wiens manieren en verschijning zijn beschrijvers
altijd zulke gelukkige vergelijkingen in de pen geven, dat ik aan zijn identiteit geen
oogenblik behoef te twijfelen.
‘Een vogel, die de gedaante heeft van een koekoek, vliegt als een uil en een geluid
maakt als verscheidene kikkers in de verte’, dat is de nachtzwaluw of geitenmelker,
een vogel, die sinds de alleroudste oudheid de aandacht der natuurvrienden heeft
getrokken en nu nog ieder jaar groote vreugde schenkt aan de wandelaars in bosch
en duin.
Nu is er ook geeneen vogel, wiens kennismaking zooveel plezierige
bij-omstandigheden veronderstelt. Je kunt hem het best en het makkelijkst vinden
op een mooien zomeravond bij zonsondergang in een park-achtige streek: hoog hout
en laag hout, afgewisseld met open plekken. In zandstreken met name
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in de duinen komt de vogel zeer veel voor, maar ook in het polderland wordt hij soms
wel aangetroffen.
In de zomervacantie, de Augustus-weken, is hij dubbel merkbaar, doordat de
meeste andere vogels dan zwijgen en ieder geluid in den stillen avond onmiddellijk
wordt opgemerkt. De zon is juist ondergegaan, de effen zee weerkaatst de roode
avondlucht. Rij achter rij liggen daarvoor de grauwe duinen, met donkere plekken
in de valleien, waar de berkenboschjes geuren. Lichtgrijze nevels slingeren zich
daartusschen en gaan straks ieder dal herscheppen in een melkwit meer, waar
zorgzame menschen zich niet in durven wagen, om de kilheid en de kwade dampen.
Maar gij zult er van avond aan moeten gelooven. Wij zien nog even naar de zee
en dan naar vier reigers, die hoog in de lucht op een rijtje naar 't Zuiden gaan en dalen
dan van onzen duintop af over velden van geurige thijm en duinroosjes, bruin in 't
najaarsblad. Dan komen stukken met helm en eindelijk de lage boschjes en
afzonderlijke boompjes in het diepste gedeelte: donkere groepen van
kardinaalshoedjes, bolle kronen van meidoorn, sneeuwbal met bessen die al éen
vuurrood wangetje hebben, een enkele groote den, die boven alles uitsteekt en dan
overal de lichte berken met de zilverwitte stammen. Op een plek, een donkerder
boschje met loover, dat ritselt, als alle andere bladeren nog roerloos hangen, dat zijn
de espen of ratelaars. De grond is dicht begroeid met gras en geurig kruid en aan het
eind van ieder grassprietje blinkt een druppel helder water.
Op eens klinkt het in de verte ‘errrr, or-errrrr, or errrr’, het geluid van de vele
kikkers in de verte, twee trillers, een lange en een korte, die ongeveer een kwart uit
elkander liggen, de lage duurt 't kortst. Ze trillen niet zooals in de vioolschool of het
étuden-cahier, maar zooals de ratel van uw kinderjaren, de toon blijft altijd even
hoog. 't Is eigenlijk weinig anders dan de letter r.
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't Is een vreemd en geheimzinnig geluid, te vreemder, doordat in de duisternis niet
gemakkelijk is uit te maken, van welken kant het komt. Het schijnt ook telkens van
plaats te veranderen en soms lijkt het, alsof de heele omgeving vol met die ratels zit,
zoo trilt het van alle kanten. In vroeger tijd moeten de menschen daar wel bang voor
geweest zijn en wanneer ik eens tijd krijg, ga ik in geschiedenis en literatuur eens
napluizen, of vrees en bijgeloof den ratelzang van de nachtzwaluw ook hebben
opgemerkt.
Latere schrijvers dichten hem de kunst van buikspreken toe, maar daar ben ik het
niet mee eens en ik verdenk die schrijvers liever van eenzijdige doofheid. De
duisternis, die maakt dat de vogel zich gemakkelijk ongezien kan verplaatsen, en de
omstandigheid dat vele nachtzwaluwen dicht bij elkaar huizen en dat het wijfje ook
ratelen kan, zijn voldoende verklaringen voor het wisselen van plaats en de veelheid
der geluiden.
Ook blijft het niet bij dat trillerpaar. Daar zet er een krachtig zijn ‘errr’ in, maar
het lagere ‘orrr’ blijft weg en gelijkmatig en toonvast klinkt nu dertig seconden lang
een enkele, sterke, hooge triller door de stille vallei. Die geeft je weer te denken,
want er is beweerd, dat de nachtzwaluw het niet lang kan uithouden zonder telkens
weer adem te halen en dat dan bij de uitademing de hooge triller, bij het inademen
de lage wordt voortgebracht, dus ongeveer zooals bij een toonpaar van een harmonica.
Hoe ze dat nu hebben kunnen waarnemen, is mij een raadsel: een nachtzwaluw is
niet erg schuw, maar zoo vertrouwelijk toch niet, dat je hem onder 't zingen een
spiegeltje voor den bek kunt houden. In ieder geval geeft die lange, onderbroken
triller van daareven de zekerheid, dat ons dier in het minst niet kortademig is. Als
hij 't lang volhoudt, raakt hij ten slotte uitgeput en dan raakt hij van de wijs, de triller
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verloopt in een reeks van schokkende geluidjes, die al zachter en zachter worden en
eindelijk geheel ophouden.
Maar laat ons uitkijken, want wij willen den vogel toch ook zien. En lang behoeven
we niet te wachten, al heel spoedig zien we groote donkere schimmen glijden langs
de heldere avondlucht. Hier speelt de duisternis ons weer parten; als we de vogels
zien tegelijk met een donkeren duintop in de verte, dan lijken ze reusachtige valken
met lange spitse vleugels, maar als ze glijden langs de berkjes, dan blijken ze niet
grooter te zijn dan een koekoek. De lange, spitse vleugels doen werkelijk aan
zwaluwen denken, maar de staart is heel anders, die is niet ingesneden, maar de
middelste pennen zijn het langst, zooals dat ook bij den koekoek, de duiven en de
meeste roofvogels het geval is. Geen wonder dus, dat onkundige jagers het
onschuldige dier soms neerschieten in de meening, dat ze den een of anderen
beruchten valk verdelgen.
Snel en zacht vliegt de vogel langs de boomen, en nu herinnert hij opeens weer
aan de uilen, met wie hij het dichte, zachte gevederte gemeen heeft, dat zulk een
geruischlooze vlucht verzekert. Er is in de vleugels weinig buiging bemerkbaar, 't is
alsof zij altijd in hun volle uitgestrektheid worden gebruikt, daardoor krijgt de
beweging soms iets houterigs, de vleugels lijken dan in plaats van een kunstig
samenstel van vele beenderen en slagpennen meer op roeiriemen uit éen stuk, die
door een mecanisme, dat ergens tusschen de schouders zit, op en neer worden
bewogen.
Soms schiet de vogel met snelle slagen door de lucht, dan weer glijdt hij voort op
wijd uitgestrekte wieken, die met kleine schokjes op en neer gaan, een volgend
oogenblik staat hij met groot vleugelmisbaar op een plek te bidden en dan slaat hij
weer als met een zweepslag zijn beide vlerken ruggelings tegen elkaar - zooals duiven
ook wel doen - en zwaait dan door de lucht met alleen de vleugelspitsen in
snel-trillende beweging. Hij verricht zonder moeite de meest

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

t.o. 280

FOTO A. BURDET
NACHTZWALUW

BLOEMENDAALSCHE DUINEN 19 JUNI 1911

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

281
ongewone vliegtoeren, nu snel, dan langzaam en in allerlei onverwachte wendingen.
Soms ligt hij heelemaal op zij: een vlerk in de lucht, een vlerk naar den grond en als
ik niet wist, dat het onmogelijk is, dan zou ik durven verwachten, hem nog eens op
zijn rug of achteruit te zien vliegen.
Nu krijgen we ook weer andere geluiden te hooren. Onder het rondvliegen roept
hij telkens ‘koewiek, koewiek’ heel helder en duidelijk: een echte uitroep of lokroep.
Maar als hij zeer opgetogen of zeer angstig is, dan gaat hij heel wonderlijk te keer.
Dan loopt of vliegt of loopt èn vliegt hij vlak langs den grond, kleppert met zijn
vleugels tegen elkaar, tegen de planten en tegen den bodem en roept daartusschen
‘raat, raat, vrararaat, gru, gru, ra, koe, koe’ en allerlei andere rare lettergreepjes: een
loopend vuurtje van lawaaierigheid.
Als hij eindelijk stil blijft zitten, ziet ge hem niet meer: door de merkwaardige
grijze, bruin- en zwartgevlekte teekening van zijn gevederte is hij te midden van grijs
mos, doode takjes en dorre bladeren niet te zien en zelfs op klaarlichten dag zult ge
menigmaal op uw wandelingen door bosch en duin den vogel rakelings gepasseerd
zijn, zonder hem te zien. Het mannetje heeft nog witte vlekken aan staart en vleugels,
maar 't wijfje mist elk verraderlijk sieraad en is dus volkomen beschut.
Den heelen dag zitten ze op den grond of op een boomtak te dutten; vertrouwend
op hun onzichtbaarheid, laten ze u tot op eenige passen afstands naderen, maar ze
zijn toch wakker genoeg, om te vluchten, zoodra ge een hand naar hen uitsteekt. Ge
kunt ze overdag het beste vinden, door in de buurt waar ze huizen, den grond af te
zoeken naar dorre stukken hout van een voet lengte - daar lijken ze precies op - of
door op beschaduwde plaatsen de boomtakken na te gaan. Op dikke takken zitten ze
vaak in de richting van den tak en dan gaarne met den kop lager dan de rest van het
lichaam. Op dunne takken is hun houding gewoon, net als die van andere vogels.
Herhaaldelijk heb ik de waarneming van mijn vriend Heimans
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De Nachtzwaluw.
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bevestigd gevonden, dat zij zitten van de zon afgewend, zoodat ze in den loop van
den dag verschillende posities aannemen. Hun slaap is nooit bijzonder vast en meer
dan eens heb ik ze op klaarlichten dag, eenmaal zelfs precies 's middags om twaalf
uur, hooren ratelen en lawaai maken.
Dat doen ze ook wanneer iemand te dicht bij hun eieren komt, die zonder eenige
beschutting op den vlakken grond liggen, soms tegen een boomstam of onder een
struikje, maar ook wel op 't vlakke zand. In 't laatste geval ziet ge ze dadelijk, als de
vogel opvliegt, want ze zijn nog al groot, aan beide kanten afgerond en krijtwit met
groote waterverfachtige, lichtgrauwe en donkerbruine vlekken, heel mooie eieren,
direct van alle andere te onderscheiden.
De vogel legt er maar twee en als de plek, die hij eerst gekozen had, hem niet
bevalt, dan versjouwt hij ze naar een andere plaats. Dat is nu 't gemak van geen nest
te hebben. Ook met de jongen, die een echte bruingevlekte boschbodemkleur hebben,
solt hij op allerlei manieren, zoodat ge bij 't geregeld bezoeken van een
nachtzwaluw-huishouding vele verrassingen beleven kunt en uit 't ontbreken van
eieren of jongen nooit dadelijk moogt concludeeren tot rooverij of ongeluk.
's Avonds en in de morgenschemering maken de nachtzwaluwen jacht op insecten.
Het is nog altijd niet uitgemaakt, op welke manier zij hun prooi bemachtigen, wat
niet te verwonderen is, daar het geschiedt in de duisternis en in snelle vlucht. De
meeste menschen stellen zich voor, dat de vogel met wijdgeopenden bek door een
insectenzwerm heen en weer vliegt, net als een walvisch volgens de traditioneele
voorstelling door een school voederdiertjes. De bek is er groot genoeg voor, want
de mondspleet gaat tot ver achter de oogen en de vangwijdte wordt nog vergroot
door vele lange, stijve borstelharen aan iedere kaak.
Nu, ik heb gekeken wat ik kijken kon met een verrekijker en zonder verrekijker,
maar met die geopende-muil-theorie kan
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ik niet meegaan. Ik geloof, dat geen een zwaluw ver zou kunnen vliegen met zijn
bek wijd open; hij zou veel te veel weerstand van de lucht ondervinden. Daarom
denk ik, dat hij evenals alle vogels, die vliegende insecten vangen, eenvoudig op het
juiste oogenblik toehapt, wat voor hem nu niet zoo heel moeilijk is, omdat zijn prooi
voor 't grootste deel bestaat uit langzaam vliegende kevers en logge nachtvlinders,
die voor ons zelf met de hand te grijpen zijn. Sommige waarnemers beweren, dat de
nachtzwaluw zijn prooi met de pooten grijpt en dat hij voor 't vasthouden ervan juist
dien merkwaardigen gekamden middenteen heeft, welks beteekenis den geleerden
al zooveel hoofdbrekens gekost heeft.
Ook hieromtrent kan ik weer niets zekers zeggen; ik hoop, dat ge lust moogt
hebben, om ook eens naar al deze dingen uit te zien; de heugenis van vele
onuitsprekelijk heerlijke zomeravonden in de stille eenzaamheid van de vrije natuur
zal u loonen voor de moeite.
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De griel.
Dit is eigenlijk in ons land een zeer zeldzame vogel en het kon wel eens gebeuren,
dat hij 't hier geen vijftig jaar meer uithoudt, want zonder woeste duinen of
heidevelden kan hij niet bestaan. Bij ons broedt hij alleen in de duinen en wellicht
ook in de Brabantsche Kempen. Naar 't Zuiden toe wordt hij wat meer algemeen;
rondom de Middellandsche zee is de griel een vrij gewone standvogel.
Als ik grielen wil vinden voor 't eerst in 't jaar, dan reken ik er op, dat mij dat een
halven of een heelen dag moet kosten en ik ga dan vroeg in Maart of zelfs al in 't
laatst van Februari ronddwalen over een groote duinvlakte, laag of hoog, die geheel
begroeid is met duindoorn of met gagel en hei, want hij vertoont zich zoowel in de
gagelduinen als in de duindoornduinen. In beide gevallen is de wandeling ietwat
bezwaarlijk, maar toch zeer loonend, want in Maart gaan zoowel duindoorn als gagel
bloeien en je krijgt dan in de voorjaarszon de allermooiste goudbruine lichtglanzen
te zien op de bloeischubben van die aardige heesters. Wellicht fladderen een paar
boomleeuwerikken zingend om mij heen en in de blauwe lucht vertoonen zich af en
toe troepjes van trekkende vogels: kieviten, koperwieken, spreeuwen of de een of
andere roofvogelsoort.
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Maar ik mag niet te veel naar de lucht kijken, want 't geheim

Foto A. Burdet.
Griel broedend in de duinen.

zit verscholen tusschen de duindoorns. De struiken staan hier niet dicht opeen, je
kunt er nog juist tusschen door komen

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

287
zonder al te veel geprikt te worden en dat is juist, wat wij moeten hebben, niet om 't
prikken, maar omdat die griel er van houdt, om te zitten op een klein open plekje
tusschen de struiken.
Eindelijk - en als we er anderhalf uur voor hebben moeten rondstappen, behoeven
we ons nog niet te beklagen - schemert het een pas of veertig voor ons tusschen de
zwarte doorntakken en met een geschreeuw, dat wel wat herinnert aan wulpenroep,
vliegt daar een tamelijk groote vogel op. De naam ‘scharluup’ door 't volk aan den
vogel gegeven, bootst dat geluid vrij getrouw na.
Als we nu weten, waar we op moeten letten, dan kunnen we gauw genoeg zien,
dat we volstrekt niet met een wulp te doen hebben. Onze eerste blik geldt den snavel
en in plaats van den reusachtigen krommen wulpensabel, krijgen we een korten,
stevigen, spitsen bek te zien, die niet langer is dan de kop. De pooten, die bij het
opvliegen eerst neerhingen en langzamerhand achterwaarts gestrekt worden, zijn
geel en aan vleugels en staart is veel meer wit te zien dan bij de wulp. Doch 't
voornaamste kenmerk zit hem toch wel in den dikken kop en den korten, krachtigen
snavel.
Ik houd hem in den kijker, hopende hem te zien neerkomen want misschien neemt
hij dan zijn schuilhouding aan, plat tegen den grond met den kop op 't zand. In de
kale Schoorlsche duinen is het mij een paar malen gelukt, hem zoo te zien.
In April heeft hij al eieren. 't Is dan zaak, te letten op de plek, vanwaar hij opvliegt.
Hij heeft, als de meeste vogels, die op den grond broeden, de gewoonte om, als hij
verontrust wordt, eerst een eindweegs - tien tot vijf en twintig meter - voort te loopen,
zoo dicht mogelijk bij den grond, liefst ongezien, en dan pas op te vliegen. Wanneer
ge dan van die plek af volgens een spiraallijn de grond afzoekt, dan lukt het meestal
wel om de beide eieren te vinden, de juist als bij de nachtzwaluw zoo maar onbeschut
in 't rulle zand liggen. Ze
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zijn tamelijk groot, leemkleurig met streperige, donkere vlekken van zeer wisselende
grootte en talrijkheid. Doorgaans zelfs zijn de beide eieren uit hetzelfde legsel zeer
verschillend. Men heeft dit wel opgevat als een beschermende aanpassing, want twee
gelijke eieren zullen eerder opgemerkt worden, dan twee verschillende, vooral
wanneer er op den grond ook keisteenen verspreid liggen, zooals dat op de meeste
broedplaatsen van de griel het geval is.
Met de nachtzwaluweieren doet zich het zelfde verschijnsel voor. Nu is 't hoogst
moeilijk, zoo niet onmogelijk, om uit te maken, of die verklaring juist is. In ieder
geval kan ik verzekeren, dat van de vele griel-legsels en de zeer vele
nachtzwaluw-legsels, die ik gezien heb, de eieren altijd verschillend waren geteekend.
Een broedende griel zit nog al tamelijk vast en is met eenige omzichtigheid wel
zoo nabij te besluipen, dat door den veldkijker veertje voor veertje is te onderscheiden.
Zijn houding is prachtig mooi, want meestal zit hij met den kop flink opgericht, de
oogen meestal open, omringd door een fraaien vederkrans, den korten, spitsen,
stevigen snavel recht vooruit. De geelachtige bruingevlekte contourveeren van rug
en vleugels zijn vrij groot en leveren een ferme teekening op, verlevendigd door de
zwart-wit-zwarte dwarsstreep over de vleugels.
Soms zitten ze beide bij 't nest en dan neemt de niet broedende vogel dikwijls een
zeer koddige houding aan, doordat hij 't hielgewricht niet zooals gewoonlijk geheel
doorbuigt, maar rechthoekig, zoodat de scheen rechtop blijft staan en 't lichaam nog
een heel eind van den grond blijft. 't Is dan net of de vogel op halve beenen staat.
Kraanvogels doen dat ook.
De griel is een specialiteit in 't aannemen van vreemde standen; en 't is of hij van
de gewone plevierhouding, lichaam evenwijdig aan den grond, niet gediend is. Nu
eens loopt hij met kop en nek geheel omlaag; dat is zijn geliefkoosde sluiphouding,
en zoo jaagt hij op sprinkhanen en kakkerlakken.
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Een andermaal gaat hij geheel rechtop, den kop zoo hoog mogelijk, zoo doet hij in
de vervoeringen van den paartijd of wanneer hij laag vliegende insecten wil
verschalken. Hij jaagt zoowel bij dag als in de schemering, maar toch wel 't liefst 's
avonds, als de wormen en de grauwe slakken te voorschijn komen of die rupsen,
welke de gewoonte hebben 's nachts aan de planten te knagen. En als in zijn gebied
op lauwe zomeravonden de dikke Julikevers uit den grond komen kruipen, dan zorgt
hij van de partij te zijn. Ook zoekt hij dan zijn drink- en badplaatsen op.
De jonge grieltjes zijn lichtgrijs met donkere vlekken en lijken precies op den
grijzen duinbodem met barstjes of schaduwplekjes erin en ze vallen te minder in 't
oog, doordat ze al dadelijk na 't verlaten van 't ei de gewoonte hebben, zich geheel
plat tegen den grond aan te drukken.
In 't najaar vereenigen zich de jeugdige grielen uit hetzelfde broedgebied tot
troepen. Het Nederlandsch contingent is niet bijzonder talrijk. Ik heb er nooit meer
dan zes bij elkaar gezien.
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De kneu.
Er zijn menschen, die nooit van Kneuen spreken, maar deze allerliefste vogeltjes
altijd ‘robijntjes’ noemen. Dat zijn dan meestal vogelliefhebbers, die er een volière
op na houden en dus de aardige dieren van zeer nabij kennen. Toch is een robijntje
in een volière lang niet zoo'n prachtig juweel als in de vrije natuur, want in de
gevangenschap verliest hij de heerlijk roode kleur van schedel- en borstveertjes,
zoodat gij hem dan alleen maar bewonderen kunt, om zijn lustig lied en zijn lieve
maniertjes.
Maar in het vrije veld moet ge de robijntjes ontmoeten. Ze zijn er bij honderden,
maar ik weet wel, dat ge ze zelden of nooit opmerkt. Wie denkt er op zijn wandeling
ook aan kneuen? Vroeger was het dier meer populair, toch stond het in het leesboekje
van Prinsen afgebeeld bij de letter eu, zoodat ieder jeugdig Nederlander al vóór zijn
zevende jaar de wetenschap opdeed, dat een kneu een vogel is, die met zijn dikken
snavel wel wat heeft van een vink of een musch, en daar bleef het dan meestal bij.
En tegenwoordig is hij heelemaal uit de school gebannen, want daar zijn zooveel
andere dingen te leeren, en op de middelbare school komt hij ook niet aan de beurt,
zoodat we er maar vacantiewerk van moeten maken, om hem te leeren kennen.
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Niet, dat het dan de allerbeste tijd is, maar in die dagen komt ge toch het meest op
de hei en in de duinen en daar hebt ge dan veel kans, de robijntjes te ontmoeten en
van nabij te zien. Ze vliegen u telkens voorbij, een meter of tien boven uw hoofd,
zelden alleen, maar meestal in paren of drietallen. Snel en schoksgewijze schieten
ze door de lucht, zoo snel, dat ge geen kleuren kunt onderscheiden, maar ze zijn altijd
te kennen aan de gesprekken, die ze met elkaar voeren. Altijd heeft de een of ander
wat te vertellen: ‘Knut, knut, knut’ en ‘hèhèhè’, zoodat zoo'n groepje van drie mij
altijd doet denken aan iemand, die een paar vrienden is wezen afhalen en nu onderweg
alvast allerlei dingen behandelt en afspreekt. Ringmusschen doen ook soms zoo,
maar in negen gevallen van de tien bestaan die praatgroepen toch uit robijntjes.
Intusschen hebben we er weinig aan, om ze zoo in snelle vlucht te zien
voorbijschieten. Bestaat er geen gelegenheid, om ze rustig en van nabij te zien?
Zeker, maar ge moet geduldig zijn. Zoek in hei of duin een plek op, waar veel distels
groeien. Ze bloeien nog wel, en hun roode bloemhoofdjes worden druk bezocht door
bijen en vlinders, maar ze hebben toch ook al vrucht gezet, het grijswitte vruchtpluis
puilt uit de stekelige omwindselblaadjes. Pluk zoo'n vruchthoofdje eens uit elkaar,
dan vindt ge onder aan elk pluiskransje een dikke vrucht, haast wel zoo groot als een
hennepzaad en vol van vettig meel. Daar komen de kneutjes op af, want ze lusten
distelvruchten heel graag, misschien houden ze er meer van dan van eenig andere
vrucht of zaad. Als een ander vogeltje al niet zoo heette, zou men de kneu een echte
distelvink kunnen noemen.
En nu zult ge moeten erkennen, dat ge zelden iets mooiers gezien hebt, dan zoo'n
gezelschap robijntjes op de bloeiende distels in de heldere zomerzon. De vogeltjes
zijn nog kleuriger dan de bloemen, de karmijnroode borst en kop fonkelt in 't licht,
de bruine mantel heeft een rijken warmen toon, en als
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staart en vleugels moeten meewerken om 't evenwicht te blijven bewaren op de
buigzame stengels van het stekelig kruid, dan komen bij het uitslaan der pennen
groote witte plekken te voorschijn, want de meeste dezer slag- en staartpennen zijn
wit, zoowel langs de binnen- als langs de buitenvlag.
Het is een drukte en gefladder en geéquilibreer van belang, als ze daar de dikke
vruchten uit de stugge omhulsels pikken. Maar menige vrucht ontgaat hun en zweeft
op zijn pluis de lucht door, verder of minder ver, al naar de wind behulpzaam is.
Toch vliegen er ook vele looze pluizen, en de vruchten, die daarbij behoorden,
bevinden zich, na eerst behoorlijk geschild te zijn, in de krop van de bonte zaaiertjes.
En als ze genoeg vergaard hebben, dan vliegen ze onder vroolijk ‘knut, knut, knut’
weer verder.
Zoo brengen ze den heelen dag door, zaden verzamelend en zaden uitstrooiend.
Niet alleen op de distels treft ge ze aan, maar op allerlei planten met meel of vetrijke
zaden, op hennep en vlas, in uw zonnebloemen, op de roode zuring in de weiden en
ook te midden van het musschen-rapalje in de melden- en veelknoopen langs den
wegkant.
In Juli zijn ze 't mooist, dan gloort bij de mannetjes het karmijn in zijn felsten
gloed. De wijfjes missen die roode kleur geheel, die hebben kop en borst lichtbruin
gevlekt en dat is ook de kleur van een-jarige mannetjes, die wat achterlijk zijn in hun
ontwikkeling, en daardoor pas in hun tweede lente het roode kleed verwerven. Toch
kunnen ze in hun bruinen tijd al een gezin stichten.
De robijntjes, die in 't duin zoo druk keuvelend snel zeewaarts vliegen, begeven
zich zeker naar hun nesten, want die liggen bij dozijnen in de duindorens, die in
dichte, bijna ondoordringbare bosschen de westelijke duinrichels bedekken. Meestal
ligt het nest kunstig verscholen in 't binnenste van zoo'n heester, maar ook wel
tusschen dorentakken vlak op den grond, vooral op den kam van de heuvels of ook
wel op
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scheidingswalletjes, vooral als die met dorre dorens gekroond zijn. In tuinen, in de
conifeertjes bouwen ze ook heel graag. Van het grasmusschennest, dat wel op dezelfde
plaatsen en onder dezelfde omstandigheden gevonden wordt, is het dadelijk

Het Kneutje.

te onderscheiden aan zijn steviger bouw en aan de rijker binnenbekleeding met haren,
wol en pluis, die soms doet denken aan het nest van een anderen, nog bonteren, maar
veel zeldzamer distelgast, den putter.
Het mooiste, wat ik op kneuengebied gezien heb, waren hun
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nesten in bloeiende eglantieren, de heerlijkste bloemen van het duin. Een mannetje
zat te zingen op een hooge twijg te midden van de bloemen. Het lied van het robijntje
overtreft dat van alle andere vinkachtige vogels in liefelijkheid en zuiverheid en
rijkdom van melodie en in lengte van duur. De meeste vinken zijn refreinzangers,
maar het robijntje is weer een echte programzanger, hij zingt een lang stuk evenals
tuinfluiter, boschrietzanger en roodborst, een lied, waarin vriendelijk gekeuvel
afwisselt met vroolijk gekraai.
Ze broeden tot heel laat in 't jaar, in 't eind van Juli zijn nog wel nesten met eieren
te vinden, en het gezang heb ik nog wel gehoord op 25 Augustus van een man, die
net begon te ruien.
De ruitijd wordt dikwijls verschoven tot in September, en verloopt dan vrij snel:
in een dag of tien zijn alle roode robijntjes verdwenen en ziet ge niet anders meer
dan grauwe kneuen. De roode veertjes zijn uitgevallen en vervangen door grauwe.
Maar als ge op een Octobermiddag een troep kneutjes kunt besluipen, terwijl ze zich
zitten te zonnen aan de zuidzij van een boschje, juist zooals de musschen wel doen,
dan kunt ge tusschen de opgepufte borstveertjes het liefelijk rood zien doorschemeren.
We hebben hier weer hetzelfde geval als bij zooveel andere vogels; in 't doffe
winterkleed zijn de bonte zomerveeren al aanwezig, maar iedere veer is voorzien
van breede grauwe randen, die de mooie kleur volkomen verbergen. Gedurende den
winter verslijten die randen, in 't voorjaar vallen ze geheel af, en dan heeft de vogel
op zeer origineele manier een prachtig bruiloftspakje gekregen, dat eigenlijk niets
anders is dan zijn oude versleten winter-werkpak. En hoe meer het slijt, des te mooier
wordt het, want het rood neemt voortdurend toe in intensiteit, totdat de rui weer de
grauwgerande winterveertjes brengt.
Tijdens den winter zwerven de robijntjes rond in troepen van honderden. Hun
gezellige aard laat zich dan het sterkst
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gevoelen, hoewel die zich ook gedurende den broedtijd gelden laat, iets dat onder
zangvogels wel der vermelding waardig is. Al dat vechten, al die jaloerschheid, het
angstvallig afpalen van elkanders broedgebied is hun vreemd. Wanneer ergens een
geschikte gelegenheid tot nestelen bestaat, dan komen er zooveel
robijntjes-huishoudens als de plek maar bevatten kan, en zoo heb ik wel eens een
dozijn nesten bijeen gezien in een ruimte van niet meer dan evenveel vierkante meters.
De buren verkeeren gezellig met elkander, terwijl de wijfjes zitten te broeden,
trekken de mannetjes bij troepen van twee, drie, soms meer, er op uit om voedsel te
halen. Daarbij zien ze er niet tegen op, om dat uren ver te gaan zoeken. Vlug heen
en terug over de gansche breedte van de duinen, over een groot bosch of een
uitgestrekte hei is voor hen een heel gewone bezigheid.
Het zijn heerlijke dieren; ze vereenigen in zich al het artistieke en intieme van de
echte zangers, de vrijheid van beweging en breedheid van leven - ik weet niet, of ge
me begrijpt - van de meeuwen, de valken en de groote steltloopers, de gezelligheid
van het kleine strandgoed, de jovialiteit der spreeuwen en de gehardheid en
levenskracht van meezen en musschen. Hetzij ge in weelderige zomerrust u neervleit
onder bloeiende rozen, hetzij ge met een vroolijke zesmijlsvaart voortstapt door het
vrije veld of in den winter uw krachten meet met den vinnigen Noordooster, overal
komt ge het robijntje tegen, en steeds harmonieert zijn presentie met de stemming
van het oogenblik.
Zoo even had ik het over een distelvink. Er is een tijd geweest, dat men in sommige
streken van ons land op de rijpe distels de echte distelvinken nog genoeg aantrof. Ik
bedoel de puttertjes met hun zwart-wit-rooden kop en het aardige geel op de vleugels.
Soms, onverwacht, kom je nog wel eens een partijtje van deze vogels tegen, maar al
lijken ze dan wel
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in aantal toe te nemen, zeldzaam blijven ze altijd. En dat is heel jammer. In Engeland
is 't net zoo en daar schrijft men den achteruitgang van de putterbevolking toe aan
de omstandigheid, dat ze veel gevangen werden voor de kooi. Hoe dat precies zit,
weet ik niet. Wel heb ik ze in Zwitserland bij massa's gezien en dan meest in
gemengde gezelschappen op de witte moesdistels. De jongen zijn niet zoo bont als
de ouden, maar aan 't geel op de vleugels zijn ze toch dadelijk als puttertjes te
herkennen en ze hebben ook al dadelijk die mooie toegespitste snaveltjes, die de
putters maken tot de vinken, die er 't meest schrander uitzien. Ze zijn weergaloos
vlug en bekommeren er zich volstrekt niet om, wanneer er eens een distel
ondersteboven gaat, doordat het te groote aantal gasten hem topzwaar maakt. Waar
ze in ons land nog nestelen, maken ze een mooi nest tegen of op dikke takken, van
buiten bekleed met bladmos en korstmos, van binnen met zacht zilverwit zaadpluis
van wilgen of populieren of van distels zelf.
Waar wij in den putter een vogel zien, die ons als broedvogel gaat begeven, begroeten
we in de Europeesche kanarie een vermoedelijk nieuwe zomergast. Dit gele
vinkvogeltje (de rug vertoont ook bruingrijze en zwarte vlekken) vertoont zich
gedurende den trektijd steeds meer algemeen, hoewel ik mij haast om er bij te voegen,
dat 't altijd nog een groot buitenkansje mag heeten, als je 't dier eens te zien krijgt.
Maar 't aardigt is wel, dat zijn broedgebied zich gestadig uitbreidt en in de
Rijnprovincie is zijn nest al dikwijls gevonden. Het zou dus te verwachten zijn, dat
binnenkort ook in ons Limburg zijn nest wordt aangetroffen.
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De tapuit.
Het is onmogelijk, in den zomer eenigen tijd achtereen te vertoeven op de heide of
in de duinen, zonder den Tapuit te ontmoeten, ‘den vogel met den lokstaart,’ zooals
een Hollandsch dichter hem eens zeer gelukkig kenschetste in een correspondentie
aan ‘De Levende Natuur’.
Inderdaad, als de Tapuit stil zit op den grond, dan blijft hij licht onopgemerkt,
maar zoodra hij opvliegt, trekt de schitterend wit-met-zwarte teekening van den staart
uw aandacht, en dan volgt ge het vogeltje al licht, tot het gaat zitten op een paaltje,
een hoop steenen of een aardkluit.
Komt ge te dicht bij hem naar zijn zin, dan wordt hij onrustig en dan gaat hij zich
net gedragen als de Roodborst, die trouwens nog al na aan hem verwant is. Hij kijkt
u aan met groote, onrustige oogen, maakt een paar bliksemsnelle hielbuigingen,
springt rechtsomkeert, buigt weer eens door, en vliegt eindelijk met snelle
vleugelslagen weer weg, laag bij den grond, en als hij ver genoeg is, dan kunt ge den
vogel nauwelijks meer onderscheiden, maar de witte stuit- en staartvlek zweeft langs
den grond als een klein wit vlindertje. Als huiszwaluwen in de schemering langs een
boschkant vliegen, doet zich hetzelfde verschijnsel voor: de vogels zie je niet, maar
hun stuitvlekken lijken allemaal vlindertjes.
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Intusschen kunt ge den tapuit dikwijls genoeg van nabij bezien. Het komt er maar
weer opaan, om in een streek, waar ze thuis zijn, ergens een poosje rustig te gaan
zitten. Ge behoeft u niet schuil te houden en ook niet stokstijf stil te zitten als een
zoutpilaar, het is voldoende als ge rustig en bedaard zijt, er onschadelijk uitziet en
net doet, alsof tapuiten

De Tapuit.

nu juist de laatste dingen in de wereld waren, waar ge u mee zoudt bemoeien.
En nu komen de vogels vanzelf op u af, want ze zijn even nieuwsgierig als
roodborstjes en nachtegalen, en 't duurt niet lang of er zitten er een aantal om u heen
te buigen en te springen en ‘tak, tak’ te roepen, net als lijsters, maar iets minder luid.
Van zang bemerkt ge niet veel; ze prevelen soms wat voor ingewijden, maar wat ze
aan stem missen, vergoeden
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ze door schoonheid van vorm en kleur, en om daar zooveel mogelijk van te genieten,
willen we probeeren, de mannetjes van de wijfjes en jongen te onderscheiden.
De wit-met-zwarte staart is bij allen aanwezig, maar de mannetjes hebben ook nog
een helderwit voorhoofd en een mooi gebogen wit wenkbrauwstreepje boven de
oogen. Deze witte wenkbrauwstreep is bij de wijfjes voor de helft geelachtig, en op
haar voorhoofd heeft ze in 't geheel geen wit. Om 't oog heeft het mannetje een groote
zwarte vlek, die bij 't wijfje bijna geheel bruin is, iets donkerder dan schedel en rug,
die bij 't mannetje in het blauwachtige trekken. De onderzijde is bij 't mannetje
okerkleurig, met witte partijen in 't midden, bij 't wijfje zandkleurig, zonder wit. In
't algemeen kunnen we zeggen, dat bij 't wijfje de donkere tinten lichter, en de lichte
tinten donkerder zijn dan bij het mannetje, zoodat bij haar, behalve in de staartstreek,
zuiver wit en volkomen zwart niet voorkomen.
De jongen zijn bruiner dan de ouden en hebben voor de eerste rui een gevlekt
kleed, evenals jonge roodborstjes, de roestkleurige randen aan pennen en dekveeren,
de aardige vlekken op borst en keel en het helder geel-gekleurde ondersnaveltje
maken dat ze er levendiger en kleuriger uitzien dan de ouden.
Den heelen dag maken ze jacht op insecten, die ze oplezen van den grond, snappen
in de vlucht of overvallen van een standplaats op de manier van de vliegenvangertjes.
Omtrent de ligging van hun nest treden zij niet gaarne in bijzonderheden, en met een
taai geduld misleiden ze u, als ze zien, dat ge kwade voornemens koestert. Maar in
een streek, waar er veel zijn, vindt ge ze wel, door in allerlei holen en gaten te zoeken
en niet zelden wonen ze in een konijnenhol. Het schijnt hun niet te hinderen, dat de
konijnen den heelen dag voorbij 't nest heen en weer hollen.
Over 't algemeen keeren zangvogeltjes nooit meer in 't nest
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weerom, wanneer zij het eenmaal hebben verlaten. De jonge tapuitjes echter hebben
de gewoonte om, als ze nog niet volkomen vlug zijn, uit de nestholten te voorschijn
te komen, om te genieten van licht en lucht. Ze spelen een beetje voor de deur, maar
als ze verontrust worden, dan stuiven ze weer meteen naar binnen.

Foto A. Burdet.
Nest van Tapuit onder een omgekeerden pan.

Wanneer ge nu in de zomervacantie op deze tapuiten let, dan zult ge opmerken,
dat het aantal jongen veel grooter is, dan ge zoudt verwachten. In een streek waar
niet meer dan drie of vier paren broedden, vindt ge soms jongen bij dozijnen.
Dat zijn dan gasten uit den vreemde, die zich reeds bevinden op reis naar het
Zuiden.
Op een avond in 't begin van September kwam ik eens uit
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het duin, en zag toen op het prikkeldraad, waar ik nog over moest, om weer op den
straatweg te komen, een drukke beweging. Even beter toekijken, langzamer gaan
loopen, op een gunstige plek stilletjes gaan liggen en daar had ik de heele geschiedenis
voor mij. Op ieder paaltje van het draadhek zat een tapuit, op 't ijzerdraad zelf nog
groepen van twee of drie, in 't geheel wel een dertigtal, en nog altijd kwamen uit de
duinen nieuwe troepjes aanzetten. Ze lokten elkander met ‘tak, tak, tak’ en ‘dik, dik,
dik’, en op 't laatst waren er niet minder dan honderd bij elkaar. Iemand, die er niet
op verdacht was, zou ze nooit gezien hebben, maar als er nieuwe bijkwamen of als
ze van plaats verwisselden, dan kwam de verraderlijke witte staartvlek in de
avondschemering nog duidelijk uit, net zoo goed als je dan de staartjes van de konijnen
nog zien kunt.
Eindelijk was het gezelschap voltallig en enkele oogenblikken voordat de
gloeilampjes langs den weg het eind van de schemering aankondigden, trok de heele
troep weg in losse formatie in de richting van Overveen. Ze vlogen niet tegelijk op
als op commando, maar een paar gaven het voorbeeld en toen slierde de troep zoo
langzamerhand weg, met fluisterend ‘tak, tak’ de achterblijvers tot volgen vermanend.
Dit is de trek der jongen, de ouden komen door in den naherfst in gezelschap met
de lijsters, en ze worden, omdat ze zoo lekker vet zijn, in 't buitenland bij duizenden
gevangen. Die 't ontsnappen komen in Maart en April weer terug. Ze dartelen dan
rond op hun broedplaatsen en worden onweerstaanbaar aangetrokken door elke
donkere opening aan de een of andere holte. Evenmin als de meezen kunnen ze die
voorbijgaan zonder eventjes te loeren, of daar ook soms gelegenheid bestaat voor 't
bouwen van een nest. De eitjes zijn effen blauwgroen.
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Het paapje.
Een ander zomervogeltje, dat meer om kleur en vorm en manieren, dan om zijn zang
de aandacht verdient, is het Paapje, een prachtig diertje, dat zich vrijelijk vertoont,
doch alleen gekend wordt door plattelands-schooljongens en enkele vogelminnende
wandelaars. Dat komt wel hier vandaan, dat hij niet de nabijheid van menschelijke
woningen opzoekt, maar het liefst vertoeft in streken, waar kleine boschjes afwisselen
met grazige plekken of bouwland. De grond moet hier en daar dicht begroeid zijn,
want hij houdt ervan, om 't nest met de blauwe gespikkelde eitjes te verbergen onder
de kruiden, en doordat deze vogels nooit direct op 't nest neerstrijken, maar altijd
een eindje er vandaan, om dan langs den grond erheen te loopen, ontstaan er in 't
gras sluipwegen, die naar het nest leiden, en wel wat lijken op kleine
konijnentunneltjes. Ze zijn uiterst moeilijk te vinden.
De vogel zelf is makkelijker te ontmoeten. Let maar eens op, wanneer ge u bevindt
in de buurt van kleine boschjes op de heide of in de duinen, bij kreupelhout langs
een akkerrand, bij een meidoornhaag om een weide of een boomgroepje in de wei
zelf, dan ziet ge daar wel eens een vogeltje zitten hoog op een dorren tak, rondkijkend
over de wereld, op de echte tapuiten- en vliegenvangersmanier.
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Alweer een pracht van een vogel en toch heel anders dan alle, die we tot nu toe gezien
hebben. De witte vlekken op de vleugels doen even aan den schildvink denken, het
wit op den staart herinnert aan de tapuiten, het bruinroode borstje kon van een
donkergeverfde

Foto A. Burdet.
Het Paapje.

oude roodborst zijn, en de kastanjekleur van den rug is bijna dezelfde als die van de
kneu, maar het zwart-wit-zwart van de oogstreek is eenig in de vogelwereld aan het
vroolijke paapje eigen. Een breede, helderwitte wenkbrauwstreep loopt boven 't oog,
naar achter zich verbreedend en zonder duidelijke welving. Het is niet het zuiver
boogvormig getrokken wenkbrauwtje van den tapuit, van het fitisje en van de mooie
meisjes, maar een dikke, rechte, opgetrokken wenkbrauw van een grappigen man,
die tegelijk nieuwsgierig en verbaasd is. Een zwarte streep vlak er boven en vlak er
onder verhoogt de werking van deze krasse teekening. Het wijfje ziet er weer veel
stemmiger uit, in plaats van 't helder wit treedt hier weer 't doffe bruin op, zelfs op
den staart. Man en vrouw hebben beide om de mondhoeken een stevigen knevel van
groote zwarte borstelharen, zooals de vliegenvanger dat ook heeft.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

304
Inderdaad hebben ze in hun manieren veel van den vliegenvanger, nog meer dan de
tapuit. Als ze op hun hoogen tak zitten, dan zien ze uit naar insecten, en wanneer ze
niet onmiddellijk erin slagen, om ze te vangen, dan achtervolgen zij hun prooi met
groote vaardigheid en volharding. Toch werken ze ook op den grond, en als ze dan
die aardige zand-

Het Paapje.

sprinkhanen met blauwe ondervleugels nazitten, dan valt er voor een liefhebber van
mooie kleuren en vlugge bewegingen heel wat te genieten.
Ook de zang van het paapje verdient vermeld te worden. Het is niet het
geheimzinnig geprevel van zijn neef de tapuit, maar een echt liedje, met wel is waar
een eenigszins verwarde melodie, maar met aardige heldere klanken en prettige
loopjes.
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Wel davert het niet door den omtrek als dat van lijster of leeuwerik, maar het blijft
toch ook niet beperkt tot de eigen omgeving. Je hebt van die vogels, die geheel voor
zichzelf zingen, zooals de Vlaamsche gaai, de vliegenvanger, de tapuit, maar het
paapje strekt zijn ambitie al verder uit. Hij luistert naar zijn buurtgenooten, de
grasmusschen en de kneutjes, hun lied wekt ook het zijne, en hij verstout zich zelfs
hen te imiteeren, wat hem ten opzichte van de grasmusch wel eens gelukt, want diens
talent verheft zich niet ver boven het zijne, maar het robijntje na te doen, dat moet
hij toch liever maar niet probeeren.
Hij heeft een kameraad, die in leefwijze en manieren weinig van hem verschilt, maar
een heel ander uiterlijk heeft. Dat is de roodborst-tapuit. Dit vogeltje heeft kop en
keel heelemaal zwart, zoo zwart als 't maar zijn kan. In den nek heeft hij een paar
groote plekken wit en ook op de vleugels heeft hij flinke witte spiegels en dan is zijn
borst prachtig rood. Alleen 't mannetje is zoo mooi; 't wijfje heeft een bruinen,
zwartgestreepten kop en is aan de onderzijde roestkleurig. Toch heeft zij ook witte
vlekken aan nek en vleugels, al zijn die kleiner dan bij 't mannetje.
Deze roodborst-tapuit komt door 't heele land voor, maar 't meest in heide- en
duinstreken, vooral veel op Walcheren, waar ik op éen morgenwandeling drie
huishoudens aantrof.
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De wielewaal.
Een dikke dertig jaar geleden woonden wij een kwartiertje buiten Woerden aan den
Ouden Rijn, en daar hadden wij schooljongens een heerlijk leventje. Er was natuurlijk
een boomgaard en een tuin, bosschen met bramen en wilde aardbeien en dan ook
nog de rivier, vijvers en slooten, waar je met het allergebrekkigste vischtuig van de
wereld nog allerlei aardige visschen en andere waterdieren kon vangen. Weilanden,
graanvelden, moestuinen, klei-afgravingen, het jaagpad, een rozenhaag en een veldje,
waar welriekende viooltjes groeiden onder hooge eikeboomen, verschaften ons het
heele jaar rijkdom en genoegen.
Dicht bij ons huis lag een kampje, waar wij altijd speelden. Het was geen akker
of weide, maar een soort van opslagplaats, waar allerlei dingen verschenen en
verdwenen, zonder dat wij recht wisten, waar ze vandaan kwamen en wie ze weer
weghaalden. Nu eens lagen er enorme graan- en hooischelven, dan weer stapels
peppel- en wilgestammen, soms ook ladingen ‘Amsterdamsche vullis’ en ook wel
hoopen oud ijzer en gebroken machinerieën of heele rijen van mooie rood- en blauw
geschilderde landbouwwerktuigen. Een enkel maal toefde er een troep Zigeuners;
er was altijd wat te zien en te beleven op dat kampje, al was het alleen maar onze
vroolijke troep,
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bezig met vechten, knikkeren of slootje springen. Er lagen mooie slooten omheen
en hooge peppels vormden er een geschikt gordijn.

De Wielewaal.

Het was dan ook volkomen in den haak, dat daar op een mooien Meimorgen een
heele troep onbekende vogels verscheen. Op 't kampje kon alles gebeuren. Wat een
drukte! Groote gele vogels met zwarte vlerken en roode snavels vlogen heen
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en weer in de peppels, en zaten elkaar na tot in de hoogste toppen. De heele buurt
kwam er aan te pas, de klompenmaker, de visscher, de rietdekker, de boer, en al heel
gauw was er een deskundige bij, die verklaarde, dat het gele wiewouws waren, waarin
hij dan ook volkomen gelijk had.
Er bestond ook niet de minste aanleiding, om het te betwijfelen, want als zoo'n
gele vogel tusschen twee stoeipartijen even rustig mocht zitten tusschen de bladeren,
dan riep hij helder en duidelijk: ‘gele wiewouw, gele wiewouw’. Uit een anderen
boomtop antwoordde een van zijn kornuiten: ‘gele wiewouw’ en aan 't bewegen van
de blaren kon je zien, dat ze zich tot elkaar voelden aangetrokken. Daar komt er een
te voorschijn, geel, zwart, rood, hij wiegelt even op een takje heen en weer en schiet
dan in 't schitterend zonlicht als een pijl naar zijn tegenstander, die het melodieuse
wiewouw-gefluit vervangen heeft door een sarrend, krijschend kattengemauw. Nu
duurt het niet lang, of ze tuimelen vechtend uit den boom, belanden op een dikken
tak, zitten elkaar eventjes hijgend aan te staren en vallen dan weer aan met hun lange,
rechte, roode dolksnavels.
Wat hebben we een genoegen van die wielewalen gehad! Den volgenden dag
kwamen er nog meer, en nu waren er ook wijfjes bij, die de schitterend gele kleur
missen, maar groenachtig zijn, met bruine lengtestreepen, zoodat je ze tusschen de
groene blaren haast niet zien kunt. Nu was het vechten en roepen en schreeuwen
dubbel zoo erg, en ondernemende geesten onder ons zonnen al op middelen, om die
prachtige vogels te vangen. Maar na een paar dagen werd het al kalmer en kalmer,
de paren hadden zich verspreid, niet een was er op het kampje gebleven, doch overal
in ons wandelgebied hoorden wij den heelen zomer door den malschen roep, ofschoon
wij de vogels zelve maar zelden te zien kregen.
Zoo gaat het altijd met die wielewalen. Ze komen in 't mooist van Mei, wanneer
alles reeds vol in blad staat. Gedurende de eerste dagen na hun aankomst vertoonen
zij zich nog al
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vrijmoedig, maar zoodra het broeden begint, houden ze zich meestal schuil tusschen
de bladeren, alleen hoort ge overal hun heerlijken zomerroep of hun afschuwelijk
kattengemauw. Slechts wanneer ge in de gelegenheid zijt, ze in de nabijheid van hun
verblijfplaats te bestudeeren, kunt ge ze nog eens wat meer te zien krijgen, en
misschien treft ge het dan ook, dat ge het mannetje ook nog eens echt hoort zingen,
in 't geheel niet uitgelaten, maar in zichzelf gekeerd, met onduidelijke fluistergeluidjes,
net of hij zit te droomen.
Eigenlijk zijn wielewalen in het geheel niet zeldzaam. Ze worden overal gehoord,
waar niet te weinig boomen zijn, en ofschoon ze 't meeste houden van hoog hout,
ontbreken ze toch ook niet in streken met laag geboomte. De aanwezigheid van water
is iets, waar ze bij de keuze eener woonplaats vooral op letten, langs de rivieren
wonen ze heel graag, en dan willen ze zich zelfs wel vergenoegen met kreupelboschjes
of wilgengrienden.
Het nest is moeilijk te vinden; het hangt in de vork van twee takken, waaraan het
stevig bevestigd is door haren en draden en banden, die om den tak gewonden en
door het nest genaaid zijn. Dat doen ze met hun snavel, en 't is wel de moeite waard,
om daar eens naar uit te zien en door een verrekijker deze zeer bijzondere bouwerij
te begluren. Ik heb daarvan op Swaanswijk eens het een en ander gezien.
Als een wielewaal eenmaal een goede nestmik gevonden heeft, dan is hij daar zeer
blij mee en keert jaar in jaar uit naar dezelfde plek terug. Het is dus goede tactiek,
om in den winter naar wielewaalnesten uit te zien; een uitstekende bezigheid bij het
schaatsenrijden, en aardig is het, om in de harde vorst voortsnellend over het gezonde
zwarte ijs, het luchtig bouwsel van den zomer te ontdekken in de kale takken.
Als ze jongen hebben, krijg je ze meer te zien, en dan blijkt het, wat een goede
rupsenvangers ze zijn. Ik heb er een gekend, die kwam strijk en zet de
kardinaalsmutsjesmotten weghalen,
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die bij honderden de mooie heestertjes verpesten. Ook nemen ze heel graag, evenals
de koekoek, harige rupsen, waar de andere vogels afkeerig van zijn en daarom alleen
reeds moeten wij hen overal welkom heeten. Op onze foto ziet ge juist, hoe 't mannetje
zijn vrouw zoo'n ruige versnapering komt aanbieden.
Naarmate de zomer vordert, komen de wielewalen nog meer te voorschijn. Zij
hebben dan een bijzondere voorliefde voor kersen en wedijveren in den morgenstond
met de spreeuwen, wie er 't ergst in de boomgaarden zal huishouden. De kleine
kersjes van de Vogelkers (Prunus Padus) willen zij ook wel hebben, daarom is het
goed, deze mooie heesters veel aan te planten, evenals de Amerikaansche Vogelkers
(Prunus serotina). Daar komen ze in Augustus bij troepen tegelijk op, soms enkel
ouden, ook wel enkel jongen en een andermaal een heel huisgezin. Maar in September
zijn alle voor goed verdwenen en het welluidende ‘wielewaal’ dat ge bij uw
herfstwandeling uit de hooge boomen hoort weergalmen, is afkomstig van een
spotzieke spreeuw, die blij is, omdat hij zijn rui bijna achter den rug heeft.
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De grauwe klauwier.
Doorndraaier, Vinkenbijter, Roode Wurger, Negendooder zijn erkende volksnamen
voor dit vogeltje, dat ook al naar den aard en de stemming zijner beoordeelaars
betiteld is met de uitdrukkingen: Kaïn, Judas, Moordenaar, Wreedaard, Verrader en
dergelijke. Intusschen is hij noch beter, noch slechter dan de andere vogels, die leven
van dierlijk voedsel. Een nachtegaal, die een worm eet, een zanglijster, die een slak
bewerkt, een kauwtje, dat zich nuttig maakt door het eten van meikevers, zijn even
wreed, en doen hun slachtoffers even afgrijselijke martelingen ondergaan, als de
klauwier, die zijn torretjes op een doorn prikt.
Maar dat prikken heeft het hem gedaan. Iedereen heeft wel eens een prentje gezien
van een voorraadschuur van de klauwier, en iedereen heeft wel eens in jeugdige
onnoozelheid een levend insect ‘opgeprikt’ of zien opprikken, en daarbij de treurige
ervaring opgedaan, dat zoo'n arm dier dan uren lang met zijn pooten kan rondspartelen,
eer er voor goed een eind aan zijn lijden komt. En daarom is dan de klauwier een
wreedaard.
Intusschen hebt ge hoogstwaarschijnlijk nog nooit zoo'n voorraadschuur gevonden,
en in al de jaren, dat ik op onze vogels let, heb ik er nog maar drie aangetroffen, en
die waren dan nog maar uiterst schraaltjes voorzien. Maar als de menschen
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boeken maken en levensgewoonten beschrijven, dan dikken zij alles wat sterk aan,
de teekenaar doet er het zijne toe door met ongebreidelde fantasie een gedoornde
takkenbos te teekenen, waarop hij, zich niet eens houdend aan de traditioneele negen,

De Grauwe Klauwier.

een heele insectenverzameling opprikt met voor de variatie een muis en wat kale
jonge vogeltjes er tusschen.
Nu zijn al die dingen wel waargenomen, maar vrij zelden, en nooit zoo'n massa
bij elkaar. De aardigste vondst, waar ik van weet, is wel de door Heimans in Limburg
aangetroffen insecten, opgeprikt op de stekels van een ijzerdraad-versperring.
(Levende Natuur VIII, blz. 178.) Indien gij eens iets van dezen aard vindt, zult ge
mij zeer verplichten met een nauwkeurig
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bericht, en meer nog met de toezending van de heele voorraadschuur zelf. Nog beter
is het, als ge die meteen opzendt naar Artis, want daar behooren eigenlijk alle aardige
wetenswaardigheden terecht te komen, opdat een talrijk en leergierig publiek daar
zijn kennis verrijken kan.
Maar nu hebben we de voorraadschuur al verkocht en den arbeider nog niet eens
gevonden. Ge kunt die klauwieren overal vinden, waar doornstruiken groeien: in en
langs de duinen, waar ze zich 't meest ophouden in de meidoorns en duindoorns,
terwijl ze in 't Oosten van ons land meer in de sleedoorns huizen. Nergens heb ik ze
zoo veel en zoo goed gezien als in den Achterhoek, vooral in de overheerlijke wilde
sleedoornhagen langs den grindweg van Terborg naar Zeddam. Die Geldersche
sleedoornhagen zijn ware schatkamers.
Wanneer ge nu uw klauwier wilt vinden, dan is 't het beste, dat ge in Juni of Juli
wat gaat liggen aan den rand van een kreupelbosch of van eiken hakhout (daar staan
altijd doorns genoeg doorheen), en dat ge dan de toppen der struiken goed in 't oog
houdt. Ge moet niet alleen letten op de heesters in uw onmiddellijke nabijheid, maar
den blik vrij laten zwerven honderden meters ver, want het komt er alleen op aan,
om een vogel te ontdekken, die lang op 't topje van een der allerhoogste twijgen zit.
Het duurt niet lang, of ge krijgt hem in de gaten. Het zou een vliegenvangertje
kunnen zijn, want die zit ook graag hoog en rechtop, maar deze vogel is toch grooter
en nu we wat naderbij geslopen zijn, zien we, dat hij niet effen grijs, maar zeer
prachtig gekleurd is: zwart voorhoofd, blauwen schedel, een breede, zwarte streep
in de oogstreek, kastanjebruinen rug, glanzig rozeroode borst en flanken, vleugels
en staart zwart. 't Is een van onze mooiste zangvogels, jammer alleen, dat de
omgebogen snavelpunt als een Kaïnsteeken herinnert aan zijn reputatie van
moordenaar.
Doch laat ons daar niet aan denken. Hoor, hij zingt! Zijn
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snavel beweegt nauwelijks, maar ge kunt de veertjes van de keel op en neer zien
gaan. Het is weer een ingetogen liedje, alleen voor eigen pleizier, een geoefend oor
herkent er brokjes lied in van allerhande zangvogels. De booze wereld heeft dit
nabootsingslied van de klauwier opgevat als een poging, die de vogel zou aanwenden,
om de kleine zangvogeltjes in zijn nabijheid te lokken, om ze dan verraderlijk te
overvallen en te dooden.
De zucht tot nabootsing is echter een zoo gewoon verschijnsel in de vogelwereld,
dat wij in dat geval niet het minste recht hebben, om aan een bijzonder boos opzet
te denken. Ik heb hem wel wulpen hooren imiteeren en nu zal toch niemand gelooven,
dat onze vriend een slachtoffer zal trachten te maken van een vogel, die vijf en twintig
maal zoo zwaar is als hijzelf. Ik heb in 't drukst van den tijd, in den tijd dat de jongen
gevoerd moesten worden, de klauwieren ontmoet te midden van talrijke gezinnen
grasmusschen, tuinfluiters, fitisjes, die met gelijk doel door de sleedoornhagen
rondzwierven, en van den beruchten moordenaar niet den minsten overlast
ondervonden. En als ik ergens lees, dat een klauwier een zwarte lijster heeft
doodgehakt, dan weet ik nog zoo zeker niet, of hier geen wettige zelfverdediging in
't spel was. Enkele malen heb ik kleine vogeltjes ontevreden hooren doen over de
aanwezigheid van een klauwier, maar dat bewijst op zichzelf nog niet veel.
Ik wil den klauwier niet witwasschen, doch wel den nadruk er op leggen, dat naar
mijn ervaring de beschuldigingen tegen hem ingebracht, zeer overdreven en daardoor
onwaar zijn.
Het nest van den klauwier vindt ge 's winters gemakkelijk genoeg en dan
verwondert ge u erover, hoe het 's zomers aan uw onderzoek ontsnappen kon, want
het ligt vrij laag in de doornstruiken, maar juist op plaatsen, waar deze zich het sterkst
vertakken. Ik heb er ook wel gevonden in die onbetaalbare nestenstruik, de vlier. 't
Is een mooi nest, dat wel doet denken aan een vinkennest, bekleed met mos aan de
buitenzijde, met
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pluis en haren aan den buitenkant. Het is niet al te groot en wordt door de woelige
jongen aardig gehavend. De mooie vrij groote eieren kunnen allerlei tinten hebben,
ge vindt ze zoowel zeegroen als rozerood, met donkerder vlekken, die meestal om
het dikke einde een krans vormen.
Bij lang voortgezette nauwkeurige waarneming kunt ge misschien helpen uitmaken,
of dit kleurverschil der eieren een kwestie is van leeftijd, dan wel een gevolg van
individueele eigenschappen. Aan leege eierdoppen kun je zoo iets niet uitmaken; ge
weet nu wel, wat ik verder bedoel.
In de zomervacantie is moeder klauwier met haar jongen een zeer gewone
verschijning in het lage hout. Zij is heel anders gekleurd dan 't mannetje: licht-bruin
met vele donkere gegolfde dwarsstrepen, en zoo zien de jongen er ook uit. Ze maken
heel wat geraas, als ze door de dorens trekken, ze marcheeren maar trouw achter
moeder aan en als deze bij 't vangen van een dikke rups of kever niet dadelijk een
hongerig bekje aan haar zijde vindt, dan spietst zij de prooi op een doorn en die wordt
er door de nakomelingen dan wel afgehaald.
Nog even een kleine bijzonderheid. Als een klauwier op zijn lievelingsplekje hoog
in de takken zit, dan neemt hij soms zonderlinge houdingen aan. Hij kijkt graag over
zijn schouder, zoodat ge dan net als op een Egyptische teekening de romp gewoon
en den kop ‘en profil’ te zien krijgt. Bovendien kan hij zijn staart kwispelen, in een
horizontaal vlak heen en weer bewegen, en dat doet hij soms heel langzaam. Zoo
kunt ge hem te zien krijgen met zijn kop dwars en zijn staart scheef, een
caricatuurachtige houding, zulk een mooien vogel beslist onwaardig.
Zeldzamer dan de vorige soort, maar in leefwijze weinig van hem verschillend, is
de roodkop klauwier, die aan zijn mooie kleuren gemakkelijk te herkennen is: kop
en nek mooi roodbruin, rug, vleugels en staart zwart met witte zoomen en
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vlekken, onderzijde wit, voorhoofd zwart met opzij witte vlekjes. Het wijfje is minder
schel geteekend, waar 't mannetje zwart is heeft zij bruin.
Nog zeldzamer broedt bij ons de klapekster, die geheel zwart met wit lijkt, doch kop
en rug zijn eigenlijk heel mooi grijs. Zijn nest is alleen gevonden beoosten de Vecht
en bezuiden de Maas. In den trektijd vertoonen ze zich door 't heele land; ook 's
winters.
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De kruisbekken.
In 't begin van Juni moeten we gaan uitzien naar Kruisbekken. Ze kunnen wel op
alle tijden van 't jaar komen en ik heb er ook op Texel gezien, die in October en
November gevangen waren in de lijsterstrikken, maar de echte, goede tijd blijft toch
Juni en eens om de jaar of zes komen er zooveel tegelijk, dat iedereen, die maar wil,
ze bij dozijnen tegelijk te zien kan krijgen. Ze broeden vrij geregeld in de groote
naaldbosschen van Noord- en Oost-Europa. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit
de vette zaden van dennen en sparren. Nu is de oogst van die sparrezaden zeer
ongelijk; in sommige jaren dragen de boomen maar poovertjes, in andere jaren
rijkelijk. Dit is vooral het geval met de sparren; die zijn soms in April en Mei overdekt
met hun prachtige roode bloesems o.a. in 1903 en 1909. In 't laatste jaar heb ik
verscheiden sparretoppen zien doorbuigen en breken onder den last der rijpende
kegels.
Nu schijnen in zoo'n voorspoedig jaar de kruisbekken in hun broedgebied zich
zoo sterk te vermenigvuldigen, dat de talrijke nakomelingschap er niet kan blijven
en dan verspreiden ze zich over naburige landen en als zij dan in een streek komen,
waar ook geen gebrek aan voedsel is, dan willen ze daar wel éen of twee jaren blijven.
Zoo is het geschied in 1909. Ze zijn toen hierheen gekomen
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langs den grooten vogeltrekweg der Waddeneilanden. Eerst werden ze gezien langs
de Holsteinsche kust, toen op Norderney en daarna ook op onze eilanden. Vooralsnog
groeit daar weinig naaldhout - 't zal wel beter worden - maar dat kunnen de
kruisbekken wel een poosje missen en ze voedden zich daar hoofdzakelijk met kleine
duinkevertjes en bladluizen. Vluchten van honderden waren bezig in de
paardeboonvelden en zelfs vertoonden ze zich zonder eenige schuwheid midden in
de dorpen, om de luizige toppen van de tuinboonen te bewerken.
Van de eilanden zijn er toen veel overgestoken naar Engeland, want ofschoon we
er in Kennemerland genoeg te zien kregen, zoo talrijk als op Terschelling waren ze
hier nergens. Inderdaad is aangetoond, dat de groote menigte der kruisbekken, die
in dat zelfde jaar Engeland bezochten, geland zijn in de omgeving van Cromer
bezuiden de Wash-bay, juist tegenover het Vlie. Laat ik er meteen bij vertellen, dat
ze in Engeland toen twee jaar achtereen in vrij groot aantal hebben gebroed, wat bij
ons niet is waargenomen.
Ze zwierven in Holland rond meestal in troepen van een stuk of vijf, maar ik heb
er wel eens meer dan honderd tegelijk gezien in het kale dennenbosch boven het
Brouwerskolkje. Ik denk, dat die kleine troepjes bestonden uit jongen van éenzelfde
nest. Ze vlogen vlug rond van de eene sparrengroep naar de andere, elkander lokkend
op de manier van groenvinken, maar luider en klinkender, geluidjes als van een
xylophoon.
Ze strijken op den spar neer en 't volgend oogenblik hangen ze aan de sparappels.
Met hun wigvormigen, platten snavel wringen ze de kegelschubben van elkaar, en
dan werken de beide gekromde snavelpunten en de buigzame tong samen, om het
zaadje eruit te halen. De zaadvleugeltjes zelf dwarrelen glinsterend naar omlaag.
Schuw zijn de dieren in 't geheel niet, je kunt vlak bij komen en gemakkelijk hun
wondermooie kleuren zien. De oude mannetjes zijn fel rood, hetzelfde rood als de
sparrebloesem, de wijfjes groengeel, de jongen grijsgroen
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met veel donkere strepen en vlekken. In 't tweede jaar beginnen de jonge mannetjes
roode veeren te krijgen en die kunnen er dan in hun overgangstijdperk raar uitzien.
Zoowel de onder- als de bovensnavel zijn voorzien van een scherpe haakpunt en
als nu zoo'n vogel den bek wil sluiten, dan zit er niet anders op, dan dat de eene
snavelpunt langs de andere glijdt. Dat gebeurt dan ook werkelijk en wel meestal zoo,
dat de punt van den ondersnavel langs de linkerzijde van de bovensnavel glijdt. Ik
heb ook wel kruisbekken gezien, die den ondersnavel rechts droegen.
Ze springen op allerlei manieren met die sparappels om. Als 't hun niet bevalt, om
daarboven in de toppen aan de kegels te bengelen, dan bijten ze er kort en goed éen
af en gaan hem op den grond verder ontleden en een half rijpe kegel hebben ze liever
dan een oude rijpe, waar haast niets meer in zit. Zeer vlijtig heb ik ze ook zien werken
aan de galvormingen van de spar, die wel wat op sparappeltjes gelijken en die
veroorzaakt worden door de bladluizen van het geslacht Chermes.
Ze hebben altijd dorst en nooit zal ik vergeten, hoe we eens een dozijn van deze
vogels tegelijk elkaar hebben zien verdringen in een klein drinkvijvertje op een droge
buitenplaats.
Hun nest bouwen ze in sparren en grove dennen, meestal aan 't einde der zijtakken.
Het lijkt, volgens de beschrijvingen, het meest op een groen vinkennest. In 1915 of
1916 krijgen we misschien weer een kansje, om er een te vinden.
Bijzonder groote kruisbekken met een forschen snavel, die hooger dan lang is,
worden beschouwd als een aparte soort, de groote kruisbek. Ook ziet men soms nog
een andere soort, die gekenmerkt wordt door 2 witte dwarsstreepen op de vleugels:
de witband-kruisbek. Die heb ik in 't najaar van 1890 op Texel gezien.
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Waterhoentjes.
Het gewone waterhoentje is weer een vogel, die met ons wil leven, en die zich gratis
beschikbaar stelt, om onze vijvers en vaarten te vervullen met innigheid en elegantie.
Het lieve dier bewoont zelfs kleine vijvers in de onmiddellijke nabijheid van
menschelijke woningen en verleden jaar had een paartje zijn nest gebouwd in een
klomp koninginnekruid, tegen een muur van de ruïne van Brederode, op een plek,
waar op mooie dagen honderden bezoekers van 't eerwaardig monument langs liepen.
En 't merkwaardigste was, dat geen tiende deel van al die menschen erg hadden in
het aardige echtpaar.
Zoo'n rondzwemmend waterhoentje trekt anders meteen je aandacht, daar het in
omtrek en beweging énorm verschilt van de gewone logge ras-eend, die wij zoo
graag om ons heen hebben. Ze liggen hoog op 't water, het achterlijf het hoogst, en
bij iedere roeibeweging van de slanke pooten maakt de fijne hals en het sierlijke
kopje een pittig schokje bij wijze van reactie-beweging.
Dat ruïne-hoentje zwom maar aldoor vlug heen en weer in de donkere slotgracht,
onophoudelijk happend langs het water en in de lucht, en als hij den bek vol had met
muggen en larven, dan koerste hij rechtuit naar 't nest, besteeg te halver wege den
opgang erheen, maar ontmoette dan al den geel
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met rooden snavel en den vooruitgestoken kop van vrouwlief, die hongerig op het
nest zat te broeden. Dan gaf de man het voedsel over, zei even ‘kok, kok’ en ging
dan weer van voren af aan op de muggenvangst. Dat duurde zoo drie kwartier lang
en in dien tijd bracht hij veertien keer voedsel.
Toen kwam het wijfje zelf van het nest af en samen gingen ze nu rondzwemmen
en jagen. Het mannetje is grooter dan 't wijfje en iets sterker van tint, maar overigens
gelijken ze volkomen op elkander: rugzijde olijfkleurig bruin, onderzijde donker
leiblauw met witte strepen op zij, snavel geel met een prachtig roode plaat, die zich
ver over 't voorhoofd uitstrekt. Van hetzelfde rood met geel hebben ze ook nog een
kring boven de hiel, zoodat het lijkt, alsof ze opzichtig gekleurde kousebanden dragen.
De jongen krijgt de gewone rondlooper-wandelaar nooit te zien, maar de hengelaar,
teekenaar, roeiboot-slenteraar en waterkant-sluimeraar ontmoet ze dikwijls genoeg.
Toen ik ze voor 't eerst zag, was ik een jongen van een jaar of acht en ik zat aan het
jaagpad te hengelen naar steenkarpertjes. Aan de overzijde maakte de rivier een
bocht, daar was een rietzoom van een paar meters diep, daarachter een drassig stukje
weiland en dan kwam pas de weg. Dat is een aardige verdeeling van land en water,
die je in 't Hollandsch-Utrechtsche veenland nog al eens veel aantreft en van belang
is voor een rijk vogelleven. Het is in 't algemeen zeer goed, als de weg niet
onmiddellijk langs het water leidt. Langs Brabantsche kronkelriviertjes is dat ook
het geval en daar huizen een menigte vogels van allerlei soort.
Nu dan, terwijl ik zoo zat te hengelen, kwam er aan de overzijde beweging in 't
riet en daar vertoonde zich een tooneeltje, dat ik mooier vond, dan de schitterendst
gekleurde tafereelen uit mijn sprookjesboeken. Twee volwassen waterhoentjes
kwamen uit het riet te voorschijn en met hen een zestal kleine zwarte kuikentjes, die
als vlokjes zwart haar op
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't water dreven, alleen langs hun kop waren roode strepen te zien en groote blinkende
oogen. Het leken wel kleine zwemduiveltjes. Een oogenblik later kwamen nog wat
groote waterhoentjes aanzetten, zoo groot als de ouden, maar zonder roode bles,
fletser van kleur, aan de onderzijde grauwgrijs. Dat waren ook jongen, de jongen uit
het eerste broedsel, die tot het gezin weerkeeren, als het tweede broedsel uitzwemt.
De heele familie bleef een poosje rondzwemmen en verdween toen even stil, als zij
verschenen was.
Later heb ik zulke groote en voorspoedige gezinnen niet vaak meer gezien,
daarentegen dikwijls de ervaring opgedaan, dat het familiegeluk der waterhoentjes
ook maar zeer broos is en dat de aanwezigheid van den mensch, al is die hun nog
zoo goed gezind, hun dikwerf noodlottig wordt. In de vrije natuur hebben ze veel te
lijden van snoeken, de gewone waterrat (Arvicola amphibius) en van roofvogels; in
de nabijheid van menschelijke woningen voegt zich nog daarbij dat vreeselijke dier,
de bruine rat, die door de meeste menschen waterrat genoemd wordt (Mus rattus).
Herhaalde malen krijg ik klachten, dat waterhoentjes wel 't nest bouwen aan den
waterkant, en de groote bruingespikkelde eieren leggen, maar nooit met jongen voor
den dag komen, hoe geduldig en verholen men ze ook bespiedt. In negen van de tien
gevallen blijkt dan de buurt verpest te zijn door de bruine ratten en de eenige raad,
die ik dan kan geven is: verdelg de ratten, importeer daarvoor desnoods hermelijntjes
en wezels, die verdrijven de bruine knagers en doen, zoolang ze daarmee bezig zijn,
weinig schade aan de vogels.
Op sommige plaatsen hebben de waterhoentjes het bouwen aan den waterkant
opgegeven en maken zij hun nest in de boomen, iets, wat in ons knotwilgenland een
vogel makkelijk kan leeren. Op Elswoud vonden wij verscheidene nesten van
waterhoentjes in meidoorns, drie tot vijf meter hoog en ik vermoed, dat ze nog wel
hooger gaan. Hierbij doet zich de

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

327

Waterhoentje.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

328
interessante vraag voor, hoe de jongen, zoolang ze nog niet kunnen vliegen, van 't
nest naar 't water komen en omgekeerd. De ouden dragen ze en houden ze daarbij
vast met de pooten; hun teenen zijn er lang genoeg voor.
Ieder weet, dat waterhoentjes geen hoenders zijn en ook geen zwemvogels, maar
echte steltloopers. Zij hebben onder al onze inlandsche vogels naar verhouding de
langste teenen: een volwassen man-waterhoen is 35 cM. lang, zijn middenteen 7.5
cM., dat is dus een verhouding van meer dan éen op vijf.
De lange teenen komen kostelijk te pas bij het wandelen over de waterplanten.
Zoo gij ergens wandelt, waar veel witte en gele plompen in 't water groeien, kijk daar
toch goed uit naar waterhoentjes, want aardiger tooneeltje is er haast niet te bedenken,
dan zoo'n sierlijk hennetje, luchtig trippend over de beweeglijke plompeblaren. Eerst
komt het schokkend aanzwemmen, schuift dan op zoo'n blad, dat inzinkt onder zijn
gewicht, maar voor het ver is weggezakt, heeft de vogel zich. opgericht en is
overgestapt naar een ander blad, dat opkrult, inzinkt, maar dadelijk voor een nieuw
steunsel weer verlaten wordt. Zoo hupt het vlugge dier meters ver over wegglijdende
en wegzinkende bladeren en vindt daarbij nog gelegenheid om rechts en links uit te
zien naar voedsel, en het witte staartje heen en weer te schudden en op en neer te
wippen van tevredenheid.
Ook in de wei op vasten bodem kunnen zij uitstekend voortkomen. Ik heb ze daar
vaak nagezeten uit pure balddadigheid en had dan moeite, om ze in te halen. Hei,
wat repten zich. de groene pooten over het korte gras, kop omlaag, staart in de lucht
en als ik te dichtbij kwam, dan gingen de korte vleugels open en vloog 't hoentje naar
den waterkant, met hangend achterlijf. Als je dan net doet, alsof je zelf ook te water
wil gaan, dan duiken ze onder en dan krijgt ge ze niet zoo gemakkelijk te zien. Zoek
in de nabijheid van waterplanten, misschien ziet ge dan het snaveltje en 't oog even
aan de
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oppervlakte van 't water te voorschijn komen, hooger komt hij niet, want hij houdt
zich daar aan de waterplanten vast.

Waterhoentje aangevallen door een snoek.

De jongen leeren dat kunstje ook al heel gauw, evenals het loopen langs den bodem,
het zwemmen onder water, waarbij ook wel de vleugels te pas komen, zoodat het
mag heeten: vliegen in het natte element. Ge ziet, dat deze vogels ware
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duizendkunstenaars zijn, het is alleen maar jammer, dat ze niet zingen kunnen. Hun
lokroep is nog al aardig en als ze die in heldere voorjaarsnachten herhaaldelijk en
krachtig laten hooren, dan maakt dat toch ook weer een echten lente-indruk. Daar
beginnen ze al mee in Februari.
De beteekenis van dat nachtelijk rumoer is dezelfde als die van het nachtegalenlied:
de mannetjes roepen de voorbijtrekkende wijfjes aan. In het Oosten van ons land
hoor je dat meer langs den zeekant, dat komt, doordat hier de waterhoentjes niet
trekken, maar blijven overwinteren in groot aantal, versterkt natuurlijk door de
vrienden uit 't Oosten. Soms wemelt het op de weilanden langs den duinkant van
waterhoentjes: Elswoud, De Beek, Caprera, Brederode zijn zeer geliefde
winterkwartieren, die ze zelfs bij strenge vorst niet verlaten.
Ze leven daar eendrachtig en gezellig, maar als de lente nadert, beginnen de
mannetjes elkander onaangenaam te vinden. Er ontstaan groote vechtpartijen, die
pas eindigen als de paren zich definitief hebben gevormd en weggevlogen zijn naar
de plekjes, waar ze willen broeden.
Dit waterhoentje, zoo mak en vertrouwelijk, heeft een aantal familieleden, die door
hun groote schuwheid of schaarschheid haast nooit worden opgemerkt. Het meest
nog krijg ik den waterral te zien en er gaat geen jaar voorbij, of ik krijg er wel een
levend of dood toegezonden met de vraag, wat of dat voor een zeldzame vogel is.
Deze waterral is iets kleiner dan 't waterhoentje en heeft geen bles. Zijn snavel is vrij
lang, nog wel iets langer dan de kop zelf, dun en rood. De rug is bruin met zwarte
vlekken en aan de zijde van 't lichaam, ter hoogte van de dijen, heeft deze vogel mooi
afwisselende smalle, zwarte en witte strepen. Ze broeden in de rietmoerassen; hun
eieren zijn kleiner dan die van't waterhoentje en stouter gevlekt.
Nog zeldzamer zijn 't porceleinhoentje, het kleine water-
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hoentje en het kleinste waterhoentje. De beide laatste heb ik nooit levend gezien; ze
zijn niet grooter dan spreeuwen. Het porceleinhoentje wordt op den trek nog al eens
gezien; het is zoo groot als een lijster en heeft den bruinen rug zeer mooi versierd
met vele witte vlekjes, de snavel is nog al lang, evenals bij de waterral en de zijden
hebben ook die mooie zwart met witte dwarsstreepen. Van nog een anderen ralvogel,
den kwartelkoning, vertel ik verderop nog wel iets.
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De meerkoet.
In de groote waterplassen en ook in kleinere zoowel in bosschen, als in streken, waar
't geboomte schaarsch is, vestigen zich de Koeten. Deze vogels zijn na verwant aan
de waterhoentjes, ze hebben hetzelfde losse gevederte, maar zwart van kleur, de bles
op den snavel is zuiver wit en de lange teenen zijn wat meer in overeenstemming
met de leefwijze, doordat hun zolen verbreed zijn tot heel aardige uitgeschulpte
zwemplaten. Je krijgt ze op de gewone wandeling niet zoo gemakkelijk van dichtbij
te zien, als de waterhoentjes, maar als je wat gaat rondroeien in de meren en plassen,
waar ze thuis zijn, dan blijken het heel gewone vogels te zijn, die in overgroot aantal
ons moerassig vaderland bewonen.
Wanneer ge de goede gewoonte hebt, om goed uit te kijken als ge overdag een
spoorreisje doet, dan zult ge bij het doorrijden van meren en plassen dikwijls massa's
zwarte ‘eendjes’ in 't water zien liggen. Dat zijn meestal koeten.
Wandelt ge in den zomer langs hun woonplaatsen, dan hoort ge ook onophoudelijk
het kort, eenigszins keffend geluid: ‘Koet, koet’, waarmee ze elkander dag en nacht
lokken en waarschuwen. Ook maken ze een geluid, dat lijkt net, alsof er met een
houten hamer hard op een paaltje wordt geslagen.
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Zoo in het voorbijgaan lijkt het, alsof die dieren nooit iets
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anders uitvoeren, dan maar stilletjes op het water liggen en heen en weer zwemmen,
doch in werkelijkheid hebben ze heel wat te doen.
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Vooreerst moeten ze in het voorjaar een nest bouwen en dat is geen kleinigheid, want
het is een heel paleis midden in het water. Het wordt op een breeden grondslag
opgebouwd van doode stengels van oeverplanten, die hier en daar in massa's zijn
bijeengewaaid of reeds zijn gezonken. Deze laatste worden opgedoken. De koet is
een nog beter duiker dan het waterhoentje, dat eigenlijk alleen maar bij gevaar een
toevlucht onder de oppervlakte zoekt, terwijl onze witbles ook duikt bij zijn gewone
werk, het zoeken naar voedsel of bouwstof, zelfs wel in aanvallen van speelschheid.
Het werken aan het nest geschiedt meest 's avonds laat en 's morgens vroeg en dan
wordt er in weinig tijds heel wat materiaal versjouwd. Ge zoudt de flegmatische
zwarte beestjes niet herkennen, zooals ze nu af en aan sleepen met ellenlange slierten
stengel. Met een vaartje schieten ze tegen het onderstuk op, dat al gereed is en halen
nu met bek en pooten de nieuwe bouwstof op, knikken en buigen, duwen en trekken,
totdat ze goed verwerkt is en gaan dan nieuwe opduiken of weghalen van de groote
voorraadplaatsen.
Waar de koeten gezellig nestelen - en dat is meestal het geval - is het in deze uren
een echte drukte. Je hoort het plassen en sleepen al in de verte en daarbij komt nog,
dat ze elkander onophoudelijk lokken en aanroepen, terwijl soms een paar buren in
een verwoed gevecht gewikkeld zijn om een mooi stuk lischdoddenstengel of een
half vergane egelskop.
Trouwens de heele plas is éen leven en bedrijf. Rietzangers en grasmusschen
werken even hard, al zingen ze ook nog zoo druk, daar vliegen ook reigers over met
stokken in den bek en daar is ook nog een baggerman bezig in prachtig satijnwit
bont, de fuut, en meeuwen en sterntjes vliegen en schreeuwen er tusschen door.
O, gij moet eens in Mei een laten avond, een vroegen morgen of een heelen nacht
in een druk hoekje van de moerassen doorbrengen; gij zult het u niet beklagen. Dan

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

335

De Meerkoet.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

336
wensch ik u een mooien, helderen morgen toe met een heel licht neveltje in de zilveren
wilgeblaren, heldere waterdroppels aan ieder grassprietje, aan iedere bladspits, en
bonte bloemen zonder tal langs de oevers, in het water en op de drasse plekken: gele
lisschen, blauwe vergeetmijnietjes, roode koekoeksbloem, bonte orchideeën, teer
rose waterviolieren en de fijne heerlijkheid van de waterklaver. De Amsterdammers
zijn maar goedaf, dat ze dit allemaal zoo ‘sous la main’ hebben.
De koet-eieren zijn heel licht koffiebruin met fijne donkerbruine stippen en de
koetenjongen zijn kleine zwarte duiveltjes met roode bosjes op hun kop, die echter
na een paar weken verdwijnen en dan gaat het jonge dier er al gauw gewoonkoeterig
uitzien. Het familieleven is even innig als bij de waterhoentjes en zeer lang blijven
de jongen onder de hoede der ouden, die ze met waren heldenmoed beschermen en
verdedigen.
We hebben daar eens een mooi staaltje van gezien. Een koopman, een rechter en
ik hielden ons zwerfdagje op het Naardermeer. Het had heel wat moeite gekost, om
tegelijk een vrijen dag te hebben, maar nu was het zoover en we zaten nu gezellig
in een bootje in den grooten plas tusschen Amsterdam en Bussum. We hadden nog
een roeier bij ons, zoodat we beschikken konden over acht oogen en bovendien waren
er nog twee verrekijkers, zoodat er, naar wij meenden, niet veel aan onze aandacht
ontsnapte. We waren goed wakker en wisten alle vier, dat er geen blaadje verschuift,
geen droppeltje opspat, zonder oorzaak.
En toen we nu een halven kilometer van ons af ineens een heele watermassa in 't
zonlicht fonkelend zagen omhoogspatten, was dadelijk stilliggen en uitkijken het
parool en nu kwamen de kijkers te pas. Een oude koet met jongen was een eindje uit
het beschermend riet de wijde plas opgegaan en werd nu belaagd door een grooten
roofvogel, den bruinen kiekendief, den tiran der moerassen.
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Hij wou wel graag een jong uit het water grijpen, maar de oude koet was tegen hem
opgewassen en onthaalde hem ieder keer, als hij probeerde te stooten, op een hoos
water, dat zij met de vleugels omhoog sloeg. Ik begrijp nog niet, hoe het dier zooveel
water zoo hoog kon opvoeren, maar het hielp. Telkens moest de roover terugdeinzen
en wanneer hij de jongen uit de flank poogde aan te vallen, dan vond hij steeds weer
de waakzame moeder tegenover zich, die hem dan overstortte met meerwater. Ten
slotte moest hij afdeinzen en de koetjes zaten behouden in 't riet.
In de kunst van zwemmen en duiken zijn ze zeer ervaren en 't aardigst is wel, dat
ze zich langzaam kunnen laten wegzinken, totdat alleen hun eigenwijze kop nog
boven 't water uitsteekt. De futen verstaan dit kunstje ook, dat eigenlijk niet zoo'n
heel groote kunst is, want zoo'n vogellichaam zit 'vol luchtzakken en kan dus, al naar
't goedvinden van den gelukkigen bezitter, allerlei soortgelijke gewichten hebben.
Maar toch kijkt je je oogen uit, als je zoo'n enkel hoofd ziet rondzwemmen.
Op vele van onze meren blijven de koeten het heele jaar door, ook tijgen velen
naar de Zuiderzee en ontmoeten daar overwinteraars uit Oost-Europa. Als je 's winters
langs de Zuiderzee-dijken wandelt, dan kun je dikwijls een paar honderd meter uit
den dijk duizenden en duizenden zwarte watervogels zien rondzwemmen en duiken.
Dat zijn eenden van allerlei soort en doorgaans zijn daar ook ontelbare massa's koeten
bij. Ze worden weinig gejaagd, ik geloof niet, dat ze bij ons gegeten worden; daarvoor
zijn ze te tranig. Ik ken wel een recept, maar waarvoor zou ik dat hier mededeelen?
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De fuut.
Dit is de baggerman met het satijnen pakje, die ge op dezelfde plaatsen kunt ontmoeten
als de koet, maar helaas niet zoo gemakkelijk, doordat hij schuwer en veel minder
talrijk is. Intusschen valt hij toch binnen ons bereik, want ge kunt hem uit den trein
dikwijls bespieden, 's winters is hij aan 't strand nog al veel te zien en in de
Utrechtsche plassen heb ik hem ook nog op geen enkele wandeling gemist. Bovendien
is het een vogel, die door zijn bijzonderen lichaamsvorm en eigenaardige bewegingen
al heel in de verte herkend kan worden.
Ge moet dus maar weer eens op een zomerdag de plassen door en dan komt het
er op aan, om op open plekken goed uit te zien. Futen bouwen hun nest wel tusschen
de oeverplanten en soms zeer dicht aan den waterkant, maar zij houden ervan, om
een groote watervlakte tot hun beschikking te hebben, waar zij bij naderend gevaar
veiligheid kunnen vinden. Eeuwen van vervolging hebben bij hen de overtuiging
gevestigd, dat de mensch een schadelijk wezen is en als zij er een ontmoeten, dan
zijn ze niet gerust, voordat ze een paar honderd meter blank water tusschen zich en
hun erfvijand zien.
Het mooie, veerkrachtige, dichte, glanzige gevederte is daar eigenlijk schuld aan.
Tegenwoordig raakt het wat uit de mode, maar tot voor korten tijd was futenbont
een zeer gezocht
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artikel voor mutsjes, mofjes en mantelranden. Ik ben nog wel eens met een futenjager
uitgeweest aan de Zuiderzee. Het was een koud werkje. Wij zaten verscholen in 't
oeverriet, een houten lokfuutje dobberde op het grauwe zeewater en nu was het maar
wachten en wachten, tot er iets zou aankomen. En ik moet zeggen, dat er nog al eens
veel kwamen opdagen, maar ze te schieten was een moeilijk werk, want zoo'n fuut
kijkt uit naar alle kanten en als hij de flits van het geweer te zien krijgt, dan is hij
ook meteen al ondergedoken, zoodat 't schot mist, al slaan ook de hageltjes precies
in op de plek, waar de vogel verdween.
Tegenwoordig heeft de mode andere slachtoffers gekozen en worden de futen
tamelijk wel met rust gelaten, maar vertrouwen doen ze ons nog lang niet.
Als een fuut je ziet aankomen, dan zwemt hij eerst rustig naar 't midden van den
plas, telkens omkijkend en heel ongelijk slaand met de pooten, zoodat hij een grillige
baan beschrijft en ge nu eens zijn rechter- dan zijn linkerkant te zien krijgt. Loop je
dan hard naar den waterkant, dan zet hij meer vaart, hij zinkt wat dieper in; als hij
wil, zakt hij zoover, dat alleen zijn kop maar te zien is. Zet ge hem na in een
roeibootje, dan wordt hij heelemaal wakker en al naar de plaatselijke gesteldheid,
gaat hij dan oprijzen uit het water, zoodat hij er haast bovenop ligt, en dan roeit hij
met zijn pooten en vliegt tegelijk met zijn vleugels, of wel hij verdwijnt opeens voor
uw oogen, hij is met een klein sprongetje ondergedoken, zwemt in snelle vaart onder
water voort, en komt vijftig, honderd meter ver pas weer boven, om, als 't noodig is,
op 't zelfde oogenblik weer onder te duiken. Zoo'n partijtje krijgertje met een fuut is
een heel goede roei- en kijkoefening.
Maar nu willen we de dieren eens niet plagen en we gaan wat liggen aan den
waterkant, of als 't daar te nat is, zoeken we een zetel op een elzenstoel of wilgenstoof,
waar we nog het voordeel hebben, dat we hoog kunnen zitten, zonder al
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te zeer in 't oog te vallen. Het blauwgroen riet omzoomt den wijden plas, in 't dieper
water staan wuivende lischdodden, rijen van strakke egelskoppen en de hooge
mattebies. Hier en daar drijven de bladeren van plompen en watergentianen, een
inham dicht bij ons is dichtgegroeid met scheeren, en stille plekken in 't vroolijk
kabbelend water duiden op de aanwezigheid van ondergedoken waterplanten als
fonteinkruid, hoornblad en duizendblad. Koeten keffen in het riet, meeuwen en
sterntjes zweven boven

Fuut met jongen.

het water, het kleine gevogelte zingt in de struiken en telkens komen hoog in de lucht
reigers aanvliegen. Midden in den plas zwemt de fuut, zijn dikken kop hoog geheven
op slanken hals, de sterke, lange, spitse snavel recht vooruit. Zijn kleuren blinken in
den zonneschijn, schitterend wit van keel en borst, warm bruin van rug en vleugels
en aan den kop vier pluimen van kastanjebruin, twee omhoog als opstaande ooren,
twee opzij als bakkebaarden. Door den kijker kunt ge zijn roode oog zien glinsteren.
Staart heeft hij nagenoeg niet.
‘Korr, korr’, roept hij. Hetzelfde antwoord weerklinkt en nu komt nummer twee
aanzwemmen, iets kleiner en met korter pluimen aan den kop: 't is het wijfje. Nu
begint een gebuig en gecomplimenteer met allerlei buigingen van kop en hals, nu
eens zijn de lichamen bijna geheel ondergedompeld,
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dan weer verrijzen ze geheel uit 't water en schijnen beide

De Dodaars.

rechtop op de oppervlakte van 't water te staan. Nu verschijnt een derde en daarmee
neemt het onvermijdelijk gevecht een
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aanvang, vol prachtige bewegingen en er gebeurt meer, dan wij kunnen zien, want
zeer veel aanvallen geschieden onder water. En dat zoo'n scherpe snavel dan
ongemakkelijk aan kan komen, bewijst de omstandigheid, dat de getroffene zich luid
schreeuwend uit 't water verheft en na een dolle roeifladderpartij eindelijk geheel uit
't water opstijgt en vliegend een goed heenkomen zoekt, wat voor een fuut heel wat
zeggen wil.
Een jaar of drie geleden kon je uit den trein in 't Naardermeer heel mooi een fuut
op zijn nest zien zitten. Hij ging voor den trein niet van 't nest af, wat hij wel deed,
toen we hem in een roeibootje een bezoek brachten, maar niet, voordat hij zijn eieren
met een laagje plantenmodder bedekt had. Het heele nest is eigenlijk niet anders dan
een hoop rottende plantendeelen, die rijst en daalt met het water en er altijd maar
een heel klein stukje boven uitsteekt. Het is een en al nattigheid, zelfs de eieren zijn
altijd vochtig, maar toch slaagt de vogel erin, om die heele massa te verwarmen,
zoodat behoorlijk de jongen te voorschijn komen.
Dat zijn grijze diertjes met witte lengtestreepen, die met de grootste vlijt en trouw
door de ouden worden verzorgd en onderwezen. Dat is heerlijk om te zien, veel
mooier en interessanter nog dan de opvoeding der jonge zwaluwen. De ouden gaan
met groote tact en overleg te werk en als de kleintjes te koud en te moe worden, dan
mogen ze vlak bij elkaar gaan liggen, de oude duikt en komt juist boven onder de
plek, waar de jongen liggen, zoodat die nu op zijn rug terecht komen, waar ze
overheerlijk kunnen uitrusten. Dit interessante familietafereel, dat herinnert aan het
sprookje van de goede, groote vogels, die de zwakke kleine op hun rug meenemen
naar het warme Zuiden, kunt ge in Juni en Juli genoeg te zien krijgen.
Ook de fuut trekt naar 't warme Zuiden, zooals dat in de boeken heet. Beter is het,
om te zeggen, dat de futen uit Centraal- en Oost-Europa trekken naar de Atlantische
kust.
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Er is wel beweerd, dat zij dit grootendeels loopend en zwemmend zouden doen, maar
dat is nergens noodig voor, want zij kunnen tamelijk goed vliegen en doen dat
bovendien in den trektijd beter en liever dan in de rest van het jaar. Bij ons
overwinteren vele futen, sommige op de meren, andere op de Zuiderzee en de
Zeeuwsche stroomen en ook bij de pieren van IJmuiden zijn ze vaak in gezelschappen
te zien.
Op kleinere plassen, in poldervaarten, zelfs in slooten leeft een miniatuur-fuutje
dat in nestbouw en manieren veel met de groote overeenkomt, maar eenvoudiger
van kleur is en er geen oorhorens of bakkebaarden op na houdt.
Dit is de dodaars of hagelzakje, een ontzettend gauw diertje, dat veel meer in ons
land voorkomt dan men wel denkt, maar niet in 't oog valt, doordat hij bij 't minste
gevaar wegduikt. Het moddernest zie je ook zoo makkelijk niet, want er ligt zooveel
modder in onze slooten. Toen ik vroeger veel heen en weer reisde tusschen Texel en
Amsterdam, keek ik benoorden Alkmaar altijd uit naar hagelzakjes, en ik zag er
iedere reis wel een stuk of drie in de spoorslooten. 's Winters zwerven ze langs den
duinkant nog al veel rond, maar ze vertoonen zich alleen aan de arbeiders in 't veld
en aan geduldige onderzoekers, die er een paar uurtjes voor over hebben, om den
vroolijken duikelaar te zien te krijgen.
Ze nestelen nog al druk in onze moerassen. Op Texel hebben we ze jaar in jaar uit
kunnen bestudeeren in het mooie duinmeertje de Mui benoorden de Koog. Ze maken
daar hun nesten voornamelijk van het mooie bronmos, dat ze van den bodem opduiken
en waarvan ze altijd een rolletje gereed hebben om met bek en pooten over de eieren
te spreiden, wanneer ze die bij onraad moeten verlaten. Ze zijn in hooge mate ervaren
in de kunst van zich onzichtbaar te maken, zelfs in zeer kleine plasjes en houden er
bijzonder veel van om rond te zwemmen met alleen den kop in de lucht, of te vliegen
geheel onder water.
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Er komen in ons land tamelijk zeldzaam nog drie fuutachtige vogels voor, die in
grootte het midden houden tusschen de gewone fuut en het dodaarsje. Het zijn de
Roodhalsfuut, de Kuifduiker en de Geoorde Fuut. De laatste is 't makkelijkst te
kennen aan de roodbruine sierpluim die hij achter zijn oogen heeft. De beide anderen
hebben zwarte kuiven en de borst en hals roestrood en de kuifduiker heeft ook nog
een roode streep door zijn oog. Het zou de moeite waard zijn, om hun nesten te
vinden, die er net zoo uitzien als die van de fuut en op dezelfde plaatsen te verwachten
zijn; de eieren zijn iets kleiner.
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Sterntjes en meeuwen.
De witte vogels, die in den zomer zweven boven het water onzer vaarten en rivieren
zijn meestal sterntjes. Niet, dat er dan geen meeuwen zouden zijn, maar deze blijven
meer in de nabijheid hunner broedplaatsen. Bovendien zijn ze in de keus van hun
broedplaats meer beperkt dan de sterns, die zich nog wel durven te vestigen in heel
kleine moerasjes in de onmiddellijke nabijheid van menschelijke woningen.
Mocht ge nog twijfelen, zie dan in Juli en Augustus de witte vischjagers nog maar
eens goed aan, dan zult ge bespeuren, dat de meesten zich verheugen in het bezit van
een vorkstaart en dat is voor ons een onmiskenbaar teeken, dat wij te doen hebben
met sterntjes, die juist om dien staart ook wel zeezwaluwen genoemd worden; hun
levenswijze bezorgde hun den naam van vischdiefje, terwijl men in Friesland reden
heeft gevonden, om dit diertje aan te spreken met ‘Jacobus’. Waarom die Friezen
dat doen, weet ik niet.
Al die sterntjes zijn heerlijk mooie dieren. Neem maar eens het gewone sterntje.
De lange smalle vleugels, de groote staart, de slanke lichaamsbouw wijzen er op, dat
het uitstekende vliegers zijn; ge zult ze dan ook maar zelden iets anders zien doen
en daardoor valt het u niet gemakkelijk, om rustig en van nabij de détails van hun
kleed te bewonderen. Toch is
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dat de moeite waard. Met het sneeuwwit van den romp contrasteeren de helderroode
pooten en de roode snavel, die in een zwarte punt eindigt, en satijnzwart is ook het
kapje op den schedel, dat afdaalt tot in den nek.
Naast deze sterke tinten echter vertoont zich op rug en vleugels een zachte,
zilvergrijze tint, terwijl bij het levende dier over het wit en grijs van keel en borst
nog een zacht morgenrood gespreid ligt. Bij opgezette dieren is van dit rozerood
niets te zien.
Maar als een sterntje hoog in de lucht vliegt, dan ziet ge alleen het wit en zwart,
misschien ook nog het rood van den snavel, maar de roode pootjes zijn klein en die
houdt hij vlak tegen het lichaam aangedrukt, zoodat ge ze alleen te zien kunt krijgen,
als hij dicht bij u zich gereed maakt, om op het water neer te strijken en daar wat
rond te zwemmen, wat hij eigenlijk veel te weinig doet. Dat is jammer genoeg, want
sierlijker figuurtje op 't water bestaat er niet, zwanen, eendjes, waterhoentjes,
meeuwtjes lijken plomp naast dit elegante vogeltje, dat hoog op 't water ligt, de lange
vleugels gekruist over den opgeheven staart, zoodat we nog meer dan bij het
waterhoentje herinnerd worden aan de hoog-gestevende scheepjes uit onzen glorietijd.
Doch zijn pootjes zijn te klein en te zwak, om er veel mee te zwemmen en al te
beste loopwerktuigen zijn het ook niet, zoodat Jacobus zich maar vergenoegt met te
vliegen en daar toont hij zich een meester in, hetzij hij in snelle vaart zich begeeft
van de nestplaats naar een geliefkoosd jachtterrein, hetzij hij langzaam boven het
watervlak koerst, spiedend naar prooi, of klapwiekend stilstaat op een enkel punt,
om dan bliksemsnel neer te schieten in 't water, even snel weer op te rijzen en weg
te vliegen met in den snavel het blinkende alvertje, dat hij daar opdook.
Ze duiken nooit diep, deze sterntjes. Eigenlijk is het meestal in 't geheel geen
duiken, daar alleen snavel en kop maar even

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

348
worden ondergedompeld, om de prooi te bemachtigen, die doorgaans bestaat uit
vischjes, die dicht aan de oppervlakte

Het gewone Vischdiefje.

van het water zwemmen, waterinsecten, die boven komen, om adem te halen of zelfs
wel schaatsenloopers en draaikevertjes, die zich bewegen boven op den waterspiegel
zelve.
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Ook op het land kunnen zij voedsel vinden. Ik heb in Augustus en September wel
sterns boven pas omgeploegd land zien jagen. Bespeurden ze een worm, een
sprinkhaan of larve, die de moeite waard was, dan streken ze daar even bij neer,
pikten hem op en vlogen dan onmiddellijk verder.
't Is aardig, om ze onder 't vliegen naar voedsel te zien uitkijken. Ze buigen daarbij
den kop geheel neer, zoodat de snavel niet meer voorwaarts, doch loodrecht naar
beneden wijst en je kunt er van op aan, dat aan hun scherpe oogjes dan weinig ontgaat.
Het zou menig natuuronderzoeker heel wat waard zijn, om zoo eens over veld en
water te kunnen heenzweven. De vogels zien veel meer dan wij.
Ze hebben natuurlijk ook niet de minste moeite, om hun nest en jongen te vinden,
waar wij een half uur naar kunnen loopen te zoeken, als we niet op een plek zijn,
waar honderden nesten bij elkaar liggen. Veelal is dit laatste het geval, maar er bestaan
toch ook veel kleine kolonies en straks heb ik al verteld, dat onze gewone stern ook
eenzaam nestelt, wat vooral ver van den zeekant nog al eens het geval is.
Zelfs zoo'n eenzaam nest is nog wel te vinden, want de stern brengt je er letterlijk
heen. Zoodra ge zijn gebied betreedt gaat hij onrustig boven u heen en weer zweven
en roept daarbij langgerekt en eenigszins nasaal ‘sterrn’, waarbij hij zich ook wel
eens metathesis van de t en de n veroorlooft, of het klinkt als ‘stirrrt’, altijd zoowat
een seconde lang. Hoe dichter je bij 't nest komt, des te drukker wordt hij en als je 't
eenmaal gevonden hebt, dan maakt hij zich uit de voeten.
't Is niet veel van belang: een kuiltje in het mos of gras of zand - je vindt 't zoowel
op droge als op natte plaatsen - met soms wat rietjes en strootjes voor onderlaag. Als
de nesten in 't gras liggen, vindt ge vaak, dat er eenige platgetreden smalle paadjes
heen leiden, soms meters lang, niet breeder dan een paar centimeter, maar heel
duidelijk. De vischdiefjes
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strijken daar niet vlak op 't nest neer, maar een eindje er vandaan, om er dan langs
vaste wegen heen te dribbelen. Daarbij vertreden ze 't gras, hoe licht ze ook zijn. De
eieren zijn zoo groot als kievitseieren, maar lang zoo spits niet, dof van schaal en
van allerlei kleuren, van lichtblauw tot donkerbruin toe. De meest gewone kleur
echter is lichtbruin met onduidelijke violet-bruine en duidelijke donkerbruine vlekken.
Sommige menschen vinden ze heel lekker en ze worden dan ook nog al veel geraapt
en verkocht en een enkelen keer als echte kievitseieren aan den man gebracht.
Ik houd er echter meer van, dat ze behoorlijk worden uitgebroed, dan komen er
jonge dons-sterntjes en dat zijn alleraardigste diertjes. Die hebben heelemaal nog
geen lange vleugels of langen staart en ze zijn ook niet wit, maar hebben een kleur
als fijngeklopte gele steentjes met donkerder vlekjes er door; allemaal dons, dons,
en de zwakke pootjes met de kleine zwemvliezen hebben een verschoten
rood-bruidsuikerkleurtje. Ze loopen al na een paar dagen weg uit 't nest, maar de
ouden blijven ze voeren. Op sommige plaatsen aan onze kust vindt je in Juli achter
elk zandricheltje zoo'n bibberend donsdier zitten. Als hij je in de gaten krijgt, dan
drukt hij zich stijf tegen het zand met schelpen aan, knijpt zijn oogen dicht en meent
dan, dat je hem niet ziet.
Maar ga je dan bij hem zitten, om hem uit te teekenen, dan wacht hij tot je net aan
het moeilijkste gedeelte bent gekomen, staat dan doodleuk op en hobbelt weg over
het zand en de schelpen, door de helm en door de zegge, heuveltjes op en dalletjes
door, altijd maar recht toe recht aan, tot hij weer een nieuwe stelling gevonden heeft,
waar hij zich drukken kan. En terwijl je hem naloopt, verrijzen nog andere
donsbeeldjes, zoodat de heele zandvlakte ten slotte leeft van rondloopend klein gedoe.
Ik zal nooit vergeten, hoe ik dat in den afgeloopen zomer nog heerlijk mooi gezien
heb en hoe een dikke scheepskapitein schaterend van pret de dieren ving in een
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vlindernetje - natuurlijk om ze dadelijk weer los te laten en zeer dee het

Dwergsterntje.

niet.
Nu hadden in dit geval de oude vogels ons weer den weg gewezen, want wezagen
ze aldoor met vischjes in den bek naar die vlakte vliegen en zoo vonden we de jongen.
Of die ouden onder al dat rondloopend goedhuneigen kindertjes herkennen en die
dan voeren, zou ik niet durven zeggen, of liever, het is wel hoogstwaarschijnlijk, dat
er geen onderscheid gemaakt wordt en dat de buren weer goed maken, wat de ouders
verzuimen.
Zelfs het bebroeden van de eieren geschiedt in deze sterntjeskolonies vaak door
vrijwilligers en het zou mij volstrekt niet
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verwonderen, als de een of ander van ons eens ontdekte, dat sterntjes soms zelfs wel
de eieren van andere vogels uitbroeden, die met hen dezelfde plaatsen bewonen. Dat
is weer aardig werk voor menschen, die daarvoor den lust en gelegenheid hebben.
Er valt nog heel wat te ontdekken. Gij moet er altijd aan denken, dat de vogelstudie
nog maar heel jong is, dat pas sedert iets meer dan anderhalve eeuw enkele liefhebbers
op de vogels gelet hebben. Zoo kon het dan gebeuren, dat tot voor korten tijd de
Zilvergrijze Zeezwaluw in ons land als een groote rariteit beschouwd werd, totdat
men eindelijk tot de ervaring kwam, dat deze vogel hier in groot aantal broedt.
Hij lijkt wel veel op de gewone stern, maar heeft een geheel rooden snavel en zijn
staart is langer; die reikt bij de Gewone ongeveer tot de punten der vleugels, bij de
Zilvergrijze veel verder. Hij werd 't eerst ontdekt op Texel, maar ik heb hem sedert
dien tijd broedend gevonden tot op Rottum toe en daar was ik ook in de gelegenheid,
om te constateeren, dat zijn legsel in verreweg de meeste gevallen uit twee eieren
bestaat, terwijl 't gewone vischdiefje meestal drie eieren legt. In kleur en grootte
lijken ze overigens veel op elkaar. Op sommige plaatsen broeden deze beide sterns
ook heel pacifiek zij aan zij, elders bestrijden zij elkander en dan blijft de zilvergrijze
meestal de baas.
Ook de Kleine Stern is veel minder zeldzaam, dan men vroeger dacht en bewoont
alle zandvlakten aan den zeekant op alle Zeeuwsche, Zuidhollandsche en
Wadden-eilanden. Dit diertje voegt bij al de sierlijkheid van vorm en kleur, den
sterntjes eigen, ook nog de gratie van het kleine, want het is niet veel grooter dan
een kwikstaartje. Hij is anders parmantig genoeg, want zoodra je zijn broedplaats
betreedt, komt hij op je losstormen met een herhaald en nijdig ‘retsj, retsje’. Daarbij
vliegt hij in zigzaglijnen, zoodat hij niet eens zoo makkelijk te schieten is en dat is
maar goed ook, want er
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zijn nog altijd dames, die meenen dat ze er liever uitzien, wanneer ze een opgestopt
dood dwergsterntje boven op haar

Zwarte Sterntjes op hun nest.

hoed hebben zitten. Als dit een boek over dames was en niet over vogels, dan zou
ik hier wel een paar merkwaardige dingen kunnen zeggen, maar daar zal ik wel een
andere gelegenheid voor zoeken.
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Op twee plaatsen in ons land broedt de grootste en geweldigste van onze
zeezwaluwen: de groote zeezwaluw. De eene kolonie is gevestigd op het eiland
Schouwen, bij Kerkwerve in een merkwaardig plassen- en eilandjesgebied, dat
ingesloten is tusschen twee zeedijken en bekend is onder den naam van de Inlagen.
Verschillende soorten van sterntjes en meeuwen broeden daar in zoo'n groot aantal,
dat het rapen van hun eieren een loonend bedrijf is geworden. Die Inlagen vormen
zoo de vogelarij Schouwen; het eierrapen wordt er op geregelde tijden verpacht en
de pachters dragen zorg, dat de vogelstand er niet achteruit gaat.
Ook Rottum is zoo'n vogelarij. De zilvermeeuwen zijn er de voornaamste bewoners
en in menig jaar worden door den voogd wel meer dan vijfduizend van die groote
zilvermeeuweieren naar Duitschland verkocht. In de tweede plaats komen de groote
zeezwaluwen, waarvan er tegenwoordig omtrent de tweeduizend paren op het eiland
nestelen, soms, zooals in 1911 in eenige verschillende groote en kleine gezelschappen,
soms zooals in 1912 in een enkele groote vestiging.
Ze hebben hun nesten op de lage duintjes. Daar liggen de eieren in een klein kuiltje
in 't zand, in sommige nesten éen, in de meeste twee of drie, in heel enkele vier. Ze
zijn iets grooter dan kievietseieren en meer nog dan bij de andere sterns van allerlei
kleur en teekening: effen grijswit, effen blauw, effen bruin, grof gevlekt, fijn gestreept,
vlekken over 't heele ei verspreid, vlekken in een krans om 't stompe uiteinde, alles
in eindelooze verscheidenheid.
Midden Mei komt het gezelschap op 't eiland aan en dan hebben op 't strand allerlei
vertooningen plaats van mannetjes, die de wijfjes willen behagen en elkaar onderling
den loef wenschen af te steken. Ze richten de groote zwarte veeren van den kop
omhoog tot een woeste kuif en dansen op hun korte zwarte pootjes met kleine
danspasjes rond, al schuddend met de half afhangende groote vleugels. Of wel ze
vliegen een
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eind zeewaarts, vangen een klein vischje en komen dat aan-

Foto A. Burdet.
Broedkolonie van de groote Zeezwaluw op Rottum.

bieden aan hun uitverkorene. Dan weer gaat alles als een witte wolk de lucht in en
daar zweeft de bende onder luid gekrijsch van ‘starriet, starriet’.
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In 't eind van Mei worden de eerste eieren gelegd, maar die worden meestal
weggeroofd door de zilvermeeuwen. Eerst als de kolonie wat talrijker geworden is,
weet zij zich tegen de roovers te verdedigen, vooral wanneer ze daarbij geholpen
worden door de scholeksters. Wij vonden eenige jaren achtereen telkens bij elke
kolonie van de groote zeezwaluwen éen of meer scholeksternesten en deze
roodbekkige steltloopers waren altijd de eersten, om de nadering van zilvermeeuwen
aan te kondigen en de roovers onder dreigend geschreeuw tegemoet te vliegen.
Je reist van Amsterdam naar Rottum ongeveer in even veel tijd als naar Bazel.
Soms duurt 't nog langer. De reis is echter niet vervelend, vooral het laatste stuk,
wanneer je, dikwijls bij nacht en ontij, in een motorboot of zeilsloepje te varen hebt
door de vogelrijke Waddenzee. En een paar dagen verblijf op het eiland Rottum is
voor een natuurvriend wel een van de heerlijkste genietingen, die voor hem zijn
weggelegd.
Alles is er merkwaardig: het kleine eilandje, dat door wind en golven
langzamerhand naar 't Oosten wordt verschoven, de plantengroei, die telkens maar
vijftig jaar den tijd heeft om zich te ontwikkelen, doordat in een halve eeuw het eiland
juist een eilandbreedte is gevorderd. Er woont slechts éen gezin, dat van den Voogd,
die in den meest letterlijken zin van 't woord het eiland bestuurt, want met rijswerk
en helmbeplanting tracht hij leiding en vastheid aan 't eiland te geven.
Zilvermeeuwen en scholeksters, leeuweriken en piepers nestelen verspreid over
't heele land, maar de groote zeezwaluwen bepalen zich tot den Noordwesthoek. Heel
uit de verte kunt ge ze daar op hun eieren zien zitten, als een groote witte sneeuwvlek.
Nadert ge, dan vliegt de heele bende onder luid ‘starriet’ omhoog, maar zoo ge rustig
blijft, dan gaan ze gezamenlijk door de lucht wenden en keeren, telkens over de
broedplaats strijkend en ieder keer blijven eenige van de stoutste op hun nest achter,
totdat ten slotte de rust weer
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hersteld is en alle eieren weer zijn bezet. Mannetje en wijfje broeden beide even
graag en gunnen elkander soms geen beurt. De niet broedende vogels zitten soms
rustig naast de broedende of ook wel op een troepje bijeen in 't kleine stukje groen

Foto A. Burdet.
Broedkolonie van de groote Zeezwaluw op Rottum.

grasland, waar 't Engelsch gras in overvloed bloeit, anderen vliegen af en aan naar
zee, om voedsel te halen. Als de jongen uit de eieren zijn gekomen, einde Juni of
begin Juli, dan is de drukte op zijn grootst en dan is de zee vol van visschende
sterntjes: groote, gewone en zilvergrijze. De groote zeezwaluw schiet hoog uit de
lucht op zijn vischje neer en duikt meestal
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geheel onder. In 't begin van Augustus zijn de meeste jongen volwassen: ze zijn meer
vlekkig op den rug dan de ouden en hebben een wit voorhoofd. Visschend, vechtend
en roovend trekken ze nu langzaam langs de Waddeneilanden westwaarts en
zuidwaarts.
Er bestaan ook Zwarte Sterntjes, die kunt ge zien, zooveel ge wilt op alle plaatsen,
waar we gezocht hebben naar futen en rietzangers, dus maar weer eens het moerasland
in! 't Is weer gemakkelijk zoeken, want ze vliegen direct op je af, rakelings langs je
hoofd: ze houden niet van vreemde indringers. Aan de vlucht en den staart zijn ze
wel als sterntjes te herkennen, ofschoon ze alleen maar witte veertjes hebben op
enkele plekken aan de onderzijde van het lichaam en de vleugels. Overigens zijn ze
leigrauw, naar voren toe donkerder en de kop is zoo goed als pikzwart.
Waarom ze zoo ongastvrij tegen ons optreden, weet ik niet, want ze zien heel goed,
dat we geen bootje hebben en zoo lang dat het geval is, zijn hun nesten veilig. Deze
liggen in het water op drijvende eilandjes van saamgewaaide doode stengels en bladen
van waterplanten, een enkele maal zelfs op de dicht tegen elkaar gegroeide rozetten
van de Water-Aloë of Krabbeschaar. Er is wel eens beweerd, dat de Zwarte Stern
bij voorkeur zijn nest zou maken op de Krabbeschaar-rozetten en door het vele
naschrijven is het langzamerhand gewoonte geworden om Zwarte Stern en
Krabbeschaar in één adem te noemen. In den laatsten tijd zijn goede waarnemers
daar met kracht tegen opgekomen en sommigen gaan zelfs zoo ver, om elk verband
tusschen Krabbeschaar en Stern te negeeren. Dit nu is ook weer niet juist, want er
worden dikwijls genoeg nesten op de aloës gevonden.
In negen van de tien gevallen echter liggen de kleine donkerbruine eieren op het
wrakke vlot, dat de winterstorm gebouwd heeft uit de afgestorven waterplantstengels
en dat meestal
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terechtgekomen is in het somberste en meest afgelegen deel van de plassen. Vaak
liggen de eieren half in 't nat en ge moet u erover verwonderen, dat ze bij het af- en
aanvliegen van de vogels niet wegzinken tusschen de wijkende stengels. Er is veel
geschreven over het drijvend nest van de Fuut, maar dat dobbert lang niet zoo ongewis
op de baren als het luchtig bouwsel van het Zwarte Sterntje, den Halcyon van onze
veenplassen.
De jonge Zwarte Sterntjes zijn lang zoo zwart niet als hun ouders, ze hebben
evenals alle jonge sterns een heel mooi wit voorhoofd. Ze verlaten hun geboortevlot
binnen enkele dagen en zijn dan te vinden op slijkbanken of op de groote
waterleliebladeren, waar ze door de ouden trouw worden gevoed. Zoodra ze een
beetje vliegen kunnen, gaan ze het hooger zoeken en zetten zich neer op boomtakken
of leuninkjes en randen van riethutten, die terwille van jacht en visscherij in de plassen
gebouwd zijn. Ook vliegen ze hongerig schreeuwend achter hun ouders aan, en
krijgen zoo erg erin, hoe die aan den kost komen.
De Zwarte Stern eet misschien meer insecten dan visch en hij verstaat uitnemend
de kunst, om ze in de vlucht te vangen. In 't Utrechtsche hebben we eens op een
Meidag de Zwarte Sterntjes zien huishouden in een vlucht haften. Echte zwaluwen
hadden het niet beter kunnen doen. Ook heb ik ze wel zien bidden boven de hei,
stellig jagend op sprinkhanen of krekels. Wie heeft toch gezegd, dat Zwarte Sterntjes
nooit bidden? Daar is niets van aan, ze doen het dikwijls genoeg en op zijn minst
even goed en even lang als de witte.
Zoo ge op éen dag al onze sternsoorten zien wilt, wandel dan eens in Augustus
langs het strand. Niet een kwartiertje van uit Zandvoort of Scheveningen heen en
weerom, maar een echte, flinke strandwandeling moet ge doen, waarbij iets te beleven
valt: van Zandvoort naar Noordwijk of wat beter is van IJmuiden naar Kamp (zeer
aanbevelenswaardig) of op
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Texel van Koog of De Westen langs den Hors naar de Mok. Ook kun je al de
Voornsche duinen nemen of de Walchersche duinen van Domburg tot Vrouwenpolder,
maar maak er in 's hemelsnaam geen pantoffelparade van, want daar zijn het strand
en de zee veel te goed voor.
Alles wat stern is, trekt in Augustus naar den zeekant, de jongen het eerst en dat
gaat dan in kleine trajecten zoo langzaam aan naar het Zuiden: een troep, die vandaag
aan de Hondsbossche vischt, werkt morgen bij IJmuiden en een dag later aan den
Scheldemond. Soms lijkt het, alsof een bende een week lang op dezelfde plaats
vertoeft, maar het is toch niet heel makkelijk na te gaan, of de dieren van gisteren
en heden wel dezelfde zijn.
Het liefst ontmoet ik ze, als ze juist eenige kilometers in de goede richting hebben
afgelegd en van plan zijn neer te dalen. Dat gaat maar niet zoo botweg - bataljon,
halt! -, maar 't is een heele plechtigheid. Als om te laten zien, dat ze 't nog wel een
poosje zouden kunnen hebben volhouden, gaat de heele troep, eenige duizenden,
nog allerlei wendingen en zwenkingen verrichten, niet op de manier van de spreeuwen,
maar ieder naar zijn eigen lust, zoodat al die honderden heerlijke vogels, groot en
klein, in allerlei richtingen door elkaar zweven. Sommige vliegen nog lager dan de
duintop, waarop wij gezeten zijn, andere hooger en enkele zoo hoog, dat zij niet
anders lijken dan witte vlindertjes, hoog in de blauwe lucht.
Zoolang wij stil blijven zitten, lijkt het, of ze ons niet zien, maar wanneer wij het
strand opgaan en ons daar even ophouden, begint een algemeene aanval op de
menschenkinderen. Niet dat het heele duizendtal op u aanstormt, gelukkig niet, maar
telkens blijft er eentje enkele oogenblikken klapwiekend stilstaan, om u goed op te
nemen en zich te richten en dan schiet hij opeens langs een kettinglijn op u neer,
rakelings langs of over u heen, maar zonder eenig gevaar voor uw
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leven of uw hoofddeksel. Ik vind het heerlijk, om midden in zoo'n sterntjeswolk te
staan en al die mooie aanvallen te verduren.
Een andermaal zit de heele geschiedenis doodstil op 't strand, de koppen naar de
zee gekeerd, te staren naar de golven. Of eigenlijk staren ze maar heel weinig, want
door mijn kijker kan ik precies zien, dat de meesten de oogen gesloten hebben of ten
minste, dat ze hun derde ooglid, het gordijntje, het wenkvlies erover hebben gehaald.
Ze slapen en zitten nu zoo, dat ze bij 't minste gevaar in de richting naar de zee kunnen
opvliegen.
In dichte rijen zitten ze daar, soort bij soort; hier gewone sterntjes, daar kleine,
die maar half zoo groot zijn, ginds groote, anderhalf maal zoo groot als de gewone,
dat is de groote stern, die vooral op Schouwen en Rottum broedt en er zijn ook een
partijtje zwarte bij het gezelschap. De meeste hebben witte vlekken op het voorhoofd,
het zijn bijna allemaal jongen. Later in 't jaar komen de ouden en na October krijgt
ge er nog maar heel weinig te zien, want die sterntjes zijn echte zomervogels, die
van April tot October hier zijn en wat ge ervan in November en December te zien
krijgt, moogt ge als een rariteit beschouwen.
Meteen hebt ge gelegenheid, om kennis te maken met een alleraardigst
steltloopertje, een van de vele zwart-grijs-witte diertjes, die het strand bevolken en
waarvan de meeste moeilijk te herkennen zijn.
Het Bontbekpleviertje echter heeft een paar sterke kleurplekken, die hem binnen
het bereik brengen van den beginner. Zijn voorhoofd is schitterend zwart met wit,
zijn snavel sterk geel met een zwarte punt en ook zijn vlugge pootjes zijn geel bij
oranje af.
Ge moet maar goed langs het strand zien naar de lijn, tot waar de golven net reiken.
Daar trippelen ze in kleine troepjes, die ge nooit zoudt opmerken, als ik u niet had
gewaarschuwd.
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Als vlugge muisjes glijden ze over het natte zand, naarmate

Bontbekplevier.

wij naderen, worden ze hoe langer hoe onrustiger en eindelijk vliegen ze weg, laag
over het water, de witte rug als een streep tusschen de spitse, grijze vleugeltjes. Als
ze een meter

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

363
of vijftien in zee zijn, maken ze een wending en dan strijken ze een vijftig meter voor
ons uit weer neer. Zoo zouden we ze de heele kust langs kunnen drijven, als ze ten
slotte niet boos werden en in een groote kring om ons heen een achterwaartsche
beweging uitvoerden.
Ik zou graag willen, dat ge wat op die bontbekpleviertjes ging letten. Ze broeden
in de poolstreken en ook in ons land op de Wadden-eilanden, aan den Hoek van
Holland en wellicht ook op Schouwen en nu geloof ik, dat ze ook nestelen in de
groote Zandwoestijn benoorden de Noorderpier van IJmuiden, want daar heb ik ze
in Juni gezien, maar 't nest niet gevonden: twee tot vier grijze, bruingespikkelde eitjes
in een kuiltje in 't zand. Let er bij gelegenheid eens op.
Meeuwen evenwel ziet ge het heele jaar door en 's winters misschien nog meer dan
's zomers. Ze zijn van de sterntjes meteen te onderscheiden aan den staart die bij hen
niet gevorkt, maar zelfs min of meer afgerond is, d.w.z. de binnenste staartpennen
zijn een weinig langer dan de buitenste. In den winter vertoont zich bij hooge
uitzondering wel eens een meeuw met een vorkstaart, maar dan kun je hem aan den
kop, die niet zwart, maar wit of bruinachtig is, nog altijd wel van een stern
onderscheiden. Maar van deze rariteiten, die de roem en glorie zijn der adepten, mag
ik in dezen Gradus ad Parnassum niet gewagen. Wij willen liever in September naar
de allergewoonste meeuw uitzien, die dan juist van zijn buitenverblijf naar stad
terugkeert en die door de stedelingen allerhardnekkigst met den naam zeemeeuw
betiteld wordt, ofschoon hij, zooals hieronder blijken zal, veeleer landmeeuw heeten
mocht. Zijn ware naam is kapmeeuw of kokmeeuw.
Als ik 's morgens in Amsterdam aankom, dan neem ik tegenwoordig de tram aan
den Schreierstoren, om gauw op mijn werk te zijn en als ik hem dan net zie wegrijden,
en daar vijf minuten op de volgende moet wachten, dan ben ik daar niet
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al te rouwig om, want dan kan ik daar tegen het ijzeren hekwerk geleund in gezelschap
van een paar philosophische baliekluivers naar de meeuwtjes staan te kijken en dat
verveelt mij nooit, al word ik ook honderd jaar.
Er is eigenlijk geen andere vogel, die zich in beweging zoo langdurig en zoo
gemakkelijk laat bekijken. Ze zoeken hier boven 't vuile stadswater naar voedsel en
houden zich uren lang op dezelfde plaats op.
De meeuw is bewegingskunstenaar, zooals de nachtegaal zangkunstenaar is, en
het aanschouwen van de evoluties der meeuwen schenkt mij even veel vreugd als
het hooren van 't nachtegaalslied. Hier is ook weer een kracht en veelzijdigheid, die
aan het ongeloofelijke grenzen. Soms schieten de witte vogels door de lucht met een
snelheid, die doet denken aan zwaluwen of aan valken, dan weer staan ze als het
ware stil in de lucht, of wat nog moeilijker schijnt, ze vliegen stapvoets - hoe moet
je dat eigenlijk zeggen? - langs het watervlak in een rechte lijn en zonder merkbare
rijzing of daling. In volle vaart remmen zij opeens en keeren om binnen een ruimte,
nauwelijks grooter dan de afstand tusschen hun vleugeltoppen. Daarbij gaan ze geheel
opzij, zooals bij zoo'n scherpe bocht te verwachten is, maar er zijn ook, die keeren
kunnen, zonder van ligging te veranderen, zij maken met de vleugels. dezelfde
beweging als de roeier, die zijn bootje wendt: een slag recht en een slag tegen.
De bewegingen gaan zóo snel, dat er groote attentie en scherpte van blik voor
noodig zijn, om ze naar behooren te volgen en te begrijpen, en na te gaan, welken
invloed op derichting en snelheid wordt uitgeoefend door de verschillende houdingen
van vleugels, pooten en staart. Deze laatste blijkt in de eerste plaats dienst te doen
als evenwichtstoestel en valscherm, dan als reminrichting, terwijl het sturen in
hoofdzaak door de houding der vleugels en de pooten wordt bewerkt. Ik zou wel
eens een mooie groote, duidelijke photografie willen
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hebben van zoo'n groep vliegende meeuwen, daar zou heel wat bij te vertellen zijn.
Intusschen gaan we nog maar eens kijken. De ouden vliegen beter dan de jongen.
Ze zijn gemakkelijk te onderscheiden, doordat de ouden veel reiner van kleur zijn:
wit aan de buikzijde, zilvergrijs (meeuwenblauw) op den rug, de vleugels wit, behalve
de punten der buitenste groote slagpennen, die zwart zijn, de staart geheel zuiver wit,
bek en pooten prachtig rood. Meen nu niet, dat de jongen niet mooi zijn, integendeel,
veel menschen vinden ze mooier dan de ouden, dat is natuurlijk weer een zuiver
persoonlijke kwestie van smaak.
Die jonge meeuwtjes hebben meer zwart aan de vleugels en de middelste dekveeren
zijn bruin. Bovendien bezit hun staart een breeden zwarten zoom, met weer een wit
randje er buiten om en dat alles geeft aan deze jonge dieren werkelijk een prettig
gevarieerd kleed, dat jolig jong afsteekt bij den soberen eenvoud der ouden. Maar
die hebben toch in hun kleedij de beste stof en de deftigste kleuren. Onder de jongen
zelf is weer verschil in tint, doordat ze nog voortdurend veeren wisselen, waarmee
de oudsten onder hen dan natuurlijk het verst gevorderd zijn. Ge kunt zoodoende de
meeuwtjes, die in Mei geboren zijn, onderscheiden van de Juli-klantjes.
Najaar en winter brengen de meeuwen door in de steden, hoe strenger en ruwer
het weer is, des te meer ziet ge er in havens en grachten rondvliegen. Bij zacht weder
echter trekken ze naar buiten en dan zien op sommige plaatsen de weilanden wit van
die aardige vogels. Netjes trippelen ze rond over het korte gras en even vlijtig als
spreeuwen en roeken dat doen, pikken ze larven, wormen en slakken op en er zijn
er zelfs, die zaden en jonge plantjes eten, ofschoon daar hun darmen toch eigenlijk
niet op zijn ingericht.
Als er geploegd wordt, loopen ze in de voren mee, evengoed als roeken en kraaien.
Als er met een goed span paarden gewerkt wordt, en de bodem nog al rijk is aan
wormen en
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larven, dan vordert de ploeg sneller dan de etende witte en zwarte volgelingen kunnen
bijhouden. Maar daar vlak achter

Zwartkopmeeuw op zijn nest.

de ploeg altijd het beste plekje is, vliegt de bende telkens op, om de verloren ruimte
in te halen en dan is het aardig om te zien, hoe de witte en zwarte vogelsluiers zich
losmaken

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

368
van den rossig bruinen grond. Alles warrelt dan een poosje dooreen, onder hevig
gekijf om het beste plekje, maar ten slotte vindt elk weer zijn bezigheid.
Ze kennen ook een aardig kunstje, om de wormen uit den grond te jagen. Daarvoor
staan ze gewoon te trappelen in een snel tempo en dat ziet er allergekst uit. Bovendien
achten ze het ook niet beneden zich, om de spreeuwen en de kieviten te bestelen, die
met hen in hetzelfde perceeltje aan 't werk zijn.
Het spreekt van zelf, dat de wintervorst aan al die heerlijkheid een einde maakt,
maar dan brengen weinige vleugelslagen de hongerlijders in de steden, waar de
grachten, nog bijna overal als open riolen behandeld, voedsel in overvloed bevatten.
Vriezen ook deze dicht, dan ontstaat er bittere nood en dan vliegen ze schreeuwend
om de huizen, elkander ieder brokje betwistend. Gelukkig voor hen neemt in den
laatsten tijd onder de menschen het mededoogen met de vogels sterk toe, zoodat
menigeen in den barren tijd een extra potje aardappelen laat koken voor de meeuwen
of een paar brooden voor hen versnijdt. Afval van vleesch, ‘versche waar’, ham- en
spekzwoorden zijn eveneens heel welkom; ge kunt ook wat reuzel door die
aardappelen doen.
‘Al dat gepeuter met die vogels, daar zit toch iets ziekelijks in,’ hoor ik een ouden
brommer zeggen, ‘ze moesten liever wat meer voor de menschen doen.’ Ja, je moet
natuurlijk veel voor je evenmensch doen en dat is lang zoo gemakkelijk niet, als
aardappelen met reuzel voor de meeuwen te koken. Intusschen zit in dit laatste niets
ziekelijks. Vooreerst hebben we in tijden, toen we nog smeriger leefden dan nu, de
dieren naar de steden gelokt en nu ontneemt de reinigingsdienst hun veel voedsel,
en ten tweede is het in ons eigen belang, die dieren den winter door te helpen, want
in den zachten tijd schenken zij ons duizenden guldens voordeel door hun arbeid op
het land. Bovendien voel je jezelf plezierig, als je die vogels zoo ziet eten en krijgt
ge gelegenheid, de heerlijke dieren van nabij te bestudeeren.
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Wat hebben ze het gauw in de gaten, als er ergens iets te bikken valt. Daar zitten er
een twaalftal op een rijtje boven op een dakvorst, dicht in elkaar, den kop in den
wind, onbeweeglijk. Een andere meeuw komt voorbijvliegen, niet in dolende,
zoekende vlucht, maar met iets bepaalds in zijn richting en nu vliegt ons dozijn
dadelijk met hem mee, naar hetzelfde doel en daar ontstaat dan dadelijk een groot
kabaal, want er ligt maar een klein stukje brood in 't water en dat trachten ze elkaar
nu telkens af te nemen. Misschien hebt ge u wel eens vermaakt met ze te tracteeren
op een lang stuk darm of iets dergelijks, waar ze met vier of vijf tegelijk aan kunnen
trekken. Ge krijgt dan wonderen van vlugheid en vliegkunst te zien en ter wille
daarvan kan ik zulke plagerijen dan ook wel billijken, vooral wanneer ge zorgt, dat
ieder toch ten slotte genoeg krijgt.
In Januari begint er een merkwaardige verandering over de meeuwen te komen.
Ze hebben eerst witte koppen, met alleen een klein zwart plekje voor en een grootere
grijze vlek achter het oog. Maar als nu de lente nadert, in den tijd, dat de eerste
akkerleeuweriken zich vertoonen en de zanglijster begint te zingen, dan wordt die
grijze plek achter het oog, de oorvlek, gaandeweg donkerder en grooter. Eindelijk
raken de oorvlekken van weerszijden elkander, zoodat er een nekkeband ontstaat en
dit breidt zich uit naar voren en omlaag totdat ten slotte de heele kop gehuld is in
een prachtig chocolade-bruin kapje.
Bij de eene meeuw gaat deze gedeeltelijke voorjaarsrui gauwer dan bij de andere.
Sommige zijn in 't begin van Februari al volkomen uitgekleurd; bij de meeste duurt
het tot Maart.
En dan zijn opeens alle meeuwen uit de stad verdwenen. Ze zijn nu voorgoed het
land in; de bruine kap is bruiloftsmuts en ze bouwen nu op moerassige plaatsen en
tusschen het riet hun nesten, die er evenals de meeste nesten van moerasbewoners
heel verschillend kunnen uitzien. Soms zijn het heele gebouwen van riet en stengels
en andermaal niet
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meer dan een kuiltje, gestoffeerd met een paar vezeltjes of drijvende nesten, nog
wrakker dan die van 't zwarte sterntje. Ze liggen soms bij honderden dicht bij elkaar.
Een bezoek aan zoo'n meeuwenkolonie is altijd een levendig geval, want de ouden
bewaken en verdedigen hun eieren en jongen met groote vlijt en dapperheid en helpen
elkander in het gevaar.
In steden, die niet te ver van de zee liggen, vertoonen zich tusschen de kapmeeuwtjes
vogels, die geheel en al de gedaante en de manieren van meeuwen hebben, maar veel
grooter en over hun heele lichaam gelijkmatig bruin gevlekt zijn. Dit zijn jonge
zilvermeeuwen en de ouden krijgt ge ook wel te zien, vooral vroeg in 't voorjaar.
Een van de aardigste Mei-tafereelen in Amsterdam is wel een bezoek van oude
zilvermeeuwen aan het Oosterdok. Dan staat in den zonneschijn op iederen ducdalf
zoo'n prachtige vogel, sneeuwwit en zilvergrijs en met langgestrekten hals en
wijdgeopenden bek roepen ze hun ‘kliauw, kliauw’ over de watervlakte. Hun houding
en gebaren zijn dan wel een weinig komiek, maar als je de dieren beter kent, dan
kun je dat gerust verdragen.
Deze zilvermeeuwen zijn nu nog eens echte zeemeeuwen. Zij broeden op de wildste
plekken in onze duinen: op de Wadden-eilanden, bij Bergen en op Schouwen. Indien
ge in de zomervacantie eens van Schoorl dwars door de duinen naar de zee wandelt,
dan kan het niet missen, of ge krijgt de heele kolonie om u heen, want ze laten geen
mensch ongemoeid door. Het lijkt wel, of er altijd een op den uitkijk zit en die alarm
blaast:

Meestal bemerkt ge dat eerste signaal niet en begint ge pas op te letten, wanneer
de heele bezetting al onder de wapens is en er telkens rakelings een langs u heen
vliegt. Dof en
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dreigend klinkt uit de lucht onophoudelijk een geroep van: ‘gak, gak, gak’. Dan kijkt
ge op en dan kunt ge u verlustigen in den aanblik van een vijftigtal van de
uitstekendste vliegers
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ter wereld, die op allerlei manieren om u heen manoeuvreeren. Sommige zweven
duizend meter hoog in de lucht, alsof de zaak hun in 't geheel niet aangaat, maar ze
houden u toch danig in 't oog, andere gaan in een grooten kring om u heen en de
stouten chargeeren rechtstreeks naar uw hoofd en geven u in 't voorbijgaan een tik
met de vleugels.
Hoe kleiner hun jongen zijn, des te geweldiger gaan ze te keer. Dan braken zij,
hetzij door zenuwachtigheid, hetzij met opzet ook nog wel eens den inhoud van hun
maag over uw schuldig hoofd uit, maar dat gebeurt toch betrekkelijk zelden. Toen
wij dezen zomer de plaats bezochten, kwamen wij er nog al genadig af, maar het
was dan ook wat laat in den tijd en wij liepen de hoofdbroedplaats net mis. Behalve
eenige verlaten nesten vonden wij nog een vrij groot donsjong, vuilwit met
donkerbruine stippels, dat zich zeker op raad zijner ouders verborgen had onder de
laaghangende takken van een door den zeewind geteisterd denneboompje. Dit
gebeurde op 18 Augustus.
Uit de uitwerpselen, die wij vonden, bleek, dat die Berger meeuwen zich
voornamelijk voeden met schelpdieren, die ze stellig aan de Hondbossche haalden
of van de pieren bij IJmuiden en de dijken bij Den Helder, die ze natuurlijk binnen
eenige minuten kunnen bereiken. Ook visschen ze veel op zee, waar ze zeer gaarne
scholen van hoogzwemmende visch escorteeren, en op 't land halen ze nesten uit en
rooven jongen en daar zijn 't dan erge boosdoeners.
De grootste broedkolonies bevinden zich in de duinen van Callantsoog bij het
Zwanewater, en op het eiland Rottum.
Naast de zilvermeeuwen vertoonen zich op 't strand nog grootere meeuwen met
donkerblauwen, bijna zwarten rug en vleugels. Dit zijn de mantel meeuwen, die bij
ons niet broeden, maar waarvan de jonge exemplaren het heele jaar door ons strand
bevolken. In 't algemeen beginnen de meeuwen pas laat te broeden: de kapmeeuwtjes
in hun derde levensjaar, zilvermeeuwen en mantelmeeuwen nog later.
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Een vierde meeuwsoort, die veel in ons land voorkomt en die zich 's winters ook wel
in de steden vertoont is de Kleine Zeemeeuw. Deze is iets grooter dan ons
kapmeeuwtje, maar komt in kleur geheel met de zilvermeeuw overeen. Hij heeft 's
zomers dus een blinkend witten kop en 's winters een groot aantal lichtbruine
lengtestrepen over den schedel. Snavel en pooten zijn niet rood, maar geel- of
groenachtig. Hij is dus gemakkelijk genoeg te herkennen en dat is maar goed ook,
want die kleine zeemeeuwen houden al evenveel van het landleven als de
kapmeeuwen; ze loopen om zoo te zeggen arm in arm achter den ploeg.
In vroeger tijd schijnt de kleine zeemeeuw, die tegenwoordig ook dikwijls
stormmeeuw wordt genoemd, op sommige plaatsen in ons land nog al druk gebroed
te hebben, tenminste Schlegel gewaagt van een kolonie broedende stormmeeuwtjes
bij een meertje aan den Hoek van Holland. Deze kolonie is echter bij 't graven van
den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg vernietigd en daarna zijn in lange jaren
geen broedende stormmeeuwen in ons land waargenomen. In den jongsten tijd echter
zijn weer een paar nesten gezien, op Schouwen, op Texel en op Rottum en daar deze
terreinen thans alle drie op zeer afdoende wijze worden beschermd en bewaakt, is
het te verwachten, dat er binnenkort meer van die mooie meeuwtjes bij ons zullen
broeden. Op Schouwen en op Texel hebben ze hun nesten op dezelfde plaatsen als
de kapmeeuwtjes. Op Rottum hebben ze 't wat moeilijker, daar moeten ze zich trachten
te handhaven te midden van die overmoedige zilvermeeuwen. En bij Callantsoog,
aan het Zwanewater, waar ze in 1913 ook twee nesten hadden, hebben ze èn
zilvermeeuwen èn kapmeeuwen tot buren.
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De duiven.
Ik ontmoet tegenwoordig nog al eens menschen, die verklaren het land te hebben
aan duiven en wel omdat deze vogels bij nadere kennismaking niet zoo lief en rein
en trouw en vredig blijken te zijn, als de dichters ze hebben voorgesteld. En nu willen
ze van de duiven niets meer weten, net of de diertjes het kunnen helpen, dat er op de
wereld zooveel bij elkaar gerijmeld en gedrukt wordt. Nu wil ik van de tamme duiven
niet spreken, die gaan mij niet aan, maar van onze drie wilde soorten kan ik gerust
beweren, dat zij ondanks hun vele tekortkomingen tot de interessantste, vogels van
ons land mogen worden gerekend.
Het meest bekend is natuurlijk de houtduif, de boschbewoner, die zich ook in de
steden gevestigd heeft. Nog een halve eeuw geleden was deze vogel spreekwoordelijk
schuw: ‘farouche comme une palombe’. Toen is hij zich echter opeens gaan vestigen,
in Parijs, in de Champs. Elysées en dat is hem zoo goed bevallen, dat hij gaandeweg
alle groote steden van Europa is gaan bewonen. In Amsterdam komen de houtduiven
niet alleen in massa's voor in 't Vondelpark, maar zij nestelen er langs de grachten
en in de tuinen, waar zij zomer en winter te vinden zijn.
Buiten is hun aantal legio, in den winter komen er heel

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

375
wat gasten uit Oost-Europa bij, zoodat je ze soms onder de eiken en beuken in troepen
van honderd en meer ziet rondscharrelen. Ook op het grasland zijn ze in groot aantal
bezig. In 't eerst vallen ze door hun blauwgrijze tint en door hun kalme manieren niet
in 't oog, maar bij beter toezien komt er een heele troep voor den dag. Sommige
loopen langzaam voort en pikken graszaadjes op, andere staan rustig rond te kijken
en de overigen knappen een uiltje. Toch vordert de troep gelijkmatig over 't weiland,
het lijkt wel afgesproken werk te zijn, dat ieder op zijn beurt eter, kijker en slaper
moet wezen, anders zou het gezelschap niet zoo mooi bijeen blijven.
Opeens vliegt de heele bende op, koers zettend naar 't bosch. Door hun lange
vleugels en flinken staart zijn het uitstekende vliegers en ze slaan zoo pittig met hun
puntige wieken, dat ge zoudt meenen een valk te zien, indien niet het kleine kopje
op den langen nek de duif verried. Ik geloof, dat in verhouding tot de lichaamsgrootte
de duiven den kleinsten kop hebben van alle vogels.
Als er veel sneeuw ligt, dan verlaten de duiven de weiden en akkers en trekken
zich terug in het bosch, waar de grond nooit zoo diep bedekt raakt. Vooral onder de
sparren zoeken zij dan een toevlucht, daar is de grond kaal en daar ligt het vol met
van die lekkere sparrezaadjes, vooral de groote glanzige van de zilverspar, die,
ondanks hun groote vleugels, nooit zoo ver wegwaaien, omdat de zaden tegelijk met
de schubben broksgewijze naar beneden komen.
Toch zoeken de duiven niet altijd hun voedsel op den grond. Als in 't najaar de
eikels niet gauw genoeg afvallen, dan gaan de duiven ze plukken en daarbij spreiden
ze dan veel acrobaten-vaardigheid ten toon. Ik heb ze bij zoo'n gelegenheid wel met
uitgespreide vleugels op hun kop zien staan.
Als de winter bijna om is, worden de klimopbessen rijp en daar kunnen de duiven
ook heerlijk aan te gast gaan.
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Dan is hun lenteleven al begonnen. Reeds in Februari begint het mannetje zijn
liefdelied te zingen en daarmee gaat hij voort tot in October. Natuurlijk hoor ik het
graag en de meeste menschen vinden het lief, ofschoon het doffe geluid nauwelijks
den naam van muziek mag verdienen, de compositie de grens van het naïeve
overschrijdt en de executie tot het automatisch-muziek-doos-type moet gebracht
worden. Dat zou het opschrijven gemakkelijk maken als 't maar tonen waren, die hij
voortbrengt. Het onderstaande is dan ook een erg rudementair schematje.

Er is geen enkele vogel die zoo kort en krachtig een eind aan zijn liedje maakt. Een
enkele maal ontbreekt de slottoon; de middelfiguur wordt soms twee- maar ook wel
driemaal gegeven en elke herhaling krijgt meer emphase.
Het ceremonieel tusschen mannetjes en wijfjes is bij de houtduiven al even
omvangrijk als bij de tamme. De man paradeert voor het wijfje op alle mogelijke
manieren. Nu is hij vooral in 't voorjaar het bekijken wel waard: het liefelijk
maanzaadblauw van kop en rug, het warme rood van de borst, het schitterend wit
van den vleugelrand en van de beide nekvlekken en bovenal de prachtige purperen
en groene metaalglanzen aan den hals hebben al menigeen in verrukking gebracht.
Het wijfje is alleen een beetje kleiner en wat doffer van tint en als je ze dus in de
voorjaarszon naast elkaar op een tak ziet zitten, dan kan je gerust prevelen ‘heerlijk
paar’ en denken ‘wat heeft Tennyson daar ook weer van gezegd?’
En nu beginnen de lievigheidjes: tegen elkaar aandringen, elkaar voeren uit de
krop, wat ook wel bekort wordt en dan trekkebekken heet (een anologon van zoenen,
zegt Naumann
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heel wijs), buigingen maken en meer van die aardigheidjes, waar je bij kunt
glimlachen en knipoogen, maar die je toch altijd met genoegen bijwoont. Bovendien
wordt het idyllische dikwijls genoeg afgewisseld door het heroïeke, wanneer de man
van zijn tak opspringt, zich met al de kracht van zijn vlugge wieken hoog in de blauwe
lucht verheft, daar met een luiden klap zijn vlerken tegen elkander slaat en dan,
zonder éen veertje te verroeren, maar met staart en vleugels wijd uitgespreid, in een
prachtig gebogen lijn eerst nog even stijgt, om dan weer naar zijn zitplaats neer te
dalen.
Dikwijls bezint hij zich onderweg en herhaalt hij tweedriemaal achtereen zijn
reuzensprong, een van de heerlijkste uitingen van levenslust en overmoed uit de
heele vogelwereld.
Het huishouden van deze zeer verliefde en hoogdravende vogels is een tamelijk
slordige boel. Ook kan ik zeggen: ‘deze vogels met hun rijk ontwikkeld zieleleven
betrachten in het materieele van hun bestaan den sobersten eenvoud’. Dat kan iedereen
nu opvatten, zooals hij zelf wil, want het is toch allebei mis.
Het luchtig vloertje van dorre takjes is maar niet achteloos neergelegd op de eerste
plaats de beste, doch met veel zorg gebouwd in een boom of struik, die door zijn
dichte twijgen en beschutte standplaats een veilige bescherming oplevert tegen den
wind. Zijn de beste plekjes al door soortgenooten bezet, dan zoeken ze een veilig
plaatsje op den grond. Het is ook waargenomen en dit getuigt haast van overleg bij
deze sentimentalisten, dat zij hun nesten bouwden in de onmiddellijke nabijheid van
de woning van den boomvalk, die door zijn moed en waakzaamheid de buurt vrij
hield van roofgespuis. En de ornithologen voorspellen, dat het niet lang duren zal,
of ook deze duif neemt zijn toevlucht tot de allerveiligste der hedendaagsche
schuilplaatsen: het konijnenhol.
Al vroeger heb ik verteld, dat dit tegenwoordig reeds ge-
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schiedt door de tweede van onze duivensoorten, de kleine boschduif, die geen holle
boomen genoeg kan vinden, omdat de weinige, die wij in onze bosschen dulden, al
door de kauwtjes in beslag zijn genomen. Ik kan er nu bijvoegen, dat die kauwtjes
zelf nu ook al in konijnenholen gaan bouwen, zoodat het niet lang duren zal, of wij
krijgen een heele onderaardsche vogelfauna. Ik behoef niet te zeggen, dat deze
veranderingen in het instinct en de levenswijze der dieren voor den natuuronderzoeker
een zeer aantrekkelijke bron van uiterst moeilijke studie opleveren.
Vroeger zou er van die broederij in konijnenholen niet veel terechtgekomen zijn,
want toen hadden de konijnen zelf een veel te miserabel bestaan en wemelde het
overal van wezels, hermelijnen, bunsings en marters. Tegenwoordig echter worden
alle moeilijkheden van des konijnen levenspad geweerd door de list en vlijt van den
boschwachter, zoodat zij zich in 't ongeloofelijke vermeerderen en hun holen, gebruikt
of ongebruikt, betrekkelijk zelden betreden worden door den sluipenden voet van
een marterachtig dier. En bergeenden, tapuitjes, duiven, kauwen en steenuiltjes zitten
er zoo veilig en rustig als nergens elders.
Nu moet ge echter niet denken, dat in ieder konijnenhol een boschduivennest zit,
zoover zijn we nog lang niet. De kleine boschduif komt niet eens zoo bijzonder veel
voor, al behoort hij nu ook niet tot de zeldzame dieren.
Gij kunt hem nog al gemakkelijk van de gewone houtduif onderscheiden, doordat
hij in 't geheel geen wit aan zijn lichaam heeft: geen witte vleugelranden, geen witten
ring aan den nek ('t is tusschen twee haakjes niet eens een ring). Bovendien is hij
iets kleiner, hij vliegt veel sneller en als hij door de takken gaat, maakt hij lang zoo'n
geklepper niet, als de houtduif. Vliegt hij vlak over u heen, dan kunt ge zien, dat de
staart aan de onderzijde blauwgrijs is met een zwarten zoom. Dat is bij jonge
houtduiven echter ook het geval en
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daar deze bovendien den witten halsring missen, zoudt ge ze licht voor kleine
boschduiven kunnen houden, indien de witte vleugelzoom u niet uit den droom hielp.
Bovendien heeft de kleine boschduif op zijn bovenste dekveertjes van de vleugels
eenige duidelijke pikzwarte vlekken, die de houtduif mist. Dat is een probaat kenmerk.
Het is dan ook heel goed te doen, om in Augustus boven op een duintop te gaan
zitten, in de flank van een konijnenrijke vallei en dan met den verrekijker een paar
uur te wijden aan het boschduiven-vraagstuk. Je ziet dan heel wat gebeuren.
Onophoudelijk trekken vogels van de duinen naar het land en van het land naar de
duinen, nu eens een troep kneutjes, dan weer spreeuwen, zwaluwen, een enkele kraai,
sterntjes, scholeksters, de groene specht, zeer veel houtduiven, ook nu en dan een
enkele boschduif.
Die volgen we in zijn vlucht en nemen hem bijtijds in den kijker, om precies te
zien, waar hij blijft. Dat is nog een heele kunst, zoo'n vogel meteen in den kijker te
snappen en hem dan in volle vaart in 't gezichtsveld te houden, het vereischt wel
evenveel handigheid en bekendheid met het dier zijn gewoonten als het schieten van
wild of het visschen met den hengel.
Daar verdwijnt hij over den duinrichel, als hij dus in een konijnenhol nestelt, dan
is het stellig niet in deze vallei. Wij blijven met den kijker de hellingen en de boschjes
afzoeken; je ziet dan soms de aardigste dingen op plekken, waar het ongewapend
oog geen teeken van leven bespeurt. Daar zijn jonge tapuitjes aan 't spelen, een paar
houtduiven plukken aan de rozebottels, in de aardbeitjes onder aan de groene helling
is beweging van jonge fazanten, een konijn zit doodstil voor den ingang van zijn hol.
Uit de duindoorns stijgt af en toe een grasmusch zingend op en aan den rand van 't
berkeboschje blinken goudgele veeren van wielewalen.
Weer een kleine boschduif. En nu zijn we gelukkiger, want we zien hem een
konijnenhol invliegen aan de overzijde van
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de vallei, eventjes schuin onder een kromgegroeid berkje. We nemen de plek goed
op, voor we erheen marcheeren, want 't valt anders moeilijk, van dichtbij de dingen
te herkennen, die je in de verte gezien hebt. Nu evenwel vinden we het gat zonder
de minste moeite en bij den eersten aanblik zien we, dat de zaak in orde is, want vlak
aan den ingang van het hol ligt een heel rijtje groene erwtjes. En als we den arm
zoover mogelijk naar binnen steken, dan vinden we ook de beide jongen, die net zoo
leelijk zijn als alle jonge duiven en ons uit den gelen vlokkentooi van hun leigrauwen
schedel met een paar megaera-oogen aankijken.
Er is nog al gemorst met het eten, want behalve de erwtjes vinden we ook nog
paardeboonen, mosterd- en koolzaad, dat ze anderhalf uur ver uit den Spaarndammer
polder en uit de Haarlemmermeer hebben weggehaald.
Gij zijt al weer gereed met uw verdict ‘schadelijk’, maar ik heb u al meer gezegd,
dat een wandelaar zich daar niet zoo erg in hoeft te verdiepen, daar hebben we
oeconomen voor en die zijn het natuurlijk met u eens. Intusschen is het aantal der
kleine boschduiven niet zoo groot, dat de schade, die ze aanrichten, hinderlijk wordt,
wel is dat het geval met de ringduiven, die dan ook behoorlijk worden weggeschoten
en opgegeten, evenals de tortelduiven.
Deze tortelduiven zijn echte zomervogels, ze komen in April en Mei en trekken in
September weer heen. 't Zijn prachtige diertjes, die ook wel in de stadsparken komen
en daar doen ze geen kwaad, maar menschen, die belang hebben bij 't welslagen van
den erwtenoogst of van die van koolzaad, mosterden lijnzaad, zijn zeer slecht over
hen te spreken.
In de bosschen langs den binnenkant der duinen en in de nabijheid van kleistreken
zijn ze bij honderden aan te treffen; ik denk, dat Walcheren wel 't best bij hen staat
aangeschreven. Als ik een vogel was, dan ging ik ook vast op Walcheren
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wonen, daar heb je nu letterlijk alles: stranden en duinen, bosschen, weiland,
bouwland, dijken, moerassen, zoetwaterbeekjes, brakwaterslooten en dan nog rustige
steden met ruime grachten en hooge gebouwen op den koop toe. Scharen van

Tortelduif.

torteltjes vliegen er laag over 't bouwland met de staarten wijd uitgespreid, zoodat
je den witten zoom op grooten afstand zien kunt.
Die zwarte staart met den witten zoom is het beste herkenningsteeken. Kun je ze
van dichtbij te zien krijgen, dan blijken
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ze in den hals op de plek, waar de gewone houtduif zijn witte veertjes heeft, een
prachtige vlek te bezitten van zwarte en lichtblauwe veertjes, die wel wat herinnert
aan den beroemden vleugelhoek van de Vlaamsche gaai. De rug is over 't geheel zeer
mooi warm bruin. Ze hebben vuurroode oogleden, nog al zonderling voor zoo'n
proverbiaal zachtzinnig dier. Hun bruiloftsspelen zijn al even interessant als die der
andere duivensoorten.
Het gekir van de tortel is weer een van de merkwaardigste geluiden van de natuur.
Men heeft wel eens den koekoeksroep een ‘stem zonder lichaam’ genoemd, omdat
je hem overal hoort en de vogel slechts weinig wordt opgemerkt. Die omschrijving
zou met nog meer recht op 't kirren van de tortel worden toegepast, niet alleen, omdat
het dier zich altijd tusschen de bladeren verscholen houdt, maar ook omdat het zachte
‘toer, toer’, dat zonder eenige onrust of hartstocht wordt voorgedragen, bijna geheel
samensmelt met het groote zomergeluid ‘dat de som is van het gonzen der insecten,
het ruischen der bladeren en al de bewegingen van den bodem en de organismen,
die er in en op leven’. Het gekir van de tortel is overal en nergens, gij kunt niet
zeggen, van welken kant het komt, niet wanneer het begonnen is en een eind schijnt
er nooit aan te komen.
Het nest van de wilde tortel is een even geheimzinnige zaak als het lied. Gij vindt
het alleen op de mooiste plekjes in het dichtste struweel: een echt duivennest, vlak
en luchtig en met twee reinwitte eitjes, aan beide zijden even sterk afgerond, drie
centimeter lang, twee centimeter dik. Die van de houtduif en kleine boschduif zien
er net zoo uit, maar zijn in iedere afmeting ongeveer een centimeter grooter.
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Uilen.
Iedereen weet over uilen mee te praten, maar wie heeft ze wel eens in 't wild gezien?
Toch komen verscheidene soorten er van tamelijk veel voor en wij mogen dan ook
niet rusten, voor wij het een of ander van het Steenuiltje, de Kerkuil, de Velduil, de
Ransuil en de Boschuil te zien hebben gekregen.
Nu hangt het heelemaal van plaatselijke omstandigheden af, welke van de vijf ge
het eerst zult treffen; ik meen, dat de gewone wandelaar en wel met name de
grootstedeling-nieuwebuurtbewoner nog het meeste kans heeft op steenuiltjes. Deze
aardige diertjes vertoonen zich ook nog al veel overdag, zoodat uw allereerste
uilenervaringen vrij kunnen blijven van al die geheimzinnige narigheid van 't
nachtelijk duister, de sombere ruïne, het stille kerkhof en wat dies meer zij. Daar kan
je wonderveel van in de boeken lezen, maar dat is meerendeels toch geïmporteerd
goed, want onze Nederlandsche plattelanders zijn òf te nuchter, òf te verstandig, òf
te onverschillig, om veel aan bijgeloof te doen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen.
Wanneer je in 't najaar buiten rondwandelt, dan hoor je wel eens plotseling een
verzameling van angst- en boosheidskreten van verschillende kleine zangvogeltjes.
De merel schreeuwt zijn ‘tsing, tsing, tsjschrwing’, de winterkoning roept ‘tèrrr,
tèrrr’, de meezen schateren, ‘pink, pink’ roepen de vinken en de
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musschen schelden vlijtig mee. Daar moeten we op af, want zoo'n geweldig spektakel
beteekent meer dan ‘kat’ of ‘gaai’, en ‘sperwer’ beduidt het ook niet, want 't blijft
aldoor op dezelfde plaats. Vooruit dus; bijzondere voorzorgen behoeven we niet in
acht te nemen.
Het lawaai komt uit een wijdgetakten zwarten populier. De vogeltjes springen van
tak op tak: er zijn ook sijsjes en goudhaantjes bij en in 't midden van al de drukte zit
een klein, ineengedrongen vogeltje, niet grooter dan een spreeuw, maar dikker en
met een grooten, ronden kop. Hij zou wel door den grond willen zinken, maar dat
gaat zoo gemakkelijk niet en kleiner maken gaat ook niet, want hij heeft zijn
bruingespikkelde veeren al zoo dicht mogelijk tegen het lichaam gedrukt. Door zijn
oogen, die spleetvormig vernauwd zich vertoonen in 't midden van een ronden,
geelwitten vederkrans, kijkt hij zijn belagers aan, en als het tot handtastelijkheden
dreigt te komen, springt hij op en vliegt weg, met snelle wiekslagen, telkens rijzend
en dalend, haast net als een specht. En met groot misbaar snellen zijn kwelgeesten
met hem mee en ze zullen hem niet met rust laten, eer hij zich in een donker hol
verborgen heeft.
Zulke tooneelen doen zich nog al vaak voor, zelfs in stadsparken, het komt er
alleen maar op aan, om veel buiten te zijn en goed op de geluiden te letten. In de
omgeving van Amsterdam komt het steenuiltje - de uil van Athene - veel voor en in
de Vechtstreek en 't Utrechtsche nog meer. Hoe het bij Leiden en Groningen er mee
gesteld is, weet ik niet.
Op mooie voorjaarsdagen zitten ze vaak op oude knotwilgen of in de hooge
lindeboomen. Soms roepen ze dan wel heel zacht en langzaam ‘poe, poe’ en ook
wel, wat driftiger en pittiger, ‘kwiet, kwiet, kwiet’, maar veel hebben ze toch niet te
vertellen en ge moet meer op 't oog dan op 't oor vertrouwen, om ze te bespeuren.
Nu vind ik het altijd een groot genot, om langs die dikke, groene boomstammen de
hoogte
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in te kijken en den blik te doen dwalen langs de zware hoofdtakken, de dunne rechte
zijtakken en de fijne gebogen eindtwijgjes, waar juist de pakketten van groene blaadjes
uit te voorschijn komen. En als je daar dan nog een paar van die aardige steenuiltjes
ziet zitten of rondfladderen, dan lijkt dat iets zeer bijzonders. Maar wanneer dan
opeens een nieuwsgierige koolmees ‘uil, uil’ begint te schreeuwen, dan moeten zij
op de vlucht naar het duistere binnenste der boomen.
Gij kent het aardige sprookje, dat rekenschap tracht te geven van deze
vervolgingswoede. De echte oorzaak zal wel zelfverdediging zijn. Het is een tactiek,
die door de kleine vogels met succes wordt toegepast ten opzichte van roofgedierte,
niet alleen roofvogels, maar ook wel katten en wezels. Als er eenmaal zoo'n gevaarlijk
dier in hun gebied verschenen is, dan moet het verjaagd worden en dat gebeurt het
best en 't veiligst door lawaai te maken. Het spreekwoord zegt wel, dat blaffende
honden niet bijten, maar drukte en geraas zijn toch ook niet zoo heel makkelijk te
verdragen. Onlangs nog zag ik een kat in doodsangst vluchten voor twee merels en
die deden toch niet anders dan razend en tierend vlak langs zijn kop heen en weer
vliegen.
Is nu werkelijk het steenuiltje gevaarlijk voor de vogels? In den regel niet, maar
als hij niet genoeg muizen en insecten bemachtigen kan, dus vooral in najaar en
winter, dan snapt hij wel eens een musch en als je 't eenmaal met de musschen aan
den stok hebt, dan komt de heele wereld er aan te pas. En de meezen, die altijd in
alle mogelijke hoeken en gaten kijken, komen daarbij wel eens onverwacht vis à vis
van zoo'n paar groote uilenoogen in de duisternis, daar schrikken ze geweldig van
en dan schreeuwen ze meteen moord en brand.
In éen opzicht echter is het steenuiltje wèl gevaarlijk voor den vogelstand, n.l. als
hulpmiddel bij de vogelvangst. 't Is wel bij de wet verboden, maar 't komt helaas nog
zeer dikwijls voor, dat vogelstroopers 't land afloopen met een steenuiltje.
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De Kerkuil.
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Het diertje wordt ergens aan een boschrand of in 't open veld op een kruk gezet,
lijmstokjes er om heen en de booze kleine vogeltjes worden bij dozijnen gesnapt.
Nu, wat mij betreft mogen de steenuiltjes zooveel musschen eten als ze willen,
dat is wel eens goed. Ze moeten daarom overal beschermd en aangemoedigd worden
en daar de holle boomen zeldzamer worden en maar niet overal konijnenholen te
vinden zijn, verdient het aanbeveling voor deze interessante en schilderachtige dieren
broedkastjes op te hangen van hetzelfde type als voor spechten. Als de vliegopening
niet te klein genomen wordt, kunt ge er ook kleine boschduiven in krijgen.
De kerkuilen zijn op het platteland bekend genoeg, in de kleine steden ook nog wel
en hoewel in groote steden wellicht de meeste uilen wonen, worden ze daar toch niet
zoo gemakkelijk opgemerkt. De stedeling ontdekt zijn uilen meestal, als hij 's zomers
buiten toeft, vooral wanneer hij nog al in een bekrompen pension gelogeerd is, waar
geen gezellige kamers zijn en heel onvoldoende petroleumlicht. Dan blijf je 's avonds
nog lang buiten rondloopen en dat is net goed. Als je je zomervacantie doorbrengt
in groote hôtels met conversatiezalen, abendunterhaltungen en piano's, dan kom je
nog armer van geest terug, dan toen je heenging.
Nu, wij gaan dan na de karnemelksche pap nog een klein avondwandelingetje
doen, langs een achterwegje het bosch in naar de groote wei met den verlaten stal,
terug langs den boschrand en door het graanveld. Het is nog pas half Juli, mooi weer,
late schemering, licht maantje en heldere sterrenhemel. We hebben van middag van
tweeën tot half vier geslapen op een lekker luchtig, droog plekje en zijn nu zoo frisch
als hoentjes.
Op de open plek in 't bosch koersen vleermuizen heen en weer van allerlei soort.
De geitenmelker schermt langs de eikeboomen en verdelgt massa's Juli-kevers, een
egel loopt
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eerst op een sukkeldrafje weg, maar bedenkt zich en neemt zijn welbekende
verdedigende houding aan, hoewel niemand er aan denkt, om hem kwaad te doen.
Dit alles gebeurt in de grootste stilte; uit het luiklooze kozijn van het stalzolderraam
komt alleen het geluid van een sterk ademend, vast slapend mensch.
Dat is een uil, een echte. Nu stilgestaan en opgepast, kijk langs het raam naar de
lichtste plek aan den hemel. Daar zweeft zonder eenig geruisch een grijze schim het
venster in, een vogel met wijduitgespreide wieken en breeden staart. Van den kop
was niets te zien, maar dat komt, doordat hij zoo groot en dik is. Dat was nu een
kerkuil.
Het zuchten en snurken wordt eerst wat sterker en houdt dan op. Nu zijn de jongen
aan 't eten. Daar komt de oude weer te voorschijn, hij slaat een paar keer snel met
zijn donzen wieken en glijdt dan geruischloos, dicht langs den grond, naar 't bosch.
Binnen enkele minuten heeft hij weer een muis gevangen en dat duurt zoo den heelen
nacht.
Nu kunnen we bij daglicht die uilenhuishouding ook wel eens gaan bekijken.
Daarvoor behoeven we niet eens naar dezen stal, er zijn in 't dorp ook nog een paar
nesten en als de menschen eenmaal weten, dat je in die dingen belang stelt, dan laten
ze je graag toe, al vinden ze je ook een beetje mal.
't Is een heele herrie op dien zolder. Buitenlui verhuizen niet vaak en zoo vinden
we hier den afgedankten rommel van een kwarteeuw bij elkander. Er komt bijna
nooit iemand en de uilen, die hun nest opgemaakt hebben in een geriefelijk hoekje
in de kapverbinding, hebben het rustig genoeg. De heele familie zit op 't nest. Moeder
leunend tegen een dakspant, vader vlak tegen haar aan, de kleintjes, vier in getal, in
een groepje vooraan. Ze beginnen al pennen in de vleugels te krijgen, maar zijn
overigens nog geheel in 't donskleed: een dichte schapevacht, die als een pruik den
schedel bedekt
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en de groote oogen en den nog niet geheel ontwikkelden snavel vrijlaat.
Wat zijn die ouden prachtige dieren! Deze hier zijn van de donkergekleurde
varieteit, ze hebben de borst mooi oranje, de pooten en de teenen zijn geel bevederd
en behaard. Dien buitensten teen kunnen ze omdraaien net als de koekoeken, soms
staat hij naar voren, soms achterwaarts, maar meestal dwars. De rug is ook oranje,
maar daar is een zilveren sluier over gespreid en ieder veertje eindigt in een zwart
puntje waarachter een schitterend wit vlekje. Dat oranje en zilver, gitzwart en
sneeuwwit praalt schooner dan een pauwestaart.
De groote oogkransen zijn lichtgeel met donkerder randen. Achter den buitenrand
van de oogkrans ligt de gehooropening, uilen hebben verbazend groote ooren en
daardoor is hun kop zoo breed. De nek lijkt zoo dik, doordat de veertjes er loodrecht
in staan, je kunt dat wel tot op een vierde ineenknijpen eer hij 't benauwd krijgt.
Neen, steek de hand niet uit, ze zijn wakker. Kijk, daar gaan de groote oogen open,
weer dicht, nog eens open. Mooi zoo! de veerenkrans goed uitgespreid. Nu nog
dansen op je beide bebroekte pooten, blazen met wijd geopenden bek en knappen
met den snavel!
Wij gaan al, houd je gemak, maar we nemen eerst een paar van de langwerpige
zwarte pakketjes mee, die op den grond liggen. Die pluizen we buiten even uit:
allemaal muizehaar en muizebotjes; hier wat musschenveertjes, keverdekschilden.
't Is weer net, als bij het steenuiltje of eigenlijk hij is nog nuttiger, het muizenvangen
is hem een behoefte en hij gaat er nog mee voort, als niemand in de familie meer
honger heeft. Een enkele uil slaat wel eens uit den band en wordt een vogelvreter,
maar dan zijn het toch meestal musschen, die hij jaagt.
Ieder moet dus dezen onbetaalbaren veldmuizenverdelger beschermen en aanhalen.
Het zuchten en snurken nemen we op den koop toe en ook het gillen en schreeuwen
dat ze in
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vroolijke voorjaarsnachten uren lang kunnen doen. Dat dulden we van de katten ook
wel en het uilengeschreeuw is altijd nog iets minder onwelluidend dan dat van poes.
Ik hoor het zelfs graag, maar ze zeggen, dat mijn smaak bedorven is door den omgang
met al dat wild gedierte. Het is mij wel en we leven in een eeuw van
verdraagzaamheid. Je moet maar eens in den Meinacht naar buiten gaan en dan die
uiltjes spelend zien rondvliegen, dan raak je met de kreten ook wel verzoend.
Nu we toch eenmaal aan nachtelijke expedities verslaafd raken, kunnen we ook op
September- en Octoberavonden de wacht gaan houden aan boschranden of in
boomrijke duinvalleitjes. De najaarstrek is dan in vollen gang en in het lage hout
schuilt allerlei klein gevogelte, hetzij om daar den nacht door te brengen, hetzij om
na een poosje rust in 't schemeruur bij ingevallen duisternis de reis weer voort te
zetten.
Daar komt dan de Ransuil op af, die ook wel doet aan de bravigheid van muizen
vangen, maar in den trektijd een zeer bedenkelijke voorliefde ontwikkelt voor kleine
vogels. Onhoorbaar glijden ze langs den grond, maar ze slaan toch vaker met de
vleugels dan de kerkuilen.
Overdag zitten ze in 't oude hout, het liefst in dennen, soms in heele gezelschappen
bij elkaar, maar als je zoo iets te zien krijgt, dan is het iets heel bijzonders. Ik weet
een dicht bosch, van Oostenrijksche dennen, waar ze elk voor- en najaar een paar
weken komen doorbrengen, een gezelschap van omtrent de honderd stuks. De grond
is er bezaaid met uilenballen. Ik heb er honderden van onderzocht en bijna nooit iets
anders gevonden dan overblijfselen van veldmuizen, boschmuizen en musschen;
éenmaal een bruine rat en eens een zanglijster. Groenvinken en kneutjes hadden het
ook een enkele maal moeten ontgelden. Deze uilen zijn mooie, geelbruin met zwarte
dieren en aan hun beide hooge vederpluimen boven op den
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kop gemakkelijk te herkennen. Die pluimen worden wel ‘ooren’ genoemd, maar ge
weet wel, dat de eigenlijke ooren veel lager

Ransuil.

zitten: zijdelings achter den oogsluier. Over den rug is weer een fraaie zilverglans
gespreid, de staart heeft zeven, soms meer, donkere dwarsbanden.
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Ze nestelen soms op den grond, maar zeer graag in oude kraaiennesten, zooals veel
roofvogels ook doen. Als je dus een kraaiennest in een boom ziet, dan is het altijd
de moeite waard om daar eens even een kijkje in te nemen, want je kunt er van allerlei
in vinden. Liggen er langwerpige, groene, bruingespikkelde eieren in, dan woont de
rechtmatige eigenaar er zelf, zoo de eieren kort en dik en dicht bruinrood gevlekt
zijn, dan behooren ze aan valken, terwijl bijna ronde, witte, glanzige eieren van den
uil afkomstig zijn.
Neem ze niet weg, maar slenter veel in de buurt dan kun je de uiten hun mooi
klinkend ‘boe, boe, boe’ hooren roepen of het ‘kwiek, kwiek’, dat ze onder het vliegen
uiten en daarbij klappen ze dan met de vleugels tegen elkander, zoodat ge gaat
twijfelen of ge soms met geitenmelkers te doen hebt. Overdag roepen ze ook dikwijls
en dan zou je hun geluid wel eens voor wulpenroep kunnen houden.
Na het steenuiltje krijg ik vooral velduilen te zien. Wanneer ge eens gelegenheid
kunt vinden, om de groote duinvlakten van onze Noordzee-eilanden te bezoeken en
daar rustig uren lang rond te dwalen en uit te kijken, dan kan het niet missen, of ge
krijgt velduilen te zien. Vooral wanneer ze een nest met jongen hebben, jagen ze
evengoed overdag als in de schemering. Ze zeilen dan laag over den grond heen,
loerend naar hun prooi, in negen van de tien of in negenennegentig van de honderd
gevallen veldmuizen en ratten, die op die eilanden soms ongelooflijk veel voorkomen.
Ik heb het op Terschelling gezien, hoe een van de groote valleien aan de Westzijde
als 't ware doorzeefd was van de holen van ratten en muizen en daar waren dan ook
op een brandend heeten Augustus-voormiddag een tweetal velduilen druk aan 't
jagen. 't Gaf echter wel reden tot nadenken, dat ze daarbij verontrust werden door
een vischdiefje.
Met luid ‘pierà, pierà’, vloog 't kleine witte vogeltje boven
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den uil, bleef eventjes bidden, om dan in vollen vaart op den roofvogel neer te stooten,
die dan met een kort keffend geluid zijn dikken kop even ophief, om den stoot af te
weren. Maar 't vischdiefje gleed dan juist naast hem heen, zeilde weer omhoog en
begon weer van voren af aan. Dat duurde zoo, totdat de uil over een duinricheltje
heen zweefde naar de volgende vallei.
Nu geloof ik wel, dat een velduil wel eens een jong sterntje zal rooven, als hij daar
gelegenheid toe vindt. Maar muizen zijn toch zijn hoofdvoedsel en bij de vele nesten,
die wij op de Noordzee-eilanden konden waarnemen, bleek ook telkens, dat de jongen
met muizen gevoerd worden. Ze krijgen soms meer dan ze op kunnen en menigmaal
vonden we een half dozijn doode muizen op den nestrand liggen, zonder dat de
ongetwijfeld oververzadigde jonge uiltjes er naar taalden. Het nest ligt bijna altijd
op den grond tusschen hooge rietgrassen of doornstruiken en doordat de uil al gaat
broeden, voordat het legsel volledig is, vindt men er soms tegelijk groote en kleine
jongen in met nog wel een enkel ei. Hun nestdons is niet sneeuwwit, zooals bij de
kerkuilen, maar vrij duister geelgrijs: een goede beschutting voor jongen, die in 't
open veld liggen.
In den nazomer, als de jongen vlug zijn, kan het in sommige streken wemelen van
deze uilen. Ze zijn zeer nieuwsgierig en menigmaal vlogen ze met me mee, als ik in
de avondschemering een wandeling maakte door 't duin.
De velduil is ongeveer even groot als de ransuil. Hij is licht geelbruin met donkere
lengtevlekken en mist den mooien zilverglans. Zijn ‘oorpluimpjes’ zijn maar kort
en als hij ze opzet lijkt hij net een jong bokje, dat pas begint horentjes te krijgen.
Den diksten uilekop heeft de boschuil, een mooie groote uil, die veel warm roodbruin
in zijn kleed heeft, een tint, die je bij onze andere uilen mist. Vooral het wijfje is zeer
rossig,
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't mannetje is op den rug meer grijs. Je krijgt ze weinig te zien, maar toch broeden
ze hier en daar door ons heele land heen, zelfs in de veenstreken, als er maar genoeg
oude boomen zijn. 't Is dan niet moeilijk, in den broedtijd hun aanwezigheid te
constateeren, want ze roepen den heelen nacht en ook wel overdag zeer vol en
welluidend hun: ‘hoe, hoe, hoe, hoehoe!’
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Sperwers en valken
Niet lang geleden bracht ik een bezoek aan den bezitter van een groot landgoed en
in den loop van het gesprek betuigde ik mijn ingenomenheid met het feit dat een paar
valkjes nestelden in een groepje van de mooiste zilversparren op de plaats. Die sparren
zijn zoo oud, dat ze niet meer spits toeloopen, maar aan hun top den tafelvorm
aannemen, wat buitengewoon eerwaardig staat en als dan boven die trotsche sparren
een valkenpaar zijn indrukwekkende kringen beschrijft in het luchtruim, dan verschaft
dat aan de buitenplaats een deftigheid, veel grooter dan die, welke te bereiken is met
kalken beelden, witte kalkoenen of harkelijneenden.
Maar mijn landheer wilde daar niets van weten. ‘Rooftuig in de sparren?’ En
dadelijk werd er gescheld en order gegeven, dat de jachtopziener zorgen moest voor
de uitroeiïng van het gevaarlijk gedierte. En of ik al hoog of laag sprong, het hielp
niets: het zou toch al te dwaas zijn, om voor duur geld je jacht te bevolken met
patrijzen en fazanten en ze dan door 't rooftuig te laten verdelgen. Nu, ik verwenschte
inwendig mijn lange tong, en als ik voortaan een roofvogelnest op een landgoed zie,
dan houd ik al de deftigheid voor mij zelf en de patrijzen en fazanten moeten maar
zien, dat ze door meerdere kracht en slimheid het lot van opgepeuzeld te worden
ontgaan.
Als ik een groot landgoed bezat, dan zou het lang duren,
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eer ik de roofvogels lastig viel; ik zou zelfs in staat zijn, om ze te lokken en
eekhorentjes en marters importeerde ik ook stellig en zeker, want ik houd van
levendigheid en variatie

Foto A. Burdet.
De Sperwer.

en zou wel middelen weten te vinden, om de lieve kleine zangvogels te beschermen.
Met mijn buren zou ik in den eersten tijd wel overhoop liggen, maar misschien zou
daar ook nog wel iets op te vinden zijn.
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Intusschen zijn wij nog lang niet zoover en ik moet mij nu vergenoegen met toe te
zien, wat ik met het grootste pleizier doe, want die roofvogels weten zich aardig te
redden.
De meest gevreesde roofvogel is de sperwer en die heeft een welverdiende reputatie,
waar je van rilt. Alleen op gronden van hooge philosophie is zijn bestaan te billijken,
maar voor wie het minder diep zoekt, is hij een van de allerellendigste moordenaars.
Voor den duivenhoudenden stedeling is zijn naam synoniem met verdelger, verrader,
verslinder, verwoester en al het moois, wat je er verder bij kunt bedenken. Hij rooft
de kuikens van onder de vlerken der klokhen, het kanarievogeltje uit zijn sierlijke
kooi. Tijdschriften en boeken zijn vol van zijn wandaden, die hem op een lijn plaatsen
met Kaïn, Nero, Alva, de Vargas, Marat en Schinderhannes.
Hebt ge wel eens heusch een sperwer gezien? Het najaar is er de beste tijd voor:
ik denk wel, dat hij u zal tegenvallen. Misschien hebt ge wel eens in Amsterdam op
een brug naar den sperwer staan kijken, die een troep duiven belaagt. In negen van
de tien gevallen was er niets te zien, dan een paar meeuwen, in het andere geval zag
je heel in de hoogte een tamelijk kleine, grijze vogel met een langen staart en korten
nek en dat kan wel een sperwer geweest zijn, maar hoogstwaarschijnlijk was het toch
een slechtvalk.
In parken, buiten in 't veld en in de duinen hebt ge meer kans, sperwers te zien en
dan nog al van dichtbij ook. Als ik in de duinen wandel, houd ik er veel van, om
steile hellingen te beklimmen en dan bij 't naderen van den top voorzichtig te vorderen
en goed uit te kijken, want dan zie je in de vallei aan de andere zij van de richel soms
de aardigste dingen. Laatst kwam ik zoo botweg op een sperwerwijfje, dat bezig was
een lijster te verslinden. Als ze niet bewogen had, zou ik haar niet gezien hebben,
zoo weinig stak haar grijze tint af bij den duingrond, maar nu kon ik mooi de wit
met bruine
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dwarsstrepen van de borst, den grauwen rug en den langen staart met de donkere
dwarsstrepen zien.
De lijster was dood, de ingewanden waren reeds uitgehakt en nu ging de borst er
aan. Bij ieder hapje keek de sperwer rond en toen hij mijn kijkerglazen bespeurde,
nam hij zijn prooi in de lange klauwen en vloog laag langs den grond weg met korte
breede vleugels. Meteen zag een bonte kraai hem en die hem na, nog twee andere
bonte kraaien kwamen er bij en dat werd toen een heele jacht. De sperwer zal wel
niet veel plezier meer van zijn boutje hebben gehad.
Er ligt hier een stukje bouwterrein, bestaande uit afgedankte bollenveldjes en daar
staan de elzenhagen nog allemaal langs. De velden zelf zijn begroeid met distels,
mosterd, melden en allerlei onkruid, waarin altijd heele scharen zaadeters hun
dagelijksch brood halen, vooral de ringmusschen. Ik zit daar nog al eens op den
uitkijk achter een oud schuurtje.
Daar kwam laatst een sperwer aanzetten. Wie weet van hoever hij de musschen
al gezien had. Hij vloog tenminste, toen hij nog wel zestig meter ver weg was, pijlsnel
vlak bij den grond langs de andere zij van de haag, wipte er over heen juist op de
plek waar de meeste musschen zaten en had er dadelijk een in zijn klauwen. De
anderen stoven in stomme schrik in het ijle heggetje en drukten zich stijf tegen de
takken.
Als hij zijn greep gemist had, dan zou hij ze wel uit die heg gekregen hebben,
want zoo'n sperwer verstaat de kunst, om door de bosschen heen zijn slachtoffers te
achtervolgen, zoodat ze formeel in hoeken en gaten moeten kruipen, om hem te
ontgaan.
Ook hier hadden de bonte kraaien hem gezien en ze kwamen er op af, om hun
aandeel in den buit te krijgen of liever de heele buit. Mij dunkt, de sperwer moet wel
een geweldigen haat koesteren jegens die bonte kraaien, ze zijn letterlijk overal en
zien alles en kunnen hem met de grootste taaiheid een half uur lang nazitten. Zelfs
als hij probeert, om in snelle vlucht over het vlakke land te ontkomen, volgen ze hem
nog en
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hoewel hij dan een belangrijken voorsprong krijgt, snuffelen ze hem toch weer op,
of andere grauwe bentgenooten nemen de taak over. Wanneer hij op den grond zijn
prooi verorbert, dan spreidt hij vleugels en staart wijd uit en bouwt zoo een tentje
om zijn maaltijd en al etende kijkt hij dan telkens rond, of er soms kapers op de kust
zijn.
Waarlijk, geen benijdenswaardig bestaan. Zelfs het klein gevogelte achtervolgt
hem onder luid geschreeuw en maakt zijn tegenwoordigheid wereldkundig, zoodat
hij zijn gangen al zeer geheim moet inrichten, om ten slotte nog aan den kost te
komen. Het zijn dan ook meestal jonge, zwakke of zieke vogels, die zijn slachtoffers
worden en daar heeft de natuur niet veel aan. De sterkste, de vlugste, de slimste
blijven leven.
De sperwers, die hier in het winterhalfjaar zoo huishouden, zijn voor het grootste
deel zwervers uit den vreemde, hierheen gelokt door de groote menigte van vogels,
die in ons land blijven overwinteren.
Ze broeden ook wel bij ons, 't meest alweer in de boschstreken beoosten de Vecht
en bezuiden de Maas, maar toch ook hier en daar in de duinen, waar die, zooals in
Kennemerland boschrijk genoeg zijn. Het nest is van takken opgebouwd en ligt soms
in vrij jong hout en niet hooger dan een meter of vijf, maar liefst toch in flinke hooge
oude boomen. De eieren zijn blauwachtig of groenachtig wit met grootere of kleinere
bruine vlekken. Het wijfje verzorgt de jongen met groote toewijding en meer dan
eens hebben wij gezien, dat ze het nest niet verliet, wanneer het uit den boom was
gezaagd en neergezet op een lichte plek, teneinde daar den vogel te fotografeeren.
De jongen krijgen zoowat niets anders te eten dan vogels, meest zangvogels, oude
en jonge, en de moeder sperwer plukt ze eerst op een plekje in de buurt van 't nest
volkomen kaal, eer zij ze aan haar kleintjes voorzet.
Als je zoo dag aan dag de oude sperwer ziet komen aandragen met musschen en
spreeuwen of zanglijsters en merels,
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dan gaat ge hem licht beschouwen als een ellendigen moordenaar. Intusschen mag
niet over 't hoofd gezien worden, dat hij natuurlijk vooral de vogels vangt, die in een
streek zeer overvloedig voorkomen, zoodat een enkel sperwerpaar den vogelstand
toch niet merkbaar schaadt. En fruitkweekers mogen hem als hun vriend beschouwen.
Van ontvolking en algemeenen angst en verslagenheid onder de kleine vogels in de
buurt van sperwernesten is ons nooit iets gebleken en toen ik nog onlangs bij een
sperwernest verscholen lag, zongen er de grasmusschen en boomleeuweriken dat het
een lust was.
Hoogst zelden broedt in ons land de havik, eigenlijk een sperwer in 't groot; de
kleinste havikmannetjes zijn altijd nog een decimeter langer dan de allergrootste
sperwerwijfjes. In de vlucht zijn ze evenals de sperwers van alle andere roofvogels
gemakkelijk te onderscheiden aan hun langen staart, die eigenlijk nog langer lijkt
dan hij werkelijk is, doordat de vleugels betrekkelijk kort zijn. Zij maken jacht op
groote vogels en zoogdieren en dat zij zich gaarne bezig houden met kippen en
konijnen wordt hun niet licht vergeven. Intusschen zou de havik in zeer uitgestrekte
bosschen de schadelijke eekhoorns in bedwang kunnen houden. Later hoop ik daar
meer van te kunnen vertellen, want de haviken zijn tegenwoordig veel te schaarsch,
om ze naar behooren te kunnen beoordeelen.
Hun nest maken ze graag in hooge dennen en ze houden ervan, om er levende
takken voor te gebruiken met 't jonge groen er nog aan. Zoo hebben wij er eens een
heel mooi gehad in het Leuvenumsche bosch.
Die valkjes op mijn landgoed waren boomvalken, een reden te meer, om ze te sparen,
want dat zijn gedurende den zomer onschadelijke, zelfs nuttige dieren. Alleen in het
najaar worden zij wat brutaal, maar welke vogel, die zijn snavel en zijn klauwen tot
zijn dienst heeft, is dan ook bestand tegen de verleiding,
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om tol te heffen van al die lekkere, malsche, vette trekvogeltjes?
Wij troffen tenminste het boomvalkje altijd aan in Augustus en September aan de
oevers van de Zuiderzee, waar we de jonge trekkende steltloopers en zwemvogels
bestudeerden. Daar werd dan nog al eens geschoten door stroopers en
wetenschappelijke jagers en het leek wel, alsof die boomvalken dan op het schieten
afkwamen, om onder het opgejaagde goedje hun slag te slaan. En dat is voor een
jager dan een heele beproeving, als hij den vluggen boomvalk ziet wegstrijken met
een aangeschoten snipje.
Wat kunnen die boomvalken ontzettend snel vliegen! Eer dat je gezegd hebt ‘daar
gaat een boomvalk’, is hij alweer verdwenen. Hij heeft wel iets van het voorbijschieten
van een zwaluw, de lange, smalle vleugels, de meestal smal toegevouwen staart, de
korte kop herinneren sterk aan de gierzwaluw, maar die is toch nog slanker. Er wordt
wel beweerd, dat de boomvalk de eenige roofvogel is, die zwaluwen kan vangen.
Het is mogelijk. De sperwer vangt echter jonge zwaluwen met het grootste gemak,
de oude zijn hem te vlug af en ik geloof ook wel, dat ze in eerlijken wedstrijd den
boomvalk ook wel kunnen ontkomen.
Intusschen hebben ze in den zomer niet veel last van de aanvallen van onzen
snorrebaard, want die is in de afgeloopen eeuw langzamerhand een vreedzaam
entomoloog geworden, een brave insectenvanger. In de boeken van een eeuw geleden
staat hij nog gebrandmerkt als zwaluwbelager en leeuwerik-moordenaar en de
Duitsche noemen hem zelfs nu nog Lerchenfalk, maar dat is allemaal lang geleden
en hij vergenoegt zich tegenwoordig met meikevers en waterjuffers.
Hij kan zelfs geheel op de manier van vliegenvangers en klauwieren boven op een
paal gaan zitten, om naar insecten uit te zien, en wordt dan niet eens lastig gevallen
door de kleine zangvogels, die hem op zoo'n oogenblik wellicht houden voor een
grooten collega. Hij is wat kleiner dan een kauwtje,
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maar slanker en met een langer staart en uiterst gemakkelijk te kennen aan een breede
zwarte streep die van zijn mondhoek schuin omlaag gaat en scherp afsteekt tegen de
witte wang. Door het oog gaat weer een groote zwarte vlek, zijn bovenkop is grauw,
de rug leiblauw en keel en borst wit of rosachtig met mooie, forsche lengtevlekken.
Hij grijpt zijn insecten in de vlucht met de klauwen en eet ze wel op onder het
vliegen. Ook gaat hij wel met elk gevangen dier naar 't een of ander geliefkoosd
plekje en daar vindt ge dan den grond bezaaid met vleugels en dekschilden. Dit heb
ik eens heel mooi gezien tusschen Muiden en Muiderberg. Daar staan langs de
zuidzijde van den zeedijk meidoorns en wilgen en daar kan het wemelen van insecten.
Nu vlogen daar op een heeten Junidag - de Meidoorns bloeiden nog - honderden
groote libellen in woeste vlucht heen en weer; hun groote vlerken glinsterden in den
zonneschijn en met hun groote kaken hapten ze naar vliegen en vlinders, die daar in
't warme hoekje zich verlustigden.
Slag op slag schoot daar de boomvalk doorheen en iederen keer had hij zoo'n libel,
die bij heet weer zoo lastig te vangen zijn, te pakken. Op een wilgenstomp hakte hij
dan vlug de groote gazen vleugels af, om dan het lange lichaam op te eten. Er lagen
over de tachtig vlerken op den grond: een blinkend plasje tusschen de veronica's.
Als nu die man mijn boomvalkjes niet had weggeschoten, dan zou ik hebben
kunnen nagaan, waarmee de jongen worden gevoerd. Indien dat met insecten
geschiedt, dan is de bekeering van den boomvalk om zoo te zeggen compleet. Meer
kunnen we niet van hem eischen, misschien dit nog, dat hij in 't najaar wat eerder
naar 't Zuiden trok, om niet tot de noodzakelijkheid te vervallen van trekvogels te
eten.
De braafste roofvogel is de torenvalk en die bidt nog op den koop toe. In den zomer
zijn torenvalken door ons heele land te
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vinden: in steden en dorpen, in bosschen en zelfs in streken met laag geboomte. 's
Winters zwerven er maar enkele rond.
In den regel vliegt hij niet hoog en dan kunt ge het mannetje herkennen aan den
blauwgrijzen staart met breeden, zwarten eindzoom, die weer met een wit randje is
afgezet. O, als hij wat laveert en de zonneschijn valt op den bovenkant van zijn
vleugels, dan geeft dat een mooi rossig schijnsel, dat ik wel honderd meter ver zien
kan. Er is geeneen roofvogel in ons land, die zoo'n rooden rug heeft en bij de wijfjes
is niet alleen de rug, maar ook de schedel en de staart zoo warm gekleurd. Alleen als
de wijfjes heel oud worden, beginnen ze op mannetjes te lijken en krijgen ze een
blauwachtig grijzen schedel en staart. Daar staat weer tegenover, dat de jonge mannen
op wijfjes gelijken en dan alleen te kennen zijn aan hun mindere grootte en aan de
omstandigheid dat op kop en staart toch al even het leiblauw begint door te schemeren.
Een jaar of wat geleden nestelde een paar op het RijksMuseum te Amsterdam, dat,
evenals het Paleis op den Dam, nog al een aardig gebouw voor de vogels is. Ze waren
aangekomen in 't eind van Maart en huisden in den oostelijken klokketoren. Ook
heeft er eens een paar gebroed in een der groote boogvensters en verschillende
kerktorens in de stad zijn 's zomers wel een nest rijk.
Het maakt zoo'n buurt meteen mooier en heerlijk is het, de prachtige vliegtoeren
te zien, waarmede deze vogels hun vestiging vieren. Anders vliegen ze nog al laag
en niet bijster snel, maar nu springen ze met een vroolijk, ‘kli, kli, kli’, scherp en
snel, van hun toren, doen een paar slagen en zeilen dan in groote kringen omhoog,
al hooger en hooger, totdat ge ze niet meer zien kunt. Hun banen kruisen elkaar.
Soms raken ze elkander en het gebeurt ook wel, dat ze elkaar daar heel in de hoogte
een pootje geven, om dan tollend neer te duikelen. Maar eer ze ver gevallen zijn,
laten ze elkander los en dan schroeven ze weer hemelwaarts.
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Heel veel zorgen hebben ze niet, want ze approprieeren in den regel een kauwen- of
kraaiennest en dat hoeft dan niet eens zoo heel hoog te liggen, want ik heb wel
torenvalknesten aangetroffen in heel lage knotwilgen, zoodat je op den grond staande
de roodbruine eieren grijpen kon. Zelfs heeft in 1912 een paartje op Texel zijn nest
vlak op den grond gebouwd. De jongen hebben het gewone wit-wollige roofvogel-type
en worden voornamelijk gevoerd met muizen.
Muizen, veldmuizen, die heeft de torenvalk het liefst van alles en bij de muizenjacht
kunt ge hem 't meest en 't makkelijkst te zien krijgen. Onze zee- en rivierdijken zitten
in den regel vol met muizen, vooral de zuidhellingen en als ge er op verdacht zijt,
dan kunt ge daar vaak vier, vijf torenvalken op een rijtje op de muizenjacht aantreffen.
Met snelle vleugelslagen, kop in den wind, houden ze zich geruimen tijd staande
op een hoogte van tien tot dertig meter boven den grond. Rent er dan een muisje door
het ijle gras of vertoont het zich aan den ingang van zijn hol dan stort de valk
bliksemsnel omlaag, om hem te grijpen. Maar dikwijls is het mis en dan gaat de valk
maar weer geduldig in de lucht staan - dit heet bidden - tot er weer eentje komt. In
den tijd, dat hij jongen heeft is het hard werken, ofschoon hij er in een muizenjaar
wel in slaagt, om meer te vangen dan zijn jongen opeten en dan vindt je de
overschotjes op den rand van het nest.
Slechts zelden vangt hij vogels - en dan nog meestal musschen - een hoogst enkelen
keer bezondigt hij zich aan een zieke duif en men heeft reden, om te vermoeden, dat
dit niet eens een algemeene zwakheid is van de torenvalken maar de persoonlijke
onvolmaaktheid van een enkel ontaard individu. Ook hangt 't wel van 't weer af; op
gure en regenachtige dagen, als de muizen zich niet vertoonen, moet hij wel zijn
toevlucht nemen tot vogels en grijpt dan natuurlijk die, welke 't meest voor de hand
liggen.
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De kiekendieven.
De gemakkelijkst waar te nemen roofvogel en tegelijk de meest karakteristieke voor
ons kikkerland is de bruine Kiekendief, ook bekend onder den naam van Rietwouw.
In Brabant en het Overmaassche heet hij Koop, in Friesland Hanenschrobber
(Hoanskrobber). Voor Hollandsche en Utrechtsche visschers is hij de ‘Krem’ bij
uitnemendheid. Wanneer een vogel van die echte volksnamen heeft, dan is dat een
stellig bewijs ervoor, dat hij veel voorkomt en gemakkelijk waar te nemen is.
Nu moet ge dat ‘gemakkelijk’ niet al te letterlijk nemen. Er komt natuurlijk wat
inspanning en oplettendheid bij te pas en als ge wat meer wilt zien, dan den vogel,
rondvliegend over 't veld, dan moet ge weer het schuitje in en tusschen de biezen.
In Augustus zwerven zij het meest rond, in Mei en Juni zijn ze om en bij hun nest te
bestudeeren.
Gij kunt beginnen met in moerassige streken te kijken langs de toppen van het riet
of van de elzeboschjes en dan kan 't niet missen, of ge zult vroeger of later daar wel
eens een donker gekleurden vogel zwevend zien rondvliegen. Nu en dan beweegt
hij even zijn vleugels, maar meestal houdt hij ze stil uitgespreid. De eindpunten der
slagpennen zijn licht omhooggekruld, zoodat het silhouet van den vliegenden vogel
een
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mooie arabesk-figuur wordt. Hij is iets grooter dan een kraai en kleiner dan een
reiger, maar die hebben lang zoo'n mooie vlucht niet: de kraai met zijn slagpennen
ver van elkander als vingers van een wijd uitgespreide hand, de reiger met zijn breede,
holle vleugels.
Ook de kleur levert een uitstekend kenmerk op. Als het zonnetje ons een beetje
helpt, dan zien we duidelijk de prachtige kastanjebruine tint van rug en romp; vooral
aan de buikzijde en de bekleeding van de pooten. Het onbevederd gedeelte van de
pooten en de teenen zijn geel, maar de scheenbekleeding, de broek, is altijd van dat
prachtige kastanjebruin of, beter nog, eekhoorntjesbruin. De kop en keel zijn heel
mooi geel met koperroode lengtestrepen en er is ook een gele rand langs den voorrand
van de vleugels. Naarmate de vogels, mannetjes zoowel als wijfjes, ouder worden,
krijgen deze lichte tinten de overhand en breiden zich gaandeweg over rug en borst
uit, zoodat oude kiekendieven er bijzonder mooi kunnen uitzien. Vleugels en staart
zijn grauw, de eerste het donkerst.
Ik heb eens een ouden kiekendief waargenomen, die 's morgens vroeg boven op
een molenwiek in 't zonnetje zijn toilet zat te maken. Daar doen alle roofvogels veel
aan - 't is een trek, die ze gemeen hebben met de katten - en als je ze zoo aantreft,
kun je ze overheerlijk lang begluren. Het was een groot genot, dat dier bezig te zien,
telkens als hij zijn kop bewoog, zag je het goud van den schedel blinken. Onder de
uitgespreide vlerken was een mooie heel lichtbruine vlek en de dekveeren van den
vleugel gingen van het diepste bruin over tot bijna zuiver wit. Tweemaal reed er een
stoomtram langs hem heen, zonder dat hij zich er in 't minst om bekommerde, de
vrouw van den molenaar imponeerde hem ook niet bijzonder, maar toen ze aan het
kletteren ging met haar vaatwerk, sloeg hij ijlings op de vlucht. Zij krabde met een
cent haar ijzeren pot schoon.
Nu zou je zoo oppervlakkig meenen, dat die bruine kieken-
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dieven een overheerlijk leventje hebben, want ze vestigen zich in de moerassen en
dat zijn de dierenrijkste plekjes van de wereld, enkele stukjes zee en strand misschien
uitgezonderd. Toch valt dat niet mee, als je eens een poosje let op een jagenden
rietwouw, dan blijkt het, dat ook hij een vrij harden strijd om het bestaan heeft te
voeren.
Vroeger heb ik al eens verteld, hoe moeder koet hem natplenst, als hij haar jongen
belaagt. Eenden doen al net zoo; ik heb eens een slob een waterwerk zien opwerpen,
waar ik versteld van stond. Zelfs bijten ze naar hem en daar moet hij niets van hebben,
want hij is noch sterk, noch behendig genoeg, om het tegen zoo'n verwoede Megaera,
die zwaarder en grooter is dan hijzelf, op te nemen.
Als een broedende fuut hem ziet aankomen, dan blijft hij òf op 't nest zitten en
presenteert hem den rechten scherpen snavel, òf hij duikt overhaast onder, na eerst
een hoop modder over zijn eieren gescharreld te hebben en daar kan de kiekendief
dan niet uit wijs worden, want overslim schijnt hij ook al niet te zijn. Er zijn heel
wat vogels, die dat kunstje van eieren toedekken verstaan: koeten, dodaarsjes,
waterhoentjes en eenden zijn er heel vlug mee.
't Is verbazend, zoo dikwijls als een kiekendief weer platzak opvliegt, als hij in 't
riet was neergeschoten. En dikwijls wachten hem nog erger dingen. Als de kraaien,
de gewone zwarte kraaien, hem in 't vizier krijgen, dan komen ze met hun beiden
tegen hem opdringen en verdrijven hem met vleugelslagen uit hun jachtveld, waar
zij het monopolie van eierdieverij meenen te bezitten.
Nu komt hij bij ongeluk in den hoek waar de zwartkopmeeuwen broeden, met
opzet zal geen enkele kiekendief zich daar zoo openlijk vertoonen. ‘Alarm’ schreeuwt
er een en nu is in een ommezien de heele bruingemutste bende onder de wapens.
Schreeuwen geen gebrek en opdringen en boksen, zoodat de arme kiekendief blind
van zenuwachtigheid een goed
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heenkomen zoekt en zoodoende terecht komt in het gebied van de zwarte sterns, die
hem nog vinniger te lijf gaan, zoodat hij den brui geeft van 't rietveld en tusschen de
orchideeën en koekoeksbloemen van het hooiland gaat uitkijken naar wat eieren van
grutto's en tureluurs.
Daar vliegt al verschrikt een tuutje op. Angstig roept hij om hulp en die blijft niet
uit, want daar schiet al een schorre kieviet uit de lucht neer op den bruinen roover
en al heel gauw komen er nog meer aanzetten. Die zijn nog lastiger dan de meeuwen,
onze kiekendief gaat dus weer op den loop en zoekt een rustig hoekje in 't riet, om
wat op zijn verhaal te komen.
Hij kent nu de kaart van 't land en weet tenminste, waar hij niet moet wezen. Nu
maar nog voorzichtiger genaderd, nog dichter langs de riettoppen geslopen, desnoods
een klein stukje te voet afgelegd, op die hooge pooten kun je gerust door het moeras
loopen en zoo kan het lekkere ei of het malsche jong nog worden verkregen. En in
't ergste geval kan hij ook nog zijn toevlucht nemen tot het allemansvoer van de
vleescheters: kikkers en muizen. Ik heb ook eens een half afgevreten ringslang op
een rietwouwennest gevonden en dekschilden van een watertor.
Zijn nest bouwt de bruine kiekendief tusschen het riet en zijn eieren worden wel
eens gestolen door de kraaien. Meestal bouwt hij zijn nest zelf, maar hij neemt ook
wel eens een geïsoleerd koetennest in bezit. De bodem wordt gestoffeerd met enkele
veertjes en daar komen dan de vijf eieren te liggen. Die zijn heel lichtblauw, bij wit
af, en slechts zelden ietwat gestippeld.
De jongen zien er verre van liefelijk uit, maar dat komt, doordat ze een
gelegenheidsgezicht zetten bij het photografeeren. Zoo klein als ze zijn, kunnen ze
al geweldig dreigen en blazen en met hun groote oogen en de vaalblauwe washuid,
in rimpels geplooid om den vinnig gebogen snavel, herinneren
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FOTO A. BURDET
TEXEL, 14 JUNI 1912.
ASCHGRAUWE KIEKENDIEF
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Foto R. Tepe.
Nest met jonge Bruine Kiekendieven.
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zij onweerstaanbaar aan de wreedste roofridder-typen uit de Middeleeuwen. Een
veerenkrans om de oogen herinnert sterk aan de uilen, deze krans is bij oude vogels
ook aanwezig, maar niet zoo duidelijk te onderscheiden als bij de jongen.
Soms ziet ge in 't moeras een roofvogel rondvliegen, ongeveer even groot als de
bruine kiekendief, maar veel lichter van kleur, de geheele rugzijde en ook de veeren
van de broek blauwachtig aschgrauw. Dat is dan 't mannetje van den blauwen of
misschien ook wel van den aschgrauwen kiekendief. De wijfjes van deze beide vogels
zijn over 't geheel vlekkig bruin en lijken dus wel op die van den bruinen kiekendief,
maar ze zijn er toch direct alweer heel gemakkelijk van te onderscheiden, doordat
ze witte staartdekveeren hebben en die zijn bij den bruinen kiekendief altijd bruin.
De aschgrauwe en de blauwe kiekendief lijken zeer veel op elkander, vooral de
wijfjes. Het mannetje van den aschgrauwen heeft over zijn kleine slagpennen een
paar duidelijke zwarte dwarsbanden; éen daarvan ligt verscholen onder de
vleugeldekveeren, maar de andere is zeer gemakkelijk te zien, zelfs als de vleugel
in rust is saamgevouwen en op den uitgespreiden vleugel op onze foto valt hij al zeer
duidelijk in 't oog. Ook mist de blauwe kiekendief vaak de dwarsstrepen op den
staart, die bij den aschgrauwen altijd zeer duidelijk zijn.
De wijfjes zijn heel moeilijk te onderscheiden, vooral ook doordat hun kleed alweer
met den leeftijd verandert. Een vast onderscheidingskenmerk, dat zoowel geldt voor
de mannetjes als voor de wijfjes, is dit: bij den blauwen kiekendief zijn de
buitenvlaggen van de vijf eerste groote slagpennen naar hun top toe plotseling
versmald, bij den aschgrauwen is de vijfde slagpen gewoon. Maar zoo iets krijg je
alleen te zien, als je den vogel in de hand hebt of wanneer je verscholen zit in de
onmiddellijke nabijheid van 't nest.
Dat is nog al eens te doen, want die kiekendieven broeden
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door 't heele land en de aschgrauwe vooral heeft dikwijls zijn nest in de groote
duinvlakten van onze Waddeneilanden. In 1912 broedden er op den Westhoek van
Terschelling niet minder dan vier paren, Texel heeft meestal ook een paar of vier.
Op Schiermonnikoog zagen wij er een, die juist een zilvergrijze zeezwaluw had
gedood en op Terschelling liet er een voor ons een krombekstrandloopertje in den
steek, nog warm. Hieruit blijkt voldoende, dat ze behalve muizen, ratten en hagedissen
ook vogels vangen en dat ze zelfs de vlugste kunnen overrompelen.
Ze nestelen, als alle kiekendieven, op den grond, liefst tusschen duindoorns of
hooge heidestruiken en een heel mooi nest vonden we in een moeras, dicht begroeid
met galigaan, een hoog rietgras met stekelige bladranden, die gemakkelijk de
onbeschermde hand tot bloedens toe kunnen snijden.
Een nest in hooge hei lag dicht tegen een helling en nu ging 't heel gemakkelijk,
om daar van stokken en plaggen een schuilhutje te bouwen, dat éen leek met den
heuvel. 't Was een groot genot, daar uren achtereen te zitten en de
roofvogelhuishouding gade te slaan. De jongen, in hun witte dons, zaten stil op 't
nest of hapten naar voorbij gonzende vliegen. In de vlakte rondom 't nest zongen
nog allerlei vogels, al was 't ook reeds Juli: duinpieper, veldleeuweriken,
grasmusschen en kneutjes. Nu glijdt een schaduw over 't nest, nog eens en nog weer
en 't volgend oogenblik staat daar de kiekendief, het wijfje, op hooge pooten. Ze
kijkt onderzoekend in 't rond, de veerenkransen om de oogen zijn bijzonder duidelijk.
Dan trekt ze iets stuk, dat ze onder den voet hield en de jongen eten daarvan. 't
Volgend oogenblik is zij verdwenen. Het mannetje kwam lang zoo dikwijls niet op
't nest als 't wijfje. Wel bleef hij soms minuten lang boven de broedplaats rondzweven
en dan was het heel mooi te zien, hoe hij evenals alle kiekendieven onder 't vliegen
de pooten recht achterwaarts gestrekt houdt langs den staart heen, zooals alle
steltloopers doen.
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Een vierde kiekendievensoort vertoont zich soms in ons land, n.l. de
steppenkiekendief, die thuis hoort in Noord- en Oost-Europa en 't aangrenzend
gedeelte van Azië. Hij lijkt zeer veel op den aschgrauwen en heeft ook de vijfde
slagpen niet ingesneden. Zijn staartdekveeren zijn echter niet zuiver wit, maar met
grijze of rosse vlekken.
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Zeldzame broeders.
Twintig jaar geleden, op een middag in Maart, wandelde ik in 't Vondelpark bij
Amsterdam. Het was toen nog niet het ingebouwde parkje van thans, aan alle zijden
door straten ingesloten en zoo kon je er dan van de vogels van Nederland altijd heel
wat te zien krijgen, die zich er nu zelden of nooit vertoonen. Ik liep dan daar zoo'n
beetje rond te kijken en opziende, ontwaar ik hoog in de lucht een talrijke troep van
vrij groote vogels, die daar in mooie kringen rondzweefden. Eerst dacht ik daar niet
veel bij, want 't konden wel de roeken van 't Buitengasthuis zijn, maar ze vlogen zoo
stil, met zooveel meesterschap en sommigen zoo ontzettend hoog, dat ik erg begon
te krijgen. Bij beter toezien bespeurde ik dan ook wel, dat ik zelfs bij de ondersten
met geen mogelijkheid den grooten roekensnavel te zien kon krijgen, dat hun kleed
vlekkig was en aan de onderzijde licht gekleurd, dat de groote slagpennen niet zoo
wijd gespreid waren als aparte vingers en zoo kwam ik dan langzamerhand tot de
blijde conclusie, dat ik hier te doen had met een troep trekkende roofvogels en dat
konden wel niet anders dan buizerden zijn. Ze zien er in de vlucht van al onze
roofvogels wel 't minst roofvogelachtig uit, dat komt doordat èn vleugels èn staart
bij hen betrekkelijk kort en breed zijn. Ook hun loop is zeer kort. Wanneer je een

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

422
kiekendief op den grond ziet staan, of een sperwer of zelfs een torenvalk op hun
boomtak, dan is de loop meestal zeer duidelijk te zien, de buizerd echter zit meest
met verborgen voeten. 't Meest zijn ze bruin, soms zoo goed als effen, de staart echter
met dwarsbanden. Ook treden donkere vlekken over 't heele lichaam op en de
onderzijde is soms heel licht gekleurd, maar dan toch altijd weer met donkere
lengtevlekken.
In de laatste jaren zie ik den buizerd lang zoo dikwijls niet meer als vroeger en ik
vrees, dat wij hem thans wel tot onze zeer zeldzame broedvogels moeten rekenen.
Hij maakt zijn nest zoowel in de boomen als op den grond; een groot nest, dikwijls
ook met levende takken erin en met drie of vier blauwachtig witte eieren, soms
ongevlekt, maar meest met rosse en bruine vlekken. De buizerd geniet nog al een
tamelijk goede reputatie als muizenvanger, maar dat neemt niet weg, dat hij in
West-Europa overal gaandeweg wordt uitgeroeid.
Een andere groote roofvogel, die soms in ons land broedt beoosten de Vecht of
bezuiden de Maas, is de Wespendief. Hij is ongeveer even groot als de buizerd, maar
ietwat slanker, ofschoon zijn pooten ook alweer tamelijk kort zijns. Als je den vogel
in de hand kunt krijgen, dan is hij dadelijk wel te herkennen aan de korte, harde
veertjes van voorhoofd en teugel, die wel wat op schubjes lijken. De staart heeft
doorgaans vier donkere dwarsbanden, drie dicht bij elkaar aan 't begin, éen breede
apart aan 't eind. De buizerd heeft meer dan een dozijn van die donkere dwarsstrepen.
Het is uiterst jammer, dat deze interessante vogel zoo zeldzaam is. In Engeland
heeft men hem uitgeroeid, voornamelijk ter wille van de groote, prachtige eieren, de
mooiste roofvogeleieren, die er bestaan, groot, prachtig gerond, met een lichte
grondkleur en zeer stoute, diep bruine vlekken. Ze waren ten laatste zoo prijzig, dat
ze met recht gouden eieren mochten heeten, en men heeft toen dan ook de kip, die
ze legde, ten slotte gedood.
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In ons land heerscht de verzamelwoede niet in zoo bedenkelijke mate, en dat hier de
wespendieven zoo schaarsch zijn is wel alleen te wijten aan het wegschieten van
roofvogels in 't algemeen, waarvan de grootste natuurlijk 't eerst 't slachtoffer worden.
Misschien gaan we tegenwoordig betere tijden tegemoet, er zijn tenminste al een
paar duizend hektaren gronds in ons land, waar de roofvogels ongemoeid worden
gelaten. Ik hoop dan ook eens den wespendief te ontmoeten, bezig met het uithalen
van hommelnesten of wespennesten, want dat is zijn voornaamste liefhebberij. Alle
mogelijke andere insecten zijn hem ook welkom, evenals kleine gewervelde dieren
en hij neemt ook wel vogels en zelfs ook wel plantaardig voedsel.
Heel misschien heeft vroeger in ons land de wouw of milaan gebroed, een vogel,
zoo groot als buizerd of wespendief, maar met een langeren staart en die is gevorkt,
als een zwaluwstaart. De kans, om hem te zien te krijgen, is zeer gering en ik zou
den vogel niet eens noemen als ik zijn verwant, de zwarte milaan, die ook een dood
enkelen keer ons land bezoekt, niet zoo heerlijk mooi en veelvuldig had gezien aan
de Zwitsersche meren. Als je een boottochtje maakt over het Vierwoudsteder meer
of over 't meer van Genève, dan is het niets bijzonders, om twee of drie van die zwarte
milanen tegelijk te zien.
Die vangen wel visch op de manier van meeuwen of sterntjes. De voornaamste
vischvangende roofvogel, de vischarend, komt in ons land ook wel voor en er zijn
zelfs onderzoekers, die beweren, dat hij soms hier broedt en dat zou dan moeten
wezen in 't Nijmeegsche of in de Brabantsche vennen. 't Zou een echt meevallertje
zijn; maar mij dunkt, we hadden 't dan al lang met zekerheid moeten weten. De
vischarend toch bouwt zijn nest in den top van hooge boomen: een groot nest en
liefst zoo gelegen, dat 't geheel vrij komt en de vogel van af zijn nest de heele buurt
kan overzien. Hij vangt zijn visschen op de manier van de sterntjes, maar grijpt ze
met zijn klauwen
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en 't komt hem daarbij te pas dat hij zijn buitenteen achterwaarts kan draaien evenals
de uilen. Ook is zijn loop geheel onbevederd tot aan 't gewricht toe. De geheele
onderzijde is wit van kleur, ook boven de oogen en in den nek heeft hij veel wit,
daaraan is hij nog al gemakkelijk te herkennen.
Deze vischarenden leven over de geheele wereld en broeden vaak gezellig op de
manier van de reigers; soms zelfs op den grond.
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Reigers en aalscholven.
Dien hebben wij nu al zoo dikwijls gezien, dat het hoog tijd wordt, ons eens in
bijzonderheden met hen bezig te houden. ‘Hem van nabij te leeren kennen’ durf ik
zoo maar niet te zeggen, want reigers houden zich altijd nog al op een afstand. Ze
zijn geen al te beste bejegening gewoon, noch van menschen noch van dieren en zien
daarom in ieder groot bewegend wezen een vijand, in iedere ongewone omstandigheid
een gevaar.
Nestelen ze, dan is het in de toppen van de hoogste boomen of in het riet van
ongenaakbare moerassen. Begeven ze zich van hun woonplaatsen naar hun
jachtterrein, dan vliegen ze dadelijk de hoogte in en trekken dan veilig en wel voort,
honderden meters boven den beganen grond en goed buiten schot. Zetten ze zich
neer, om te visschen, dan doen ze dat 't liefst op plekken, waar ze een vrij uitzicht
hebben naar alle zijden en telkens steken ze den nek in de hoogte en kijken rond, om
te zien, of er ook gevaar dreigt. Bespeuren ze onraad, dan staan ze plotseling doodstil,
den nek uitgestrekt, den kop recht vooruit en dat kunnen ze dan wel een half uur
uithouden.
Ge moet ze dan ook formeel besluipen, om ze goed te zien en dat is in onze natte
weilanden, die niet meer dan enkele decimeters boven het grondwater liggen, niet
zoo gemakkelijk. Het best gaat 't nog langs vaarten en ringdijken. Als je dan
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in de verte een reiger ziet staan, dan kun je langs den lagen binnenkant van den dijk
naderbij sluipen en zoo heb ik in den tijd van het hooge gras langs de Weesper
Trekvaart en bij den Ankeveenschen molen er nog al eens eentje gesnapt.
Toch is het nog drie tegen een, dat hij op 't laatste oogenblik opspringt, zijn groote
blauwe wieken uitslaat en wegvliegt. Eerst sleepen de lange pooten achteraan, maar
weldra heeft hij ze opgetild en uitgestrekt tegen den staart gedrukt, de hals is
ingetrokken, zoodat de kop tegen de schouders komt te liggen en zoo vliegt hij dan
voort: den snavel vooruit, de pooten achteruit en in het midden de groote holle
vleugels, die eigenlijk veel te groot schijnen voor het tamelijk kleine lichaam. Hij
beweegt zijn vleugels langzaam, langzamer dan de kraaien; aan zijn traagheid van
vleugelslag en de bijzondere houding van kop en pooten is een vliegende reiger te
herkennen al op kilometers afstand. Als ge buiten flink in de hoogte kijkt, dan zult
ge ontwaren, dat er zeer dikwijls vliegende reigers in de lucht te zien zijn.
Onwillekeurig denk je dan meteen nog altijd aan vlugge valken en ridders en
jonkvrouwen te paard en pages in hansworstcostuums, maar dat is toch allemaal al
weer heel lang geleden. Tegenwoordig past het meer, om te denken aan de kwestie
van nut en schade en of het gepermitteerd is, dat sommige menschen maar zoo barweg
elken reiger doodschieten, dien ze kunnen raken. Intusschen denk ik daar ook weer
niet al te veel aan, vooreerst omdat wij Nederlanders veel te leuk zijn, om systematisch
oorlog te gaan voeren tegen de een of andere vogelsoort; ten tweede, omdat de reigers
mans genoeg zijn, om zich uit het perikel te redden.
De twee groote grieven tegen de reigers zijn, dat ze zooveel visch opeten en dat
ze vaak heele stukken bosch of park vernielen door er hun nesten te bouwen. Beide
grieven zijn ernstig, maar niet onoverkomelijk.
Hebt ge wel eens een reiger zien visschen? O ja, zult ge
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zeggen, maar dan moet ik dat toch even betwijfelen. Ge hebt hem stil zien staan aan
den waterkant, maar dat is nog niet het ware. Kijk, nu wordt het meenens. Hij stapt
het water in tot hij een goed eind van den kant is en een decimeter diep staat. En nu
wacht hij maar niet, tot er een visch in zijn bek komt zwemmen, doch hij kijkt uit
naar alle kant, den schuin omlaag gerichten snavel gereed, om toe te stooten en als
er een vischje binnen bereik komt, dan schiet de bek ineens vooruit het water in,
soms zoover tot de kop geheel is ondergedompeld en 't vischje is gevangen.
Nu gooit hij zijn prooi even in de hoogte en vangt hem zoo op, dat de kop komt
te liggen in de richting naar het keelgat, want hij houdt er niet van om de visch tegen
den draad in in te slikken, dan zouden vinnen en vinstralen hem kunnen hinderen,
vooral bij baars of stekeltje. Die vangt hij wel, maar hij geeft toch de voorkeur aan
karperachtige vischjes en palingen.
Staat hij wat ver in 't water en is de gevangen visch nog al groot, dan stapt hij eerst
aan wal, voor de verschikking plaats heeft. Bij het teruggaan neemt hij dan nog wel
een kikkertje en hij eet ook kikkerlarven en waterinsecten, zelfs muizen en jonge
vogeltjes, maar visch toch het liefst. Daar voert hij ook zijn jongen mee.
Groote visschen vangt hij zelden, want die kan hij niet inslikken en de kunst van
verscheuren of in stukken hakken verstaat hij niet, zoodat de enkele groote visch,
die hij als 't ware bij vergissing bemachtigt, meestal ongebruikt blijft liggen.
In vischkweekerijen en wel met name in de vijvers, waar de jonge visch is uitgezet,
richt hij daardoor veel schade aan, in grootere vischwaters doet hij minder kwaad
dan de menschelijke hengelaars, die met hun schuitjes ver van den kant kunnen
komen en zoo al heel gauw het beste water doodvisschen. En dat hij kikkers,
roofkevers, roofwantsen, libellenlarven en kokerjuffers eet, maakt misschien al zijn
misdrijven jegens de visschen zelve weer goed, want dat zijn allemaal geduchte
verdelgers
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van vischkuit en vischbroed. Het is natuurlijk heel moeilijk om precies de balans van
voor- en nadeel op te maken. Het grondigst is dat nog gedaan in ons land, waar een
commissie, aangewezen door de Nederlandsche Heidemaatschappij, de zaak heeft
onderzocht en tot de slotsom kwam, dat in dit geval nut en schade tegen elkaar
opwegen.
Een bezoek aan een reigerbroedplaats is al even aardig als dat aan een
roekenkolonie of een meeuwenduin. Het makkelijkste is, een boschkolonie te nemen;
in een reigermoeras komt ge niet zoo heel grif en die zijn er ook niet veel, maar
reigerbosschen zijn er in 't heele land.
De nesten, uit flinke takken vervaardigd, liggen hoog in de boomen, soms zes of
meer in een top, honderden bij elkaar in één bosch. Het is er niet zoo'n lawaai als in
een roekenkolonie, maar de verwoesting is veel grooter en zoodra de jongen uit het
ei zijn, is de wandeling er niet meer plezierig en doet ge beter met de huishouding
van terzijde gade te slaan en er u niet in te mengen.
De grond ligt vol met verrotte en doode visch, die bij de uitdeeling bij ongeluk
gevallen is en daar blijft liggen, want geeneen reiger denkt er aan, om ooit zoo'n
verloren visch weer aan te raken. De uitwerpselen van de vogels bezoedelen takken
en stammen, die met een kalkkorst overdekt lijken en natuurlijk zoo niet in leven
kunnen blijven. Hier en daar ligt op den grond een gebroken donker-blauwgroene
eierdop of een halfvergaan jong, dat uit 't nest getuimeld is.
Telkens komen hoog uit de lucht oude reigers neerdalen met voer voor de jongen.
Ze kunnen heel wat tegelijk aanbrengen, want de keelzak kan veel bevatten en doordat
ze met ingetrokken nek vliegen, wordt de vracht niet gauw te zwaar. Eerst worden
de jongen uit den bek gevoerd, later wordt de visch eenvoudig voor hen neergelegd
en mogen ze hem oppikken
Het lijkt wel, dat de reigers hun werk makkelijk afkunnen, want ze vinden in den
loop van den dag nog ruimschoots
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gelegenheid, om stil te zitten en niets uit te voeren. Roerloos, als beelden, zitten ze
dan in de toppen der boomen. Ze doen mij dan altijd denken aan figuren uit zink
geknipt en dan haastig een beetje beschilderd. Ze lijken zoo plat, omdat hun romp
werkelijk heel smal is en de groote vleugels in opgevouwen toestand niet op den rug
liggen, maar langs de zijden hangen. De nek is uitgestrekt en staat bijna loodrecht,
de snavel wijst pal vooruit.
Van nabij gezien is een reiger wel een heel mooi dier, vooral door zijn fijne kleuren
en door den hoogst origineelen bouw van verscheidene zijner veeren. Bij oude vogels
is de snavel prachtig geel, het oog oranje, de schedel leigrauw met twee, soms drie
bandachtige veeren, die ver over den nek neerhangen. De hals is grauwwit, met zwart
gevlekt en eindigt in een bundel van zeer mooie, spitse, witte veeren en ook de rug
is bedekt met zeer schoon verdeelde, spitse, blauwgrijze dekveeren. Vleugels en
staart zijn leiblauw en zoo zijn ook de zijden gekleurd. De veertjes onder de vleugels
vertoonen allerlei combinaties van gewone dekveeren en donsveertjes. Gij weet wel,
dat bij gewone dekveeren de baardjes zoo samenhangen dat ze een vlak geheel vormen
en dat bij donsveeren de afzonderlijke, dikwijls zeer mooi vertakte en gepluimde
baardjes niet aaneensluiten. Nu zijn er onder die reigerveertjes vele, waarbij de vlag
voor een deel bestaat uit gewone samenhangende baardjes, die verderop in
allersierlijkst wuivende donsbaardjes overgaan.
Ik vind sommige van die veertjes wel zoo mooi als struisveeren en kan mij best
begrijpen, dat pronklievende menschen zich vroeger daarmee versierden.
Tegenwoordig zijn de veeren van onzen blauwen reiger niet meer zoo in trek, wel
die van den zilverreiger, die de aigrettes opleveren. Zilverreigers bezoeken ons land
niet dan uiterst zelden, maar in andere landen wordt er op een allergemeenste manier
jacht op gemaakt en wel zoo, dat verstandige en gevoelige dames er een afkeer van
hebben
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gekregen, om die witte wapperveertjes op haar hoeden te dragen.
Na den broedtijd verspreiden ze zich over 't heele land en 't blijkt dan, dat onze
reigerbevolking nog sterk genoeg is. Ze nestelen door 't heele land behalve in Limburg.
In de Mui op Texel, 't Zwanewater bij Callantsoog, in 't Naardermeer en wellicht
nog hier en daar bouwen ze hun nest van riet op den grond tusschen 't riet, maar in
verreweg de meeste gevallen bouwen ze in de boomen. De jonge reigers trekken heel
graag naar den zeekant en zien er niet tegen op, om buitendijks te gaan visschen in
de kreeken tusschen de slibbanken en daar willen ze dan ook wel eens een enkelen
keer zwemmen, want dat kunnen ze ook al.
Als je een visscherman met schier bovenmenschelijk geduld en vernuft er toe gebracht
hebt, om tegenstribbelend toe te geven, dat de reiger in 't algemeen in de groote
huishouding der natuur zijn plaats verdient en zelfs nuttig optreedt, waar het
menschelijke belangen geldt, dan komt hij voor den dag met den aalscholver en tart
je, om daar iets goeds van te zeggen. Wel, ik begin daar dan maar niet eens aan; ik
voor mij geloof, dat de aalscholver voor de visschen zoowat dezelfde beteekenis
heeft, als de sperwer voor de vogels.
Het is in werkelijkheid het bête noire van den visscher, die hem ook wel
botscholver, schollevaar, waterraaf of zelfs rotgans noemt. Ze vertoonen zich door
't heele land, ofschoon ze slechts op enkele plaatsen broeden: bij Giethoorn, Ameide,
Lekkerkerk, Den Donck en Rhoon (beide op IJselmonde), Giesendam, het slot
Zuidewijn bij Cappelle in Brabant en misschien nog hier en daar, maar dan altijd in
't mondingsgebied van de rivieren of in de nabijheid van de zee. Ze houden geweldig
veel van de zee en wie de Wadden bevaart, mist nooit de risten van honderden
aalscholvers, die aan den rand der zandbanken zich staan te zonnen of in de rillen
en kreken garnaaltjes visschen.
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De broedkolonie bij Lekkerkerk is gemakkelijk te zien. De aalscholvers nestelen
daar in de boomen, meest esschen, rondom een groote wiel, een meertje, ontstaan
door een dijkbreuk. Je neemt de boot tot Krimpen a/d Lek en wandelt dan een
kwartiertje stroomopwaarts. Het is niet noodig, naar de kolonie te zoeken, want
onophoudelijk zie je risten van aalscholvers af en aan vliegen; zwarte strakke vogels,
hals en kop recht vooruit en achter de vleugels wat meer lichaam dan bij de eenden.
Ook zie je er wat in 't land, die bezig zijn takken te breken uit de populiertjes, om
hun nesten te bouwen of te vergrooten. Populiertakken breken 't gemakkelijkst af.
Ze beginnen al aan hun nesten te werken in 't begin van Maart en broeden voort tot
in den nazomer. De beste tijd, om ze te bezoeken, is de eerste helft van April, dan
zijn in sommige nesten reeds bijna volwassen jongen en de boomen zijn nog
onbebladerd, zoodat alles gemakkelijk te zien is. Het gepiep van de hongerige jongen
vervult de lucht, in sommige nesten staan ze al rechtop, zoodat hun witte buiken te
zien zijn. Vlak daarnaast zit weer een andere te broeden, met de scherpe gebogen
snavelpunt schuin omhoog gericht en aan de andere zij steekt de staart buiten 't nest.
Weer elders zitten oude vogels stil op de takken; ze zijn in prachtkleed, groenbrons
bij zwart af, aan de dijen en de wangen groote witte plekken en langs kruin en nek
grijsachtig witte manden, die ze opzetten, wanneer ze boos of opgetogen zijn. Bij 't
oog een rood vlekje. Later wordt de vogel heelemaal groenbrons, ieder veertje met
een donkerder randje, heel mooi.
In sommige boomen liggen meer dan twintig nesten tot in den hoogsten top toe.
Op een enkele plaats zijn de nesten gebouwd in lage struiken, nog niet eens manshoog.
Zoo zijn ze bij Giethoorn allemaal. Trouwens in Engeland maakt de aalscholver zijn
nest op den grond op rotsen aan den zeekant. De eieren zijn eigenlijk blauw, maar
worden spoedig met een witachtige korst van vuil overdekt. De heele broed-
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plaats is wit van de uitwerpselen der talrijke vogels en verscheiden boomen zien er
kwijnend uit. Op den grond echter groeien verschillende boschplanten, vooral
Robbertskruid zeer weelderig.
Omtrent de vraatzucht der aalscholvers worden ongeloofelijke dingen verteld en
inderdaad zijn ze ook heel wat mans. Ook schijnt 't waar te zijn, dat ze met elkander
samenwerken bij de vischvangst en dat dozijnen van aalscholvers formeele klopjachten
organiseeren op de rivier.
Maar dat ze dag en nacht niets anders zouden doen dan eten is toch overdreven.
Ik ken juist geen anderen vogel, die er zooveel van houdt, om stil te zitten. Uren lang
zitten ze op een paaltje, op een baak of een ton zich te zonnen, soms met één vleugel
uitgespreid, soms met beide en dan vormen ze alleraardigste stoffeering van het
water-landschap. En dubbel welkom zijn ze mij, als ik ze ontmoet op die eenzame
Brabantsche meertjes, midden in het veen of in de dennenbosschen.
In 't zwemmen en duiken is de aalscholver een meester. Zijn groote roeipooten,
alle vier de teenen door zwemvliezen verbonden, stellen hem in staat, om in vlugge
vaart door 't water voort te schieten. Meest ligt zijn staart vlak op 't water, dikwijls
ook speelt hij onderzee-boot en komt alleen zijn kop in de lucht, juist zooals bij
koeten en futen. Het duiken kost hem niet de minste moeite en hij blijft met pleizier
twee minuten lang onder water en verplaatst zich dan over een afstand van soms
vijftig meter.
In Duitschland heeft men door stelselmatige vervolging de aalscholvers zoo goed
als uitgeroeid. Maar die Duitschers hebben er spijt van en ze doen nu alweer hun
best om tenminste hier en daar een broedkolonie te fokken.
In een van de oudste berichten omtrent de vogels van Nederland, John Ray's
Observations made in a Journey through part of the low countries, wordt gewag
gemaakt van het broeden van ‘Shags’, dat zijn gekuifde aalscholvers in de
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moerassen bij Zevenhuizen. Deze gekuifde aalscholver wordt tegenwoordig slechts
zelden in ons land gezien en misschien heeft Ray zich ook wel vergist. De vogel is
kleiner dan de aalscholver, en hij heeft in 't voorjaarsprachtkleed geen wit aan dijen
of nek, maar boven op den kop een zeer duidelijke groene kuif. Later zijn ze moeilijker
te onderscheiden, vooral de jongen; kunt ge den vogel in de hand krijgen, dan is 't
gemakkelijk genoeg: de gewone aalscholver heeft veertien, de gekuifde slechts twaalf
staartpennen.
Er is ook nog sprake van een derde soort, die in 't volwassen kleed een geheel
lichte onderzijde zou hebben, maar daaromtrent bestaat nog geen zekerheid.
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In 't Naardermeer.
Nu het Naardermeer een bezitting is geworden der Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, kan iedereen, die er een kleinigheid voor over heeft, op een
enkelen zomerdag een rijke verscheidenheid van de allerintiemste en allerzeldzaamste
vogeltafereelen te zien krijgen. Men kan lid worden van die Vereeniging tegen een
jaarlijksche contributie van minstens een rijksdaalder, door zich eenvoudig op te
geven aan het Bestuur, Rokin 69, Amsterdam. Je krijgt dan allerlei paperassen, onder
andere ook een Reglement voor bezoeken aan 't Meer, waaraan men zich eenvoudig
heeft te houden, en dan gaat alles van zelf. De eerste weken van Juni zijn de beste
tijd, maar wie ernst van de zaak maakt, vraagt ten slotte permissie in alle tijden van
het jaar.
Op een mooien morgen scheep je je dan in aan 't visschershuis aan de
Noordwestpunt van 't Meer en wie 't treft, wordt door den opzichter-visscher zelf
geleid, die al meer dan vijftig jaren dag en nacht de wateren heeft bevaren en er
ongemakkelijk van weet te vertellen en de vlottende en vaste bevolking van zijn
rietland op zijn duimpje kent.
We zijn nauwelijks onderweg, of we hooren overal de kleine vogeltjes van 't
rietland. De karekiet, kleine en groote, roepen zonder ophouden, een rietzanger komt
met veel drukte schetteren
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in een wilgje, dat over 't water hangt, een mooie rietgors zit te stamelen boven in een
anderen struik en door alles heen rilt het langgerekte trillertje van de snor. In al deze
geluiden komt om zoo te zeggen gedurende den heelen dag geen onderbreking.
Maar nu klinkt een nieuw geluidje, net of er even op een zeer strak gespannen
metalen snaar wordt getokkeld: ‘ping, ping’ helder en zuiver en mooi uitklinkend,
veel mooier dan een hooge harptoon zelf, want 't bijgeluidje van den aanslag komt
hier niet voor.
Dit is de waarschuwingskreet van 't allermooiste vogeltje dat onze moerassen
bewoont en dat nergens in Europa zoo veel voorkomt als hier: het baardmeesje of
baardmannetje, Als we ons rustig houden, krijgen we ze zonder moeite te zien, want
ze zijn hier niet schuw; de roeiboot van den visscher en den visscher zelf hebben ze
leeren kennen als onschadelijke omstandigheden. Daar klautert het mannetje langs
een rietstengel, net als een staartmees om een tak: 't lange staartje trekt 't eerst de
aandacht. Maar wat een kleuren! De rugzij is licht kaneelbruin, doch staart en vleugels
zijn prachtig opgesierd met zwarte en witte vlekken en strepen, die goed tot hun recht
komen, want telkens als hij een moeilijken greep te doen heeft, spreidt hij zijn
slagpennen en stuurpennen alsof hij wou gaan vliegen. Het snaveltje is helder geel,
bij oranje af en de iris heeft dezelfde kleur, die goed uitkomt in den blauwgrijzen
kop. De onderzijde is mooi rozerood, met wit aan de keel, maar tusschen oogen en
snavel begint een diepzwarte vlek die spits langs de keelstreek uitloopt.
Dit is nu de beroemde baard of knevel, waaraan het diertje zijn naam dankt, 't
voornaamste sieraad van 't mannetje. Men heeft die baardmeesjes wel eens afgebeeld
met den knevel wijd wapperend in den wind, maar dat is zeer overdreven, wel staan
de uiterste punten soms iets af, want die knevelveeren zijn inderdaad anders en langer
dan de overige halsveertjes
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en 't is wel aardig, dat 't wijfje ze ook heeft, al vallen ze ook niet in 't oog, doordat
ze niet zwart, maar van 't zelfde rossig geel zijn, dat de hoofdkleur vormt van 't
wijfjesgewaad.
Iederen zomer vindt de visscher enkele baardmannetjesnesten, maar lang niet alle,
want ze liggen uitmuntend verborgen, dicht bij den grond gestrengeld tusschen riet,
biezen en zeggen.
De eitjes zijn wit met kleine roodbruine, blauwgrijze stippeltjes en enkele korte
streepjes, net een begin van pennehaaltjes, maar schrijven, zooals de rietgors, kan
de baardman toch lang niet.
In Augustus gaan de jongen troepen vormen en die zwerven den heelen herfst en
ook 's winters in 't Meer rond. Ik heb wel eens veertig stuks bij elkaar gezien in 't
berkenboschje achter het heistuk bij 't visschershuis en ook in de ruigten van Jan
Hagens bosch.
Dit is een van de meest beroemde gedeelten, een driehoekig stuk van 't Meer, aan
de zuidzijde begrensd door de spoorlijn, westelijk door den ringdijk en oostelijk door
de hoofdvaart. Daar nestelen altijd een of meer paren van kiekendieven, roerdompen
en zeer veel purperreigers. Een halve eeuw geleden broedden er ook aalscholvers,
maar de visscher van toen heeft de jongen uitgehaald, gedood, rondom hun nesten
opgehangen en daarna nog den heelen boschhoek in brand gestoken. De aalscholvers
hebben daar na dien tijd niet meer durven broeden, wel zwerven er altijd nog een
paar dozijn over de plassen rond en ze dragen niet weinig bij tot verlevendiging van
't landschap.
De roerdompen worden, evenals de baardmeesjes, het heele jaar door in 't Meer
gezien en gehoord. In strenge winters komen ze zelfs wel vlak bij 't visschershuis,
want daar is altijd wat te halen en de visscher gooit ze vaak een brokje toe, al meent
hij ook dat ze, evengoed als de reigers, hem in zijn bedrijf benadeelen.
Al heel vroeg in 't voorjaar gaan ze brullen. Wie 't voor
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't eerst hoort denkt misschien, dat ergens in de verte een automobiel een ongeluk aan
zijn toeter heeft, maar gaandeweg besef je toch, dat 't een heel apart geluid is en dat
niets ter wereld er op lijkt. Het begint met twee of drie of zelfs meer steunende halen
en dan volgt een doffe, hol klinkende stoot; ongeveer zoo: ‘hoe-, hoe-, hoe-, wroemp!’
Daar is over dat geluid al wat te doen geweest. Langen tijd heeft men gemeend,
dat de roerdomp dat deed, door zijn bek diep in 't water te steken en dan hard te
blazen; ik weet niet, wie, heeft zelfs ergens verteld, dat hij zelf anderhalf uur doodstil
in 't water heeft gestaan, om dat geval aan te zien.
Wel, je kunt nooit weten, wat alzoo mogelijk is en niet iedereen is in de
gelegenheid, om den roerdomp geregeld waar te nemen. In onze plassen echter is de
vogel in 't geheel niet zeldzaam en ook lang zoo schuw niet, als men wel denkt.
Herhaalde malen heb ik hem zien staan aan den waterkant, doodstil, wijdbeens, den
kop in den nek, een bruinachtig dier met groene pooten en groenen snavel. Dichtbij
gezien blijkt zijn gevederte allerprachtigst gevlekt en gestreept. Als hij verrast wordt
en geen kans ziet om direct op te vliegen, dan loopt hij weg in 't riet en als 't te dicht
staat, om er te loopen, dan klautert hij er doorheen, met zijn zeer lange groene teenen
eenige rietstengels tegelijk omklemmend. Wanneer hij vliegt, houdt hij ook den hals
ingetrokken, maar door het dichte en lange gevederte is die bocht heelemaal niet te
zien, zooals bij zijn verwant den reiger; hij lijkt dan een zeer korten nek te hebben
en je weet in 't eerst niet, wat voor vogel daar heen zeilt. De vleugels zijn groot, maar
niet zoo hol als bij de reigers, zijn spitse snavel is ook tamelijk kort en eenigszins
gebogen. Leefwijze en voeding stemmen in hoofdzaak met die van den reiger overeen;
in den voorzomer is hij dag en nacht in de weer.
In den paartijd vertoont hij heel vreemde grimassen. Hij kan dan zijn nek verbazend
lang rekken; tegelijk zet hij al de nekveeren rechtop en dan heeft hij wel wat van een
veeren boa.
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Nu houdt hij zijn snavel rechtuit en daar klinkt het holle ‘hoe-, hoe-, wroemp’, dan
danst hij nog een paar passen in 't rond en dan staat hij weer met ingetrokken nek
hoogschouderig in de lucht te kijken net of er niets gebeurd is, den scherpen snavel
recht omhoog. Dit is de geliefkoosde schuilen rusthouding van al de reigerachtige
vogels. Een enkele maal heb ik een rondvliegenden roerdomp hooren roepen.
Het nest ligt midden in 't rietbosch en ziet er uit als al die rietnesten van kiekendief
en lepelaar. Uit de groote groenbruine eieren komen jongen, die eerst met zacht,
donker dons zijn bedekt en er lang zoo gek niet uitzien als de jonge reigers.
In sommige streken hoort men ook het woudaapje of kleine roerdomp. Zijn roep
is korter en doffer, lijkt wel wat op 't blaffen van een hond. Ook wordt hij
aansprakelijk gesteld voor het geluid, dat lijkt alsof er met een houten hamer op een
paaltje wordt geslagen en dat ook door de koeten wordt voortgebracht. Het dier is
zoo groot als een waterhoentje, hij lijkt lichter van kleur dan de roerdomp, vooral de
onderzijde, midden op den rug is hij zwart met een groenen weerschijn. In de
Utrechtsche veenplassen en bij Nieuwkoop vertoont hij zich dikwijls genoeg en daar
nestelt hij ook in 't riet: een nest dat wel wat op een koetennest lijkt; de eieren zijn
effen groenachtig wit. In 't Naardermeer zelf hebben wij in de laatste jaren geen nest
van dit kleinste lid van de reigerfamilie kunnen vinden.
Des te meer purperreigers. Een hoek van 't Jan Hagens bosch is er vol van. Reeds
voor we aan land gaan, om ons in 't drassig trilmoeras te wagen, zijn ze opgevlogen,
wel een dozijn tegelijk. Ze zijn iets kleiner dan de blauwe reigers en heel anders
gekleurd; de zijden van den kop, de flanken en ook de dijen heel mooi bruinrood.
De schedel is heel donker, bij zwart af en draagt ook twee mooie zwarte sierveeren.
Evenals de blauwe reiger heeft hij ook aan nek en borst en over den rug tal van lange,
smalle, puntige veeren, die een zeer mooi effect maken.
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Als de vogels neerkomen op een struik, dan laten ze de pooten hangen; bij de oude
vogels zijn die haast zwart, boven 't hielgewricht echter geelachtig.
De nesten liggen of op den grond of in de lage wilgen en elzen en zijn altijd
gebouwd van lange rietstengels, die soms wijd naar alle kanten uitsteken en 't
reigernest dadelijk onderscheiden van dat van de lepelaars. De eieren zijn blauwgroen
en de jongen hebben in den eersten tijd alle kleuren van den regenboog en muilen
waar je van schrikt. Ze liggen zoowat voortdurend te piepen van den honger en de
ouden brengen den heelen dag hetzelfde gevarieerde menu aan, dat we bij den blauwen
reiger vonden: visch, hier vooral veel paling, kikvorschen, salamanders, waterinsecten,
muizen en ratten. Nog in Juli vinden we eieren, maar in September trekken de dieren
weg. We hebben eenige jaren geleden er enkele geringd en weten daardoor, dat zij
den westelijken trekweg volgen, langs de Atlantische kust.
In sommige jaren hebben wij wel driehonderd nesten van purperreizigers gehad,
groepsgewijze verspreid door 't heele meer. Ook bij Nieuwkoop en op 't Kampereiland
broeden ze, maar overigens nergens in West-Europa.
Van 't Jan Hagens Bosch gaan we onder den spoorweg door naar het zuidelijk
gedeelte van 't Meer, waar de lepelaars huizen. Onderweg zien we nog menig
koetennest en als 't geluk ons dient, ook nog een enkel nest van de groote fuut.
Lepelaars hebben we eigenlijk al voortdurend gezien, meest groepjes van een stuk
of vier, af en aan vliegend, in de richting van de Zuiderzee. Ze vliegen achter elkaar,
met kalmen, gelijkmatigen vleugelslag, groote krijtwitte vogels, den geweldigen
zwarten snavel duidelijk zichtbaar, de zwarte pooten achterwaarts gestrekt en juist
even buiten den staart uitstekend.
Als we in de buurt van de nesten komen, kunnen we dat allemaal nog beter zien,
want nu vliegen er een vijftigtal op en als we ons rustig houden, dan keeren ze na
veel heen en
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en weer gezweef weer op hun nesten terug. Af en toe uiten ze een kort klaaggeluid.
De evoluties bij 't dalen zijn wondermooi, vooral wanneer zoo'n vogel zich op 't
allerlaatste oogenblik nog weer bedenkt en in plaats van op 't nest neer te komen,
weer opvliegt, zonder het te hebben aangeraakt. Ten slotte wijkt hun vrees toch voor
de ouderzorg, de jongen moeten al naar 't weer worden beschaduwd of gekoesterd,
steeds hebben ze voedsel noodig en ook vereischt het nest, de rietstapel in 't rietbosch,
voortdurende zorg. De jongen krijgen heel wat anders te eten dan de jeugdige
reigertjes, geen visch, noch kikkers, maar een fijne brij van garnaaltjes en andere
kleine schaaldieren, die in brakwater worden opgeschept. Bij Valkeveen, Spakenburg,
Harderwijk, maar vooral langs de slibbanken van de Waddenzee zie je in den
zomertijd dan ook altijd garnalenvisschende lepelaars en ze worden zelfs geregeld
gezien aan de Engelsche kust in de buurt van Yarmouth, hoewel ze er nooit broeden.
Inderdaad zou het voor onze lepelaars van 't Zwanewater bij Callantsoog - daar
bevindt zich onze tweede, talrijkste kolonie - heelemaal niets bijzonders zijn, om
even naar Engeland over te steken. 't Is alleen jammer, dat ze daar door de
rariteitenjagers maar al te vaak worden geschoten.
In 't vroege voorjaar, als 't nieuwe riet nog niet is opgeschoten, zijn ze 't best waar
te nemen. Reeds in Februari komen ze op de broedplaatsen aan en dan kun je dikwijls
de heele troep, zestig of meer bij elkaar zien staan in het voorjarige doode riet. Aardig
is het om te zien, hoe nu de een dan de ander bevangen wordt door een soort razernij.
Eerst gaat hij wat trappelen met zijn lange zwarte beenen, dan staat hij opeens stokstijf
stil en rekt den hals, zoodat de breede oranje band aan 't begin van de borststreek
zichtbaar wordt. Dan gaat de groote witte kuif wapperen, de veeren worden
straalsgewijze uitgespreid en als nu de snavel omhoog wordt geheven dan vormt de
gele vederlooze keelplek juist het middelpunt van den stralenkrans der witte
kopveeren. 't Is
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een van de zonderlingste vertooningen uit die zoo potsierlijke steltlooperwereld.
Later worden ze wat kalmer, maar het gewapper met de kuiven kan men laat in Mei
nog wel te zien krijgen.
Vroeger broedden er veel meer lepelaars in ons land, vooral in de provincie
Zuid-Holland en ook in andere streken van West-Europa kwamen zij nog al veel
voor. Maar met de drooglegging van meren en moerassen zijn ze gaandeweg overal
verdrongen, behalve in Nederland, waar thans zeer zorgvuldig op hen gepast wordt.
Zooals ik reeds zei, is de kolonie in 't Zwanewater het talrijkst, daar zijn tegenwoordig
ieder jaar honderdvijftig nesten. Van tijd tot tijd probeert ook een paartje zich op
Texel te vestigen, en dat kon in het door den Staat der Nederlanden beschermde
gebied wel eens gelukken.
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De jachtdieren.
Ik heb vroeger al eens verteld, dat de natuurlijke historie de allergrootste
verplichtingen heeft aan de jacht en aan jagers. Wanneer niet van oudsher het jagen
beschouwd was als het edelste vermaak voor mannen, dan zouden we nog heel aan
't begin staan van de studie der levende dieren en dan zouden onze woeste gronden
er veel minder aardig uitzien dan tegenwoordig. Vooral met de duinen zou het dan
allertreurigst gesteld zijn.
Tegenwoordig wordt het wel anders en zijn er andere motieven dan een
goedgevulde weitasch, die den mensch er toe brengen, om dagen lang rond te zwerven
in de vrije natuur. Toch is het merkwaardig, dat dit rondzwerven van natuurliefhebbers
nog in negen van de tien gevallen zeer veel lijkt op jagen en dat alleen de weitasch
vervangen is door botaniseertrommels en verzamelbuisjes. De echte stoere jager ziet
op deze menschen neer en beweert dat zij veel minder goed aan de natuur doen dan
hij, en dat hij voor zichzelf ook meer profiteert voor de ontwikkeling van zijn spieren
en zintuigen en de gehardheid van zijn lichaam.
Het is inderdaad zeer moeilijk een ontspanning te bedenken, die een zoo veelzijdig
genoegen schenkt en zooveel vaardigheid en energie vereischt als het jagen. Het
meest er aan nabij
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komt nog het photographeeren van levende dieren in de vrije natuur en ik ken dan
ook wel jagers, die hun dubbelloop verruild hebben met de camera.
Intusschen moet ge wel in 't oog houden, dat de photograaf en de natuurbespieder
toch nog weinig kunnen uitvoeren zonder den jager, wiens hulp zij altijd moeten
inroepen, wanneer ze iets van belang willen uitrichten en het is daarom van belang,
dat we behoorlijk en beleefd met hem omgaan, en hem niet uitmaken voor een Nero
of Caligula. Ook is het zeer moeilijk, om hazen en fazanten te eten, zonder dat ze
gedood worden, en vegetariërs zijn we ook nog lang niet allemaal.
Ikzelf heb de kwestie op zeer origineele manier opgelost, die echter, naar ik vrees,
de allerstrengste theoretici niet bevredigen zal. Als ik wild wil eten, dan koop ik het
of ik krijg het en ik ga op jacht met mijn verrekijker en schetsboek. En dan heb ik
er werkelijk schik in, om echte jachtdieren tot mijn hoofddoel te maken; ik ga heusch
op de fazanten- en patrijzenjacht en al zie ik dan de aardigste dingen van kneutjes
of kraaien, dan heb ik toch altijd nog een platzakgevoel, wanneer ik mijn patrijsjes
gemist heb.
De patrijzenjacht vind ik het aardigst en wel omdat het oer-inlandsche vogels zijn,
die in ons landschap volkomen tehuis behooren en dan in sommige streken ook in
overgroote menigte voorkomen. Bovendien hebben ze een alleraardigst familieleven
en allerlei eigenschappen, die het de moeite waard maken, ze het heele jaar door na
te gaan op alle tijden van den dag. Ik merk nog even op, dat er voor den
verrekijkerjager geen ‘gesloten tijd’ bestaat.
Vooruit dus, op een mooien Septembermorgen. Ik weet een heele rist mierennesten
te liggen op een Zuidoosthelling en daar wemelde het in 't zand van patrijzensporen.
Misschien zijn ze daar weer bezig te ontbijten: miertjes en mierepoppen en een paar
zoete bramen voor nagerecht. Als je daar nu botweg op af loopt, dan hoor je eerst
even ‘krieuw, krieuw,
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krieuw’ en daarna vliegt de heele koppel met groot geraas op, zoodat je er van schrikt.
Dat is u bij een wandeling door de duinen of door de velden al dikwijls genoeg
overkomen, maar dat is toch niet patrijzen zien.
Neen, wij zullen het anders inrichten. Daar is een berkenboschje, dat zich uitstrekt
tot op een zestig meter afstand van de mierenhelling. Vroeger heb ik reeds de dorre
takken opzij gegooid, die hier allerwegen op den grond liggen en nu kunnen we ons
daar verschuilen in de wilde sneeuwbal. Nu hebben we vlak voor ons een stukje
gekapt bosch, eigenlijk een open veld en dan komt de helling, die losjes is bezet met
doornstruiken.
Ze zijn er al: een, twee, drie, twaalf, vijftien stuks: een sterke koppel. Het zijn net
bruine bolletjes, je moet eerst zoeken, waar kop en staart zijn, zoo klein zijn die en
zoo weinig variatie is er in de omtreklijn. Maar met mijn excellente binocle kun je
veertje voor veertje onderscheiden: het mooie roestroode staartje met de lichter
gekleurde middenveertjes, de zwart met bruine vleugels, die voor 't grootste deel aan
de rugzijde verborgen liggen onder prachtige veertjes met witte middenstreep en
zwarte dwarsteekening op bruinen grond, terwijl in het blauwgrijs van de flanken
ook mooie bruine dwarsstrepen te zien zijn. Borst en hals zijn blauwgrijs met bruine
dwarsstreepjes, de kop lichtbruin, een plek om het donkerbruine oog is kaal en bezet
met fijne roode wratjes. De buik is licht van kleur en twee van onze vogels vertoonen
daar een groote, bruine vlek. Dit is de beroemde hoefijzervlek, die 't
onderscheidingsmerk moet zijn tusschen mannetjes en wijfjes, maar dat is niet juist,
want die wijfjes doen ook al in hoefijzers, vooral als ze wat ouder worden.
Die vogels zonder buikvlek zijn de jongen, misschien zien we er wel een enkele
onder, die daar al bruin begint te krijgen, want in dezen tijd trekken ze om zoo te
zeggen de kinderschoenen uit en gaan ze gelijken op de ouden. 't Is
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anders heel moeilijk, om dien buik te zien te krijgen, want ze zijn nog maar altijd
bezig met die mieren.
Ze krabben de mierennesten formeel open met flinke slagen van hun krachtige
pooten, twee slagen met den rechterpoot, twee met den linker en dan kijken of er
wat te voorschijn is gekomen. Soms loopen er drie of vier te hoop op een plekje,
waar een rijke vondst is gedaan en dan geven ze elkander wel eens een
vriendschappelijken por, om 't eerst aan de bak te komen. Ineens gaan alle koppen
de hoogte in, dan verdwijnen de diertjes onder de struiken en een paar oogenblikken
later vliegt de heele koppel op, zwenkt naar rechts en zeilt in een verbazende vaart
over den heuvelrand heen, de ronde vleugeltjes strak uitgespreid en ietwat naar
omlaag gebogen. Het dikke lijf is er duidelijk tusschen te zien. Zoo'n parelsnoertje
van vijftien patrijzen in volle vaart wegzeilend over het veld is voor den jager een
van de heerlijkste dingen, die hij kan beleven.
Daar knallen de schoten al: een, twee, drie, vier. Twee geweren achter den heuvel
en hier komen de drijvers ook aanstappen, die het mierenhellinkje net zoo goed
kennen als wij en wel vermoedden, dat ze hier iets zouden opjagen. De jagers hebben
zich geposteerd op een punt, waar de vluchtelingen vermoedelijk overheen zouden
komen en zijn er niet weinig grootsch op, dat ze in vier schoten er vier hebben geveld.
De beide ouden zijn er bij, nu moeten de overigen zich maar zonder leiders weten
te redden en ze hebben vandaag nog een heelen dobber, want de jagers hier kennen
hun vak en 't zal mooi zijn, als vanavond nog de helft van de koppel is overgebleven.
Daarbij komt nog, dat ze bij de verschillende kannonades naar alle kanten uit
elkaar zijn gestoven, zoodat aan den avond van den slag overal in 't veld doodmoede
en verlaten patrijsjes verscholen zijn, een gemakkelijke prooi voor wezels en bunsings.
Maar hun instinct redt hen! Een patrijs kan niet slapen, of hij
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moet aan alle zijden het vrije veld om zich heen hebben en zoo scharrelen onze
vluchtelingen onder voortdurend ‘krieuw, krieuw’ naar de welbekende open plekjes
en daar vinden ze elkander. Is het troepje te klein of bevindt er zich geen enkele
flinkerd bij, dan zoeken ze net zoolang, tot ze een andere koppel vinden, en na eenige
plichtplegingen of vechtpartijen komt er dan een vereeniging tot stand.
Zoo komt het, dat er na bet einde van den jachttijd altijd nog voltallige koppels in
het gebied overblijven, maar die zijn dan samengesteld uit de meest heterogene
bestanddeelen, wat voor de goede voortteling van de soort een groot voordeel is,
want anders zouden de broedparen ontstaan uit elkander veel te na verwante
elementen.
Hier komt nu de jager u met een triomfantelijk gezicht vertellen: ‘Zie je wel, dat
mijn werk heilzaam is?’ En zijn tegenstander antwoordt: ‘Nou ja, omdat je eerst de
roofdieren laat verdelgen en dan de rol van de roofdieren voor je plezier overneemt!’
Nu, wij laten die twee kibbelen naar hartelust en - ze worden het toch nooit eens
- gaan weer eens naar de patrijsjes kijken. De jachttijd is voorbij en nu hebben ze
een heerlijk leventje. Wel is het winter, maar een patrijs eet van alles en 't is
wonderlijk, wat je zooal allemaal in den grond kunt vinden: eieren en poppen van
insecten, wormpjes, slakken, zaden, kiemplantjes en jong groen, en dan laat de snoode
jager op sommige welbekende plekken nog gerst en maïs neergooien, waar de
schrokkige fazanten wel het leeuwendeel van inpalmen, maar waarvan toch ook een
aanzienlijk deel den tevreden patrijsjes ten goede komt.
Voor tienen hebben ze hun bekomst en dan gaan ze lekker in het zonnetje zitten
op een zuidhelling. Het zijn me wat een epicuristen, die patrijsjes! Zie ze neerhurken
in 't zand; hun veeren zetten ze naar alle kanten op, om de zon lekker op de huid te
laten schijnen. Weer andere hebben zich heelemaal
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ingegraven in 't zand en sporrelen en spartelen, dat het stof rondom hen omhoog
vliegt. Ze nemen een zandbad, om zich te reinigen en om dat eeuwig jeukende,
stekende ongedierte kwijt te raken.
Nu komen wel de Nieuwjaarsvlagen en de Februarivorst en een paar heel erge
kwade dagen met sneeuw, maar dat duurt niet lang, er is in Holland nog altijd wel
een sneeuwvrij plekje te vinden, hetzij in de duinen, hetzij aan een zuiderberm langs
een slootkant en als het te erg is, dan graven ze gangen in de sneeuw, of zoeken de
plekjes op, waar de zorgvolle jager zijn voeder laat uitstrooien.
Eindelijk komt er een dag, dat de ineengeschrompelde varenveeren zich beginnen
te ontplooien en het mos weer groent. De hazelaar hangt vol katjes en de leeuweriken
zingen in de lucht. Nu beginnen de patrijsjes elkander met andere oogen aan te zien,
de vroegere eendracht is verstoord, de mannetjes raken aan 't vechten en velen niet
dat een ander mannetje op een bepaalde manier een bepaald wijfje aankijkt. Ze blijven
nog bij elkander, waken voor elkaar en waarschuwen, als er gevaar dreigt, maar dat
bepaalde wijfje mag niet aangekeken worden.
En als nu de berken groen gaan worden, dan is de koppel uit elkaar gegaan. In het
jonge graan op den akker, in de helm in 't duin, in de zegge, in de natte hei, tusschen
het bloemrijke gras van het hooiland worden de nesten gebouwd en daar zit dra het
wijfje te broeden op de bruingespikkelde eieren, twaalf of meer in getal.
Het vinden van zoo'n nest is louter toeval, want die patrijzen zijn verbazend discreet
en maken in 't geheel geen ophef, als je de nestplaats nabij komt. Hoe later in den
tijd, hoe vaster het wijfje zit, en 't gebeurt in den maaitijd niet zelden, dat ze op haar
post sneuvelt en letterlijk door de scherpe zeis gedecapiteerd wordt. Omzichtige
maaiers letten op zulke dingen en gevoelige grondeigenaars loven een kwartje uit
voor ieder nest, dat in het maaiveld ongerept blijft.
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Als de jongen eenmaal uit den dop zijn, dan is het grootste gevaar geweken, want
die patrijzen hebben huns gelijken niet in het behoeden van hun gestreepte kuikentjes.
Ze blazen je aan als katten, wanneer je te dicht bij de jongen komt en wordt je erg
indringerig, dan vertoonen ze alle kunsten van zich lam te houden en gewond te zijn,
om je aandacht van de jongen af te leiden. Ik doe dan maar altijd net, alsof ik van
den prins geen kwaad weet en ga dapper met 't struikelend patrijsje mee. En als ze
dan ten slotte met een tevreden gebrom wegvliegt, dan heb ik de voldoening, dat ik
haar beveiligingsinstinct weer een beetje versterkt heb.
Ik mag van de patrijsjes niet afstappen, zonder even een tram-idylle te gedenken,
die wij in 't afgeloopen najaar beleefden. Wij reisden met het hoogwielig, smalsporig
stoomtrammetje van Wijk bij Duurstede naar de Sandenburgerlaan en dat ging even
vóór het kruispunt op enkel spoor door de velden met winterkoren. Je kon van dichtbij
den rossen grond nog tusschen de roggesprietjes zien, maar verderop was het al een
prachtig groen veld. Daar liepen nu de patrijzen in bij twintigtallen. Lieve hemel,
wat waren daar een patrijzen! En ze kwamen vlak bij de tram, raakten door het rollend
gevaarte niet eens van hun streek, staken alleen de koppen omhoog op 't oogenblik,
dat we passeerden. Dan krijgen ze zoo'n kluchtig kegelvormig figuur. We hadden
ze wel met een schepnet kunnen vangen.
Dat ze daar zoo rustig konden rondloopen in een streek, waar een paar van de
geweldigste Nimrods van ons land wonen, getuigt wel voor hunne groote levenskracht.
De Kwartel is wat uit de mode en toch herinner ik mij uit mijn jeugd, dat er veel en
gaarne jacht op werd gemaakt en dat is in sommige streken van ons land nog wel het
geval. De jachtwet spreekt ook van het weispel met kwartelen en dat moet volgens
de kenners een alleraardigste bezigheid zijn. Ik heb het nooit gedaan.
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Hier in Holland merk je niet veel van kwartels, maar in de landbouwstreken, zoowel
op de klei als op het zand worden ze nog wel meer gehoord, dan ge denken zoudt en
bij een Augustuswandeling door de stoppelvelden vliegen er wel eens tamelijk veel
op, hier één, daar drie, dan weer eentje, een eind verder een stuk of vijf, want in
gunstige jaren kunnen er op den trek wel eens veel voorkomen.
Waar ze broeden, hoort ge in Juni den zeer kenbaren en luiden roep: ‘kwikmedit,
kwikmedat’, meestal in den avond of tegen zonsopgang, ook wel den heelen
zomernacht door en een enkele maal op klaarlichten dag. Sommige menschen houden
om dien slag het dier wel in kooien, wij hadden als kinderen daar wel plezier in en
vertelden elkaar, dat de vogel voor iederen keer, dat hij ‘kwikmedit’ riep een daalder
waard was, zoolang hij het deed zonder tusschenpoozen.
Het zijn net kleine patrijsjes, die kwartels, maar met minder bruin en hun korte
staartje is heelemaal gevlekt. De mannetjes, de kwikmeditroepers, hebben aardige
zwarte vlekken langs de wangen en een mooie donkere teekening aan de keel. De
wijfjes roepen eenigszins ratelend ‘ruweru, ruweru’, als je dat geluid mooi kunt
nabootsen, dan komen de kwartelhanen vlak bij je. Maar anders zie je die dieren
nooit, want ze leiden een verscholen leven tusschen gras en graan, zoodat ze eigenlijk
heelemaal in het vergeetboek zouden geraken. Men beweert zelfs, dat ze tegenwoordig
veel minder in ons land broeden dan vroeger, maar daar ben ik nog niet zeker van.
Ze komen in Mei en gaan weg in September en zijn dus echte zomervogels.
Een scherpe tegenstelling met de kwartels vormt het Korhoen. Die zorgt er wel
voor, dat hij niet in 't vergeetboek raakt. Zomer en winter doolt hij rond over onze
heiden van Bourtange tot Vaals, van Winterswijk tot Driebergen, altijd krachtig en
welgemoed.
Als je ze zien wil, dan moet je ook de hei over, niet
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eventjes van Laren naar Bussum, maar van Stadskanaal naar Assen, van Elspeet naar
Epe, van Ruurloo naar Lichtevoorde, van Barneveld naar Harderwijk of naar
Apeldoorn. En dan de wildste stukken door en ervoor gezorgd, 's ochtends zeer vroeg
of 's avonds laat in de buurt te zijn van jong dennenhout of rijpe kraaibessen of
boschbessen.
Het is natuurlijk wel prettig voor de Amsterdammers, dat ze op één dag de verst
gelegen uithoeken van ons land kunnen bezoeken en 's avonds weer thuis zijn. Maar
zoo'n excursie van één dag heeft altijd het bezwaar, dat je de morgen- en avonduren
- den besten tijd voor het doen van vogelkundige waarnemingen - in den trein
doorbrengt. Daarom moet ge maar eens een enkele maal u de meerdere onkosten
getroosten van 's middags op reis te gaan, buiten ergens te overnachten, zoo mogelijk
in een herberg, vlak bij bosch en hei, en dan den volgenden middag terug te keeren.
Dan heb je een avond en een ochtend, een zonsondergang en een zonsopgang in de
vrije natuur, en dat is wel een daalder waard.
Zulke escapades zijn het prettigst in den glorietijd van het jaar, eind April en begin
Mei, en dan kunt ge het treffen, dat ge de korhanen hoort kraaien en roepen en dat
ge ze aantreft bij hun liefdespelen. Ik heb daar achter ‘Het Soll’ bij Garderen eens
iets van gezien en het volgende jaar ben ik daar weer heengegaan, om er nog eens
naar te kijken, maar toen kwam het dier niet; hij was zeker in den loop van den winter
gesneuveld. De verspreiding der korhoenders over een groot deel van ons land is
nog pas een feit van zeer korten datum, maar als ze voortgaan, zooals ze begonnen
zijn, dan zal het niet lang meer duren, of wij kunnen op de kaart van Nederland de
korhaandansplaatsen met evenveel zekerheid aanwijzen als de
kemphaantournooivelden.
Mijn Sollsche Korhaan had ik alweer op 't geluid af ontdekt. Het was daar een
woest plekje hei met dorens, berkjes en een paar kleine dennetjes en daartusschen
liep hij nu in 't
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rond in kringetjes en achten en slingerwegen, net als een hond, die zijn baas verloren
heeft.
Op een afstand leek het, alsof hij daarbij onophoudelijk in zichzelf mopperde,
dichterbij werden dat allerlei blaas-, kraaien bromgeluidjes. Nu eens liep hij met den
kop naar den grond, dan weer stond hij ineens onbeweeglijk rechtop, den zwarten
kop met de roode kamvlekken in de hoogte. De zon glinsterde op het staalblauw van
nek en borst en op den staart, waarvan de beide uiteinden allersierlijkst naar buiten
gekruld zijn, een lierstaart. Dan dook hij weer ineens neer, zoodat de spierwitte
onderstaart-dekveeren te zien kwamen en liep weer zijn kringbanen, telkens met de
korte vleugels tegen den grond slaande.
Hij bleef alleen, maar 't moet wel prachtig zijn, zoo een half dozijn van die hanen
tegelijk te zien balzen. Het herinnert zeer sterk aan de spelen van de kemphaantjes,
maar 't is luidruchtiger en woester.
Het wijfje krijgt ge niet zoo heel gemakkelijk te zien, want het zit verbazend vast
op het nest en dat ligt goed verscholen in de groote heide. Toch heb ik op een
wandeling van Stadskanaal naar Assen er drie opgejaagd, maar dat was laat in den
tijd; toen hadden ze zeker al jongen en dan vertoonen zij zich bij gevaar, nadat ze de
kleintjes eerst bevel hebben gegeven, om zich onzichtbaar te maken. Het dier is dof
bruinrood met spikkels, zoo groot als een fazantenhen, maar met veel korter staart
en daaraan zeer gemakkelijk te herkennen.
De familie blijft even trouw bij elkander, als bij de patrijzen, zoodat ge in den
nazomer kans hebt op heele kluchten van korhoenders. Achter Epe op de Veluwe
vonden wij in de natte heide heele doolhoven van hun wegen en vergaderplaatsen,
waar de uitwerpselen dicht den grond bedekten. De vele veertjes verkondigden den
rui. Uit een dennengroepje joegen wij er veertien op. Hun voetsporen zijn zeer breed,
doordat de teenen aan weerskanten een dubbele rij uitsteeksels
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dragen. Men heeft wel eens beweerd, dat die den vogel meer steun geven op de
sneeuw en dat ook zijn pooten tot onder toe dicht bevederd zijn als beschutting tegen
de kou.
Nu, korhoenders kunnen veel kou verdragen, en voor sneeuw zijn ze ook niet
bang, want ze kruipen er heelemaal onder, zoodra ze het te koud krijgen. In ons land
evenwel komt zoo iets zelden voor.
Er is in den laatsten tijd een zeer ernstige grief tegen deze mooie, stoere dieren
ingebracht. Zij zijn als alle hoenders omnivoren en ontwikkelen sinds eenige jaren
een groote voorliefde voor de knoppen van jonge dennetjes. In heele koppels zitten
ze dan boven in de boompjes (drie- tot zesjarige) en vernielen die dan op onherstelbare
wijze. Zoo hebben zij in Gelderland en vooral Brabant verscheidene hectaren jong
bosch bedorven en dat kon wel eens ernstige gevolgen voor hen hebben.
Dat zou mij zeer spijten en ik wil gaarne eens over middelen nadenken, om èn het
dennenbosch èn de korhoenders te behouden. Het komt natuurlijk daar vandaan, dat
in die jonge bebosschingen te weinig boschbessen en bramen en insecten te vinden
zijn. Het zou daarom overweging verdienen, om bij zoo'n jong bosch meteen
voederplanten voor de korhoenders te telen: wikke, rog, linzen, boekweit, melden,
etc. Dan zouden ze misschien van de denneknopjes afblijven. Ja, als ik eens
groot-grondbezitter was, dat zou een mooie boel worden.
De Fazanten zijn zoo goed als inlandsche vogels geworden, want ze wonen nu hier
al meer dan duizend jaar - misschien wel bijna tweeduizend - en in sommige streken
wordt naar hen niet meer omgezien dan naar de patrijzen, zoodat wij wel mogen
zeggen, dat ze daar een zoo goed als onafhankelijk bestaan leiden. En waar ze in den
broedtijd vertroeteld en verwend worden, daar ontwikkelen ze in het najaar toch hun
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eigen wilde en waakzame natuur, zoodat je in October overal met het grootste pleizier
op de fazantenjacht kunt gaan.
Nu is het pad van den amateur-verrekijker-fazantenjager bezet met distelen en
doornen, want in negen van de tien gevallen, dat hij zich op het oorlogspad bevindt,
wordt hij in den aanvang zijner expeditie gestuit door een vriendelijk maar vastberaden
man in een bruin pak en met een flinken wandelstok in de hand. Deze vriend, de
koddebeier, maakt u opmerkzaam op artikel 461 en wijst u den kortsten weg naar
paden waar de wandeling vrij, maar het wild schaarsch is.
Dat is wel lastig, maar niet ononverkomelijk. Met wat goeden wil en beleefdheid
kunt ge het altijd wel zoover brengen, dat ge uw jachtlust kunt bot vieren. Er zijn
terreinen, waar de wandeling oogluikend wordt toegelaten en er zijn eigenaars, die
voor een onschadelijk en belangstellend wandelaar wat over hebben, al weten zij
ook, dat zijn onkundige nieuwsgierigheid hun soms een heel broedsel langstaarten
kan kosten. Ik zou hier namen kunnen noemen, maar doe dat liever niet, want waar
de varkens veel zijn, daar wordt de spoeling dun. De varkens, dat zijn de wandelaars.
De beste tijd, om wat te zien te krijgen is weer de morgen en de avondstond en de
voormiddag van tien tot twaalven. Ik zoek altijd eerst de plekken op, waar veel
fazantensporen staan en ga die dan op den goeden tijd van uit een veilige schuilplaats
begluren. Nu eens is het een open plek op een zuidhelling, waar ze zich koesteren
en baden in het zand, dan weer een bramenhelling, waar ze de lekkere vruchten
komen eten, dan weer een duindoornbosch of een hoekje liguster, waar ze met
hetzelfde doel verschijnen.
Het is altijd een groot genoegen, een zoo vreesachtigen vogel kalm aan zijn
bezigheden te zien. En dan is het merkwaardig, hoe hij altijd nog jegens elk dreigend
gevaar op zijn hoede is. Bij voorkeur beweegt hij zich onder de struiken en wanneer
hij een open stukje moet oversteken, dan gebeurt dat in een
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razenden draf, want hij kan loopen als een renpaard. De wijfjes met haar doffe kleuren
zijn zelfs zeer moeilijk te ontdekken, de mannetjes, de hanen, kan ik bij helder weer
nog wel op vijftig meter afstand in de dorens zien door het glinsteren van hun veeren.
Het is wat een prachtig dier, zoo'n fazantenhaan. Een echt Oostersche gloed ligt
over al zijn veeren, over het groenbrons van kop en nek, over het bruinzwart en geel
van rug en borst, over den langen dwarsgestreepten puntstaart. Rondom het oog is
een kale vlek vol kleine roode wratjes en de veertjes van de oorstreek zijn langer dan
de andere en worden bij elke gemoedsaandoening als horentjes opgericht.
Daar komt een konijn aanhuppen en, marsch! loopt de fazant een eind verder onder
de struiken. Wanneer ge door een fazantenrijke streek wandelt, dan kunt ge er van
op aan, dat er voor u en aan weerskanten altijd fazanten aan het wegloopen zijn. Ze
vliegen niet gauw op, zoolang ge maar niet te dicht bij hen komt en zoo kunt ge ze
met kalmte en overleg drijven naar de plaatsen, waar ge ze hebben wilt. Ze kennen
in hun gebied uitstekend den weg, weten precies, waar de beste schuilhoeken liggen
en hebben vaste wegen er heen, die gaan als tunnels of holle wegen door gras en
kruiden. Ze zijn iets breeder dan de konijnenwegen.
Die fazanten leiden lang niet zoo'n gezellig en aardig leventje als de patrijzen. Bij
hen is geen sprake van gezelschappen, die bijna het heele jaar lief en leed deelen en
waarvan de leden zorgen voor elkanders welvaart en veiligheid. Wanneer ge ergens
een grooten troep fazanten bijeen vindt, dan is dat, doordat daar eten of drinken te
halen is of lekker badzand of dat er een veilige rustplaats wordt geboden. Maar ieder
komt daar op zijn eigen houtje heen en wanneer bij gevaar de bende op de vlucht
slaat, dan zoekt ieder een goed heenkomen en van opzettelijke pogingen tot
hereeniging is geen sprake.
Alleen in 't voorjaar komt daarin eenige verandering. Dan
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scharrelt de fazantenhaan een aantal hennetjes bij elkaar en daar gaat hij dan eenige
weken mee leven. 's Morgens voor zonsopgang zit hij al te kraaien, niet met het
mooie, lang uitgehaalde trompetgeschal van Cantecleer, maar met een stuipachtig,
eenlettergrepig roepje, soms in uiterste drift tweelettergrepig; zoo iets van ‘kro-krok’.
Daar komen dan andere hanen op af en dat is wel prachtig, hoe die dan als
schitterende vuurpijlen door de lucht schieten, want ondanks hun korte en afgeronde
vleugels kunnen ze geweldig voortmaken. Bij het opvliegen klauteren ze haast
verticaal tegen de lucht op en de lange staart komt dan achteraan als een sleepjapon,
maar als zij de gewenschte hoogte bereikt hebben, dan richten zij zich en dan gaat
het langs een flauw dalende lijn, met duizelingwekkende snelheid voorwaarts.
Als de hanen elkander in dezen tijd ontmoeten, dan hebben er geweldige gevechten
plaats, waarbij soms bloed vloeit, want met bek, klauwen en sporen randen zij elkander
op de allerfelste manier aan. De overwinnaar neemt de wijfjes.
Deze wijfjes gaan, naarmate het voorjaar vordert, een plekje zoeken, om te broeden
en als ze dat eenmaal doen, kijkt de haan er niet meer naar om, zoodat hij ten slotte
in gemelijke eenzaamheid den zomer slijten moet.
Die fazantennesten, daar mag je nooit of nimmer naar zoeken, want die zijn, bij
wijze van spreken, het teerste punt van eigenaar, jager en koddebeier. Treft ge onder
het botaniseeren bij toeval zoo'n nest aan: tien of twaalf koffiebruine eieren op den
grond, omhuld met sprietjes en vezels en verborgen onder de bramen of in de
brandnetels, dan moet ge discreet achteruitgaan en elk spoor van uw tegenwoordigheid
zorgvuldig verwijderen, verbogen takjes in hun oorspronkelijken stand terugbrengen,
geknakte grassprietjes oprichten, den indruk uwer voetzoelen uitwisschen.
Dit doet ge niet alleen om de gevoeligheid van eigenaar, jager en koddebeier te
ontzien, maar ook ter wille van de
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veiligheid van de eieren en den broedenden vogel. Sommige jagers gelooven, dat
een broedende fazant geen geur van zich geeft en dat zoodoende het nest niet
gemakkelijk door bunsings, hermelijnen of vossen gevonden wordt. Van patrijzen
loopt hetzelfde verhaal. Ik heb ook wel eens gelezen, dat een fazant naar willekeur
zijn geur binnen kan houden, wat een heel gekke acrobaten-toer zijn moet. Al dat
gebazel moet dienen, om het feit te verklaren, dat zooveel honderden patrijzen en
fazanten hun broedsel groot brengen, ofschoon het nest met de groote eieren zoo
gemakkelijk voor gretige gauwdieven te bereiken is.
Mij dunkt evenwel, dat dit verschijnsel voldoende verklaard wordt door de
omstandigheid, dat het aantal roofdieren door de felle vervolging vrij gering is
geworden; een duinfazant weet niet eens, hoe een vos er uitziet. Bovendien hebben
patrijzen en fazanten de goede gewoonte, om nooit naar hun nest te loopen, maar het
altijd vliegend te bereiken of te verlaten, zoodat geen enkel pad er heen leidt en de
planten er rondomheen flink hoog en door elkaar gegroeid zijn.
Wanneer wij nu een fazantennest vinden en daarbij gaan neerzitten, alles bekijken
en dan heengaan, dan hebben we als 't ware de roovers den weg naar 't nest gewezen.
Ook zijn er fazanten, - maar lang niet alle - die door zulk een stoornis afgeschrikt
worden en het nest met de eieren voor goed in den steek laten.
De fazantenhen beschikt maar over weinig moed, volharding en gevatheid. Ze
merkt het gevaar laat, en verzuimt krachtigen tegenstand. Is haar broedsel verstrooid,
dan werkt ze niet, zooals een patrijs doen zou, om alles weer bij elkaar te krijgen,
maar als ze er drie van de tien heeft teruggevonden, dan is ze al lang tevreden en laat
de andere zeven omkomen in de woestijn. Al heel spoedig heeft ze dan ook geen
enkel jong meer bij zich en wat er van die lui opgroeit, blijft natuurlijk even zorgeloos,
omdat er nooit voor hen gezorgd is.
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Wie dan ook zeer veel fazanten wil hebben, geeft aan de kleintjes in plaats van eene
zorgelooze moeder een brave stiefmoeder in de gedaante van een echte goede huiskip.
Aan deze wordt niet alleen het uitbroeden, maar ook de zorg voor de opvoeding
toevertrouwd. Zij wordt in 't bosch gezet in een hok, waarvan de tralies zoo wijd
zijn, dat de jongen er in en uit kunnen loopen en nu is het aardig om te zien, hoe die
nuchtere kip in haar hok het gevaar al van verre ziet en dan met een ware wanhoop
de kleintjes tot zich roept. Deze komen van alle kanten langs de welbekende paden
aansnellen en zitten onder de trouwe wieken, tot het gevaar verdwenen is. Wanneer
ge op uw wandelingen een breed fazantenpad volgt in een grazig ijl berkenboschje,
dan komt ge wel eens bij zoo'n voedsterhok terecht. Ziet die kip dan, dat je niet de
man met den voerzak bent, dan gaat ze geweldig te keer en dan is 't ook maar 't beste,
dat ge verder uws weegs gaat.
Er wordt heel wat opgevoerd aan die fazantjes, niet alleen in den broedtijd maar
het heele jaar door; ofschoon het echte alleseters zijn, is meestal hun dichtheid van
bevolking toch wat te groot voor de schrale gronden. De voederplaatsen liggen goed
in 't dichte struikgewas verscholen en zijn dikwijls nog op allerlei manieren behoed
tegen de rooverijen van kraaien en ratten, die o! zoo graag mee eten.
Dicht struikgewas is een allereerste levensvoorwaarde voor de fazanten en wij
hebben het in zekeren zin aan hen te danken, dat de Hollandsche duinen over het
algemeen nog al aardig beplant zijn met berkenboschjes, duindoorns, sneeuwbal,
liguster, berberis, meidoorn en egelantier. Waar geen fazanten leven, is de plantengroei
der duinen dadelijk veel armer en een vriend van me, die nog al eens overdrijft,
beweert, dat zonder de fazanten onze duinen geen andere begroeiing zouden hebben
dan de door Waterstaat verplicht gestelde helmbeplanting van de zeereep.
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En nu de Eendenjacht. Daar kunnen wij het heele jaar van profiteeren, de
geweerdragers mogen echter niet vroeger beginnen dan hier en daar met half Juli.
Dan is het ook de beste tijd en wanneer ge in dien tijd in 't avonduur het bouwland
kunt bezoeken, dat niet te ver van 't vrije water ligt, dan kunt ge eenden te zien krijgen
bij honderden.
Ik zal tenminste niet licht de avonden vergeten, door ons doorgebracht in een
greppel aan den hoek van een gerstakker in Eyerland. We gingen er tegen
zonsondergang heen, verscholen ons tusschen de bloemen aan den greppelzoom en
wachtten kalmpjes af, wat er gebeuren zou. Voor ons lag een grasveld, waar schapen
hadden gegraasd; de grasblaadjes waren tot den grond toe afgevreten, maar de
bloeistengels waren onaangeroerd gebleven en die stonden daar nu ijl en teêr, licht
wijnrood van kleur in het schijnsel van de ondergaande zon: wijnroode halmen,
stroogele aren, bijna uitsluitend van kamgras.
Achter dit kleurig veld vertoonden zich de daken en boomtoppen van een paar
zware boerderijen en daarachter de luchtig bewogen omtrekken van de duinen,
daarboven de zomeravondhemel, waarvan je niet wist, wat je 't meest bewonderen
zou, de velerlei contouren van wolken en wolkjes, de fijne tinten van lucht en nevel
of de groote rust, die tegelijk bestond met eindelooze verscheidenheid. Jagers, boeren,
schippers en landloopers zien deze dingen iederen dag.
Rechts van ons was een vaart, daarachter verhief zich een hooge dijk, die een
drassigen polder aan ons oog onttrok en aan gene zijde van dien polder bevond zich
de zee, de ondiepe Wadden, gedurende den dag schuil- en slaapplaats van ontelbare
eenden. Daar kwamen ze nu vandaan, in groepjes van twee tot vijf en als ze den dijk
moesten passeeren, dan gingen ze flink de hoogte in, want zoo'n ding vertrouwen ze
niet. Waren ze er eenmaal goed en wel overheen, dan gierden ze naar beneden om
neer te strijken in de gerst en zoo lang ze nog vlogen, konden we het geluid van hun
vleugels hooren:
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een fluisterend ‘wiechje, wiechje, wiechje, wiechje’. Die ongezien naderden, ontdekten
we altijd nog aan dit geluid.
Nu kwam het er op aan, om stil te liggen, want het krioelde nu letterlijk om ons
heen van eenden. In dat stuk vlak bij ons was de gerst zeer laag, niet langer dan twee
voet en nu was het aardig om te zien, hoe zoo'n eend op zijn teenen ging staan bij
een gersthalm, de aar in zijn bek nam, weer zijn gewone houding aannam, zoodat de
halm doorboog en dan de aar in zijn bek heen en weer ging rollen, om de korrels er
uit te halen.
Ge weet, dat de bek van een eend een allerkunstigst schiftingsapparaat bevat,
onderkaak en bovenkaak zijn bezet met vertikale dunne plaatjes, de rand van de tong
bezit een buigzame franje. Plaatjes en franje bevatten duizenden zenuwuiteinden,
zoodat een eend met het allergrootste gemak den inhoud van zijn bek kan sorteeren
en veel gauwer het steentje in zijn krentenbrood vindt dan wij.
Mijn eend daar in de gerst had in minder dan geen tijd de korreltjes uit de aar
gewreven en toen liet hij hem los; de gebogen halm was niet eens geknakt en stond
dadelijk kaarsrecht; hij had ook geen vracht meer te dragen. Waar het graan hooger
staat, worden de halmen geknakt en daar lijkt de verwoesting dan veel grooter, maar
het andere is al even erg en de boer vindt daarom den avondoptocht van de eenden
verre van aangenaam. In de erwten en paardeboonen kunnen zij ook geducht
huishouden en in 't pas gerooide aardappelveld verslinden zij het kriel met groote
gretigheid.
Iederen avond in den nazomer kunt ge die maraudeurs zien uitrukken. Vliegende
eenden zijn van alle andere vogels te onderscheiden aan den langen kop en hals, die
ver buiten de vleugels vooruitsteken, terwijl achter de vleugels bijna niets van lichaam,
staart of pooten te zien is. Het lijkt daardoor alsof de vleugels achter aan 't lijf zitten.
Vliegen ze in paren, dan gaan ze achter elkaar; de voorste is bijna altijd het wijfje.
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Op grooten afstand is het mannetje, de waard of woerd, al te onderscheiden, doordat
hij veel grooter is en doordat hij achter den prachtig donkergroenen kop een witten
ring draagt. Het wijfje is bruin met zwarte vlekken, alleen heeft ze op de vleugels
een mooien metaalblauwen spiegel.
Ge weet, dat een vleugel bestaat uit drie deelen, overeenkomende met bovenarm,
benedenarm en hand. Het handgedeelte is dat, wat ge onder den naam vlerk of wiek
bij 't teekenen gebruikt. De pennen, die daaraan zitten, heeten de groote slagpennen
en bij de meeste vogels vervullen zij bij het vliegen de hoofdrol. De pennen aan den
benedenarm heeten de kleine slagpennen en hoewel die bij 't vliegen ook wel
meewerken, zijn ze ook dragers van sierkleuren en organen, om de jongen te
bedekken. De pennen van den bovenarm vormen den zoogenaamden schoudervleugel,
zij zijn bij de eenden langer dan de kleine slagpennen en vertoonen ook dikwijls
prachtige kleuren.
Wanneer nu een vogel in rust zijn vleugel ineenvouwt, dan komen de groote
slagpennen te liggen onder de kleine en deze weer voor de helft onder den
schoudervleugel. Daardoor blijft dus een gedeelte van de kleine slagpennen zichtbaar
en zoo kunt ge dan altijd de sierkleuren ervan ontdekken. Bij onze wilde eend nu,
zoowel bij mannetje als bij wijfje, is de tweede helft van elke kleine slagpen prachtig
staalblauw, aan weerszijden met een smal sneeuwwit en een gitzwart randje. Andere
soorten van eenden hebben weer andere spiegels.
Nu kunt ge daar weinig van zien, wanneer zij vijftig meter hoog over je heen
vliegen, maar er zijn nog wel gelegenheden, om deze zeer schuwe dieren van nabij
te zien te krijgen. Wellicht hebt ge geen lust, om een winteravond of wintermorgen
door te brengen in een eendenhutje aan 't zeestrand: een paar rietmatjes, waar
natuurlijk de Oostenwind royaal door heen waait, een paar keien op den
modderbodem, die een droog, hoewel koud zitje geven. Als je daar eenige uren
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achtereen doodstil zit, dan zie je nog al eens iets, maar op 't eind van de séance weet
je niet meer, waar je neus of waar je groote teen zit. Ik durf dat tegenwoordig niet
meer te doen en mag het ook niemand aanraden, hoewel je op zoo'n manier in Februari
de eenden op hun mooist ziet.
In dien tijd leven ze al paarsgewijs, altijd zie je mannetje en wijfje bij elkaar en
als ge 't treft, dan kunt ge iets van hun omgang te zien krijgen Het wijfje heeft altijd
veel te vertellen ‘kwaak, kwaak’ als 't mannetje weggaat. Hij zwemt naar 't wijfje
toe met kop en nek vlak langs het water, vlak bij haar doet hij zijn

bek open en sist op een kwaadaardige manier. Daarbij zie je duidelijk den bovensnavel
omhoog gaan; dat is bij de eenden altijd bijzonder mooi te zien, bij andere vogels
minder goed.
Een ander maniertje van den waard is, dat hij in een kring om 't wijfje rondzwemt,
telkens front naar haar maakt en dan met een ruk zijn kop achterover gooit, zoodat
die met den snavel verticaal omhoog midden op zijn rug komt te staan. Het wijfje
neemt in de meeste gevallen nergens notitie van, een enkele maal gaat het luidkeels
kwakend en vleugelkleppend op het water staan, zooals ge tamme eenden ook wel
eens hebt zien doen.
Het is niet gemakkelijk, in de vrije natuur iets van deze bruiloftsgebruiken te zien
te krijgen. Je moet daarvoor de plekjes weten, waar veel eenden broeden en je dan
vroeg in den morgen met een verrekijker verdekt opstellen in de nabijheid van plassen.
Op Texel in de Nederlanden heb ik dat allemaal heel mooi gezien van slobeenden.
Deze slobeenden broeden nog al veel in onze duinstreken,
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vooral op de eilanden. Ze zijn kleiner dan wilde eenden en dadelijk te kennen aan
hun snavel, die ongeproportionneerd lang en breed is en doet denken aan den bek
van een lepelaar. Het tastapparaat is hier buitengewoon mooi ontwikkeld, de tong
van een slobeend met al zijn randen, franjes en kammen is een van de interessantste
voorwerpen uit de vogelwereld. Heel in de verte zijn de slobeenden te onderscheiden
aan hun hagelwitte borst, de kop is blauw en de spiegel goudgroen met randen.
Het nest van de eenden ligt in den regel op den grond, soms nog al tamelijk ver
van het water af en is uitstekend verborgen tusschen de snel opschietende
lentebloemen. Dikwijls heb ik gedacht, dat ze verstand van plantkunde moeten
hebben, zooals ze hun nest beginnen te maken op een betrekkelijk open plek, maar
die naarmate het legsel vordert en de broedtijd nadert, geheel omgroeid raakt met
hoogstengelige moerasplanten. Een enkele maal heb ik er een aangetroffen, die
blijkbaar niet wist, dat de esch zijn bladeren het laatst ontplooit van alle inlandsche
heesters. Hij had zijn nest gebouwd op een esschenstoof in de meening, dat het jonge
lot het spoedig verborgen zou, maar dat is hem niet meegevallen en nu zat die eend
open en bloot te broeden.
Het is bekend, dat de eenden zoo mogelijk nog vaster op 't nest zitten dan kwartels
of patrijzen. Ze blijven doodstil zitten, al sta je vlak bij het nest en wij hebben ze wel
opgetild, om het tiental groote eieren in het zachte dons te zien liggen. Niet altijd
ligt het nest op den grond, zelfs tamelijk dikwijls op knotwilligen en ook wel in
kraaiennesten in vrij hooge boomen of op zoldertjes van schuren in 't land. Het is
dan voor de ouden een heel werk, om de jongen naar het water te brengen, maar dat
schijnt dikwijls nog al vereenvoudigd te worden door de omstandigheid, dat de jongen
met opzet of bij toeval uit het nest vallen en dat lijkt die zachte, veerkrachtige diertjes
te deren.
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Zoolang de eend nog niet zit te broeden, bemoeit de waard zich nog wel met haar en
waarschuwt hij zelfs, wanneer het nest bedreigd wordt, maar gaandeweg verflauwen
zijn attenties en eindelijk ziet hij niet meer naar zijn gezin om. De eend heeft dan al
de zorg voor de opvoeding van de kleintjes en dat is geen lichte taak. Ze voert ze
dan gaarne naar slooten in 't hooiland, daar is 't tamelijk stil en veilig, er is voedsel
in overvloed zoowel in 't water, waar allerlei klein gedierte leeft tusschen de
slootplanten, als op het land, waar de vroegbloeiende grassoorten reeds rijpe vruchten
hebben. Als ik in den voorzomer door 't hooiland loop, dan nader ik de slooten altijd
omzichtig en kijk ze over hun heele lengte af, want zoo'n eendengezin geeft mij altijd
veel genoegen. Hoe weet de oude haar kleintjes te leiden, te waarschuwen, te
beschermen. En wat kunnen die kleine, gele rakkertjes in razende vaart voortpeddelen
over 't water en als je ze dicht op de hielen komt, dan duiken ze op commando onder.
De moeder is een volleerde actrice en valt in zwijm om een haverklap.
Intusschen houden de mannetjes ‘soos’ op de plassen. Als ik u ging vertellen van
al de mooie plassen, waar ik die eenden begluurd heb, dan kwam er geen eind aan
dit boek. Hoe vindt ge deze? De hei reikt vlak tot aan de hooge duinen, maar op de
grens van duin en hei is een groene laagte met een langwerpigen plas er midden in.
Door het hooge heidekruid kunt ge ongezien nader sluipen, of ge moest onverwacht
terecht komen op een wulp, die zich te goed doet aan overjarige kraaibessen en nu
met een huiveringwekkenden angstkreet op de vlucht slaat. Maar als 't lukt, komt ge
tot vlak aan den bloemenrand van het meer en dan ziet ge over de bloeiende
orchideeën en waterklaver heen de kleurige woerden in 't water drijven, gewone
wilde eenden en slobeenden en voor de zooveelste maal spant ge uw oogen in om
er een zeldzame krakeend of pijlstaart, kuifeend of tafeleend onder te ontdekken of
een paar talinkjes.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

468
Nu zijn in Mei die woerden al lang zoo mooi niet meer als in Maart, de voorteekenen
van de zomerrui zijn al aanwezig
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en over eenige weken raken ze het heele bonte pakje kwijt en dan zien ze er haast
net zoo uit als de wijfjes. Alleen aan den ietwat kleuriger spiegel kan een deskundige
dan nog den
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voormaligen praalhans herkennen. Deze rui gaat zoo snel, dat verscheidene slagpennen
tegelijk uitvallen, zoodat de dieren gedurende eenigen tijd niet vliegen kunnen en
dan houden ze zich schuil op allerlei veilige plekjes, liefst midden in 't riet.
In Juli kunnen ze weer vliegen, dan zijn ook de kleintjes groot en dat is dan wel
de beste tijd, om veel wilde eenden te zien. De jacht is dan nog niet geopend, de
schrik zit hun dan nog niet in de leden en nu kunt ge ze letterlijk bij honderden op
de plassen zien ronddrijven, waar ze overdag hun rust houden. 's Avonds gaan ze
dan op maraude uit.
In 't najaar maken ze een tweede rui door en dan krijgen de waarden weer hun
prachtige veeren, zoodat zij tegen Sint Nicolaas al weer heel mooi zijn.
De gewone wilde eend broedt overal door 't heele land en nog al vrij veel, soms
honderden meters van 't water verwijderd. Ook talinkjes zijn niet zeer zelden, vooral
de wintertaling, maar ze verbergen hun nest zoo goed en houden zich in den broedtijd
zoo verscholen, dat de meeste menschen ze nooit ontmoeten. Ze zijn veel kleiner
dan de gewone eenden, wij hebben twee soorten: de zomer- en de wintertaling, namen
die niet veel te beduiden hebben, want ze vertoonen zich allebei zoowat het heele
jaar door. Intusschen is de wintertaling in den jacht- en kooitijd, dus in den winter,
wel talrijker dan de zomertaling.
Ze lijken niets op elkander. Het wintertalinkje is 't bontst gekleurd en aan de groene
vlekken opzij van zijn kop 't makkelijkst te kennen. Het zomertalinkje heeft breede
lichte strepen opzij van zijn kop en ook zijn zijden zijn mooi grijs en wit gegolfd.
De wijfjes zijn minder gemakkelijk te onderscheiden; 't zomertalinkje is aan borst
en zijden meer bruin dan 't wintertalinkje, dat over 't algemeen veel lichter van kleur
is.
Het aardigste, wat ik van de talingen gezien heb, zijn de vreugdevluchten in Maart.
Tegen den avond zie je dan in de
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plassen zwermen van wel honderd stuks van deze talinkjes, die geheel op de manier
van de spreeuwen met de grootst mogelijke regelmaat allerlei zwenkingen uitvoeren:
een prachtige oefening en waarvan ook 't nut wel blijkt, als de slechtvalk ze op de
hielen zit.
De krakeend is de donkerste van al onze eenden; in 't prachtkleed is 't mannetje
bijna zwart, vooral aan de borst, op den rug en in de stuitstreek. Maar zijn spiegel is
wit en de kleine vleugeldekveeren warm bruin. Deze eend wordt naar 't schijnt hoe
langer hoe zeldzamer. De tafeleend echter, het dier niet den prachtigen roodbruinen
kop, zwarte borst en buik en parelgrijze rug en zijden wordt in den laatsten tijd hoe
langer hoe meer gezien in het heele Hollandsch-Friesche laagveengebied. Ook de
kuifeend broedt hier en daar, een eenvoudig gekleurd beestje, zwart, met witte flanken,
aan den kop met groen en purperen staalglanzen, van 't achterhoofd hangt een klein,
onbenullig kuifje af.
Misschien ook broedt de krooneend bij ons, gemakkelijk te kennen, 't mannetje
ten minste, aan den rooden snavel en de roode pooten. De veeren van den kop zijn
in 't prachtkleed bruinrood, borst en buik pikzwart, rugzijde en flanken, lichtbruin.
We doen ons best om een nest van hem te vinden, maar 't is ons nog niet mogen
gelukken.
Een van de makkelijkst waar te nemen eenden is de bergeend, ook al een bewoner
van konijnenholen. Gij moet hem derhalve zoeken in zandstreken in de nabijheid
van de zee en wel alleen, waar slijkerig strand voorhanden is. In de Wassenaarsche
of Overveensche en Berger duinen hebt ge dus weinig kans, ze aan te treffen; in de
duinen der Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden en van de Wadden-eilanden zijn
ze soms in groot aantal te vinden. Op Rottum worden ze behandeld als huisdieren.
Ook in het Gooi, op de Veluwe en in Gaasterland hebt ge kans hun nesten aan te
treffen.
Het prachtige dier zelf hebt ge dikwijls genoeg gezien, het
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wordt op vele buitenplaatsen als siervogel gehouden en wanneer ge in den winter
den eendenvijver van Artis bezoekt, dan zult ge ook daar een twintigtal van deze
prachtige vogels kunnen bewonderen. Het blinkend wit in hun gevederte, hun fiere
houding, hun gemakkelijke gang onderscheidt ze van de overige eenden, waarvan
ze dan ook in gewoonten nog al sterk verschillen.
Bergeenden zoeken hun voedsel veelal loopend, zoodat ze

dikwijls aangetroffen worden te midden van wulpen, grutto's, tureluurs en
scholeksters. Wanneer ik bij eb bij Bergen-op-Zoom langs de Schelde spoorde, dan
zag ik ze altijd op de droog geloopen slikken en op de Wadden is het geen
zeldzaamheid er een twintigtal tegelijk langs de slijkerige kreekjes te zien
rondwandelen. Op Rottum zag ik er op de morgenparade tachtig tegelijk.
Waar ze in voldoend aantal voorkomen, is het niet moeilijk, hun nest te vinden.
Ge behoeft maar een poosje door de duinen te wandelen en den ingang van elk
konijnenhol nauw-
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lettend te bekijken. Spoedig genoeg ziet ge dan de breede voetsporen met duidelijke
afdrukken van de zwemvliezen. Het nest ligt dan een tot twee meter diep het hol in
en bevat ongeveer een dozijn groote witte eieren, die prachtig liggen in het fijne
dons, dat het dier zichzelf uitpikt. 't Is eigenlijk jammer, dat die eieren geld waard
zijn en dat daarom deze nesten maar al te ijverig worden uitgehaald. Op
Schiermonnikoog nestelen de bergeenden in dicht struweel van helmgras en duindoorn
en ook op Rottum vonden we er een, die de kunstmatige holen, door den voogd
gegraven, versmaadde, en in een helmpol zijn tent had opgeslagen.
Het nest ligt soms wel een half uur gaans van het meest nabijzijnde water
verwijderd en nu rijst de vraag: hoe komen de jongen door heuvelen en dalen, door
struik en struweel bij 't water? Daar weet ik nog niet alles van. Ik geloof dat de jongen
niet dadelijk naar 't water gaan, maar eenige dagen lang in 't nest gevoerd worden en
dat, wanneer ze sterk genoeg zijn, familiegewijze de wandeling wordt ondernomen.
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat de oude vogels met bek of pooten hun
kleintjes naar de zee dragen. Ook heeft men van de wilde eend gezien, dat hij zijn
kleintjes op zijn rug meedroeg.
De jongste glorie van onze Wadden-eilanden is de omstandigheid, dat de eidereend
is gaan broeden op Vlieland. Wel is waar kregen we iederen winter overwinterende
eiders te zien, maar niemand dacht er aan, dat ze ooit bij ons zouden broeden. Sedert
1906 nu probeeren ze met meer of minder succes op Vlieland hun groote doffe groene
eieren uit te broeden en nog al onder bescherming van den Staat der Nederlanden.
Er zijn echter al eens nesten geroofd. Waarschijnlijk zijn deze eidereenden afkomstig
van 't eiland Sylt, waar sinds overoude tijden die eenden hebben gebroed op het
schiereiland Ellenbogen, maar die kolonie is in de laatste jaren achteruit gegaan,
waarschijnlijk doordat 't op Sylt te druk wordt met badgasten. Hoe

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

t.o. 472

FOTO A. BURDET
WATERSNIP

TEXEL, 14 JUNI 1911

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

473
't nu op Vlieland zal gaan, zou ik niet durven zeggen, maar 't zou een heele aanwinst
zijn, als die prachtige eenden bij ons bleven broeden. Het wijfje is vlekkig
donkerbruin, 't mannetje zou een van de mooiste dieren zijn, als hij maar niet zoo'n
dom uiterlijk had, zijn rose borst, zwart achterlijf en de aardige groene en zwarte
vlekken aan den kop maken hem gemakkelijk herkenbaar.
En nu de Snippen. De snip, die wij 't meest te zien krijgen, is de watersnip. We
kunnen hem het heele jaar ontmoeten. Als je in de zomervacantie loopt te botaniseeren
in een drasse duinpan of een veenige heide, dan vliegt dikwijls genoeg vlak voor uw
voeten een kleine donkere vogel op, die bliksemsnel zigzagsgewijze wegvliegt en
dan heel driftig roept: ‘etsj, etsj’ of ‘kets, kets’. Een eindje verder valt hij neer, en
als je die plek voorzichtig besluipt en stuk voor stuk den bodem afzoekt, dan zie je
meestal nog niets, totdat hij opeens vlak voor uw verbaasde oogen weer opvliegt en
er vandoor gaat.
't Is werkelijk een heele kunst hem tusschen de najaarsplanten op den donkeren
bodem te zien. De lichte lengtestrepen over kop en rug passen volkomen bij de
gelende bladeren van gras en zeggen, de bruine en groenachtig-zwarte tinten van
zijn veeren gelijken precies op schaduwen of stukjes grond. Als hij voortvliegt en
bij elke nieuwe wending even kantelt, ziet ge dat zijn onderzijde bijna wit is. De
lange sikkelvormige vleugels worden bij iederen neerslag snel achterwaarts bewogen,
zoodat het handgedeelte evenwijdig aan 't lichaam komt te leggen. De schouderveeren
reiken tot aan den staart, die zeer kort is, de lange snavel is onder 't vliegen neerwaarts
gericht.
In 't Naardermeer snap ik ze nog wel eens, terwijl ze aan 't werk zijn. In den zomer
worden voortdurend de waterplanten uit de hoofdvaarten verwijderd en op lange
hoopen aan den rand van 't moeras neergegoeid. Op deze lange modderbanken
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komen nu in 't najaar de snippen graag rusten en rondloopen en dan boren ze met
hun snavel in den rommel naar voedsel. Het fijne tastorgaan zetelt hoofdzakelijk in
den ondersnavel, terwijl de harde punt van den bovensnavel, die daar juist overheen
grijpt, als boorspits dient. De bovensnavel is in 't midden beweegbaar, zoodat de bek
ook zeer gemakkelijk als grijptang kan worden gebruikt. Soms pikken ze in den
grond snel achter elkaar en niet zeer diep, een andermaal gaat de snavel tot aan de
neusgaten in de modder en blijft er wel tien tellen rond tasten en grijpen. 't Is
buitengewoon interessant, om ongezien de beesten zoo bij hun werk te begluren.
Soms, als de plek groot en gunstig genoeg is, zijn er wel honderd bij elkaar, en de
jagers maken er wel gebruik van, om ze dan in massa's te schieten, wat in 't
Naardermeer echter niet gebeurt.
De snippen nestelen door 't heele land, liefst op vochtige plaatsen, waar ze 't nest
tusschen weelderig groeiende zeggen kunnen verbergen. 't Is dan ook heel moeilijk
te vinden, hoewel de nestplaats zelve gemakkelijk te ontdekken is. De mannetjessnip
heeft namelijk de gewoonte, om tot heel laat in den broedtijd speelvluchten te houden
in de nabijheid van 't nest en laat bij die gelegenheid het merkwaardige blatende
geluid hooren, waaraan hij in Duitschland den naam van Himmelsziege en in sommige
streken van ons land dien van weerlam te danken heeft. Eerst vliegt hij snel omhoog,
soms zoo hoog, dat je hem haast niet zien kunt en dan gaat hij daar in de hoogte een
wijde baan beschrijven met telkens plotselinge dalingen, snel schuin naar beneden.
Gedurende die daling hoort men 't blatend geluid. Met den kijker is heel goed te zien,
dat dan de korte staartpennen zeer wijd waaiervormig zijn uitgespreid en dat de
vleugeltoppen, dicht bij de buitenste staartpennen gebracht, een snelle wapperende
beweging vertoonen. Het is nu wel zeker, dat het geluid zelf wordt voortgebracht
door trillingen van de staartpennen en dat de beweging
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van de vleugels het bibberige, het tremolo van het geblaat veroorzaakt. De opgetogen
snip maakt ook dikwijls een aardig keelgeluid, heel vriendelijk ‘tjiek, tjoek’, telkens
herhaald.
De jonge snippen, als ze pas uit 't ei komen, zijn bedekt met donker dons met veel
lichte puntjes en zoodra ze zijn opgedroogd, loopen ze 't nest uit en verdwijnen
tusschen de planten.
In 't najaar jagen wij ook wel eens een klein snipachtig vogeltje op, niet grooter
dan een spreeuw. Hij vliegt ook zigzagsgewijze, maar heeft niets te vertellen. Dat is
het bokje, behalve aan de grootte ook nog gemakkelijk daaraan te herkennen, dat hij
geen licht gekleurde streep midden over den kop heeft. Overigens vertoont zijn kleed
zeer duidelijk het snippentype, alleen zijn de glanzen op de veeren veel mooier.
Het heet, dat dit diertje alleen in de poolstreken broedt, maar zijn nest is ook wel
in Duitschland gevonden en 't zou wel mogelijk wezen, dat in onze drie noordelijke
provincies die in zoo menig opzicht poolgewestelijk doen, nog eens een nest van het
bokje werd gevonden. Maar doordat dit bokje niet blaat, blijft hij in den broedtijd
licht onopgemerkt.
Zooals het bokje beschouwd kan worden als een kleinere editie van de watersnip
kunnen we de poelsnip een vergroote uitgave noemen. De poeliers noemen hem
dubbele snip, maar dat is overdreven, de verhouding is zoowat van 10:11, en dan
heeft de poelsnip nog een korter snavel dan de watersnip. Aan den staart is 't verschil
't makkelijkst te zien: de poelsnip heeft 16 staartpennen, de watersnip 14, bij de
poelsnip zijn de eindhelften van de beide buitenste staartpennen wit, bij de watersnip
alleen de buitenrand en de top van de uiterste pennen. Nu kun je in de vrije natuur
zulke bijzonderheden onmogelijk opmerken, maar 't is ook wel eens goed, om
vriendschap te sluiten met een jager of een poelier, om daar allerlei vogels eens ter
dege te bezien. Wanneer je
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zoodoende vertrouwd bent geraakt met al de vederpartijen van 't vogellichaam, dan
merk je in de vrije natuur toch ook weer gemakkelijk allerlei bijzonderheden op, die
je anders zouden ontgaan.
In de vlucht is de poelsnip ook wel te kennen aan de witte stippellijnen, die op de
vleugels worden gevormd door de groote witte toppen van al de vleugeldekveeren.
Ze komen in 't voorjaar later doortrekken dan de watersnippen, zelden vóór April
en in 't najaar komen ze iets vroeger, reeds in Juli. Ze schijnen bij ons niet te broeden,
maar we kunnen er toch wel eens naar zoeken.
Deze vogels zijn beroemd om de gezelschapsspelen, die ze ook tijdens de reis
opvoeren, maar ik heb er nooit iets van gehoord of gezien. Liefst op beltheiden komen
ze bij elkander 's avonds na zonsondergang, om een beetje te vechten en te stoeien
en allerlei geluiden te maken; een snavelgeklepper dat moet lijken op 't geluid, dat
je krijgt door een lange breinaald tegen een tafelrand te laten klapperen en een vocaal
geluid, dat heel helder en hoog is en in de boeken wordt voorgesteld door
‘biebelebibibibibibibi’. Ze zijn op zoo'n speelplaats heelemaal niet schuw, je kunt
de vertooning van a tot z bijwonen. Zouden we in de Peel niet eens zoo'n plekje
kunnen vinden?
De meest beroemde van alle snippen is de houtsnip, die je bij den poelier ook alweer
gemakkelijk kunt bestudeeren, maar in de vrije natuur krijg je hem, als je geen jager
bent, of niet door jagers of door veldarbeiders wordt geholpen of gewaarschuwd,
niet zoo heel gemakkelijk te zien of te hooren. 't Is een echte boschvogel en bovendien
een nachtvogel. Overdag zit hij op den grond, liefst in de dorre bladeren en als hij
zich stilhoudt, kun je rakelings aan hem voorbijgaan, zonder hem te zien, want zijn
gevederte is zoo aardig in kleine partijtjes gestreept en gevlekt met blauwgrijs en
geelgrauw,

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

477
bruin en zwart, dat hij precies den indruk maakt van een hoopje bladerrommel en
takkenbrokjes op den donkeren boschgrond. En elk veertje is een kunstwerk op zich
zelf, de lichtgrijze borstveertjes met hun donkere arabeskfiguurtjes, de zwarte slagen stuurpennen met de prachtige warm-roodbruine blokjes erin, de veeren van kop
en hals met fijne golfstreepjes.
Zijn figuur is niet zoo mooi en alleen zijn lange snavel maakt, dat ge hem op 't
eerste gezicht als een steltlooper herkent. De korte, stoere pooten zijn bevederd tot
op het hielgewricht zelf. Zijn merkwaardigste trek is wel zijn lang gezicht, de groote
donkere oogen lijken heelemaal in 't achterhoofd te staan. De inrichting van den
snavel is als bij de watersnip, alleen is de boorpunt nog wat grooter, harder.
Het meest zie ik den vogel in November, niet alleen wanneer ik eens een enkelen
keer als volontair-drijver mee op jacht ga, maar ook als ik stilletjes op mijn eentje
paddestoelen loop te zoeken. 't Is een groot genoegen, dan opeens een geritsel te
hooren en trip, trip trip den dikken vogel voor je uit zien dribbelen tusschen de lage
takken van sneeuwbal en liguster. Hij loopt al harder en harder, eindelijk neemt hij
een zet en met een geklepper, dat wel wat herinnert aan 't opvliegen van een houtduif,
gaat hij tusschen de takken door de hoogte in. Binnensmonds laat hij dan ook nog
wel den familieroep van etsj, etsj, hooren, maar lang zoo scherp niet als de watersnip.
Zijn vliegfiguur is ook anders, de vleugels zijn minder lang en de toppen van de
schouderveeren komen aan weerszijden van den staart lang niet zoo duidelijk te zien.
Inderdaad lijkt hij soms veel meer op een uiltje, met zijn breede vleugels en zijn
dikken kop, maar de lange snavel, die eerst omlaag gericht blijft en langzamerhand
omhoog wordt gestrekt, laat geen twijfel toe.
Ik heb er zoo wel eens een tiental ontmoet op éen enkelen morgen, want hoewel
ze geen bepaalde trektroepen vormen
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zooals de keepen of de ganzen, ksiezen ze toch meestal dezelfde rustplaatsen, waar
ze aankomen in de vroege morgenuren. Dan zijn ze meestal doodmoe, maar na een
korte rust gaan ze dan toch hun wormen en slakken en al 't klein gedierte, dat in de
bovenste grondlaag huist, opzoeken. Als ik wel eens geen houtsnippen vond, dan
heb ik mij toch nog vaak kunnen verblijden met de honderden boorgaatjes in den
boschgrond.
In Maart en April ontmoet ik ze opnieuw en hoor dan ook wel de kikkerachtige
en piepende geluiden, die ze doen hooren bij de speelvluchten, die ze houden laag
bij den grond. Een vrij groot boschje van lage berken, omgeven door hooge grove
dennen, waarin pas het roodborstje zijn zang heeft gestaakt, want de eerste sterren
zijn aan den blauwen hemel al zichtbaar, en daar komen nu drie, vier van die dikke
houtsnippen als kleine uiltjes rondzweven. Dat beduidt nog niet, dat ze hier zullen
broeden, want evenals zoovele trekvogels vertoonen ze hun bruiloftskunsten al,
terwijl ze nog op reis zijn.
Toch broeden ze wel in ons land, wellicht meer dan wij meenen. De vier eieren
zijn zoo groot als kievitseieren, maar ze hebben niet den priktolvorm, ze zijn geelbruin
met donkere vlekken en 't nest heeft weinig te beduiden, 't is niet veel meer dan een
kuiltje in den grond. Ze zijn wel eens in alle woudstreken van ons land gevonden;
de beste verwachtingen heb ik alweer vsan Brabant.
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Najaarstrek en wintergasten.
Als de eglantieren nog in vollen bloei staan en de linde zijn bloemknoppen nog niet
eens heeft ontplooit, dan begint in de vogelwereld de herfst zich reeds te doen
gevoelen. Terwijl ge luistert naar het liefelijk lied van den boomleeuwerik, ziet ge
drukke beweging in de heuvels. Het is een troep jonge spreeuwen, die de hemel weet
waar vandaan komen en nu door de breede valleien van het buitenduin langzaam aan
zuidwaarts trekken.
Eenige weken later begint de trek van de jonge steltloopers en zwemvogels, dan
is het strand overdekt met zwermen van sterntjes en plevieren, terwijl de slijkerige
oevers van de Wadden, de Zuiderzee en de riviermonden geliefkoosde pleisterplaatsen
opleveren voor millioenen grutto's, tureluurs, wulpen, kluiten, kemphaantjes en
scholeksters.
In Augustus neemt dat meer en meer toe en dan is de vogeltrek al van zeer veel
beteekenis. Toch bemerkt de gewone wandelaar van het eigenlijk reizen en trekken
weinig of niets. Overal zie je troepen vogels. Op een dag wemelt het boschje naast
uw huis van roodstaartjes, een andermaal zit het vol vliegenvangertjes, of komt een
dozijn gele fitisjes uw mooie kamperfoeliebessen wegpikken. Iederen dag is het iets
anders, zoodat ge een verscheidenheid en veelheid geniet, die herinnert aan de beste
dagen van April.
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Tegelijkertijd doet zich een ander verschijnsel voor en wel, dat overal de boschjes
vol liggen met veertjes van allerlei kleur en grootte. De kinderen gaan er
verzamelingen van aanleggen en komen ieder oogenblik aandragen met de pluimen
en altijd is het de vraag: wat is dit voor een veertje? De kinderen denken namelijk,
dat je vroeger ook een kind geweest bent, dat je toen alles woudt weten van planten
en dieren en dat je in de tientallen van jaren, die sedert verloopen zijn wel er voor
gezorgd zult hebben om achter de waarheid te komen. Zoodat je ze nu naar behooren
kunt helpen.
Nu is het aanleggen van zoo'n veertjes-verzameling een van de meest sympathieke
manieren, waarop een kind zijn verzamelwoede kan botvieren, mits hij niet dusdanig
in ijver ontsteke, dat hij ze 't levende dier uit de huid trekt of dat hij gaat vangen en
dooden. Je vindt die veertjes overal; ze zijn nog heel mooi en er valt veel bij te leeren
en te genieten. Het herkennen heeft zijn moeilijkheden, doch als ge u werkelijk eenige
jaren lang heb aangewend, om op kleur en grootte der vogels te letten, dan zult ge
al spoedig de kleine duimvleugelveertjes van de gaai, zijn slag- en stuurpennen, de
veeren van de patrijs, van ekster, kraai, houtduif, pimpelmees, specht of winterkoning
herkennen. 't Is een alleraardigste bezigheid en een voortreffelijke oefening.
Die algemeene veertjes-strooierij is de rui; de oude veeren worden in korter of
langer tijd alle afgestooten en vervangen door nieuwe, die voor den vogel het
winterkleed vormen, dat bij onze meeste soorten in 't voorjaar weer door afslijting
overgaat in het prachtkleed.
Het ligt voor de hand, om verband te zoeken tusschen dezen rui en de groote
najaarsreis; met nieuwe pennen en nieuwe veertjes toegerust, kunnen de vogels veilig
den verren tocht aanvaarden. Toch is het merkwaardig, dat verscheidene vogels ruien
tijdens den herfsttrek zelve en andere, zooals de zwaluwen, eerst, nadat ze in de
winterkwartieren zijn aangekomen.
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De najaarstrek duurt bijna een half jaar. Reeds voor't begin van de groote vacantie
kunt ge reisgezelschappen ontmoeten en wie omstreeks 1 Augustus een paar dagen
kan verkeeren aan onze stranden en zeegaten, staat versteld over de drukte van
vogelbeweging, die daar valt op te merken. Ik houd er van om in 't begin van de
zomervacantie op de slikken achter den polder de Eendracht op Texel, of op
Terschelling aan de Grie, de Dellewal of 't Noorderstrand of op den Oosthoek van
Schiermonnikoog, een borstwerinkje te bouwen van zeegras op een plek, die door 't
hoogwater nog juist wordt bereikt, en daar verschuil ik mij dan, even voordat 't water
begint te vallen. Als 't zoo met 't getij uitkomt, is de vroege morgen of de late
namiddag de beste tijd.
Nog is de zand- en slibbodem niet zichtbaar, of er komt een troep van een dozijn
of zoo donkere vogels aanzetten, met lange pooten en lange snavels. Die snavel is
meer dan driemaal zoo lang als de kop en ietwat omhoog gebogen, niet zoo sterk als
bij de kluit, maar toch duidelijk zichtbaar. 't Zijn grutto's, rosse grutto's, iets kleiner
dan de gewone grutto's, die in de weiden broedt. Ze zien er niet zoo vroolijk uit,
doordat ze minder wit in hun gevederte hebben: de heele onderzijde en de kop zijn
roestrood met zwarte vlekjes. De gewone grutto, heeft aan wenkbrauwen, keel en
onderkant altijd nog al heel wat wit. De Engelschen noemen de rosse grutto bar-tailed
godwit en de gewone black-tailed godwit en dat is zeer juist, want die rosse grutto's
hun staart is afwisselend donker en licht dwars gestreept en de andere heeft éen
zwarte en éen witte strook.
Ze stappen flink in 't water rond en bereiken met den langen snavel gemakkelijk
den bodem. Hun gezelschap wordt steeds grooter, eindelijk zijn er wel zestig. Op
gunstige plaatsen heb ik er wel duizend tegelijk gezien: een heele vlakte van rosse
grutto's. Eigenlijk zwerven ze het heele jaar langs onze stranden, zonder echter hier
te broeden, evenals de kleine
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wulpen, waarvan er ook al spoedig een stuk of vier rond mijn schuilplaats waden.
Ze zijn van de gewone wulpen al dadelijk te onderscheiden, doordat ze midden over
den kop een lichte streep hebben.
Nog zoo'n sinjeur, die we zomers veel te zien krijgen, maar waarvan 't nest nog
altijd gevonden moet worden, is de oeverlooper. Hier buiten op 't strand vertoont hij
zich niet dikwijls, maar binnendijks ontmoet ik hem langs alle kreken en slooten:
een vlug grijs diertje, die in zijn manier van loopen herinnert aan de kwikstaartjes,
in zijn manier van vliegen aan de zwaluwen. Maar 't is een echte steltlooper, 't rechte
snaveltje iets langer dan de kop, donker, aan zijn wortel rood, kop en hals bronzig
grijs met zeer veel fijne zwarte lengtestreepjes, rug ook groenig grijs met zwarte
randen en middenvlekken aan elk veertje, de onderzijde wit. Luidruchtig zwieren ze
over 't water en langs de oevers, als echte insectenvangers.
Intusschen daalt 't water nog maar langzaam, doch er zijn alweer nieuwe langbeenen
komen opdagen: allemaal vogeltjes van de grootte en bouw van tureluurs en de
tureluur zelf is er ook bij, duidelijk te kennen aan zijn roode pooten en roode snavel.
Een heel enkele keer zie je een grooten tureluur met een geheel zwarte onderzijde,
dat is de zwarte ruiter. 's Winters komt hij meer voor, maar dan is die zwarte
onderzijde haast heelemaal wit geworden en dan ziet de zwarte ruiter er zelfs lichter
uit dan de tureluur.
Maar zeer mooi zijn een aantal blonde ruitertjes, die nu verschenen zijn, lichtgrijze
vogels met groenachtigen snavel en pooten, heelemaal in den toon van het blonde
zand en de lichtgroene zee. 't Zijn groenpoot-ruiters. Die zijn dol op garnaaltjes en
aardiger schouwspel is er niet, dan zoo'n paar groenpoot-ruiters, die op lange beenen
en met den snavel half open in 't water met groote stappen en driftige halsstooten de
kleine spookgarnaaltjes najagen. Soms houden de boschruiters hen gezelschap, die
zijn iets kleiner, evenals het
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witgatje, dat zich echter meer binnendijks vertoont. Dat is de vogel, die soms ineens
met veel geschreeuw opvliegt van slootkanten, en zijn rug en 't begin van zijn staart
zijn zoo wit, dat de grijze vleugels er zwart bij lijken.
Nu staat opeens een prachtige vogel in 't water, de onderzijde heelemaal zwart, 't
voorhoofd en wangen wit, de rug met grijze en witte vlekken. De donkere snavel is
stevig en recht, weinig of niet langer dan de kop. Dit is de goudkievit, die nooit of
nergens iets goudkleurigs aan zijn lichaam heeft, maar toch heet hij zoo. Die dieren
broeden in Rusland en Siberië, maar er blijven er hier 's zomers altijd eenige
rondloopen in 't prachtkleed. 's Winters verdwijnt dat zwart. Ze zijn verwant aan de
goudplevieren, die in Augustus ook al in troepen komen opdagen, maar die houden
zich meer binnendijks op, waar ze zich nuttig maken door het verdelgen van grijze
slakken. Ook die goudplevieren hebben in 't zomerkleed de onderzijde zwart, aan
kop en hals met wit omzoomd. Hun rug is echter mooi geel met zwart gevlekt, zoodat
ze hun naam wel verdienen. Ik tref ze wel veel aan buitendijks op de met gras
begroeide kwelders of op slikken met zeepostelein begroeid en als ze opvliegen, dan
laten ze een liefelijk klagend geluid hooren.
Maar nu vertoont zich voor mijn fort een smalle zandstreep en nu komen opeens
allerlei kleine strandloopertjes aanzetten. Het zandstreepje is nog maar smal, de
vogeltjes komen zeer dichtbij, haast binnen bereik van de hand en daar bij de
allermeesten de rui nog niet is ingetreden, kunnen wij ze in hun zomerkleed
gemakkelijk onderscheiden.
Al heel spoedig zien we oude kennissen, de pleviertjes met hun korte, rechte
snaveltjes en intelligente kopjes, 't Zijn meest strandpleviertjes, maar er vertoonen
zich ook genoeg bontbekken en zelfs een enkele kleine plevier.
Voorop loopt een vogeltje dat iets grooter is dan die pleviertjes, maar zijn oranje
pootjes zijn betrekkelijk korter; hij ziet er
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't minst steltlooperachtig uit van al mijn bezoekers. Aan zijn kop is hij heel raar
geteekend, net of hij zich een zwart masker met uitknipsels heeft omgehangen. Vlak
boven den snavel is hij zwart, 't eigenlijke voorhoofd wit, daarboven weer een zwarte
dwarsband, die achterwaarts een zwarte streep ontmoet, die van den snavelhoek door
't oog ging. Dat levert dan aan weerszijden van den nek een zwarte streep op, die
uitloopt in een groote zwarte borstvlek. Verder is dit steenloopertje aan de onderzijde
wit, aan den bovenkant vlekkig grijs en als hij opvliegt komt de spierwitte

Slijkteekeningen van pleviertjes.

rug voor den dag en twee witte vleugelstrepen, die daarmee parallel loopen. Aan
deze drie evenwijdige witte lengtestrepen is de vliegende steenlooper al heel in de
verte te herkennen.
De Duitschers noemen hem Steinwälzer en de Engelschen Turnstone en inderdaad
heb ik hem op Texel wel zijn voedsel zien zoeken in een bocht aan den Zuiderzeedijk,
waar veel kleine platte rolsteentjes bescherming gaven aan de strandspringers en
pissebedden. Maar 't meest zie ik hem toch op de zand- en slibbanken en daar boort
hij naar slijkgarnaaltjes even goed als de rest van het heterogene gezelschap.
Al wat er nu verder loopt, zijn strandjes. Ze hebben allemaal langere snaveltjes
dan de plevieren en als we maar eenmaal weten, waar we op te letten hebben, dan
kunnen we ze nog wel onderscheiden. We kijken maar naar de onderzijde; die
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is bij sommige zoo goed als heelemaal wit, bij andere duidelijk roestrood en bij nog
andere gesierd met een groote zwarte vlek. Deze laatsten kennen we al; het zijn de
bonte strandloopertjes en ze zijn wel 't talrijkst van allen.
Die aan den onderkant roodbruin zijn, kunnen we weer gemakkelijk onderscheiden.
Eén soort heeft zelfs ook nog veel roodbruin op nek en rug en zijn snaveltje is
duidelijk omlaag gekromd. Dat is de krombek-strandlooper. Een andere is iets grooter,
hij heeft een rechten snavel, dat is de knoet. Heel zelden ziet ge nog zoo'n roodbruine,
die een witte vlek om 't oog heeft of een andere waarbij alleen een breede streep over
de borst roodbruin is. Dat zijn allebei franjepooten, de rosse en de grauwe. Op de
laatste hebt ge nog 't meest kans, want die broedt al in Schotland. Hun naam hebben
ze te danken aan hun teenen, die verbreed zijn op de manier van die der koeten en
deze vogeltjes kunnen dan ook voortreffelijk zwemmen; ze zijn in de Waddenzee
bij Rottum wel aangetroffen vroolijk rondzwemmend, mijlen ver van de kust.
Van de strandjes met lichte onderzijde pikken we al dadelijk de drieteenige eruit,
doordat hij over zijn heele lichaam iets meelachtigs heeft; hij is de witste van alle
strandloopers. Een andere, de paarse strandlooper, heeft een paarse gloed over zijn
veeren, soms duidelijk, soms minder duidelijk, maar in 't laatste geval is hij altijd
nog te kennen aan zijn roode pootjes. Wat er dan nog overblijft, zijn de kleine en
kleinste strandloopertjes, die zijn niet grooter dan vinken, en als ze in gezelschap
van andere voorkomen, vallen ze gauw genoeg in 't oog; het kleinste strandloopertje
is trouwens nog al zeldzaam.
Het gedoe van al dat gedierte is buitengewoon boeiend en vol verrassingen.
Sommige staan minuten lang doodstil rond te kijken; er zijn er zelfs, die midden in
hun maaltijd een dutje gaan doen. De pleviertjes rennen in kleine sukkeldrafjes her
en der, staan dan opeens stil en pikken dan haastig vele malen achtereen in den grond,
telkens een half centimetertje verder
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totdat ze eindelijk wat hebben gevonden. De bonte strandloopertjes vormen altijd
troepjes, soms zelfs zeer groote benden van vele honderden en werken dan regelmatig,
je zoudt haast denken in 't gelid, verder. Als ze verontrust worden, vliegen ze alle
tegelijk op, evengoed, misschien nog beter, gedisciplineerd als de beste
spreeuwenwolk.
Het aantal van deze vogels is niet te schatten. Bij laag water lijken de stranden der
eilanden uitgestorven, dan heeft de heele bende zich verspreid over de onmetelijke
zand-en slibbanken

Bontbekje.

van Wadden en Zuiderzee. Maar als ge dan bij opkomenden vloed een goed
uitkijkpunt weet te vinden, dan kunt ge ervan genieten, hoe de armee zich terugtrekt
naar de hoogere gronden. Eerst ziet ge niets, dan wat duister geschemer aan den
verren horizon, maar al spoedig worden dat beweeglijke donkere sluiers, die soms
wit opblinken. Elk zoo'n sluier is een gezelschap van duizenden strandloopertjes en
als ze zwenken, komt het wit van de onderzijde der vleugels te voorschijn. Naarmate
het water rijst, komen de troepen nader en eindelijk hebben we ze vlak bij ons, naar
rechts en links een onafzienbare massa van krioelende vogels. En aardig is het om
te zien, dat in deze groote menigte kleine groepjes altijd trouw vereenigd blijven;
vogeltjes van hetzelfde gezin of van dezelfde broedplaats. Haast het heele jaar door
zijn deze troepen in onze Waddenzee te zien, want als de najaarstrek is afgeloopen,
dan begint alweer heel spoedig de voorjaarstrek en heel veel blijven ook over van
het eene seizoen op het andere.
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Het hoogtepunt wordt bereikt in de laatste weken van October en de eerste helft van
November en dan kunt ge, vooral in de vroege morgenuren, echte reisgezelschappen
in beweging aantreffen.
Wanneer ge in die dagen met een nachtboot over de Zuiderzee reist, dan kan het
gebeuren, dat ge in de morgenschemering en zelfs nog, wanneer het daglicht reeds
de vale golven beschijnt, groote troepen leeuweriken vlak over het water ziet
voortijlen. Het mooiste is 't, wanneer er telkens troepjes voorbijgaan; dan lijkt 't, of
ze iederen keer de boot begroeten met een vroolijk ‘tirerilé’.
Inderdaad roepen zij elkander toe, de heele lange reis, 't is, alsof zij elkaar
opmonteren, om toch maar vol te houden en wanneer de veilige stopplaats bereikt
is, dan zijn er nog wel onder hen, die kracht en lust genoeg hebben, om op den
helderen, zonnigen Octobermorgen omhoog te stijgen en een vroolijk lied te doen
weergalmen over het kleurige herfstlandschap.
In den loop van den dag vorderen ze met afwisselend rusten en voedsel zoeken
nog een klein eindje en 's avonds gaat het weer in troepen verder en dan wordt weer
een belangrijke afstand afgelegd. Als wij een voetreisje maken van eenig belang,
dan doen we ongeveer net zoo: in de morgenuren leggen we een kilometer of twintig
af, gedurende den voor- en namiddag zwerven we een weinig rond en toeven, waar
het ons aanstaat, om 's avonds weer met een flink stuk te besluiten. De meeste
trekvogels werken op deze manier, alleen verbinden ze vaak den avond aan den
morgen en houden er geen nachtrust op na.
Hoe vinden de vogels hun weg? Op deze vraag zijn al heel wat antwoorden bedacht
en het zou een heel boek vorderen, om ze alle op te sommen en de meerdere of
mindere juistheid ervan te toetsen aan het werkelijk waargenomene. ‘Het instinct
leidt hen,’ zeggen sommigen. Dan wordt je natuurlijk erg benieuwd naar dat knappe
instinct en je vraagt: wat is dat
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dan? hoe komen ze eraan? O, is 't antwoord, dat is de verzamelde ervaring van de
geheele soort, zoolang zij bestaan heeft, zoo iets als een gekristalliseerd geheugen.’
Nu, van dat kristalliseeren kom je heel makkelijk op kandijklontjes en dan begrijp
je, dat je met een klontje of kluitje in 'n riet gestuurd bent.
Nu komt een ander en die beweert, dat de zaak in 't geheel niet moeilijk is. Volgens
hem is het eenvoudig een kwestie van ervaring en traditie. De oude vogels wijzen
de jongen den weg, dien zij zelf weer van hun ouders geleerd hebben. Het kan niet
eenvoudiger.
‘Neen,’ werpt een ander tegen, ‘dat kan niet, want de jongen vertrekken in den
regel veel eerder dan de ouden, soms maanden vroeger. Bij de koekoeken is het juist
andersom, daarvan zijn de ouden al lang weg, wanneer de jongen nog hun
voedsterouders 't leven bitter maken.’
‘Maar ik heb niet gezegd “ouders”, doch “ouden” en daarmee bedoel ik de
rondzwervende oude vogels, die niet gepaard hebben, de vrijgezellen en 't is een feit,
dat die altijd een stoet van jonge bewonderaars om zich heen hebben.’
Weer een ander bouwt een vernuftige theorie op, waar het weer en de heerschende
winden bij te pas komen en de verstandigste zegt, wij weten van het leven der vogels
en van den toestand en bewegingen van den atmosfeer nog zoo weinig, dat wij er
voorloopig van moeten afzien, om een goede verklaring te vinden voor het trekken
van de vogels en van andere dieren. De man, van wien deze uitspraak afkomstig is,
wist meer van het trekken dan eenig ander, want hij had het verschijnsel een halve
eeuw lang het heele jaar door bij dag en bij nacht bestudeerd, op een van de
allergunstigst gelegen plaatsen ter wereld. Hij was kunstenaar en geleerde en werd
bijgestaan door uitstekende waarnemers en jagers. Door al deze omstandigheden is
Heinrich Gatke's boek, ‘Die Vogelwarte Helgoland’, een van die zeldzame werken
geworden, die op iedere bladzijde het stempel der waarheid dragen en die voor het
verschaffen van
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gegevens meer waarde hebben, dan een heel museum vol huidjes en datums. Ofschoon
vele van Gätke's conclusies en beweringen voor bestrijding vatbaar zijn, mogen we
veilig aannemen, dat onder zijn invloed het probleem der jaarlijksche
vogelverhuizingen een zuiverder en dankbaarder voorwerp van studie is geworden,
dan het ooit te voren geweest is.
Het is van het allergrootste belang, dat wij bij onze vogelstudie steeds levendig
beseffen, welk een oneindig verschil er bestaat tusschen ons en de vogels. Wij
bewegen ons vrij langzaam vlak langs den grond, ademen dertien of veertien keer
in de minuut en zijn het grootste deel van ons leven niet onmiddellijk met de vrije
lucht in aanraking. Ons bloed heeft een temperatuur van 37o C. en ons brein wordt
in beslag genomen, gepreoccupeerd, door een zonderling complex van begrippen,
betrekking hebbende op beschaving en samenleving.
Hoe het nu met de begrippen van de vogels gesteld is, weet ik niet, maar het is
wel zeker, dat zij hun hersenen anders gebruiken dan wij en hoogstwaarschijnlijk
begrip hebben van dingen, die buiten onze spheer van waarnemingen liggen. Hun
lichaamstemperatuur bedraagt meer dan 40o C., zij krijgen versche lucht in hun
longen tot meer dan honderdmaal per minuut en zij kunnen zich met groote snelheid
voortbewegen op een hoogte, waar wij zouden omkomen door gebrek aan zuurstof.
Zij kunnen ver en scherp zien en zien dan ook letterlijk de wereld in vogelvlucht.
Wanneer een vogel zich verheft tot een hoogte van twee kilometer, dan heeft zijn
horizon een straal van honderd en zestig kilometer; een lepelaar, die zich zoo hoog
boven het Naardermeer verheft, kan heel Nederland overzien en uitkiezen, of hij zal
gaan ontbijten in den Dollard of in den Roompot. Vriest de Kielerbocht dicht, dan
hoeven de eenden daar slechts een kilometer de hoogte in te gaan, om het open water
van de Noordzee te ontdekken.
Er zijn vogels waargenomen, tien kilometer boven het zee-
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vlak. Zoo'n vogel kan kijken van Leipzig tot Calais, van den mond van de Oder tot
den mond van de Eems. Hij kan dien afstand afleggen in vier uur, wellicht zelfs in
korter tijd en is dus in staat, om in den loop van een voormiddag zich door
onmiddellijke eigen aanschouwing op de hoogte te stellen van den tegenwoordigen
toestand van Midden-Europa. Geen wonder dus, dat de vogels een geheel andere
wereldbeschouwing hebben dan wij.
Nu moeten wij echter vooral niet meenen, dat de vogels handelen, zooals wij
zouden doen, indien we bij onzemenschelijke voortreffelijkheden ook nog de
capaciteiten der vogels bezaten. Als ik zoo vliegen kon als een bonte kraai, dan was
ik altijd overal en nergens. Maar de bonte kraaien, die hier overwinteren blijven den
heelen winter door binnen de perken van een betrekkelijk klein gebied en het fitisje,
dat in 't voorjaar in enkele dagen uit Centraal-Afrika hierheen is gekomen, verlaat
den heelen zomer zijn uitverkoren berkenboschje nooit of nauwelijks. Maar als de
kinderen groot zijn, begint de zwerflust te ontwaken en die komt dan in den trektijd
tot de allerhoogste ontwikkeling.
De behoefte aan voedsel en rust schijnt bij de vogels zeer veranderlijk te zijn. In
den regel eten zij den heelen dag en als zij soms eenige uren zonder voedsel moeten
zijn, is al spoedig hun leven er mee gemoeid. In den trektijd evenwel eten zij wel
eens in geen twaalf uur, misschien zijn er, die dan nog langer kunnen vasten. Het
kan dan trouwens ook wat lijden, want tijdens den najaarstrek zijn ze dik en vet door
't overvloedig voedsel, dat de rijke herfst verschaft en in het voorjaar komen zij
immers van de vleeschpotten van Egypte.
Verscheidene vogels, zooals de nachtegaal en de grasmusschen, reizen eenzaam,
maar verreweg de meeste gaan in troepen. Ja, verscheidene horden van trekvogels
zijn samengesteld uit troepen van verschillende soorten: roeken en kraaien worden
bijna altijd vergezeld door spreeuwen en kauwtjes, vinken
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reizen samen met keepen, wulpen met grutto's en kemphaantjes, brilduikers met
smienten enz.
Dit feit is nog al van belang, vooral wanneer ge tevens bedenkt, dat het aantal der
trekkende vogels legio is, waardoor de mogelijkheid ontstaat, dat op sommige gunstige
dagen de karavaan zich uitstrekt over een aanzienlijk deel van den heirweg, wat
natuurlijk voor de individu's in den stoet het

De Vinkenbaan.

vinden van dien weg, die honderden kilometers breed kan zijn, alweer gemakkelijker
maakt.
In het drukst van den trektijd bezondig ik er mij wel eens aan, dat ik den morgen
op een vinkenbaan ga doorbrengen. Het vinken is een oud en eerwaardig vermaak,
dat tegenwoordig aan het uitsterven is, omdat de antipathie tegen het zonder dringende
noodzaak dooden van medeschepselen steeds sterker wordt. Een antipathie, waarin
ik van harte deel, zoozeer zelfs, dat ik de bestaande noodzakelijkheid tot dooden nog
op alle mogelijke manieren zou wenschen te verminderen.
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Want daar zit hem de kneep. Als je thuis blijft zitten zuchten: ‘O, hoe slecht is het,
om die vinkjes te dooden,’ dan lachen de kenners je uit en zeggen ‘o, hoe dom, om
je medemensch te verguizen, wanneer hij een nuttig werk doet.’ Het is toch een
voldongen feit, dat de vinken op het bouwland veel schade aanrichten, al is 't dan
ook minder, dan in de rapporten staat. De vinker beschouwt zich dus als vriend en
helper van den boer en zegt onvriendelijke dingen over onoordeelkundige
vogelbescherming.
Intusschen verbiedt de nieuwe vogelwet het dooden van vinken en staat alleen het
vangen toe, voor zoover het strekt, om ze te gebruiken als kooivogels.
De vinkebaan, waar ik wel eens heen ging, is zeventig jaar geleden aangelegd door
een minister, die daar verpoozing kwam zoeken voor zijn staatszorgen. Het huisje
ligt prachtig aan de noordzijde van een flink dennenbosch en is zelf geflankeerd door
twee rijen elzen, esschen en ander laag struikgewas. Voor het huisje strekt zich een
groote duinvlakte uit, begroeid met allerhande hout, aan de oostzijde begrensd door
een nobele duinhelling, die opstijgt tot een der hoogste toppen uit de omgeving. Die
helling vormt éen gaaf geheel, slechts heel weinig geaccidenteerd en schaars begroeid
met ijle abeeltjes en lage meidoornstruiken. Naar het Noorden gaat de omtreklijn
snel omlaag en verdwijnt achter hoog berkenbosch.
De westzijde is minder grootsch, maar uiterst bekoorlijk. Daar liggen heuvels klein
en groot, van allerlei vorm en richting, een wisselend spel van lijnen en vlakken.
Enkele zijn geheel bekleed met 't heldergroene mos der duinen, andere zien grijs van
't rendiermos, hier steken zware peppels hun bezemtakken in de hoogte, ginds wuift
een groote uitgebloeide asperge met duizenden roode kraalbessen, door de duindoors
op de verste kling gaat een witte streep; 't is het pad, dat leidt naar andere bloemrijke
valleien en frissche heuvelen.
Heerlijk is het, dit alles te zien, gezeten op de overdekte
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bank aan de voorzijde van het huisje: een eerste-rang-plaats op dit vogelkundig
schouwtooneel. Rechts en links zitten de beide vinkers in hun blauwe kielen, den
scherpen blik gericht naar 't punt, waar ‘ze’ vandaan moeten komen, de hand aan de
roerlijn, het oor gespitst, om ieder geluid op te vangen van de waarschuwings- en
lokvogels. De lokvogels zitten in kleine kooitjes, op paaltjes in rijen voor het huis.
Sommige

De kooien met lokvogels.

hunner zijn tijdelijk blind, doordat de oogleden zijn dichtgeschroeid. Later kunnen
ze weer zien. De waarschuwingsvogels staan wat hooger, die hebben allemaal hun
oogen wijd open: het zijn vinken, keepen, sijsjes, een ringmusch, een putter: van
alles wat er te wachten is en in een groote kooi vlak voor onze bank klauteren een
drietal kruisbekken.
De zon is pas op en spreidt een lichtnevel over de groote helling rechts. De witte
stammen der berken komen heerlijk uit tegen het duister purper van hun bladerlooze
takken; het mos der westelijke heuvels blinkt als goud. Over het berkenbosch
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gaat een onafgebroken stroom van bonte kraaien van het Westen naar het Oosten.
Zij hebben in de duinen overnacht en gaan nu landwaarts in aan hun werk.
‘Pink, pink,’ roept een van onze waarschuwers. Een lokvogel schettert zijn slag,
een paar andere volgen. Door den lichtnevel kunnen wij moeilijk zien, maar wij
hooren, ‘juup juup, juup’ van een heelen troep vinken in de lucht. De vinkers trekken

Een ‘baan’. De netten liggen in rust, vooraan het trektouw.

aan de roerlijnen en brengen zoo beweging in 't half dozijn vogels, die met kleine
touwtjes aan 't eind van elke lijn vastgelegd waren en daar tot nu toe onopgemerkt
rondliepen. Nu spreiden ze vleugels en staart en dat is een heele drukte. Tegelijk
gaan de lokvinken op de baan ook ‘pink, pink’ roepen en nu ziens wij ook een heelen
troep kleine vogels door de lucht schieten rechtstreeks naar ons huisje, en weldra
zitten ze voor 't meerendeel in de struiken achter de baan. Het is een lokken en slaan
zonder ophouden, een drukte, die een levendige tegenstelling vormt met de stilte van
zooeven.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

495
De vinkers hebben nu ieder het oog voor 't kijkgat, om te zien of de trekvogels uit
de struiken op de baan komen, waar een paar tamme vinken rondstappen tusschen
de gerst, die er mild gestrooid is. Ja, ze trippen van de twijgen in 't zand en weldra
loopen op iedere baan een aantal mooie manvinken met wat keepen er tusschen. Die
zijn wat grooter dan de vinken, hebben mooie blauwzwarte koppen, veel roest-

De netten half dicht.

rood aan borst en vleugels en wit aan 't eind van den rug.
Als er genoeg zijn naar hun oordeel, sluipen de vinkers naar binnen, zetten zich
op den trekstoel, nemen het trekhout in handen en halen met een forschen ruk de
beide netten over, die aan weerzijden van de baan lagen en nu over de vinken
ineenslaan.
Geschreeuw en gefladder, de vinkers stormen naar buiten op de netten, halen de
vinken onder de netten van daan en doen ze in de kooien. Dan nemen ze een krijtje:
de eene schrijft 11, de andere 15, want er wordt zorgvuldig aanteekening gehouden
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van alles wat gevangen is. Nu worden de netten weer opengeslagen en weldra zitten
de vinkers weer met de hand aan de roerlijn, het oog omhoog, wachtend op de nieuwe
vlucht.
Maar het blijft bij dit eerste vleugje. Uren zitten we op den uitkijk, maar er komt
weinig of niets en 't weinige, dat overvliegt, valt niet in de elzen. De vinkers aan het
jeremieeren over de slechte tijden, bij onderzoek blijkt, dat na de droogmaking van
het Haarlemmermeer het aantal vangsten op deze baan sterk is verminderd; de vinken
kiezen langzamerhand een anderen weg en prefereeren de graanvelden van de Meer
boven de kale duinen.
Intusschen behoef ik mij niet te vervelen. Een troep meezen is bezig in de berken;
staartmeezen, koolmeezen, pimpeltjes en zwartkoppen. Als ze een boschje hebben
afgewerkt, vliegen ze over naar een ander, vliegend met kleine schokjes en bochten.
Zoo gaat het van boschje naar boschje, tot ze links achter de baan verdwijnen.
Dan komt opeens om den Noordkant van den grooten heuvel een heele troep vogels
nog al hoog in de lucht, snel vliegend: een colonne van veertig breed en drie diep.
Onze lokkers zwijgen. De trekkers spreken ook een andere taal: ze roepen ‘tri, tri,
tri’ of ‘sri, sri’ en als ze over ons heen gaan, zien we aan hun lichten onderkant en
roode flanken, dat we met koperwieken te doen hebben. Die vallen niet in de elzen,
maar gaan een valleitje verder, waar de roode vruchten van de kardinaalshoedjes ze
aantrekken, of als 't lijden kan, vliegen ze nog een half uur voort.
En nu is het anderhalf uur achtereen ‘tri, tri, tri’: een groote trek van koperwieken,
troepen van honderd, van vijftig, van tien, van drie: een heele armee, maar ongeregeld
van samenstelling, zooals dat bij de lijsters gewoonlijk het geval is.
Opeens een hevig geschreeuw van de kooivogels, dan doodelijke stilte, dan weer
een gil van den kruisbek en voor de vinker naar het geweer gegrepen heeft, schiet
opeens een sperwer
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tusschen ons en den kruisbek door, grijpt een der baanvinken, maar daar die met een
kettinkje vastzit, kan hij hem niet mee krijgen en het arme dier komt met den schrik
vrij. Ook de kruisbek is hevig geschrokken, hij klemt zich vast aan de tralies van zijn
kooi en kan niet loslaten, hij is letterlijk verstijfd van schrik. We moeten hem
losmaken en hij krijgt de pit van een hazelnoot, om weer wat op zijn verhaal te komen.
Nu is er weer een stroom van bonte kraaien, maar ditmaal van Oost naar West. Ze
hebben zeker gezien, dat het ebt en gaan nu azen aan den oever van de zee. Al die
vogels, vinken, keepen, koperwieken, kraaien komen door dezelfde opening in de
duinen, door de inzinking aan de Noordzijde van de Blauwe Trappen, een echte
bergpas, reeds van verre zichtbaar. Je zoudt niet denken, dat twintig meter hooger
of lager voor de vogels nog verschil zou maken; toch is het zoo. Ik denk, dat ze zoo
laag vliegen, om snel in 't kreupelhout te kunnen verdwijnen, wanneer een roofvogel
hen overvalt. Maar de roofvogels kennen de kaart van 't land al even goed en zitten
altijd in de buurt van den bergpas op den uitkijk: overdag sperwers en valken, 's
avonds de uilen.
Daar komen heel in de hoogte de ganzen aan. Die geven niet om bergpasjes; ze
zijn daar wel vijfhonderd meter hoog. Rustig vliegen ze voort, vijf-en-twintig achter
elkander, zoo precies gericht, alsof er een stok door het heele vijf-en-twintigtal
gestoken was. Maar zij bewegen hun vleugels niet gelijktijdig en daardoor lijkt een
golving door de rij te gaan en wel met groote regelmaat. Ik verzeker u, dat het een
heel ingewikkelde geschiedenis wordt, wanneer er zoo eenige achter elkaar vliegen,
want ze richten hun vleugelslag ,zoo in, dat ieder zooveel mogelijk profiteert van de
beroering, die zijn voorman in de lucht gemaakt heeft. Het is nog iets anders, dan
achter een tram aan fietsen.
De meeste ganzentroepen, die wij zien voorbijtrekken, blijven onveranderd van
samenstelling van het oogenblik af, dat zij
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in 't gezicht komen, totdat zij in 't Zuiden verdwijnen. In enkele echter heerscht
oneenigheid, hetzij omdat de voorman het verdraait, om langer de spits af te bijten,
of dat een vurig jongeling den eerepost begeert. Het kan dan soms lang duren, eer
de orde hersteld is, niet zelden ziet ge dan de lijnvorm plaats maken voor den V-vorm
en weer omgekeerd en dat gebeurt allemaal met veel gegak en gesnater. 't Is niet
gemakkelijk te zien, welke soort 't is. In helder licht herkennen we soms aan 't witte
voorhoofd de kolganzen, of hun kleinere, maar zeldzamer verwanten, de dwergganzen.
Om de grauwe gans van, de rietgans te onderscheiden, moet je den snavel zien, die
eindigt bij de eerste in een witten nagel, de laatste heeft, evenals de kleine rietgans,
den nagel zwart. Maar allemaal blijven ze den heelen winter rondzwerven en ze doen
dan ontzettend veel kwaad aan 't wintergraan.
Nu is het volstrekt niet noodig, om juist op een vinkebaan te gaan zitten, als je iets
van vogeltrek wilt zien. Je leert de plekjes gauw genoeg vinden. Hier in Bloemendaal
zijn ook nog zeer goede observatieposten, de ruïne van Brederode en het gedeelte
van den hoogen Duinendaalschen weg tusschen Blokland en het Kopje. Texel is
heelemaal prachtig en voor Amsterdam zijn het meest aan te bevelen het
Zuiderzeestrand en het meest westelijke gedeelte van het Vondelpark. Ons land neemt
in de geografie der vogels een zeer belangrijke plaats in, het is het ontmoetingspunt
der noordelijke en oostelijke trekwegen, het eerste groote deltagebied, dat de
Poolvogels bereiken en het einde van de groote Siberisch-Europeesche vlakte,
waarover zich ieder voor- en najaar de vogels bij millioenen voortbewegen.
Een aanzienlijk gedeelte van deze vogels steken niet over naar Engeland, maar
buigen hier om naar het Zuiden en zakken zoo door ons land af naar de warmere
streken van de Atlantische kust of zelfs naar het traditioneele, heete Afrika.
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Zoo komt het, dat ons land in het winterhalfjaar, van October tot April én wat soorten
én wat individu's betreft, rijker aan vogels is dan in lente en zomer.
Het belangrijkste punt in ons heele gebied is Terschelling en 't is zeer de moeite
waard, om telkens in voor- en najaar een poosje op dat mooie eiland den vogeltrek
te bestudeeren. Wie veel tegelijk wil zien, doet 't best met er heen te gaan in de tweede
helft van October of in de laatste week van Maart.
Het zeetochtje van Harlingen naar Terschelling kan zelf reeds zeer profitabel zijn,
want je hebt kans hier allerlei vogels in levenden lijve te zien ronddartelen, die aan
't Hollandsche strand zelden anders te zien komen dan dood of afgemat na stormen
op 't strand.
Het begint al bij den strekdam. Die zit meest vol met meeuwen, veel zilvermeeuwen
en mantelmeeuwen, maar daar kan ook wel een enkele burgemeester bij zijn, die van
de andere te onderscheiden is aan de geheel witte vleugels. Evenals de andere groote
meeuwen heeft ook hij een kleineren dubbelganger, den kleinen burgemeester, maar
die is bij ons zeer zeldzaam. Kijk ook eens uit naar dwergmeeuwtjes, onze kleinste
meeuwen. Ze hebben roode snavels en roode pootjes en 't achterhoofd blauwgrijs.
In 't voorjaar krijgen ze zwarte koppen, echt zwart, niet chocoladebruin, zooals de
kokmeeuw, en dat zwart gaat bij hen ook veel verder in den nekstreek. In 't Vliegat
zie je ze nog al eens rondzwemmen. Ook de drieteenige meeuw kan er bij zijn, die
heeft een mooien gelen snavel, duidelijker geel dan 't stormmeeuwtje.
Als al die meeuwen druk aan 't visschen zijn, krijgen ze vaak ongewenscht bezoek
van donkere vogels met nijdig gekromde bekken, die hen net zoo lang nazitten, tot
ze hun visch laten vallen en eer die dan 't water bereikt, heeft de vlugge ‘Jager’ hem
al meestal gesnapt. Van deze Jagers komen in den wintertijd een. viertal soorten bij
ons voor, die ongeveer op de manier van de beren uit 't sprookje den naam dragen
van: Groote
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Jager, middelste Jager, kleine Jager en kleinste Jager. Drie van de vier zijn nog al
zeldzaam, alleen den kleinen krijg je nog al dikwijls te zien. Die is zoo groot als een
stormmeeuwtje, van boven geheel donkerbruin, aan de onderzijde lichter, soms met
een geelachtig witte halskraag. Dat zijn de ouden en bij deze is ook 't duidelijkst te
zien, dat de middelste staartveeren veel langer zijn dan de andere. 't Zijn wel heel
mooie, uiterst vlugge vogels.
Als 't nu een beetje wil, krijgen we op zee nog allerlei overburen te zien: vogels
die op de Britsche eilanden in groot aantal op de rotsen broeden en in den wintertijd
zich over een grooter gebied verspreiden. Daar is de groote haringvanger de Jan van
Gent, waarvan de broedplaats op de Bass-rock aan den ingang van de golf van
Edinburgh, 't best bekend is. 't Is een groote witte vogel - daarom hebben onze
visschers hem ook gent (gans) genoemd. De vleugelspitsen zijn zwart. Als hij keert
of daalt, ziet ge misschien wel zijn groote voeten, die hij ook gebruikt, om te sturen
en te remmen. Ze hebben vier teenen en die zijn alle door zwemvliezen verbonden
tot roeipooten, juist als bij den aalscholver, eveneens een lid van de pelikanenfamilie.
Jonge Jan van Genten, heelemaal donker met ontelbare witte stipjes komen ook
wel bij ons voor. Maar de groote zwemvogels met donkere witgestippelde rugzijden
en witten onderkant, die we hier telkens zien opvliegen, zijn toch weer andere dieren
en wel Roodkelige Duikers, die tot de Alkenfamilie behooren. Ze hebben evenals
de Jan van Gent een bijna rechten, zeer spitsen snavel, maar die is betrekkelijk korter.
Ze hebben zwemvoeten met platte nagels en de achterteen is zeer klein. In 't Vlie
hebben we op een enkele reis tientallen van deze vogels gezien, ook enkele
Parelduikers, die een donkerder rug hebben, niet zoo fijn gestippeld. De groote
IJsduiker, die 25 % grooter dan de Parelduiker is, krijgen wij maar zelden te zien.
Des te meer Zeekoeten. Die zijn zoo groot als eendjes, maar
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hun snavel is puntig en daaraan zijn ze dadelijk te kennen. Eenden zelf zien we ook
genoeg en wel de Zwarte Zeeëend, die werkelijk heelemaal zwart is, 't mannetje met
een heel aardige wapenschildachtige gele vlek op den snavel. Vliegen er rond met
een witten vleugelspiegel, dan zijn dat Bruine Zeeëenden. Roode, spitse snavels
hebben de Groote en de Middelste Zaagbek, eendachtige vogels, evenals het tamelijk
zeldzame Nonnetje, waarvan 't mannetje wit is met mooie smalle, zwarte versieringen.
Maar meer nog krijgen we in 't Vlie Alken te zien, die soms in groepjes
rondzwemmen, nog al hoog op 't water, den kop in den nek, den smallen, hoogen
zwarten snavel met witte streepjes versierd. Ze laten onze stoomboot zoo dichtbij
naderen, dat we die détails door onzen prismakijker gemakkelijk kunnen zien.
Als 't nevelig weer is, valt er natuurlijk minder op te merken, maar dan hebben
we nog altijd de afwisseling, dat allerlei kleine zangvogeltjes, die hun weg verloren
hebben, even aan boord komen, om uit te rusten.
En als we nu eenmaal op Terschelling zijn, dan is 't te hopen, dat we zacht weer
treffen met Z.O. wind en in den nacht eenigszins nevelig. Den heelen dag vertoonen
zich trekvogels van allerlei soort en 't is vooral aardig, om in 't dorp, langs de haven
en in de kleine jonge duintjes langs den Noord-vaarder de kleine zangvogeltjes te
zien, die daar soms in ongelooflijke menigte rondscharrelen, voedsel zoeken of rusten,
om bij 't vallen van den nacht hun reis voort te zetten: rood-borstjes, tapuiten,
goudhaantjes, rietzangers, tjiftjafjes, meezen, vinken, keepen, sneeuwgorzen,
ijsgorzen, misschien zelfs 't zeldzame dwerggorsje, paapjes, klauwieren en allerlei
andere vogels, die je nooit gedacht had, aan den zeekant te ontmoeten.
Wanneer de avond valt en 't groote licht van den Brandaris gaat draaien, dan gaan
de meesten weer op reis en ook anderen komen later aanzetten, die op Ameland,
Schiermonnikoog of Rottum hadden gerust, of nog oostelijker. En als de hemel
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bedekt blijft, dan geraken ze onder de betoovering van het draaiende licht en alles
gaat rondvliegen, carousselsgewijze om den grooten, grijzen toren. Enkelen botsen
tegen 't licht, maar de meesten, soms duizenden tegelijk blijven hun kringloop volgen,
tot ze niet meer kunnen en dan zetten ze zich neer op de rekken, die expres voor hen
aan den toren zijn aangebracht

Klapeksters met éen en met twee vleugelspiegels.

en waarop er meer dan tienduizend tegelijk een rustplaats kunnen vinden. En als ze
eventjes zijn uitgerust, beginnen ze weer van voren af aan. Sommigen vliegen in
stilte, anderen uiten onophoudelijk hun angst- en lokkreten en allen lijken in brand
te vliegen wanneer ze, en dat gebeurt natuurlijk heel dikwijls, in 't schijnsel komen
van een der vier groote stralenbundels.
Zoodra zich echter een sterretje aan den hemel vertoont, is de betoovering geweken.
Op heldere nachten gaat er bij den
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toren dan ook niets om en als 't gewenschte windje niet wil waaien, dan is de reis
naar 't Waddeneiland zoo goed als vergeefs.
De vogels, die 't meest om den toren vliegen zijn spreeuwen, leeuweriken en
lijsters.
Het is wel merkwaardig, dat dezelfde familie, die in het voorjaar de aandacht trekt
door haar zang, in' het najaar onder de trekkers een uiterst belangrijke plaats inneemt.
Zooals de zanglijster en de merel in de vroege maanden van het jaar zich opdringen
door hun jubelzang, zoo domineeren in herfst en winter koperwiek en kramsvogel
door hun groote vluchten bij nacht en bij dag.
Ik heb in een streek gewoond, waar de lijstervangst evenals het rapen van
kievitseieren een belangrijke factor is in het volksleven: een hoogernstig vermaak
voor de kinderen, een ontspanning voor de ouderen, een aardige bijverdienste voor
allen.
Reeds in den zomer nemen de jongens hun voorbereidende maatregelen. zoodra
de lijsterbessen rood beginnen te worden, stappen ze naar vrienden en familie, om
te vragen, of ze in dit of dat boschje hun boogjes mogen hangen. In den regel lukt
dat wel, tenzij de eigenaar van den een of anderen beroepsvanger een verleidelijk
pachtbod heeft gekregen.
Nu worden de oude boogjes van zolder gehaald: wilgen teenen, tot een
gelijkzijdigen driehoek geknikt en voorzien van twee of drie paardenharen strikken.
Defecte worden hersteld, nieuwe er bij gemaakt en de paarden beleven een paar
ongemakkelijke dagen, doordat van tijd tot tijd een blonde schelm in den stal sluipt
en met vluggen greep de lange, sterke, zwarte haren bemachtigt.
Dan moet je er weer op uit, om de lijsterbessen in te zamelen, want nauwelijks
zijn ze rijp, of de tallooze spreeuwen zitten er achter heen en je collega's zijn ook bij
de pinken. Nu doen zich interessante kwesties voor van eigendomsrecht; zoo'n
lijsterbes is toch eigenlijk een wilde boom, maar zijn
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vruchten zijn geld waard en hij groeit op den grond van een eigenaar. Doch daar
breekt zoo'n schooljongen zich het hoofd niet mee, het is hem alleen te doen, om
kilogrammen lokaas te bezitten tegen den tijd, dat het strikken geoorloofd is en als
er een nat pak, een pak slaag of een calange van den veldwachter mee gemoeid is,
dan maakt dat de zaak voor hem ten slotte nog des te aantrekkelijker. Zijn vader en
zijn ooms hebben dat vroeger ook gedaan en schamen zich niet, om nu nog in zijn
bijzijn hun jeugdige escapades met innig welbe-hagen te herdenken. 't Is een zondig,
maar een gezond ras, die Texelaars.
En als nu de ljstertrek begint, dan heeft zoo'n jongen al zooveel gewerkt en
gestreefd, dat hij tot alles in staat is. Hij knoopt zijn boogjes handig aan het
kreupelhout, behoorlijk volgens de wet minstens éen meter boven den beganen grond,
voorziet ze mondjesmaat van zijn dierbare lijsterbessen en gaat dan naar kooi, om
heel vroeg weer bij de hand te zijn, want ofschoon er een sterk vooroordeel bestaat
tegen het plunderen van elkaars strikken, zou het toch wel kunnen, dat een goede
kennis bij wijze van mauvaise plaisanterie de vette boutjes uit de haren heeft gehaald.
Daarom zijn de jongens 's morgens al vroeg op de been met hun hengselmand. De
zon is pas op en glinstert in de dauwdruppelen en over de bonte blaren van boom en
struik. Er bloeien nog enkele heibloempjes en blauwe klokjes, een hoek is geheel
bont van roode koekoeksbloem en de groote, witte sterren van de watermuur. Maar
de braambladeren zijn al gloeiend rood en het buntgras draagt het grauwe kleed vaa
den winter. Tusschen de struiken klinkt het onophoudelijk ‘tak, tak, tak’ en ‘tsja,
tsja’ of ‘tsiep, ssie’, laag bij den grond schiet schetterend een merel voorbij en over
de berken-toppen slieren risten van koperwieken of wanneer het wat later in 't jaar
is en de vorst is ingetreden, talrijke groepen van de mooie, vlugge kramsvogels.
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Ze zijn in den vroegen morgen aangekomen en zoeken nu voedsel. Al die mooie
roode lijsterbessen in 't lage hout waren een meevallertje, die ze je anders in October
niet. Gretig zijn ze er op afgevlogen en nu zijn ze gevangen in de paardeharen strikken,
sommige met den kop en die zijn dan vrij gauw dood,

Koperwiek.

andere met de pooten, zoodat ze nog lang hangen te spartelen. IJverig haalt de jongen
ze uit den strik; een druk op den kop of onder de vleugels helpt ze uit hun lijden en
welgemoed gaat hij zijn prooi verkoopen bij den opkooper.
Zoo gaat het voort tot Nieuwejaar. Wanneer de lijsterbessen-voorraad op raakt,
dan behelpen we ons met ‘rooie apen’, de vruchten van den meidoorn, maar meestal
komt het zoover niet, want na November begint de trek al merkbaar te verflauwen;
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alleen bij snel invallend streng weer komen nog wat afzonderlijke oude vogels en
vluchten van kramsvogels opdagen.
Jaarlijks worden op deze wijze in ons land honderdduizenden lijsters gevangen,
meest koperwieken en zanglijsters, maar ook kramsvogels, mistellijsters, beflijsters
en merels. Ge moet in den herfst-maar eens een poeliers-uitstalling bekijken, dan
kunt ge ze gemakkelijk onderscheiden; de koperwiek aan zijn breede, lichte
wenkbrauwen en koperroode flankstreepen; de zanglijster aan zijn gele zijkanten;
de kramsvogel aan zijn blauwen kop en bruinen rug, de merel aan zijn effen zwart
pak; de beflijster aan zijn witte bef en de mistellijster aan zijn grootte. Deze is
anderhalfmaal zoo groot als een zanglijster (wij noemden hem daarom d u b b e l e n
tjakker), mist de gele zijstreep en heeft roodachtige pooten. In een poeliersraam
onderscheidt ge hem gemakkelijk; maar buiten valt 't niet mee.
Deze lijstervangst zal weldra tot 't verleden behooren, want de nieuwe vogelwet
laat haar nog slechts voor vijf jaar toe in een paar gemeenten. De dieren vinden dan
hier een gastvrijer onthaal.
Vele van die trekvogels maken van ons land het eindstation van hun winterreis en
het is wel merkwaardig, dat de koperwieken, die afkomstig zijn uit de woeste steppen
en toendra's van het Verre Oosten, hier in den winter maanden lang hun verblijf
houden in de onmiddellijke nabijhejd der groote steden. Jaar in jaar uit overwinteren
er een groot aantal in het Vondelpark en bij streng winterweer komen deze vogels
dan wel tot op het Leidsche Plein en zelfs in de stadstuintjes.
De levenskansen van een wintervogel worden aanmerkelijk grooter, wanneer hij
omnivoor is en in staat, om zijn voedsel op den grond of in het water te zoeken.
Bovendien moet hij niet al te schuw zijn. Het succes van de musschen is in hoofdzaak
aan deze omstandigheden toe te schrijven en wanneer gij op onze wintergasten let,
dan zult ge opmerken, dat ze alle zich min of meer in deze richting hebben ontwikkeld.
Zelfs
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de meezen, boomkruipers en goudhaantjes, dat'toch eigenlijk boomvogels bij
uitnemendheid zijn, komen 's winters veel meer op den grond dan 's zomers, en de
koolmees, die de flinkste van alle is, haalt in mijn tuin de brokken brood weg voor
de oogen der verbaasde musschen.
Het is, alsof in den omtrek van menschelijke woningen de grond aldoor doortrokken
is met voedsel voor vogels. Dat is ook werkelijk zoo, want wat van den afval, die
wij om ons strooien, niet onmiddellijk voor hen geschikt is, levert toch weer
levensvoorwaarden voor slakken en wormen en ander klein gedierte.
In het Vondelpark heeft men de goede gewoonte, om in den tijd van den sterksten
lijstertrek de gazons te bestrooien met organische meststoffen. Daar komen wat een
vogels op af; eerst natuurlijk de bonte kraaien, die de groote brokken bemachtigen
en vervolgens de spreeuwen en de koperwieken. Die stappen dan bij honderden de
donkere kluitjes door en dan kunt ge de spreeuwen ondanks hun witte spikkels bijna
niet onderscheiden en de koperwieken, zoolang ze zich bukken, ook niet.
Maar het zijn montere en argwanende vogels. Ieder oogenblik richt er zich een
op, om een blik van verstandhouding te wisselen met de schildwachten, die hoog in
de naastbijzijnde boomen op den uitkijk zitten en hier in 't vreedzaam Holland, waar
de roofvogels zoo schaarsch zijn, bijna niets hebben uit te voeren. Als nu zoo'n
koperwiek rechtop staat, dan zie je heel duidelijk de lichte onderzijde, vol met zwarte
spikkels, de lichte wenkbrauwstreep boven het oog en als het zonnetje een beetje
meehelpt, komt ook de prachtige koperroode flankvlek voor den dag. Deze ziet ge
stellig, wanneer de bende, door een loos alarm verschrikt, opvliegt. Meteen komt
dan uit, dat ook de onderzijde van de vleugels diezelfde mooie kleur vertoont, zoodat
de naam ‘koperwiek’ ten volle verdiend is.
Wanneer tegelijk met de koperwieken ook de spreeuwen
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opgevlogen zijn, kunt ge beider manier van in troepen te vliegen vergelijken De
spreeuwen bewegen zich in een dichtgesloten phalanx en voeren alle bewegingen
en zwenkingen, volkomen gelijk en gelijktijdig uit als een compagnie op en top
gedrilde soldaten. Bij het opvliegen hebben ze alle eventjes een schorre kreet geuit,
maar verder kikt niemand een woord.
De koperwieken daarentegen zijn eerst een beetje aan 't springen geweest, net als
roodborstjes, en toen is een partijtje opgevlogen onder herhaald ‘sie, sie’ roepen in
de richting, waar de schildwachten zaten. Maar die zijn inmiddels over-gezwierd
naar een anderen boom en een kleine vlucht uit de wei heeft zich bij hen aangesloten.
Een derde afdeeling weet nu niet, waarheen ze gaan zal en brokkelt uiteen, sommige
gaan naar den eersten troep, andere naar den tweeden en de rest kiest een middenweg.
Ten slotte zit de heele armee verspreid rondom het veld en nu begint een
geparlementeer over en weer en heen en weer gevlieg zonder ophouden, tot eindelijk
de orde is hersteld en ze alle hijgend bij elkaar zitten in een ijle peppelkroon. Een
poosje later wandelen ze weer op den mestakker.
Als eindelijk gaandeweg tot groote verlichting van nuffige wandelaars de'mest
stukgevroren en verregend is, denken de koperwieken er niet meer aan, om verder
te trekken. Ze hebben in de evergreens zulke heerlijke veilige slaapplaatsen en er is
in het Park en zijn omgeving nog voedsel genoeg. Komen na Nieuwejaar een paar
felle vorstdagen en een zeldzame sneeuw-jacht, dan kunnen ze zoolang teren op de
roode hulstbessen, die tot dusverre door alle vogels versmaad zijn. Duurt zoo'n
vorstperiode wat lang, dan lijden ze bitteren nood en vermageren zienderoogen.
Doch dat komt zelden voor, over het algemeen hebben ze hier geen reden tot
klagen. Zij blijven dan ook hier tot ver in 't voorjaar, tot in April. Wanneer de
zanglijsters en de merels al lang aan 't broeden zijn, loopen zij hier nog rond in hun
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winterkwartieren en hebben dan menige vechtpartij met de zomergasten, die bij hun
terugkomst hun slaap- en broedplaatsen in beslag genomen vinden door die
wit-gewenkbrauwde indringers uit het Kalmukkenland.
Deze zijn intusschen van opinie, dat je moet houden, wat je hebt en handhaven
zich tot het uiterste. Ze hebben nog geen verlangen naar de oevers van de Petsjora,
al schijnt de zon hier nog zoo warm en al zijn de hazelaars reeds uitgebloeid. Wel
deelen zij in de algemeene lentevreugd en als zij nu bij elkander zitten in de boomen,
dan hoort ge niet meer een armzalig en hongerig ‘sie, sie, ssrie’ maar een liefelijk
gekweel, een droomerig lied, door allen tegelijk sotto voce gezongen, een van de
teederste en tegelijk krachtigste manifestaties van het lentegevoel.
Als dat zoo een dag of tien geduurd heeft, dan zijn ze opeens verdwenen en dan
moet ge u maar voorstellen, dat de heele troep gezellig aan het nestelen is in het
kreupelbosch van de steppe.
Nergens heb ik de koperwieken zoo standvastig en in zoo groot aantal gezien, als
in het Vondelpark. Langs den duinkant zwerven ook wel troepjes rond, maar die
worden hoe langer hoe zeldzamer, naarmate de bessenvoorraad slinkt. De lijsterbessen
zijn hier al lang door onze eigen vogels opgegeten, voordat de vreemdelingen komen
en deze moeten zich dan vergenoegen met de oranje zaden van het kardinaalshoedje,
waarvan wij een schijnbaar onuitputtelijken voorraad bezitten, die echter slechts
weinige dagen standhoudt, wanneer de lijsters ernst met de zaak maken. Eind October
heb ik wel gezien, dat een vlucht koperwieken en kramsvogels neerstreken in een rij
kardinaalshoedjes, die een akkerrand kleurden met rood en oranje. Dat was een
schudden en trekken, een reiken en rekken, vleugelgefladder en takkengebuig. Iedere
vogel at stellig meer dan honderd zaden achtereen en in korten tijd waren alle struiken
leeg. Ze moeten er wel veel van eten, want alleen
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het buitenste oranjelaagje van het zaad, de zaadmantel, is verteerbaar; de eigenlijke
korrel verlaat het lichaam ongedeerd en ontkiemt waar hij neerkomt. Zoodoende is
in de duinstreek de heerbaan der lijsters en roodborstjes altijd beplant met
kardinaalshoedjes.
Behalve in de onmiddellijke nabijheid van menschelijke woningen zijn de
wintergasten te vinden aan en op het water; op de meren en in doode stroombochten,
aan de mondingen der rivieren en langs het strand, voornamelijk van de Wadden en
van de Zuiderzee.
Vooral wanneer het werkelijk wintert, is het aantal dezer vogels legio. In zachte
winters blijven ontelbaar veel zwemvogels en steltloopers toeven langs de kusten
van de Oostzee, die met haar vele bochten en delta's en door haar beschutte ligging
en geringe breedte een overheerlijke verblijfplaats oplevert. Wanneer deze zee
evenwel dicht vriest, dan vliegen al die millioenen van vogels over naar de Noordzee,
waar zij dan aan de Schotsche kust en in onze Wadden en riviermonden den terugkeer
van het zachte jaargetijde afwachten.
We hebben hier te doen met een vogeltrek van den tweeden rang, een beweging,
die zou uitblijven, wanneer het weer minder streng was geworden. Die vogels
probeeren, of zij 't daar kunnen uithouden en nemen alleen de wijk in 't uiterste
gevaar. Wij zien bij ons hetzelfde bij de kieviten, die jaar in jaar uit een poging wagen
om hier te blijven, en dikwijls genoeg lukt het ook. Er bestaat trouwens bij zeer veel
vogels een neiging, om de winterreis te beperken, of af te schaffen; daar zullen we
nog wel meer voorbeelden van ontmoeten.
Een strandwandeling in den winter kan dikwijls zeer loonend zijn, maar valt ook
soms bitter tegen, want de aanwezigheid van vogels hangt van allerlei oorzaken af:
van tij en stroom, van 't weer, dat we pas gehad hebben, het weer, dat we zullen
krijgen en den toestand van het weer honderd uren hier vandaan.

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

512
Het Noordzee-strand is het armst, alleen nabij den Hoek van Holland, bij de pieren
van IJmuiden, aan de Hondsbossche en bij den Helder is het beter. Toch kunt ge er
aardige dingen zien en absoluut leeg is het nooit.
Wanneer ik de zee nader, dan beklim ik den laatsten heuvel altijd zeer voorzichtig,
om de eventueel aanwezige vogels niet op te schrikken en meestal wordt ik voor
mijn moeite beloond. Soms staan er deftig en wel groepen van groote meeuwen:
zilvermeeuwen, mantelmeeuwen en burgemeesters, een andermaal scharrelt er een
massa klein grut, die we op onze Augustus-wandeling reeds in zomerkleed ontmoetten.
Nu kunt ge ook werkelijk den heelen winter door de bont- bekplevier op zijn oranje
pootjes over het strand zien trippelen, hoewel hun aantal van November tot Januari
belangrijk minder is dan gedurende den eigenlijken trektijd. Slechts enkele bru-taaltjes
blijven, de meeste gaan veel zuidelijker.
Wie ook een echte wintergast is, dat is de Drieteenige Strandlooper, de ‘Sanderling’,
zooals de Engelschen hem zeer terecht noemen. Van dat aardige dier heb ik onlangs
op Tweeden Kerstdag nog heele vluchten gezien tusschen Zandvoort en IJmuiden
en op Texel was hij altijd mijn trouwe metgezel, als ik na een winterstorm eenige
palen strand ging afwandelen, om uit te zien naar stormvogeltjes of andere aangespoelde of verwaaide vogels.
Daar heb ik ook voor het eerst zijn groote makheid leeren bewonderen, of laat ik
het beter zeggen, daar heb ik mij voor de eerste maal verwonderd over zijn
verregaande argeloosheid. Ik Woonde daar toen pas en had kennis gemaakt met den
Tartarin van het eiland en die leek zooveel op den echten, dat ik met groot genoegen
een uitnoodiging aannam, om hem op een winternamiddag te vergezellen op een
jacht langs het strand.
Het was een echte druilwinter: zacht weer en een loodgrijze hemel, laag op de
golven. De duinen waren scherp afgesneden
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door den laatsten storm, het strand zelf geheel schoongeveegd, wat de jacht erg
bemoeilijkte, want nu was er geen gelegenheid, om de strandvogels onder dekking
te besluipen; we liepen dan ook een heel uur, zonder iets voor het geweer te krijgen
en het zag er wel naar uit, dat we platzak zouden thuiskomen.
We waren al een heel eind voorbij het Wester Slag en

Drieteenige Strandlooper. Jonge vogel.

konden de witte branding op Onrust zien, toen Tartarin mij met een gewichtig gebaar
het zwijgen oplei en mij toefluisterde: ‘Blijf hier stil staan, of ga zitten op dien mast,
daar ginder zijn vogels’. Ik span mijn oogen in, om 't wild te zien, en ontwaar eindelijk
wat witte dingetjes, die als balletjes schuim heen en weer rolden voor de branding.
Het waren een stuk of twaalf kleine vogeltjes, die daar heen en weer liepen en de
hemel weet wat oppikten uit het zilte zand. Het merkwaardigste aan hen was hun
witheid; de rug en de vleugels waren grijs en
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zwartachtig, maar het overige van het lichaam was zuiver wit, veel witter dan het
schuim van de branding.
Onwillekeurig trad ik nog wat naderbij, om ze beter op te nemen, terwijl Tartarin
opgewonden betoogde, dat het Drieteenige Strandloopers waren en dat ik hem nu
ongestoord moest laten begaan, dan zou hij ze alle twaalf schieten.
Met één schot?
Wel neen, je zult wel zien.
Maar waarom moet je nu die kleine dieren schieten, daar heb je toch niets aan.
Nou, ze zijn wat lekker vet en malsch en ‘faute de perdrix, on se contente de
cailles’.
Hij sprak graag Fransch, ook Spaansch, en hield veel van citaten en spreuken; als
ze hem niet gauw genoeg invielen, dan maakte hij ze zelf; eigenlijk was hij nog al
een schavuit en hij zit nu ook al lang in Amerika. Toch was het een origineele vent
en als de menschen hem wat liefdevoller en ernstiger behandeld hadden, dan was er
stellig meer van hem terechtgekomen. Nu ontplooide hij al zijn werkelijke en
ingebeelde jagerskunst tegenover de argelooze strandloopertjes. Met den vinger aan
den trekker van den dubbelloop sloop hij nader, terwijl hij telkens zacht en helder
‘pjui, pjui’ floot. De strandloopertjes antwoordden en bleven met vlijt in 't zand
pikken.
Opeens klonken de twee schoten en vijf vogeltjes lagen in 't zand. De andere
vlogen op, maar niet om over zee te vluchten, zooals bontbekjes zouden doen, doch
om weinige schreden verder neer te strijken, even piepend door elkaar te loopen en
eindelijk weer gemoedelijk aan het voedsel zoeken te gaan. Dezelfde taktiek kon
weer worden herhaald. Spoedig had hij er weer drie geveld en ik twijfel er niet aan,
of hij zou de andere ook wel bemachtigd hebben, indien niet over zee een vlucht van
andere strandloopertjes was voorbij gekomen, bij wie het laatste viertal zich tot groote
ergernis van Tartarin dadelijk aansloot.
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Ik ben altijd nog blij, dat ik dat avontuur heb meegemaakt, want daardoor ben ik er
toe gekomen, om altijd en overal te probeeren zoo dicht mogelijk bij de vogels te
komen, overtuigd van hun oorspronkelijke makheid en vertrouwelijkheid. Met de
Drieteenige Strandloopertjes lukt dat uitstekend en het is mij al herhaaldelijk
overkomen, dat ik op 't strand op een omgekeerde vischmand zat met de mooie,
grijswitte vogeltjes zoo dicht bij me, dat ik hun bruine kijkertjes kon onderscheiden.
Ik behoef u niet te zeggen, dat ik op zoo'n oogenblik den koning te rijk ben.
Hoe komt het, dat je dan den koning te rijk bent? Ja, dat is een heel samengestelde
affaire. Vooreerst ben je lekker buiten en dan nog al aan 't strand. Ik zou wel eens
willen weten, welke koning ter wereld vaker en plezieriger aan 't strand zit, dan ik.
Knoet indertijd misschien, maar dat is lang geleden.
Dan is het een prettig gevoel, om te ontwaren, dat die vogels je zoo vertrouwen
of negeeren en je bent er nog al trotsch op, het zoover gebracht te hebben. En wat
zijn die diertjes mooi! De knapste taxidermist kan ze zoo niet opzetten, de allerbeste
Japansche teekenaar kan het geraffineerde mooi van die veertjes en wiekjes, de gratie
van beweging niet weergeven, al kan hij u wel doen vermoeden, dat vogels wonder
mooi zijn, iets dat ge in de natuur wellicht nog niet hadt opgemerkt, maar nu ge die
Japansche prenten gezien hebt, zult ge er wat meer op gaan letten. Slaagt ge er dan
in, de levende vogels met liefde van nabij te zien, dan blijken die prenten ook nog
mooier te zijn, dan ge eerst dacht en zoo helpen dan natuur en kunst elkander, en
daarmee ook uw ziel, de hoogte in.
En na de kunst komt ook de wetenschap. Kijk, er is verschil tusschen die
strandloopertjes. Sommige hebben kop en rug bijna effen zilver-grijs, andere zijn
gevlekt en alle hebben een witte streep op de vleugels. De gevlekte zijn de jongen,
de andere de ouden; 't is dus net hetzelfde verschil als bij de meeuwen. En evenals
deze hebben zij ook een zomerkleed
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dat er heel anders uitziet, dan 't winterpak, allemaal met mooie bruine vlekken.
Dat zomerkleed dragen ze in hun broedplaatsen, in het geheimzinnig land rondom
de Noordpool, waar men nog slechts enkele nesten van dit vogeltje gevonden heeft,
o.a. één in een wilg, maar dat was een poolwilg, weet u, die lang zoo hoog niet wordt,
als ons heidekruid. Het nest lag dan ook feitelijk op den grond. - En zoo zijn we nog altijd zittende op onzen troon, de omgekeerde vischmand - terecht gekomen in
de Poolstreken, waar in den zomer millioenen en millioenen vogels huizen, niet
alleen zeevogels, maar ook zangvogels en steltloopers, die daar evengoed leven van
insecten als onze tjiftjafjes hier. Van dien bloem- en insectenrijken poolzomer weten
wij evenwel nog maar zeer weinig.
Denk eens, deze vogeltjes, die hier voor ons rondtrippelen, vlogen een poosje
geleden zoo maar heen en weer over de Noordpool. Het twintigtal, dat daar over zee
aankomt, is er ook geweest. Die zijn grooter dan onze drieteenigen, wel zoo groot
als een tureluur, maar dan korter op de pooten en met niet zoo'n langen snavel. Hun
kleuren zijn weer grijs en wit, maar niet zoo helder wit als bij de Drieteenigen.
Daarentegen zijn ze in hun zomerkleed prachtig kastanjebruin, met zwarte vlekken
aan de rugzijde. Dit is nu de beroemde Kanoet-Strandlooper, de cosmopoliet bij
uitnemendheid.
Deze vogel spreekt even sterk tot de verbeelding als de Drieteenige Strandlooper.
Ook zijn nesten waren tot voor korten tijd nog nooit gevonden en zijn ook nu nog
maar zelden gezien. In de eilandengroep van Nieuw-Siberië werd hij waargenomen
als doortrekker, d.w.z. dat zijn hoofdverblijf nog noordelijker ligt.
In den winter bewoont deze vogel de halve wereld en zwerft hij langs alle stranden,
niet alleen hier in West-Europa, maar zelfs in Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland.
Ja, zelfs in den zomer zijn enkele kanoeten aan warme stranden gezien.
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Deze avonturiers hebben dan nergens een vaste woonplaats en beschouwen de heele
wereld als hun tehuis.
Er bestaat een hypothese, dat vroeger alle vogels zoo over de wereld rondzwierven
en dat zij gaandeweg de gewoonte hebben aangenomen van periodieke verplaatsingen,
die bij sommige soorten al kleiner en kleiner werden, zoodat die dan ten slotte tot
standvogels geworden zijn. Volgens deze voorstelling zouden wij dan den
Kanoet-Strandlooper moeten beschouwen als den laatsten drager der
oer-zwerf-gewoonte van het vogelendom.
De meren, de riviermonden, de Wadden en de Zuiderzee zijn 's winters de
verblijfplaatsen van millioenen eenden en hun verwanten. Voor stoombooten, die
geregeld varen, zijn ze niet bang, daardoor kunt ge ze nog al gemakkelijk te zien
krijgen, als ge in den winter de Zuiderzee of de Schelde oversteekt. In dichte scharen
dobberen ze op het water, de schipper van de boot noemt ze over 't algemeen
‘Knobben’ maar als ge een beetje oplet, merkt ge dat er verscheidene soorten bijeen
zijn.
De slikken langs de Waddenzee zijn soms bevolkt met duizenden zwarte ganzen,
sommige met witte wangen, dat zijn de brandganzen. Andere met den kop geheel
zwart, maar den nek met witte zijvlekken, dat zijn de rotganzen en zeldzamer de
roodhalsgans, die zooals de naam aanduidt roodbruin heeft aan kop en hals. De
rotganzen zijn 't talrijkst, ze trekken in groote troepen her en der, in sommige
winternachten hoor je voortdurend hun geroep van ‘rot, rot’. Als er sneeuw ligt, slaat
de Waddenjager een beddelaken om 't lijf en tracht ze zoo te besluipen.
Een mooie gelegenheid, om ze te bestudeeren hebben de Hollanders in de eerste
dagen van den dooi na een strengen winter. Wanneer dan de binnenplassen nog dicht
liggen, het ijs van de Zuiderzee gebroken is en de westenwind het
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opkruit naar den Gelderschen oever, dan kan Pampus zwart zien van de vogels en
als je dan met een goeden kijker op de Batterij gaat zitten, dan valt er wat te beleven.
Dicht bij de kust drijven een honderdtal prachtige vogels

met bruine koppen, gele kuiven en heerlijke zwart met wit omzoomde spitse veeren
over den rug. Een mooie blauwe spiegel op den vleugel voltooit het prachtkleed. Dit
zijn Smientenmannetjes. De wijfjes zien er eenvoudiger uit. Ze liggen nu stil, maar
tegen den avond komen ze nog dichter aan den kant en dan gaan ze in 't slijk zoeken
naar voedsel, of ze

betreden 't grasveld om de overgebleven zaden op te zoeken en het jonge groen uit
te rukken.
Wat verder ziet het er bedrijviger uit. Daar ligt een onafzienbare rij van zwarte
vogels. Van tijd tot tijd verdwijnen
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heele risten en soms is van de heele armee bijna niets te zien. Maar het volgend
oogenblik zijn allen weer present, ze waren maar eventjes ondergedoken om in de
weeke modder naar kleine schaaldiertjes te zoeken.

Sommige zijn heelemaal zwart met een gele vlek op den snavel, dat zijn de Zwarte
Zeeëenden. Andere zijn ook zwart, maar hebben een heel gek kuifje achter hun kop
hangen, dat zijn de Kuifeendjes. Hun trawanten zijn niet ver te zoeken, de mooie
Toppereend met zijn prachtig grijzen rug, witten buik, zwarte borst en kop en de
onvergetelijke Brilduiker, het pronkjuweel van alle duik-eenden: de Knob bij
uitnemendheid.
Het mannetje van den Brilduiker is een vogel, die met het ongewapend oog op
tweehonderd meter afstand nog te her-

kennen is. Zijn rug is zwart met wit en in den donkergroenen kop bevindt zich voor
het lichtbruine oog een zeer duidelijke witte vlek, die op eenigen afstand de plaats
van het oog
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schijnt in te nemen en dan den vogel een uiterst gewiekste gelaatsuitdrukking bezorgt.
En het is een bijdehandje. Altijd wakker, altijd in de weer. Niets ontgaat hem en
wanneer hij oordeelt, dat er gevaar dreigt, dan uit hij dat op zoo ondubbelzinnige
wijze, dat de andere vogels in de buurt, zelfs de kalme smienten, meenen, dat er wat
aan de hand is en zich uit de voeten maken. Soms vliegt de heele troep dan op en dat
is dan een prachtig tooneel. Een wolk van vogels maakt zich los van de zee en
klapwiekt omhoog, daarbij wordt het geraas van de vleugels overstemd

door het fluiten van de Smienten, die nooit iets kunnen beleven of ze roepen ‘hoei,
hoei, hoei’. Heel in de verte strijkt de wolk dan neer en als we stil blijven zitten,
hebben we kans, dat ze over een uur weer terugkomen.
Die duikeenden doen in 't water precies wat ze willen. Soms drijven ze zoo hoog
als een kurk, zoodat ge meent, dat alleen hun pooten in het water hangen, een
andermaal zakken ze zoo diep, dat het water hun nek omspoelt en de rug als een
afzonderlijk eilandje achteraan komt. Het duiken kost niet de minste moeite: een
klein rukje en de vogel is als een slang in het water gekropen. Een rij van belletjes
wijst aan, waar hij zich beweegt, soms blijft hij een halve, een heele minuut onder
water en als hij dan eindelijk als een luchtbel naar
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boven schiet, is hij in staat om onmiddellijk weer te verdwijnen. En altijd, als ze
boven komen, nemen ze met éen oogopslag de heele omgeving op.
Het is jammer, dat die dieren zich zoo op een afstand houden en dat ze niet 's
zomers hier blijven. Ik troost mij maar altijd met in het vroege voorjaar vlijtig de
eendenvijvers van Artis te bezoeken, waar ze alle rondzwemmen: gewone eenden,
bergeenden, krakken, slobbers, smienten, talingen, tafeleendjes, toppertjes, kuifeenden,
brilduikers, witoogeendjes, eidereenden en dan nog op den koop toe de Zagers: groote
zager, middelste zager en nonnetje.

Het is niet te zeggen wat een pracht van kleuren en vormen deze dieren vertoonen
en ik verwonder er mij steeds over, dat de bewoners van onze groote buitenplaatsen
deze uiterst gemakkelijk te verplegen, prachtige en hoogst interessante en vermakelijke
dieren niet in hun vijvers aanfokken. Wat heb je nu aan die domme ras-eenden met
hun witte lichaam, gelen bek en onnoozele manieren? Neen, dan liever de prachtige
bergeend, en dat fijne gedistingueerde nonnetje, de slanke pijlstaart en vooral die
guitige brilduiker.
Je zoudt hem moeten kortwieken, want 's zomers blijft hij niet in ons land, maar
met wat overleg zou hij hier wel tot broeden te brengen zijn. Daarvoor moet je zijn
gewoonten kennen en die zijn weer allerorigineelst, hij nestelt namelijk
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het liefst in holle boomen en broedkastjes. Menigmaal heeft hij, of liever zij, want
't mannetje bemoeit zich niet met de zorg voor eieren of jongen, een verlaten
spechtennest in beslag genomen, soms twintig meter boven den beganen grond.
Of de man, die het verteld heeft, nog leeft, weet ik niet, maar wel, dat hij ook nog
verklaart waargenomen te hebben, dat de oude eend de jongen in haar snavel naar
het water droeg en ze 's nachts op dezelfde manier weer naar het nest nest bracht. 't
Is moeilijk te gelooven, maar toch niet onmogelijk. Alleen is het jammer, dat je met
gekortwiekte brilduikertjes deze zaak niet proefondervindelijk kunt uitmaken.
Ik sprak daareven van de onnoozele manieren van die raseenden. Nu, het zijn echte
stakkers. Maar als ge nu in Februari of Maart eens een uurtje doorbrengt aan den
eendenvijver in Artis, dan zult ge uw oogen uitkijken naar al de zonderlinge grimassen
en gebaren van al de verliefde wilde eenden van allerlei soort en hun potsierlijke
geluiden zullen u vervolgen in uw droomen. Bovenaan staan de Zaagbekken, die
hebben een geweldig ceremonieel, dan volgen de eiders en de brilduikers, maar allen
hebben wat bijzonders, ik verzeker u, dat ge u niet vervelen zult. Vanzelf leert ge
dan meteen de verschillende soorten onderscheiden, waarbij de geschilderde
naambordjes u ongetwijfeld van veel dienst zullen zijn.
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Het vogeljaar.
Het Vogeljaar begint, zooals het behoort, in Januari met de nieuwjaarsvisite, die de
Roeken brengen aan hun oude broedplaatsen, een bezoek, dat ze bij niet al te guur
weer dag aan dag herhalen en voortdurend rekken.
Wel is de winter nog lang niet voorbij, maar het voorjaar zit toch al in de lucht,
tegelijk met het lengen der dagen. Het is al niet meer met zekerheid uit te maken, of
de troep kramsvogels, die zich te goed doen aan de nog overgebleven meidoornbessen,
zich bevinden op de heenreis naar het winterkwartier of op den terugtocht naar de
broedplaatsen.
Onder de meeuwen zijn er al verscheidene met een zwarten keelband en als de
temperatuur het toelaat, dan vertoeven ze al meer in de weilanden dan in de stad.
Uren kunnen ze stil zitten in het groene gras; bij tijd en wijle uiten ze hun welbehagen
door hoog in de lucht stil door elkander te zwieren, precies hetzelfde zullen over
eenige weken de zwarte roeken ook gaan doen.
De musschen houden soms heele dagen lang vergadering, nu eens in een dakgoot,
dan weer in een vlier, in een stoffig, smerig, maar zonnig hoekje aan een slootkant
en tegen den avond in enorme troepen in van ouds daarvoor gebruikte iepen en
peppels. Tegen het einde van de maand komen sommige
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spreeuwen meedoen en ook dat troepje wordt al grooter en grooter, totdat de
spreeuwen al gauw een eigen boom geheel in beslag nemen, Kauwtjes zijn dag aan
dag in de stad en inspecteeren vlijtig hun nesten.
Soms komt een koude vlaag stoornis brengen in deze voorbereidselen voor de
lente. Het hardbevroren weiland wordt ondoordringbaar voor den snavel van meeuwen
en spreeuwen en deze retireeren zich naar de steden en dorpen. De roeken blijven
aan den zeekant of in Engeland en de musschen komen nu alleen bij elkander op de
plaatsen, waar de medelijdende mensch voedsel gestrooid heeft en waar ze door
dezen met een scheel oog worden aangezien, omdat hij liever mooie en aardige
vogels, zooals roodborstjes, merels, lijsters, vinken keepen, heggemuschjes en meezen
voor pensionnaires heeft.
Met de meezen gaat het makkelijk genoeg, die hebben het monopolie van de
opgehangen kokosnoten, walnoten, hazelnoten en pinda's, maar van alles, wat niet
hangt, neemt de brutale musch het leeuwendeel en na hem komen nog altijd de bonte
kraaien en de spreeuwen. Waar katten te vreezen zijn, moet het voedsel gestrooid
worden op een hoogpootig voedervloertje, ze maken ze tegenwoordig heel aardig,
overdekt en niet overdekt, bekleed met kurk en berkenschors en voorzien van allerlei
tierelantijntjes. Maar een drinkbak ontbreekt er meestal aan en dat is zeer jammer.
In kattenvrije tuinen is het veel aardiger, om het voedsel - Sluis' universeelvoer is
het beste - uit te strooien op verschillende plaatsen: op een open plek, dicht bij huis
voor de musschen, onder dor blad in een kreupelboschje voor de lijsters, onder een
dicht sparretje voor de roodborst en door een hoop dorre takken heen voor den
winterkoning. Een flinke schaal met helder water, bij sterke vorst ieder uur ververscht,
maakt uw tuin dan voor de vogels tot de aantrekkelijkste plaats ter wereld en het
krioelt er van allerlei soorten van den vroegen morgen tot den laten avond. Zoo ge
voor goede slaapplaatsen zorgt in
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den vorm van houtschelven en dicht plantsoen van evergreens, verlaten zij uw tuin

Middelste Bonte Specht.

in weken niet.
Water is bij zulk streng weer een allereerste levensbehoefte. In de wakken op de
meren en in de zee verzamelen zich de eenden bij duizenden, hongerige reigers staan
er in troepjes aan den kant en zijn ook dadelijk te vinden aan de vaargeul, die door
een stoomboot is opengebroken.
De spieringvisscher op het ijs ziet om zijn gaten een kleinen schitterend blauw en
groen en bruin met witten vogel zweven en met vluggen greep een vischje uit de bijt
snappen. Dat is de ijsvogel, wonderschoon van kleuren en wonderlijk van gedaante
met zijn grooten kop en langen spechtensnavel, klein lichaam, korten staart en zwakke
pootjes. Hij toeft in den winter met andere vogels ook dicht bij den oorsprong van
snelvlietende
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beekjes, die zelden of nooit bevriezen. Een echte wintergast is hij niet, want hij blijft
ook 's zomers hier en broedt dan in holten aan den kant van het water.
Wanneer alles voor langen tijd bevriest, dan kunnen de vogels het hier evenmin
uithouden als in het hartje van Siberië en dan moeten zij sterven of heengaan. Zoover
komt het hier evenwel nooit en in den regel is tegen het eind van Januari de felste
kou al achter den rug.
Het is merkwaardig, hoe bij dooiweer dan alle geschorste lente-bezigheden weer
worden hervat en uitgebreid. De musschen zingen hun koorzang weer, voordat de
IJsclub zijn banen sluit, roeken en kauwtjes scharrelen om hun nesten en de meeuwen
trekken naar buiten naar de weilanden, waar ze de eerste teruggekeerde
akkerleeuweriken ontmoeten.
Nu komen de heerlijke lichte dagen van Februari, waarop na 's winters druk de
hilariteit haar intocht doet met 't lied van den zanglijster, vroeg in den morgen van
den ochtendstond van 't jaar. Dat zijn al echte lentedagen, de hazelaar is in bloei, de
bodem van de lichte eiken kreupelboschjes is groen van pijpkruid en look en van de
kiemplantjes van walstroo en ooievaarsbek. In beschutte hoekjes staan sneeuwklokjes
te bloeien en wordt het dorre blad in plakken opgetild door de spruitjes der anemonen,
die kromruggig zich boven de aarde verheffen. Hoog in de toppen roept de zanglijster
en laag in het hout antwoorden de meezen, nu niet meer met hun krachtig
winterwachtwoord, maar met blijden roep en liefelijk getjingel van lentevreugd.
Nog één dag en de akkerleeuweriken zingen in de weide, de vink slaat in het hout
en de boomleeuwerik hangt met liefelijk gejubel boven heide en duin. De groene
specht zit in de hoogste toppen van de boomen luidkeels te galmen, nu eens
herinnerend aan het gehinnik van een paard, dan weer aan nachtegalenslag. De bonte
spechten, kleine en groote, rusten niet, voordat ze een goed gestemden dorren tak
hebben gevonden en roffelen dan, dat het een aard heeft.
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In 't eind van de maand laat ook de merel zich hooren, al vaster en reiner, eerst 's
morgens vroeg, dan ook in 't avonduur. De houtduif begint zijn verhaal van ‘koe,
koe, schoone koe’, dat tot October duren zal en in een afgelegen hoekje van het
eikenbosch zit de Vlaamsche gaai zich op zijn eentje te verkneuteren en al die geluiden
na te doen: lijster, leeuwrik, vink en merel, hij heeft nergens moeite mee, maar hij
durft 't niet hardop te doen. 's Ochtends heel in de vroegte heeft hij aan 't nieuwe nest
gebouwd, daar zijn trouwens reigers en aalscholvers, roeken en musschen ook al
mee bezig.
Aan den zeekant is het een en al drukte en vertier. Eindelooze zwermen van eenden
trekken naar het Noorden en Oosten, nu eens hoog in de lucht, als wolkjes van fijne
stippels, dan weer vlak langs de golven als een slang, soms effen zwart, een andermaal
opflikkerend en blinkend wit of gloeiend in roode en gele tinten. Scharen van vlugge
pleviertjes ijlen vlak langs het strand, terwijl een enkelen keer met breeden wiekslag
majestueus een lijn van wilde zwanen overvliegt. Als die dan hun sonoren trompet
steken, de pleviertjes hun trillertjes laten hooren, de eenden roepen en hoog in de
lucht een bende wulpen aan het joelen slaat, dan is dat een lentelied, dat voor het
gezang van lijster, vink en leeuwerik niet behoeft onder te doen.
Intusschen zijn de elzen gaan bloeien en werken de honigbijen in de bonte
crocusbloemen. Maart is in 't land. In eens zijn de ooievaars verschenen en in het
weiland loopen ook enkele verwaaide kieviten. De Spreeuwen komen nu bij duizenden
en duizenden opdagen, hun gefluit en gezwatel weerklinkt den heelen dag, en toch
stappen ze ook heele dagen in de frissche weiden rond en op den verschgeploegden
akker. Iedere holle boom wordt nagekeken; ze jagen de musschen uit de klimop en
vechten met lijsters en merels om de zwarte klimopbessen, die nu juist beginnen te
rijpen.
De overwinteraars; boomklever, boomkruiper, winterkoning en meezen worden
hoe langer hoe uitgelatener en verrijken
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hun eenvoudig wintergeroep of wintergezang met allerlei nieuwe geluiden en
versierselen. Toch zijn ze voor ons wel te herkennen,

Aalscholvers in prachtkleed.

maar een liedje klinkt er doorheen, dat lijkt nu eens op het draaiwijsje van het
boomkruipertje, dan weer op het geschetter
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van een winterkoning, maar het is langer dan het eerste, bescheidener dan het tweede
en liefelijker dan beide. Dit nieuwe geluid nu is van het bastaardnachtegaaltje, die
ook heggemusch heet, een diertje, dat veel op een musch lijkt, maar een mooi
blauwachtig kopje en fijn, slank snaveltje heeft, waaraan het direct is te herkennen.
Ze nestelen ook al in de hagen en hebben mooie, blauwe eitjes.
Nog voordat de iepen bloeien, zijn de groenvinken begonnen te blêren en te zingen,
soms éen of twee, op gunstige trekdagen wel tien of twintig tegelijk. Sijsjes komen
in groote troepen opdagen en vormen soms een week lang de hoofdbevolking van
een boschje of park. Tegelijk of kort daarna verschijnen de goudhaantjes, die bungelen
en fladderen den ganschen dag door de boomen om na een korte rust 's avonds na
zonsondergang verder te trekken.
Tegen midden Maart begint de vraag te rijzen: wat zullen we het vroegst beleven;
het eerste kievitsei of de aankomst van de eerste tjiftjaf. Meestal wint de kievit het,
maar het tjiftjafje is al een paar dagen in 't land, wanneer hij begint te zingen, daar
moogt ge wel om denken.
Als het eerste kievitsei geraapt wordt, dan zijn nog lang niet alle kieviten
aangekomen of doorgetrokken. Juist na midden Maart begint de trek in vollen ernst
en kunt ge dag aan dag nieuwe benden kieviten, tureluurs, grutto's, wulpen, plevieren
en strandloopers in beweging zien. Ook spreeuwen, vinken, groenvinken, gorzen,
leeuweriken komen nog voortdurend aan, of vliegen over naar noordelijker en
oostelijker streken.
Merkbaar is ook de vermeerdering van het (aantal boomleeuweriken en de
boompiepers zingen ook al drukker en drukker boven de dennetjes.
De kapmeeuwen zijn in vol ornaat en verlaten de stad, om zich in hun geliefde
moerassen te vestigen. Intusschen zijn de roeken en kauwen nu voorgoed binnen de
muren gevestigd en vervullen zij de stad met hun geluiden en evoluties. Ook
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Heggemuschje.
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de torenvalken zijn verschenen en dartelen met blij ‘kli, kli’ boven hun uitverkoren
woonplaats.

Nest van het Heggemuschje.

De weide wordt nog opgevroolijkt door troepen witte en gele kwikstaartjes en ook
graspiepers zijn gearriveerd, al zingen ze nog niet zoo luid en druk als hun
familiegenoot van de hooge gronden.
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Tegen het einde van de maand hebben al de geharde vogels zooals roeken, kauwtjes,
musschen, meezen, lijsters, merels, roodborst, winterkoning, heggemusch en
boomleeuwerik al nesten en eieren. Sommigen hebben zelfs het eerste broedsel al
uit den dop en kunnen aan de opvoeding der kleintjes beginnen. De aalscholvers zijn
wel 't vroegst.
April mocht inplaats van Grasmaand wel Vogelmaand heeten. Negen tienden van
de inlandsche vogelwereld kunt ge in deze maand ontmoeten: wintergasten die nog
toeven, doortrekkers op de lentereis, sterke zomervogels, die durven komen, nog
voordat de boomen bebladerd zijn, terwijl in het laatst van de maand de teeder soorten
hun intocht doen..
Voorop komt de fitis, die soms al in Maart verschijnt, maar toch thuis behoort in
April, hij komt even voor het bloeien van de ahorns, een dag of veertien voordat zijn
lievelingsboom, de berk, zich tooit met katjes en sierlijk groen. Tegelijk met hem
verschijnen de roodstaartjes, en de voorposten van het groote zwaluwenheir; de eerste
boerenzwaluwen.
Het gros van hun leger komt doorgaans in de tweede week van April en dan zwieren
ook weldra de oeverzwaluwen boven het water. Soms zijn de oeverzwaluwen er veel
eerder, dan de boerenzwaluwen, maar ook het omgekeerde komt voor, die zwaluwen
zijn eigenlijk lang zoo vast niet in hun bewegingen als tjiftjafjes en fitisjes, zij
schikken zich veel meer naar de wisselvalligheden van het weder.
Tapuiten waren al in Maart in het duin, doch in April komt de groote massa
opdagen, ook komen er nu nog altijd meer spreeuwen en vinken, groenvinken, sijsjes
en goudhaantjes.
De gorzen, de geelgors en de rietgors, die den heelen winter door zich nu en dan
lieten hooren, krijgen nu versterking en weldra klinkt overal hun eenvoudig lied.
In het midden van de maand komt de groote gebeurtenis, de aankomst van den
nachtegaal tegelijk met die van koekoek en
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draaihals. Dat kan wel drie weken uiteenloopen; de gemiddelde datum is 20 April,
maar het mag wel bedacht worden, dat ook de nachtegaal niet onmiddellijk begint
te zingen, als hij pas aangekomen is.
De draaihals wordt altijd in één adem genoemd met de koekoek, waar hij echter
niets mee heeft uit te staan. Het is

Boompieper.

een vreemde verschijning, een zonderlinge klimvogel met een wonderlijk grijs
gespikkeld kleed, van verre gezien effen grijs, maar werkelijk geteekend met allerlei
mooie puntjes en slingerstreepjes, pijlvlekken en accolades. Bovendien is het zacht
als zijde en teer van tint in blauwgrijs en bruingrijs, over het algemeen wel eenigszins
herinnerend aan de nachtzwaluwen. De vogel is niet zoo zeldzaam, als men wel
meent en kan vooral in de tweede helft van April en de eerste week
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van Mei waargenomen worden. Dan bezoekt hij zelfs de steden, meer dan eens is
hij in 't Vondelpark en in Artis gezien. Hij roept heel luid en aanhoudend: ‘tjiep,
tjiep, tjiep’ tot twintigmaal achter elkander. Klimmen doet hij weinig, doorgaans
zoekt hij zijn voedsel op den grond, liefst mieren en mierenpoppen, die hij met zijn
lange, scherpe en kleverige

Graspieper.

tong zeer behendig weet te vermeesteren. Hij nestelt in holten en wil ook wel in
nestkastjes broeden.
Wanneer nu deze vogels zijn aangekomen, dan zijn de meeste heesters al vol in
blad en ook de kastanjes en eschdoorns, terwijl de iepen en de beuken beginnen uit
te loopen. Het insectenleven is in vollen gang, kleurige vlinders fladderen overal, de
meeste wilde bijen komen te voorschijn en rupsen zonder tal bedreigen het loover,
dat uit de knoppen dringt. Er
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komen warme dagen, zoodat de koperwieken en bonte kraaien, die zich tot nu toe
hier ophielden, tot de heenreis besluiten. Reeds sedert eenige weken waren de
koperwieken begonnen te zingen en de bonte kraaien vonden het noodig, om hoog
in den boomtop te zitten roepen of nog hooger in de blauwe lucht al schreeuwend
rond te vliegen.
Dan zijn ze opeens verdwenen en wanneer in het eind van de maand een bonte
kraai: een keep of een koperwiek in de groene heesters schuilt, dan is dat een teeken,
dat hij ziek is en zijn vrienden niet heeft kunnen volgen.
Nu eens vroeger, dan weer later dan de nachtegaal komen de huiszwaluwen en
later, soms zelfs pas in het begin van Mei, krijgen we het gezwier en gekrijsch van
de gierzwaluwen te genieten.
Bosschen en parken krijgen nu hoe langer hoe meer bewoners: de groene fluiter
zingt zijn rilliedje en achtereenvolgens verschijnen nu tuinfluiter, braamsluipertje
en zwartkop-grasmusch. Op gunstige dagen - dagen, die ons ook zoo heerlijk aandoen:
een zacht regentje in den morgenstond en verder een zonnigen dag met 's avonds
nog 'een buitje - op zulke dagen zijn deze vogels overal voorhanden, zelfs in tuinen,
parken en plantsoenen, waar ze niet broeden. Het zijn voor 't meerendeel doortrekkers
en wat er van hier blijft, is winst.
De laatste week in April is in den regel de heerlijkste tijd van het jaar, de echte
tijd van jeugd en overmoed. Kleurenpracht, vormenrijkdom, jubelzang, de weelde
van den zomer, nog vrij van ontzenuwende zorgen en vermoeienis, nog doordrongen
van den reinen, krachtigen geest van den winter. Alles even helder en frisch, jolig
en krachtig, het jonge blad nog nauwelijks ontplooid, een zee van bloemen, maar
nog meer knoppen, vogels zingend bij het nest, maar ook nog kampend om het wijfje
of vroolijk onderweg naar streken, waar nu pas de gesmolten sneeuw in ijskoude
beken van de bergen stort. Alles nieuw en vol heerlijke beloften.
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De nachtegaal zingt 's nacht al luider en luider; zijn wijfje is nog niet aangekomen.
In den vijver zingt 't waterhoen hetzelfde lied, al is het dan ook op een andere voys,
de bergeend houdt hem gezelschap en komt in klank en passie soms den nachtegaal
nabij. Het korhoen balzt op heide en de uilen in 't bosch overstemmen soms elk ander
geluid. Ja, zoo jolig is deze tijd, dat die traditioneele nachtvogels zich zelfs op
klaarlichten dag vertoonen, wel wetend, dat de kleine vogels nu ook te blij en te druk
zijn, om acht op hen te slaan.
In de laatste dagen van April verschijnen de zwartgrauwe vliegenvangertjes, die
een poosje als kleine ekstertjes spelen in het hout en dan komen langzamerhand de
Meivogels aanzetten.
Eerst de heele rietzanger-familie. Wat zouden ze ook eerder hier doen? Zelfs nu
is het jonge riet nog niet de moeite waard en moeten zij aan oude, dorre stengels of
wilgenteenen op en neer klauteren, terwijl hun welbekend en welkom deuntje over
het water klinkt. Van nesten bouwen komt voorloopig niets, het oevergewas moet
eerst nog wat opschieten. Tot zoolang vroolijk gezongen en torretjes gezocht aan
den waterkant; waar de bruine kiekendief ook al rondwaart. Witte en zwarte sterntjes
zweven boven de plas.
De spotvogel had al wel eerder kunnen komen, want zijn vlier en sering zijn al
dicht in blad, maar hij houdt zich nu maar eenmaal aan de Meimaand en begunstigt
slechts enkele malen April.
Nog altijd komen meer nachtegalen, nu ook wijfjes en ook het stille grauwe
vliegenvangertje, de zoete tortel, de ‘wreede’ klauwier, het oolijke paapje, de
schitterende wielewaal, het dikke kwarteltje en de geheimzinnige geitenmelker met
zijn rateltje. En uit de bloemige wei klinkt nog een ander knarsinstrumentje, de
komieke spriet of kwartelkoning. Langs het strand trekken nog kanoeten en
strandloopertjes, goudplevieren en goudkieviten naar de Noordpool.
Kwartel en wielewaal, geitenmaker en kwartelkoning zijn al
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vogels van den zomer. De appelboomen raken uitgebloeid, het koren schiet in zijn
aren. Het hoogtepunt is nu bereikt en in de vier weken, die nu nog volgen, zingt en
speelt, paart, nestelt en broedt alles, wat nu in Nederland vleugels heeft. Vier weken
van ongebonden vogelvreugd, gelukkig, wie er van kan mee

Spriet of Kwartelkoning.

genieten, wie zich rekenschap kan geven van al die geluiden en bewegingen.
Dagen achtereen heb ik 's avonds op het hek van ons station zitten luisteren naar
den kwartelkoning, die daar in 't weiland naast het esschenboschje zijn gangen had
onder het hooge gras en avond aan avond heb ik geprobeerd, den stationsarbeider
uit te leggen, wat ik daar nu aan had, om zoo'n beest in het
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halfdonker niets anders te hooren roepen dan altijd door in denzelfden deun, zonder
eenige afwisseling, zonder eenig accent: peers-neers--peers-neers---peers-neers; twee
kwarten stac-

Foto Steenhuizen.
Griel broedende.

cato en dan telkens een kwart rust. Je moet de woorden uitspreken met bijna gesloten
stembanden, zoodat het heesch knarst.
Nu, mijn arbeider kon zich niet begrijpen, dat ik daar iets aan vond en ik kon hem
natuurlijk niet zeggen, dat hij zijn
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haar meest schuieren, zijn handen wasschen, boterham eten, beursberichten lezen en
wachten op een volgende incarnatie, zooals mijn vriend van Eeden in soortgelijke
gevallen aanraadt.
Hij zei, dat hij al een week op het vervelende dier loerde, om hem dood te gooien
met een bonk steenkool, maar dat hij hem niet te zien kon krijgen. Toen heb ik hem
vriendelijk gevraagd, of hij dat niet doen wou en eindelijk zijn we samen op een
ochtend er op uit geweest, om het dier te zien te krijgen. We hebben hem gezien ook,
na een uiterst interessante en vermoeiende jacht, waarbij we alle drie zeer opgewonden
raakten, de vogel zelf zóo, dat hij, na ons door een meesterlijke taktiek om den tuin
geleid te hebben, op een open plek bij het hek uit alle macht zijn ‘peer-sneers’ aanhief.
Een mooi, slank diertje, grijs met donkere vlekken, ongeloofelijk vlug en ongeloofelijk
onnoozel.
Ik heb er eens een in een kooi gehad en die liep altijd weg, hoe vernuftig ik zijn
gevangenis ook verzekerde. Dan ging hij de buurt op, en werd dan telkens weer door
de kinderen gevangen en toen dat herhaalde terugbrengen mij te veel stuivers ging
kosten, heb ik hem maar in de wei gezet.
Met dien arbeider ben ik dikwijls uit geweest, later is hij overgeplaatst en dat was
volgens hem maar goed ook, want hij begon al net zoo mal op de vogels te worden
als ik. En nu staat hij in mijn herinnering nog altijd midden in een wei met mooie
Meibloemen met een ongeloovig gezicht er naar te luisteren, hoe ik hem uitleg, dat
ik van de spriet houd, omdat die mij altijd doet denken aan de Meimaand op zijn
schoonst.
Zooals het rijmpje beweert, zijn spriet en kwartel de eenige vogels, die niet in de
Meimaand broeden, maar daar kunt ge in den regel nog de Zilvermeeuw bijvoegen
en soms de karekieten ook nog. In Juni evenwel is alles te vinden: dan broeden alle
vogels nog, reeds of weer.
Dit is dan ook de ware tijd, om het familieleven der vogels
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te bestudeeren. In de steden zijn nu de roeken en kauwtjes druk bezig met de
verzorging hunner jongen, de musschen broeden al voor de tweede maal en ook de
meeste houtduiven

Foto A. Burdet.
Spreeuw met engerling.

verkeeren in dit geval. De gierzwaluwen hebben hun slordig nest gereed en de
torenvalk zit op de bruinroode eieren.
In tuinen en parken voeren merels en zanglijsters den boventoon. Hun eerste nest,
laag bij den grond en slecht verborgen, is wellicht door straatbengels vernield en nu
bouwen zij hoog in de iepen of in de dichte klimop tegen een huis. Musschennesten
zitten bij tientallen in de Italiaansche populieren, tjiftjaf
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en fitis hebben hun nest kunstig verborgen tusschen de lage heestertjes vlak bij den
grond, soms in den grond en ook de zwijger, het vliegenvangertje, heeft een veilig
plaatsje weten te vinden. De roodstaart heeft lang gezocht naar een hollen boom en
zich eindelijk vergenoegd met een der nestkastjes, die gelukkig ieder jaar in grooter
aantal aanwezig zijn. De spotvogels zijn nog het veiligst af in de middelsoort boomen
midden in de boschjes en daar hebben ook molenaar en tuinfluiter een toevlucht
moeten zoeken, want de park-autoriteiten staan nog altijd onder den invloed hunner
grootmoeders, die beweren dat de grond altijd ‘schoon’ moet zijn en dat er op ‘park’
geen ander rijmwoord is dan ‘hark’. Daarom komen hier ook geen roodborstjes en
nachtegalen.
Een enkele tortel huist in de hooge boomen, vinken en groenvinken hebben hier
hun nest 't meest in de dichte meidoorns, de meezen, boomkruipers en spreeuwen
maken dankbaar gebruik van de nestkastjes of hebben hoeken en gaten opgezocht
in de omliggende huizen, voor zoover die in een nieuwe buurt te vinden zijn. Over
het algemeen hebben de zomergasten het in de parken nog lang niet zoo veilig en
geriefelijk, als hun toekomt. Op een goed, ouderwetsch rommelig boerenerf met
moestuin en bloemhof, boomgaard en perceeltje hakhout hebben zij het beter dan in
de lusttuinen van de wereldstad. Hier voelen ook de echte menschenvrienden, de
zwaluwen en de ooievaar, zich volkomen thuis.
Maar het mooist zijn de oude buitenplaatsen, de zoom der groote bosschen en de
boschjes in de duinvalleien. Op den grond nestelen daar roodborst, nachtegaal, tjiftjaf,
fitis, fluiter, winterkoning, het zwarte meesje en een enkele maal zanglijster en merel.
Al deze vogels gaan ook wel eens in dicht struweel wat hooger en komen dan
gaandeweg op het terrein van de zwartkop-grasmusch, tuinfluiter, braamsluiper en
bosch-rietzanger. Iets hooger wonen verschillende soorten van vinken en lijsters,
een enkele spotvogel, klauwieren en vliegenvangers, gaaien,
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Foto R. Tepe.
Jongen van den Blauwen Reiger.
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houtduiven en tortels, en in het opgaand hout zelf huizen meezen, roodstaart, draaihals,
ringmusch, spechten, kauwtjes, uilen, de vroolijke boomklever, onvermijdelijke
spreeuwen, de wielewaal en waar ze geduld worden roeken, kraaien, reigers en
aalscholvers, valken en een enkele raaf. Er zijn verscheidene plaatsen in Nederland
waar al deze vogels en nog meer binnen een kring van een uur gaans te vinden zijn:
Velzen, Driehuizen, de Grebbe, St. Jansberg, Brummen, Gorssel, Twikkel, Oisterwijk,
de Manteling, Olterterp.
Waar het hout dunner wordt en meer verspreid staat over de bruine hei of in de
kale duinen, huizen op den grond gorzen, boompiepers, kuifleeuweriken,
boomleeuweriken, paapjes, geitenmelkers en in de dichte lage doornstruikjes en
rozen de grasmusch en de kneutjes. Fazanten, patrijzen en korhoenders hebben de
ruigste brandnetelhoeken of de dichtste heidestruiken opgezocht en op afgelegen
plekken legt de wulp zijn viertal groote eieren. Zoowel in de laagte als op droge
hellingen komen kieviten en grutto's, tureluurs en kemphaantjes en andere trawanten
uit het weidegebied. Op de droge plaatsen, waar het konijn tiert, vestigen zich de
bergeenden, tapuiten, kleine boschduiven en een enkel steenuiltje. Sporadisch vestigt
zich hier en daar een enkel griel; een steltlooper, bijna zoo groot als een wulp, maar
met een korten rechten snavel en groote, uilachtige oogen. Hij legt evenals de
geitenmelker zijn beide eieren zonder eenige bescherming vlak op den grond, zij
blijven door hun schutkleur meestal onopgemerkt.
Op alle mogelijke vlakten, niet te ver van de zee, droog of nat, kaal of begroeid,
leggen de scholeksters hun eieren en in de wijde zandwoestijnen van den duinrand
of op het strand zelve boven de hoogwaterlijn liggen de nesten, de eierkuiltjes, van
strandpleviertjes, bontbekken, dwergsterntjes, gewone sterntjes en hier en daar de
grootsterns. Op de meest woeste plek van het duin zijn de zilvermeeuwen begonnen
te broeden en op natte plekken in de strandreep vertoonen zich weer kieviten en
tureluurs.
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In de weide en het hooiland en op den akker zijn de leeuweriken bezig met hun
tweede broedsel, hun nest is moeilijk

Foto R. Tepe.
Kleine Karekiet broedende.

te vinden, maar ook dat van graspieper en gele kwikstaart zijn goed verborgen en
het vinden van een sprietennest is bloot toeval. Wandelt ge door het hooiland, dan
vliegen voortdurend
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om u heen de luid roepende grutto's en tureluurs, terwijl het kemphaantje haast geen
geluid laat hooren, maar des te gekker bewegingen maakt, als ge te dicht bij 't nest
komt. De mankemphanen zijn het vechten nog lang niet moe en bezoeken nog getrouw
hun toernooivelden.
In het oeverriet nestelen de kleine en groote karekieten; in de zegge en
moerasplanten de rietgors, de rietzanger, de boschrietzanger, de snor, het baardmeisje
en ook weer fitisjes en grasmusschen. De wilde eend en de slobeend bezoeken
dezelfde terreinen en dwalen soms ver van den waterkant af, maar het waterhoentje
verlaat de oevers van de plas zoo licht niet. Koeten, reigers, roerdompen, lepelaars
en meeuwen hebben hooge huizen gebouwd in het water zelf, het zwarte sterntje legt
zijn eieren op de vlotten van afgestorven plantenstengels en de fuut en dodaars
verzamelen op stille plekjes hun modderhoopen. De bruine kiekendief heeft zijn
horst in een goed verborgen hoekje en in de steile zandhelling hebben de
oeverzwaluwen hun tunnels geboord.
In dezen tijd kennen de vogels nagenoeg geen rust en slapen zij bijna niet. Wanneer
ge in 't spookuur door de velden wandelt, dan verneemt ge telkens het geroep van
den kievit, het lied van den rietzanger, de kreten van den nachtegaal en om twee uur
's nachts begint al het vol orkest van den dag met koekoeksroep, lijstergeschal, het
montere lied van den spotvogel, het zachte wijsje van het roodstaartje. Ik heb al
dikwijls geprobeerd een volgorde vast te stellen, maar dat is een ijdel pogen, nu eens
is de een, dan weer de ander het eerst bij de hand, al naar de bewoners van de streek;
ik heb tusschen tweeën en half drie wel twintig verschillende vogelsoorten hooren
zingen. 's Avonds is er duidelijker grens, de meeste vogels eindigen hun lied met
zonsondergang, lijsters en merels zingen nog een poosje in de schemering, de
roodborstjes houden op, wanneer de sterren van de tweede grootte zichtbaar worden
en dan blijven nog de nachtegaal, karekieten, rietzangers, geitenmelker,
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Foto R. Tepe.
Nest van den Meerkoet.
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uilen, en met de spriet nog eenige steltloopers aan 't woord.
Met Sint Jan heet het gezang te verzwakken, maar in mooie zomers blijft het nog
wel onverminderd voortduren tot in de eerste week van Juli, maar dan komt ook een
merkbare verandering. Nu is het de tijd, om te letten op gezelschappen van pas vlugge,
jonge vogels, die door hun ouders of alleen door de moeder worden rondgeleid,
gevoed en onderwezen: magere spreeuwen met hun veeleischend kroost, koolmeesjes,
met hun ongeloofelijk groote gezinnen, het dwergentroepje van den winterkoning,
de duiveltjes van koet en waterhoentje, de fitisjes en fluitertjes, die levendiger van
kleur zijn dan hun vervaalde ouders, het spikkelig broedsel van roodstaart, roodborst,
vliegenvanger en nachtegaal, de leerzame zwaluwtjes, die 't meest van alle aan den
weg timmeren, terwijl tuinfluiter, braamsluiper en zwartkop meer in 't verborgen
werken.
Wat een roepen, aanmoedigen, waarschuwen en vermanen! Wat een geklepper,
als de jonge ooievaars van 't nest moeten, wat een gegil als de jonge spechtjes en
boomklevers hun vrees voor den afgrond moeten overwinnen. En de arme laatste,
die niemand heeft, om hem een duw tegen zijn achterste te geven, wat kan die lang
in de opening van het hol zitten te kermen, totdat hij eindelijk van louter
zenuwachtigheid er uitrolt en merkt, dat hij vliegen kan.
Heerlijke tooneeltjes zijn in dezen tijd te aanschouwen, maar ik moet u
waarschuwen, dat het alweer hoofdzakelijk ochtendwerk is. Het kan niet dikwijls
genoeg gezegd en herhaald worden, dat de meeste belangrijke gebeurtenissen in het
vogelleven gebeuren in den morgenstond vóór schooltijd en vóór de kantooruren,
wat voor ons heel plezierig is, want nu kunnen veel menschen, die het ijselijk druk
hebben, toch nog genoeg van het vogelleven zien, als ze maar willen.
De opvoeding van jonge vogels duurt niet lang, weldra zijn ze zelfstandig en dan
verdwijnen de meeste van hen, zonder dat er een haan naar kraait. Hier en daar
ontmoet ge dan zoo'n troepje zwervers, in 't riet schuilen duizenden jonge
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spreeuwen en zwaluwen, op stille plassen scholen eenden bij elkander, jonge
musschen en gorzen trekken naar het graan-

Bergeenden.

veld en ik vrees dat de ouden voor een groot deel meegaan.
De rui begint ook al vroeg in Juli of zelfs reeds in Juni,
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het eerst zijn de mannetjes-eenden er bij, dan de musschen en de vinken, kraaien,
gaaien, roeken, meeuwen en zoo krijgt iedereen gaandeweg zijn beurt. En nu neemt
de vogelzang snel af, maar toch heb ik op een enkelen gedenwaardigen Sint Jacob
nog roep en zang gehoord van houtduif, groote karekiet, roodstaartje, tuinfluiter,
kneu, zwartkop-grasmusch, tjiftjaf, fitis, spotvogel, graspieper, boompieper en
boerenzwaluw, en in het begin van Augustus kunnen nog nesten met eieren gevonden
worden van uilen, zwaluwen, musschen, leeuweriken en houtduiven. Dat kan zelfs
wel voortduren tot in September.
Maar zooals in Januari het roekenbezoek ons verblijdt als voorteeken van de
naderende lente, zoo voelen we in Juni al het vlieden van den zomer en Sint Jacob
hoort tegelijk met het lied van de zomervogels ook de roepstemmen van de
voorloopers van den herfsttrek.
Weldra wemelen de stranden van grutto's, tureluurs, wulpen, kemphaantjes,
allerhande sterntjes, meeuwen, plevieren en strandloopertjes. De zwarte zee-eend,
die in den winter bij duizenden onze wateren zal bezoeken, vertoont zich reeds bij
enkele exemplaren in het drukst van het badseizoen. Daar hij nog niet heeft geruid,
moet hij het hier doen en als hij nu bij een harden westenwind met slagregen - echt
vacantie-weertje! - een toevlucht op het strand heeft moeten zoeken, dan kan hij niet
wegvliegen. Als ge vlug genoeg ter been zijt, kunt ge hem den terugtocht naar de
zee afsnijden en zijn mooien oranje neus van nabij bekijken.
In de bosschen vereenigen zich langzamerhand meezengezinnen van verschillende
families, zoodat de bonte troepen ontstaan, die den heelen winter door zullen
rondzwerven. Ook de gele wielewalen vormen benden en vertoonen zich meer en
lager bij den grond dan ooit.
En dan komen werkelijk een paar weken van betrekkelijke leegheid en stilte, de
meest vogelarme tijd van het jaar, de laatste dagen van de groote vacantie. De oude
koekoeken zijn verdwenen en ook de wielewalen, gierzwaluwen, ooievaars,
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Foto A. Burdet.
Vlieland, 30 Juni 1909.
Nest van Eidereend.
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het meerendeel van de karekieten en rietzangers en bijna alle jonge trekvogels, die
hier in 't land zijn uitgebroed. Alleen aan de stranden en in de buurt van de zee blijft
druk leven.
In September komen nu nog een paar liefelijke en gracieuse weken, de tijd van
den ‘zingenden trek’. Liefelijk en zacht klinkt op een goeden morgen het gestamel
van de tjiftjaf, de roerende strofe van het fitisje, de welluidende tirade van de
zwartkop-grasmusch, een enkele nachtegaal-slag en een zanglijsterlied zonder
overmoed, voor zoover dat bij een zanglijster mogelijk is. Als ik dat hoor, dan word
ik louter aandoening en romantiek en dan ga ik vanzelf stilletjes dat mooie lied van
von Eichendorff zingen van: Nach Süden nun sich lenken, die Vöglein alzumal, met
wijd-uitgehaald: Adé, in die Läng' und Breite, O, Prag, wir ziehn in die Weite, Et
habeat, bonam pacem, qui sedet post fornacem!
Je moet dat lied maar eens opzoeken, het zijn drie tamelijk lange strofen,
overmoedig en weemoedig tegelijk, zooals dat ook voegt bij deze zangvogeltjes, die
nu al goed en wel op reis zijn, onderweg overvloedig voedsel vinden en zoo nog tijd
en lust hebben voor een liedje.
Maar weldra maakt die gratie plaats voor grootschheid. De roeken en kauwtjes
houden groote optochten hoog in de lucht met groot geschreeuw en gefladder.
Ontelbare scharen van bonte kraaien komen uit het oosten, zwermen van leeuweriken
trekken over zee, lijsters, gaaien, vinken, goudhaantjes vertoonen zich in grooten
overvloed.
In sommige nachten is de lucht vervuld van allerlei geluiden; sinds de
goederentreinen 's nachts rijden, moet ge wat ver van een spoorweg gaan, om ze te
hooren: lijsters, leeuweriken, wulpen, scholeksters, grutto's, pleviertjes, knoeten zijn
nog al dikwijls te onderscheiden, maar daar zijn ook tal van geluiden onder, die
onmogelijk te herkennen zijn en alleen bij den hoorder het levendig besef wekken
van een ontzagwekkende beweging daar hoog in de lucht, een beweging, die ook
medegevoeld
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Foto A. Burdet.
Vlieland, 30 Juni 1909.
Wijfje van Eidereend, broedend.
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wordt door het makke gedierte van onze hoeven, zooals ieder, die een eendenvijver
of een ganzenfokkerij in zijn buurt heeft, getuigen kan. De grootste drukte valt in
het eind van October en 't hoogtepunt lijkt mij altijd bereikt te zijn, wanneer met
andere vinkachtige vogeltjes de fratertjes komen opdagen met hun gele snaveltjes
en de barmsijsjes, ook geelgesnaveld, maar met een zwart kinnetje en liefelijk rood
op schedel en borst. Als die de vruchtkatjes van de berken stuk pikken, dan is 't echt
herfst.
Intusschen zijn roodborstjes en winterkoninkjes weer flink aan het zingen geraakt
en ook de boomleeuwerik laat zich van tijd tot tijd hooren. De meezen houden op
geregelde tijden hun vroolijke ommegangen en onder de eiken en beuken hebben
vinken en houtduiven als het ware hun vaste winterkwartieren opgeslagen. De
jachtdieren krijgen hun jaarlijksche beproeving te doorstaan en hebben van tijd tot
tijd te lijden van een enkelen zwervenden roofvogel.
't Is altijd aardig, om dan weer eens nieuwe figuren te zien: het kleine snelleken,
dat wel wat op den torenvalk lijkt en de slechtvalk, die aan borst en zijden wel wat
van een grooten sperwer heeft, maar aan den kop de zwarte mondhoekstrepen van
den boomvalk vertoont, de zeearenden, reusachtige vogels die zich meest bij paren
of drietallen in de duinen vertoonen en dan huishouden onder de konijnen en fazanten.
't Zijn meestal jonge vogels; volwassene, met witten staart krijgt men zelden of nooit
te zien.
Iedere verscherping van het winterweer brengt nieuwe gasten naar onze gastvrije
stranden en tegen Kerstmis is ons lieve landje weer zoo vol met merkwaardige vogels,
dat je haast niet naar 't voorjaar verlangen zou.
Maar er is in 't verloopen jaar nog zooveel onafgedaan gebleven, dat we de
gelegenheid, om op nieuw te beginnen, toch eigenlijk reikhalzend tegemoet zien.
BLOEMENDAAL, Kerstvacantie 1904.
JAC. P. TH.
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Systematisch overzicht van de vogels van Nederland.
Op 't oogenblik heerscht groote verwarring en onzekerheid omtrent de
wetenschappelijke benaming van de vogels. Ik heb daarom twee stel namen moeten
geven en wel de namen door Dr. van Oort, conservator van 't Leidsch museum, in
zijn lijst van Nederlandsche Vogels gebruikt en daarachter, voor zoover ze ervan
verschilden, de namen volgens de ‘Hand-list of British Birds’ van Hartert, Jourdain,
Ticehurst en Witherby, waarin het prioriteits-principe het verst is doorgedreven. Zij
huldigen, zooals blijkt, ook het trinominaal-stelsel; waar de tweede naam gelijk is
aan den derden, heb ik alleen den beginletter doen afdrukken.
Met een sterretje zijn de vogels aangeduid, die slechts enkele malen in ons land
zijn aangetroffen en dus eigenlijk moeilijk tot onze fauna gerekend kunnen worden.
Sommige, zooals de Zilverreiger, heb ik geheel weggelaten; in een boek als dit is
voor discussies over zeldzame en toevallige verschijningen geen plaats.
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Systematisch overzicht van de vogels van Nederland.
Orde der Zangvogels (Passeres).
Kraaienfamilie (Corvidae).
Raaf

Corvus corax (L.)

Corvus c. corax (L.).

Bonte Kraai

C. cornix (L.).

C.c. cornix (L.).

Kraai

C. corone (L.)

C.c. corone (L.).

Roek

C. frugilegus (L.)

C.f. frugilegus (L.).

Kauw

Colaeus monedula (L.)

Col. monedula
spermologus (Vieill.).

Ekster

Pica pica (L.)

Pica p. pica (L.).

Dunsnavel-Notenkraker

Nucifraga caryocatactes
macrorhynchos Brehm.

*Diksnavel-Notenkraker

N.c. caryocatactes (L.).

Gaai

Garrulus glandarius (L.)

*Alpenkauw

Pyrrhocorax graculus (L.).

Garrulus g. glandarius
(L.).

Spreeuwenfamilie (Sturnidae).
Spreeuw

Sturnus vulgaris (L.)

*Roséspreeuw

Pastor roseus (L.).

Sturnus v. vulgaris (L.).

Wielewaalfamilie (Oriolidae).
Wielewaal

Oriolus oriolus (L.)

Oriolus o. oriolus (L.).

Vinkenfamilie (Fringillidae).
Appelvink

Coccothraustes
coccothraustes (L.)

Coccothraustes c.
coccothraustes (L.).

Groenvink

Chloris chloris (L.)

Chloris c. chloris (L.).

Distelvink

Carduelis carduelis (L.)

Carduelis c. carduelis
(L.).

Sijsje

Chrysomitris spinus (L,)

Carduelis spinus (L.).

Kneu

Cannabina cannabina (L.)

Carduelis c. cannabina
(L.).
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Frater

Aegiothus flavirostris (L.) Carduelis f. flavirostris (L).

Barmsijsje

A. linaria (L.)

Carduelis l. linaria (L.).

Langsnavel-barmsijs

A. linaria holboellii
(Brehm.)

Carduelis linaria holboelli
(Brehm).

Kleine Barmsijs

A. linaria cabaret (P.L.S.
Muller).

C. linaria cabaret (P.L.S.
Muller).

Europeesche Kanarie

Serinus serinus (L.)

Serinus canarius serinus
(L).

Groote Goudvink

Pyrrhula pyrrhula (L.)

Pyrrhula p. pyrrhula (L.).

Goudvink

P. pyrrhula europaea
(Vieillot).

*Roodmusch

Carpodacus erythrina
(Pall.)

Carpodacus e. erythrinus
(P.).

*Haakbek

Pinicola enucleator (L.)

Pinicola e. enucleator (L.).

Kruisbek

Loxia curvirostra (L.)

Loxia c. curvirostra (L.).

Groote Kruisbek

L. pityopsittacus
Borkhausen.

Witband Kruisbek

L. bifasciata (Brehm.)

L. leucoptera bifasciata
(Brehm.).

Vink

Fringilla coelebs (L.)

Fringilla c. coelebs (L.).

Keep

F. montifringilla (L.).

*Rotsmusch

Petronia petronia (L.).

Huismusch

Passer domestica (L.)

Passer d. domesticus (L.).

Ringmusch

P. montana (L.)

P.m. montanus (L.).

Grauwe gors

Emberiza calandra (L.)

Emberiza c. calandra.

Geelgors

E. citrinella (L.)

E.c. citrinella (L.).

*Wilgengors

E. aureola Pallas.

*Cirlgors

E. cirlus (L).

Ortolaan

E. hortulana (L.).

*Grijze gors

E. cia (L.)

*Boschgors

E. rustica Pallas.

Dwerggors

E. pusilla Pallas.

Rietgors

E. schoeniclus (L.)

E.s. schoeniclus (L.).

IJsgors

Calcarius lapponica (L.)

Calcarius l. lapponicus
(L.).

E.c. cia (L.).
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Sneeuwgors

Passerina nivalis (L.)

Plectrophenax nivalis (L.).

Leeuwerikfamilie (Alaudidae).
Kuifleeuwerik

Galerida cristata (L.)

Galerida c. cristata (L.).

Boomleeuwerik

Lullula arborea (L.)

Lullula a. arborea (L.).

Veldleeuwerik

Alauda arvensis (L.)

Alanda a. arvensis (L.).

Bergleeuwerik

Eremophila alpestris flava
(Gmel).

Kwikstaartfamilie (Motacillidae).
*Groote Pieper

Anthus richardi Vieillot.

Duinpieper

A. campestris (L.).

Boompieper

A. trivialis (L.)

Graspieper

A. pratensis (L.).

Waterpieper

A. spinoletta (L.)

Anthus r. richardi (Vieill).
A.t. trivialis (L.).
A.s. spinoletta (L.).
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Oeverpieper

A. obscura rupestris
Nilsson.

A. spinoletta littoralis
Brehm.

Gele Kwikstaart.

Motacilla flava (L.)

Motacilla f. flava (L.).

Noordsche gele Kwikstaart M. flava borealis Ludevall M. flava thunbergi
Billberg.
Engelsche gele Kwikstaart M. flava rayi (Bpo.).
Groote gele Kwikstaart

M. boarula (L.)

M.b. boarula (L.).

Witte Kwikwikstaart

M. alba (L.)

M.a. alba (L.).

Rouwkwikstaart

M. alba lugubris (Temm.).

Boomkruiperfamilie (Certhiidae).
Boomkruiper

Certhia brachy dactyla
Brehm.

Boomkleverfamilie (Sittidae).
Boomklever

Sitta europaea caesia Wolf.

Meezenfamilie (Paridae).
Koolmees

Parus major (L.).

Parus m. major (L.).

Pimpelmees

P. coeruleus (L.)

P.c. coeruleus (L.).

Zwarte Mees

P. ater (L.)

P.a. ater (L.).

Kuifmees

P. cristatus mitratus
Brehm.

Glanskop

P. communis longirostris
Kleinsch.

Matkop

P. montanus salicarius
Brehm.

*Grijze Matkop

P. montanus borealis de
Selys Longchamps.

Staartmees

Aegithalos caudatus
europaeus.

Goudhaantje

Regulus regulus (L.)

Vuurgoudhaantje

Regulus ignicapilla Temm R.i. ignicapillus (Temm).

Baardmannetje.

Panurus biarmicus (L,)

P. atricapillus borealis
Selys.

Regulus r. regulus (L.)
Panurus b. biarmicus (L.).

Klauwierenfamilie (Laniidae).
*Kleine klauwier

Lanius minor Gmel.

Klapekster

L. excubitor (L.)

Lanius e. excubitor (L.).

Roodkopklauwier

L. senator (L.)

L.s. senator (L.).
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Grauwe klauwier

L. collurio (L.)

L.c. collurio (L.).

Pestvogelfamilie (Ampelidae).
Pestvogel

Ampelis garrulus (L.).

Vliegenvangerfamilie (Muscicapidae).
Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa grisola (L.)

Muscicapa s. striata (Pall.)

Zwartgrauwe
Vliegenvanger.

M. atricapilla (L.)

M.h. hypoleuca (Pall.).

Withals Vliegenvanger

M. collaris (Bechstein).

*Kleine Vliegenvanger

Siphia parva (Bechst.)

M.p. parva (Bechst.).

Phylloscopus collybita
(Vieill).

Phylloscopus c. collybita
(Vieill.).

Langerstamilie (Sylviidae).
Tjiftjaf
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Fitis

Ph. trochilus (L.)

*Noordsche Fitis

Ph. t. trochilus (L.).
Ph. t. eversmanni (Bp.).

Fluiter.

Ph. sibilatrix (Bechst.)

Ph. s. sibilatrix (Bechst.).

*Bladkoninkje

Ph. superciliosa (Gmel.)

Ph. s. superciliosus (Gm.).

Spotvogel

Hypolais hypolais (L.).

Grasmusch

Sylvia sylvia (L.)

Sylvia c. communis (Lath).

*Gestreepte Grasmusch

S. nisoria (Bechst.)

S.n. nisoria (Bechst.).

Braamsluiper

S. curruca (L.)

S.c. curruca (L.).

Zwartkopje

S. atricapilla (L.)

S.a. atricapilla (L.).

Tuinfluiter

S. simplex Latham

S. borin (Bodd.).

Waterrietzanger

Calamodus aquatica
(Gmell.)

Acrocephalus aquaticus
(Gm.).

Rietzanger

C. schoenobaenus (L.)

A. schoenobaenus.

Karekiet

Acrocephalus arundinaceus A.a. arundinaceus (L.).
(L.).

Kleine Karekiet

A. strepera (Vieillot)

Boschrietzanger

A. palustris (Bechst.).

Sprinkhaanrietzanger.

Locustella naevia
(Boddaert).

Locustella n. naevia
(Bodd).

Nachtegaalrietzanger

L. luscinioides (Savi)

L.l. luscinioides (Savi).

A.s. streperus (Vieill.).

Lijsterfamilie (Turdidae).
*Siberische lijster

Geocichla sibiricus (Pallas) Turdus sibiricus (Pall.).

Merel

Turdus merula (L.)

T.m. merula (L.).

Beflijster

T. torquatus (L.)

T.t. torquatus (L.).

*Vale lijster

T. obscurus (Gmel.).

Groote lijster

T. viscivorus (L.)

T.v. viscivorus (L.).

Zanglijster

T. musicus (L.)

T. ph. philomelus (Brehm.)
en

Kramsvogel

T. pilaris (L.)

T. ph. clarkei.

*Bruine lijster

T. dubius Bechst

T. fuscatus (Pall.).

*Naumanns lijster

T. naumanni Temm.

Koperwiek

T. iliacus (L.)

T. musicus (L.).

Nachtegaal

Aedon luscinia (L.)

Luscinia m. megarhyncha
(Brehm.).

Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar

Roodborstje

Erithacus rubecula (L.)

Dandalus r. rubecula (L.).

Roodster-blauwborstje

Cyanecula suecica (L.)

Luscinia suecica gaetkei
(Kleinschm.).

Witster-blauwborstje

C. suecica cyanecula
(Wolf).

Roodstaartje

Phoenicurus phoenicurus
(L.)

Phoenicurus ph.
phoenicurus (L.).

Zwart Roodstaartje

Ph. titys (L.)

Ph. ochrurus gibraltariensis
(Gm.).

Tapuit

Saxicola oenanthe (L.)

Oenanthe o. oenanthe (L.).

*Noordelijke Tapuit

S. oenanthe leucorrhoa
(Gmel).

O.o. leucorrhoa (Gm.)

*Blonde Tapuit

S. stapazina (L.)

O.h. hispanica (L.).
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Paapje

Pratincola rubetra (L.)

Saxicola r, rubetra (L.).

Roodborsttapuit

P. rubicola (L.)

S. torquata rubicola (L.).

Heggemuschje

Accentor modularis (L.)

Prunella m. modularis (L.).

Winterkoningfamilie (Timeliidae).
Winterkoning

Anorthura troglodytes (L.). Troglodytes t. troglodytes
(L.).

*Waterspreeuw

Cinclus cinclus (L.)

*Kleine Waterspreeuw

C. cinclus aquaticus
Bechst.

Cinclus c. cinclus (L.).

Zwaluwenfamilie (Hierundinidae).
Boerenzwaluw

Hirundo rustica (L.)

Chelidon r. rustica (L.).

Huiszwaluw.

Delichon urbica (L.)

Hirundo u. urbica (L.).

Oeverzwaluw

Riparia riparia (L.)

Riparia r. riparia (L.).

Orde der schreeuw- en klimvogels (Picariae).
Gierzwaluwfamilie (Macropterygidae).
Gierzwaluw

Apus apus (L.)

Apus a. apus (L.).

Nachtzwaluwfasmilie (Caprimulgidae).
Nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus
(L.)

Caprimulgus e. europaeus
(L.).

Groene Specht.

Gecinus viridis (L.)

Picus v. viridis (L.).

Groote bonte Specht

Dendrocopus major (L.)

Dryobates m. major (L.).

Middelste bonte Specht

D. medius (L.)

D. medius (L.).

Kleine bonte Specht

D. minor (L.)

D. minor comminutus
(Hart.).

Zwarte Specht

Picus martius (L.).

Spechtenfamilie (Picidae).

Draaihalsfamilie (Iyngidae).
Draaihals

lynx torquilla (L.).

lynx t. torquilla (L.).

Koekoekfamilie (Cuculidae).
Koekoek

Cuculus canorus (L.)

Cuculus c. canorus (L.).

Bijenvreterfamilie (Meropidae).
*Bijeneter

Merops apiaster (L.).

Hopfamilie (Upupidae).
Hop

Upupa epops (L.)

Upupa e. epos (L.).
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IJsvogelfamilie (Alcedinidae).
*Bandijsvogel

Ceryle alcyon (L.).

IJsvogel

Alcedo ispida (L.)

Alcedo i. ispida (L.).

Scharrelaarsfamille (Goraciidae).
*Scharrelaar

Coracias garrulus (L.)

Coracias g. garrulus (L.).
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Orde der Uilen (Striges).
Ooruilfamilie (Bubonidae).
*Dwergooruil

Scops scops (L.)

Otus s. scops (L.).

Sneeuwuil

Nyctea nyctea (L.).

Steenuil

Athene noctua (Scop.)

Athene n. noctua
(Scop.).

Ransuil

Asio otus (L.)

Asio o. otus (L.).

Velduil

A. accipitrina (Pall.)

A.f. flammeus
(Pontoppidan).

Boschuil

Syrnium aluco (L.)

Strix a. aluco (L.).

Strix flammea (L.)

Tyto alba guttata
(Brehm.) en Ta alba
(Scop.)

Kerkuilfamilie (Strigidae).
Kerkuil

Orde der Roofvogels (Accipitres).
Gierenfamilie (Vulturidae).
*Vale Gier

Gyps fulvus (Gmelin)

Gys f. fulvus (Hablize).

Valkenfamilie (Falconidae).
Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus (L).

Grauwe Kiekendief

C. pygargus (L.).

*Steppenkiekendief

C. macrourus (Gmelen).

Bruine Kiekendief

C. aeruginosus (L.).

Havik

Astur palumbarius (L.)

Accipiter g. gentilis (L.).

Sperwer

Accipiter nisus (L.)

A.n. nisus (L.).

Buizerd

Buteo buteo (L.)

Buteo b. buteo (L.).

*Valkbuizerd.

B. buteo desertorum
(Daudin).

*Arendbuizerd

Buteo ferox (Gmelin).

Ruigpootbuizerd.

Archibuteo lagopus
(Brünnich)

*Koningsarend

Aquila heliaca Savigny.

*Steenarend

A. chrysaëtos (L.)

Aquila c. chrysaëtus
(L.).

Schreeuwarend

A. pomarina (Brehm.)

A. maculata (Gm.)

Bastaardarend

A. clanga (Pallas).

B.l. lagopus (Brünn.).
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Zeearend

Haliaëtus albicilla (L.).

Milaan

Milvus milvus (L.).

*Zwarte Milaan

M. korschun (S.G. Gmelin). Milvus k. korschun
(Gm.).

Wespendief

Pernis apivorus (L.)

*Slangenarend

Circaëtus gallicus (Gmel.).

Vischarend

Pandion haliaëtus (L.)

Pandion h. haliaëtus
(L.).

Slechtvalk

Falco peregrinus Tunstall

Falco p. peregrinus
(Tunst).

*Barbarijsche Slechtvalk

F. barbarus (L.).

Boomvalk

F. subbuteo (L.)

F.s. subbuteo (L.).

Smelleken

F. merillus (Gerini)

F.r. regulus (Pall.).

Pernis a. apivorus (L.).
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*Giervalk

Hierofalco gyrfalco (L.)

F.r. rusticolus (L.).

Torenvalk

Cerchneis tinnunculus (L.) F.t. tinnunculus (L.).

*Avondvalk

Erythropus vespertinus (L.) F.v. vespertinus (L.).

Orde der duiven (Colombae).
Boschduif

Columba palumbus (L.)

Kleine Boschduif

C. oenas (L.).

Tortel

Turtur turtur (L.).

Columba p. palumbus (L.)
Streptopelia t. turtur (L.).

Orde der Steppenhoenders (Pterocletes).
*Steppenhoen

Syrrhaptes paradoxa
(Pallas).

Syrrhaptesparadoxus
(Pall.).

Orde der Hoenders (Gallinae).
Fazantenfamilie (Phasianidae).
Boschfazant

Phasianus colchicus (L.).

Patrijzenfamilie (Perdicidae).
Patrijs

Perdix perdix (L.)

Perdix p. perdix (L.).

Roode patrijs

Caccabis rufus (L.)

Caccabis r. rufa (L.).

Kwartel

Coturnix coturnix (L.)

Coturnix c. coturnix (L.).

Korhoenfamilie (Tetraonidae).
Korhoen

Lyrurns tetrix (L)

*Hazelhoen

Tetrastes bonasia (L.).

Lyrurus t. tetrix (L.).

Orde der Roeivogels (Steganopodes).
Pelikaanfamilie (Pelicanidae).
Aalscholver

Phalacrocorax carbo (L.)

Ph. c. carbo (L.).

Gekuifde aalscholver

P. gracubus (L,)

Ph. g. graculus (L.).

Jan van Gent

Sula bassanus (L.)

S. bassana (L.).

Orde der steltloopers (Gressores).
Reigerfamilie (Ardeida).
Purperreiger

Ardea purpurea (L.)

Ardea p. purpurea (L.).

Blauwe reiger

A. cinerea (L.)

Ralreiger

Ardeola ralloides (Scopoli) Ardeola r. ralloides (scop.).

*Kwak

Nycticorax nycticorax (L.) Nycticorax n. nycticorax
(L.).

Woudaapje

Ardetta minuta (L.)

Ixobrychus minutus (L.).
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Roerdomp

Botaurus stellarus (L.)

Botaurus s. stellaris

Ooievaar

Ciconia ciconia (L.)

Ciconia c. ciconia (L.)

Zwarte ooievaar

Ciconia nigra (L.).

Lepelaar

Platalea leucorodia (L.)

Platalea l. leucorodia (L.).

Plegadis falcinellus (L.).

Egatheus f. falcinellus (L.).

Ibisfamilie (Ibiidae).
Ibis

Orde der Waadvogels (Cursores).
Rallenfamilie (Rallidae).
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Kwartelkoning

Crex crex (L.).

Porceleinhoentje

Porzana porzana (L.).

Klein Waterhoentje

P. parvus (Scopoli)

Porzana parva (Scop.).

Kleinste Waterhoentje

P. pusillus (Pallas)

P. pusilla intermedia
(Herm).

Waterral

Rallus aquaticus (L.)

Rallus a. aquaticus (L.).

Waterhoen

Gallinula chloropus (L.)

Gallinula c. chloropus (L.).

Koet

Fulica atra (L.)

Fulica a. atra (L.),

Koetenfamilie (Fulicidae).

Kraanvogelfamilie (Gruidau).
Kraanvogel

Grus Grus (L.)

Megalornis g. grus (L.).

Groote Trap

Otis tarda (L.)

Otis t. tarda (L.).

Kleine Trap

Tetrax tetrax (L.)

O. tetrax (L.).

*Aziatische Kraagtaap

Houbora macqueenii (Gray Houbora undulata
& Hardwicke)
macqueenii (Gray &
Hardw.).

Trappenfamilie (Otididae).

Grielenfamilie (Oedicnemidae).
Griel

Oedicnemus oedicnemus
(L.).

Burhinus o. oedicnemus
(L.).

Renvogelfamilie (Cursoriidae).
*Renvogel

Cursorius gallicus (Gmel.) Cursorius g. gallicus
(Gmel).

*Vorkstaartplevier

Glareola pratincola

Glareola p. pratincola (L.).

Plevierenfamilie (Charadriidae).
Scholekster

Haematopus ostralegus
(L.).

Haematopus o. ostralegus
(L).

Goudkievit

Squatarola squatarola (L.).

Kievit

Vanellus vanellus (L.).

Steenlooper

Arenaria interpres (L.)

Goudplevier

Charadrius apricarius (L.).

Aziatische goudplevier

C. dominicus fulvus
(Gmel.).

Morinelplevier

Eudromias morinellus (L.) C. morinellus (L.).

Bontbekplevier

Aegialites hiaticula (L.)

A.i. interpres (L.).

C.h. hiaticula (L.).
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Kleine plevier

A. dubius (Scop.)

C. dubius (Scop).

Sirandplevier

A. alexandrinus (L.).

C.a. alexandrinus (L.).

Snippenfamilie (Scolopacidae).
*Steltkluit

Himantopus himantopus
(L.).

Kluit

Recurvirostra avosetta (L.).

Rosse Franjepoot

Crymophilus fulicaria (L.) Phalaropus fulicarius (L.).

Grauwe Franjepoot

Phalaropus lobata (L.)

Houtsnip

Scolopax rusticola (L.).

Poelsnip

Gallinago major (Gmel.)

Gallinago media (Luth.).

Watersnip

G. gallinago (L.)

G.g. gallinago (L.).

Bokje

G. gallinula (L.)

Limnocryptes gallinula
(L.).

Ph. lobatus (L.).
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Breedbek-Strandlooper

Limicola platyrhyncha
(Temm.).

L.p. platyrhyncha (Tem.).

Bonte Strandlooper

Pelidna alpina (L.)

Erolia a alpina (L.).

Kleine bonte Strandlooper. P. alpina schinzii (Brehm.) E.a. schinzii (Brehm.).
Kanoetstrandlooper

Tringa canutus (L.)

Canutus canutus (L.).

Paarse Strandlooper

Arquatella maritima (L.)

Erolia m. maritima (L.).

Krombek-Strandlooper

Ancyiocheilus subarquata E. ferruginea (Brünn.).
(Güldst).

Kleine Strandlooper

Leimonites minuta
(Leisler)

E.m. minuta (Leisl.).

Kleinste Strandlooper

L. temminchii (Leisler)

E. temminchii (Leisl.).

Drieteenige Strandlooper

Calidris arenaria (L.)

Calidris leucophaea (Pall.)

Kemphaan

Pavoncella pugnax (L.)

Machetes pugnax (L.).

Boschruiter

Totanus glareola (L.)

Tringa glareola (L.).

Groenpootruiter

Glottis littoreus

T. nebularia (Gunner).

Witgatje

Totanus ocrophus (L.)

T. ocrophus (L.).

Zwarte Ruiter

T. maculata (Tunstall)

T. erythropus (Pall.).

Tureluur

T. totanus (L.)

T. totanus (L.).

Oeverlooper

Tringoides hypoleucos (L.) T. hypoleuca (L.).

Rosse Grutto

Limosa lapponica (L.)

Grutto

L. limosa (L.).

Groote Wulp

Numenius arquata (L.)

Numenius a. arquata (L.).

Regenwulp

N. phaeopus (L.)

N. ph. phaeopus (L.).

Dunbekwulp

N. tenuirostris (Vieillot).

Limosa l. lapponica (L.).

Orde der Meeuwvogels (Gaviae).
Meeuwenfamilie (Laridae).
*Groote Jager

Megalestris skua (Brünn.) Stercorarius s. skua
(Brünn).

Middelste Jager

Stercorarius pomarinus
(T.).

Kleine Jager

S. parasiticus (L.).

Kleinste Jager

S. longicaudus (Vieillot).

Mantelmeeuw

Larus marinus (L.).

Kleine Mantelmeeuw

L. fuscus (L.)

Larus f. fuscus (L.).
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Zilvermeeuw

L. argentatus (Brünn.).

*Kleine Burgemeester

L. leucopterus (Faber).

Burgemeester

L. glaucus (Brünn.).

Stormmeeuw

L. canus (L.)

Kokmeeuw

L. ridibundus (L.).

Dwergmeeuw

L. minutus (Pallas).

*Vorkstaartmeeuw

Xema sabinii (Sab.).

Drieteenige meeuw

Rissa tridactylus (L.)

Rissa t. tridactyla (L.).

*Reuzenstern

Hydroprogne tschegrava
(Lepechin).

Sterna tschegrava (Lep.).

Lachstern

Gelochelidon nilotica
(Gm.).

S.n. nilotica (Gm.).

Groote stern

Sterna cantiaca

S.s. sandvicensis (Lath.).

L.c. canus (L.).
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*Dougall's stern

S. dougalli

S.d. dougallii (Mont.).

Vischdiefje

S. fluviatilis

S. hirundo (L.).

Noordsche stern

S. macrura

S. paradisea (Brünn).

Dwergstern

S. minuta

S.m. minuta (L.).

Zwarte stern

Hydrochelidon nigra (L.)

Hydrochelidon n. nigra
(L.).

Stormvogelfamilie (Procellaridue).
*Noordsche Pijlstormvogel Puffinus puffinus (Brünn.) Puffinus p. puffinus
(Brünn).
*Grauwe Pijlstormvogel

P. griseus (Gmel.)

Puffinus griseus (Gm.).

Noordsche Stormvogel

Fulmarus glacialis (L.)

Fulmarus g. glacialis (L.).

Stormvogeltje

Procellaria pelagica (L.)

Hydrobates pelagicus (L.).

Vaal stormvogeltje

Oceanodroma leucorrhoa
(Vieillot).

Orde der Ganzen (Anseres).
Eendenfamilie (Anatidae).
*Sneeuwgans

Chen hyperborcus (Pall.)

Anser h. hyperborcus
(Pall.).

Wilde gans

A. anser (L.).

Kolgans

A. albifrons (Scopoli).

Dwerggans

A. erythropus (L.)

Anser finmarchicus
Gunner.

Rietgans

A. fabalis (Latham)

A.f. fabalis (Lath.).

Kleine Rietgans

A. brachyrchynchus
(Baillon).

Brandgans

Branta leucopsis
(Bechstein).

Rotgans

B. Bernicla (L.)

Roodhalsgans

B. ruficollis (Pallas).

Zwaan

Cygnus olor (Gmelin).

Hoelzwaan

C. cygnus (L.).

Kleine zwaan

C. bewickii Yarrell

Bergeend

Tadorna tadorna (L.).

Slobeend

Spatula clypeata (L.).

Wilde eend

Anas boschas (L.)

Branta b. bernicla (L.).

Cygnus b. bewickii Yarr.

Anas p. platyrhyncha (L.).
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Wintertaling

Nettion crecca (L.)

A.c. crecca (L.).

Zomertaling

Querquedula querquedula A. querquedula (L.).
(L)

*Blauwvleugeltaling

Q discors (L.)

Krakeend

Chaulelasmus strepera (L.) A. strepera (L.).

Smient

Mareca penelope (L.)

Pijlstaart

Daflla acuta (L.).

Krooneend

Netta rufina (Pallas)

Nyroca rufina (Pall.).

Tafeleend

Aythia ferina (L.)

N.f. ferina (L.).

Witoogeend

A. nycroca (Güldenstädt) N. nyroca (Güld.).

Kuifeend

Fuligula fuligula (L.)

N. fuligula (L.).

Toppereend

F. marila (L.)

N.m. marila (L.).

*Kleine Toppereend

F. affinis Eyton

N.m. affinis Eytor.

Brilduiker

Clangula clangula (L.)

N.c. clangula (L.).

IJseend

Harelda hyemalis (L.)

Clangula hyemalis (L.).

A. discors (L.).
A. penelope (L.).
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Eidereend

Somateria mollissima (L.) Somateria m. mollissima
(L.).

Bruine Zeeëend

Oidemia fusca (L.)

Oidemia f. fusca (L.).

Zwarte Zeeëend

O. nigra (L.)

O.n. nigra (L.).

*Witkopeend

Erismatura leucocephala
(Scop.).

Groote Zaagbek

Merganser merganser (L.) Mergus m. merganser (L.).

Middelste Zaagbek

M. serrator (L.)

Nonnetje

Mergus albellus (L.).

Mergus serrator (L.).

Orde der Alkvogels (Urinatores).
Alkenfamilie (Alcidae).
Alk

Alca torda (L.).

Zeekoet

Uria troile (L.)

Uria t. troille (L.).

*Groote zeekoet

U, lomvia (L.)

U.l. lomvia (L.).

*Zwarte zeekoet

Cepphus grylle (L.)

U.g. grylle (L.).

Kleine Alk

Alle alle (L).

Papegaaiduiker

Fratercula arctica (L.)

Fratercula a. arctica.

Futenfamilie (Colymbidae).
Roodkeelduiker

Colymbus stellatus
(Brünn.)

Gavia stellata
(Pontoppidan).

IJsduiker

C. imber

G. imber (Brünn.).

Parelduiker

C. arcticus (L.)

G. arctica (L.).

Fuut

Podiceps cristatus (L.)

Colymbus c. cristatus (L.).

Roodhalsfuut

P. griseigena (Bod.)

C.g. griseigena (Bodd.).

Kuifduiker

P. auritus (L.)

C. auritus (L.),

Geoorde fuut

P. nigricollis (Brehm.)

C.n. nigricollis (Brehm.).

Dodaars

P. fluviatilis (Tunstall)

C.r. ruficollis (Pall.).
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