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een gedicht maakte, waarin hij de gewaarwordingen 
van die mensch beschreef, toen de zondvloed begon. 

Jammer voor de man, kwam er weldra een ander 

r is niemand, die er niet van houdt, nu en dan 
afwisseling te hebben in hetgeen hij dagelijks 
ziet in zijn gewone omgeving, en wanneer men, 

zooals met mij het geval is, ongeveer midden in 
het Koninkrijk der Nederlanden woont, met heide
en bouwgronden en bosschen rondom zich, is het 
natuurlijk, dat men ook eens iets anders verlangt 
te zien dan deze, zij het ook nog zoo prachtige 
natuurgezichten. 

Om van zulk een afwisseling te genieten, weet 
ik niets beters, dan eens naar de kust te gaan en 
daar aan zee en strand het oog te goed te doen. 
Dat is zoo iets geheel anders en trekt juist daarom 
te meer aan. Geen beter oord bestaat er, geloof 
ik, om in de vacantie de kinderen eens te laten 
genieten van hun vrijheid, en om. . . zelf vacantie 
te nemen. 

Zoo dacht ik er dan oqk de vorige zomer over, 
en nauw was de school gesloten of wij togen op 
naar de mooiste Hollandsche zeeplaats, naar Sche-
veningen. 

Te Scheveningen nu behoeft men zich waarlijk 
niet te vervelen; een ieder vindt er iets van zijn 
gading, waarmede hij zich vermaken kan, en niet 
het minst treft de vriend der natuur aan het strand 
een leven vol afwisseling aan, dat hem boeit en op 
de aangenaamste wijze bezig houdt. Ik, die mij 
tot de warme vrienden der natuur reken, vind het 
een der beste genietingen, om die heerlijke zeelucht 
in te ademen, met zulk een prachtig, ruim gezicht 
om zich heen. Altijd is er wat anders te zien, zee 
en lucht zijn bijna nooit twee dagen achtereen 
dezelfde; en dan die steeds veranderende, woelende 
massa menschen, die in bonte mengeling dooreen-
krioelt, is ook niet onaardig. Dat is ook heusch 
een stukje zeer levende natuur! 

Wat mij intusschen ' t meest aantrekt op het 
strand, dat is de vogelwereld; een wereld zoo geheel, 
verschillend van die welke men op onze Utrechtsche 
heide en in de bosschen te zien krijgt, en die waar
lijk niet minder belangwekkend is. 

Het was in Augustus, de trektijd zou aanvangen, 
het vogelleven verrijkt worden, een heerlijke gelegen
heid om dagelijks veel te zien. 

Een mijner eerste waarnemingen betrof evenwel 
niet de vogels, maar de vlinders, en wel het zoo
genaamde //witje" (Pieris brassicae L.). De 10e der 

geleerde, die heel kalm verkondigde, dat die fossiele 
mensch een salamander moest geweest zijn. 
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maand namelijk bij prachtig weer en noordenwind, 
trokken ontelbare dezer vlinders laag langs het 
strand in N.0—Z.W. richting. De kleine diertjes 
trekken niet in troepen, maar ieder alleen, „emzeln" 
zooals de Duitschers zeggen, en men zou meenen 
dat ze ieder voor eigen rekening reizen. Steeds 
doemden weer nieuwe op en verdwenen op hun 
beurt, tot tegen elf ure 's morgens de trek geheel 
ophield. Zulk een trek is nu wel geen ongewoon 
verschijnsel, maar voor mij was het iets nieuws, om 
te zien en ik was verheugd het zoo getroffen te 
hebben dat ik juist die ochtend aan 't strand was. De 
volgende dagen zag ik geen enkele vlinder meer. 

Hoe verder in Augustus hoe meer vogels uit het 
Noord-Oosten verschijnen; ik hield dagelijks mijne 
aanteekeningen van het geziene met eenige korte 
opmerkingen omtrent weer en wind, enz. anders is 
het niet mogelijk er iets met juistheid van te 
onthouden. 

Natuurlijk waren er altijd nieuwe te zien in 
grootere of kleinere getale; zonder die groote, fraaie 
vogels met hun sierlijke vlucht is het strand haast 
niet denkbaar. Dit waren zilvermeeuwen (Larus 
argentatus Brünn.) en kleine zeemeeuwen (Larus 
canus Brünn.). Deze vogels vermeien zich gaarne 
aan de uitmonding van het in zee uitstroomende 
ververschingskanaal van 's-Gravenhage, welke stad 
door dat kanaal echter weinig ververscht schijnt te 
worden, te oordeelen naar de geuren welke men 
van de grachten aldaar te genieten krijgt en die 
met Rimmel en Boldoot niets gemeen hebben. Maar 
voor de meeuwen schijnt dit kanaal, ook wel naar 
de vorige burgemeester der Residentie, //Patynrivier" 
geheeten, veel aantrekkelijks te hebben. Nu, ieder 
zijn smaak, niet waar! 

Het duurde niet lang of er kwamen trekkende 
vogels aanzetten, eerst enkele/ toen meerdere en 
eindelijk geheele scharen. Het eerst zag ik groote 
wulpen (Numenius arcuatus L.) over zee vliegen. 
Deze vogels zijn, zooals men weet, geen trekvogels 
in die zin, dat ze ons land slechts op hunne heen-
en weerreis bereiken. Zij broeden in onze duinen 
en op onze heiden, en zijn ook des winters menig
vuldig bij ons te lande, o.a. in de Zeeuwsche polders, 
te vinden. In het najaar trekken zeer vele in noorde
lijker streken broedende wulpen bij ons door. 

Troepen Scholeksters (Haematopus ostralegus L.) 

AAN HET STRAND. 
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vlogen pijlsnel laag over 't water en de 18e Augustus 
zag ik de eerste groote Sterns (Sterna cantiaca Gruel). 
wier aantal later met de dag vermeerderde. Dit 
zijn eerst mooie vliegers, en hoe fraai steken hun 
witte en zilvergrijze vederen met het donkere kapje 
af tegen de blauwe lucht en de blauwe zee. — Ze 
vliegen af en aan, steeds hun schril geluid uitstoo-
tend en ploffen nu en dan loodrecht in zee neer, om 
een of andere prooi te grijpen. 

Dikwijls strekte ik mijne wandelingen langs het 
strand vrij ver in noordelijke richting uit, bij eb 
wel te verstaan, ten eerste omdat het alsdan gemak
kelijker loopen is en vooral omdat het afloopende 
water plassen achterlaat waarbij vele vogels zich 
komen nederzetten om op elke kleine zeebewoner 
te azen. Zoo op een of twee kilometers van de 

badplaats is het strand eenzaam en biedt de vogels 
een rustige plek; komt een wandelaar voorbij en 
wat dicht in hun buurt, dan vliegen ze wel op. 
maar zetten zich een eindweegs verder toch weer 
neder, zoodat men meestal goede gelegenheid heeft 
om ze waar te nomen. Meermalen vond ik bij 
gemelde plassen, behalve andere strandvogels, kleine 
gezelschappen bontbekplevieren (Charadrius hiaticula 
L.) die alleraardigst heen en weer trippelden naar 
voedsel zoekend. Schuw zijn deze diertjes weinig; 
ik kon ze gemakkelijk binnen geweerschot naderen. 
Het waren alle jonge vogels in grijs en wit gescha
keerd kleed. 

Daar werd mij eens door een mijner vogelkundige 
vrienden, wiens naam ook vooral als entomoloog 
zeer bekend is, het voorstel gedaan om een uitstapje 
te maken naar de Hoek van Holland. Daar toch 

zou veel meer te zien zijn dan te Scheveningen. 
Natuurlijk nam ik dit gretig aan, maar het plan 

mislukte eenige malen tengevolge van het slechte 
weer. Eindelijk, de 27e Augustus was het prachtig. 
De zon scheen heerlijk; de wolken, waaraan we in 
die maand zoo gewend waren, hadden het veld 
geruimd en daarenboven was het volkomen wind
stil, iets, dat voor een wandeling aan het strand 
van veel belang is. 

We togen er dan op uit, ieder vreedzaam gewa
pend met de onmisbare parapluie (je kunt het nooit 
weten!) en met een flinke binocle, een zoogenaamde 
marinekijker, als 't u belieft! Aldus toegerust reisden 
we per stoomtram van 's-Gravenhage door het heer
lijke Westland, door de dorpen Loosduinen en 
Monster tot aan 's-Gravesande. Een antiek landauertje 

met een niet minder antiek wit paard er voor en 
een vieze koetzier op de bok, bracht ons verder in 
een half uurtje naar het doel onzer reis. Aangezien 
het al bijna middag was geworden, werd eerst een 
broodje gebruikt in het vrij primitieve hotelletje en 
toen aan deze nooddruft was voldaan werden de 
kijkers uit de foudralen gehaald en gingen we op 
marsch. Eerst een eindweegs langs de steenen 
glooiing van de Nieuwe Waterweg en het ver in 
zee loopend hoofd. Daar waren tal van vogels, 
schreeuwende vischdiefjes (Sterna hirundo L.), fraai 
zwevende kapmeeuwen (Larus ridibundis L.) en 
zilvermeeuwen (L. argentatus Brünn). Enkele van 
die vogels zwommen in de Waterweg en werden dooi
de stroom snel zeewaarts gevoerd, want het was eb. 
Tengevolge van het getij lagen eenige schepen in zee 
te wachten op hoog water om binnen te loopen. 

Zilvermeeuw (L. argentatus) en Mantehneeuw (L. marinus). 
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Na eenigen tijd van dit schouwspel te hebben 
genoten, begonnen we onze wandeling in noordelijke 
richting langs het strand. Dit is daar ter plaatse 
zeer breed, en het afstroomende water had er een 
menigte schelpen en zeegewassen achtergelaten, 
zoodat we met recht konden hopen op vele vogels, 
Deze verwachting werd dan ook niet beschaamd; 
behalve enkele witte kwikstaartjes (Motacilla alba L,) 
ontwaarden we al spoedig bij een plas een troep 
scholeksters (Haematopus ostralegus L.). Deze ston
den gedeeltelijk in, gedeeltelijk aan den kant van 
het water en pikten ijverig of boorden hun snavel 
in het witte zand. Zij zijn echter zeer schuw, en 
ons troepje vloog, toen we nog op groote afstand 
waren, pijlsnel weg. In de vlucht vooral vind ik 

onze schreden nu meer zeewaarts. Bijna waren 
echter onze waarnemingen mislukt, want een kleine 
zwarte hond, die de vogels zeker ook gezien had, 
kwam van het duin aanhollen en rende luid blaf
fend naar de gevleugelde strandbewoners, om die 
eens flink te jagen. Het bekwam hem echter vrij 
slecht, want in plaats dat de starren op de vlucht 
gingen, vlogen ze op en vielen het hondje luid 
schreeuwend aan, en stootten van uit de hoogte op 
hem neder. Door deze vijandige ontvangst ver
schrikt, keerde het diel- om en toog (gelukkig voor 
ons) ijlings op de vlucht terwijl een drietal visch
diefjes hem nog een eindweegs krijschend vervolg
den. Het was een vermakelijk schouwspel, waarom 
we hartelijk hebben gelachen. 
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Scholekster (Hnemotopus ostralegus) 

deze vogels prachtig met hun zwart en wit getee-
kende vederdos en lange roode bekken. 

Maar wat is dat? Er loopen een drietal kleine 
vogels vlug voor ons uit, van boven bruin, van 
onderen wit, op roode pootjes. Die zijn niet schuw, 
we kunnen ze heel goed waarnemen. Het zijn 
steenloopers (Arenaria interpres L.) Ja, nu we 
zeer nabij zijn, vliegen ze op en kunnen we hun 
lange puntige vleugels met een witte streep er over 
goed zien. Doch ze gaan niet ver; honderd pas 
verder zijn we weer in hun nabijheid én kunnen 
we nogmaals hun vlugge bewegingen gadeslaan. 

Aan de uiterste rand van de zee zaten visch
diefjes, ook wel starren genoemd, op een lange rij, 
en verderop ontwaarden we nog meer vogels: om 
al dat volkje eens goed op te nemen, wendden we 

en Steenlooper (Arenaria intorpres'. 

Van de Hoek van Holland af tot voorbij Scheve
ningen liggen van afstand tot afstand steenen hoof
den in zee. Sommige daarvan zijn hoog en zeer 
breed, andere veel lager en smaller; het zijn ware 
verzamelplaatsen voor de strandvogels, die er naar 
voedsel komen zoeken in de spleten en kleine uit
holingen tusschen de bazaltblokken waarin bij laagtij 
zeewater met zijn bewoners achterblijft Er zijn 
op die ruwe steenen tallooze mosselen en millioenen 
zoogenaamde zeepokken die zich er aan hebben 
vastgehecht. Strandloopere, scholeksters, wulpen, 
meeuwen, starren, enz. zagen we daar bijeen. Joegen 
we ze van één hoofd door onze nadering weg, dan 
verhuisden ze naar een volgend. Hier vonden we 
ook nog tal van steenloopers in troepjes vergaderd; 
wij hebben die dag zeker wel veertig van die vogels 
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gezien, doch slechts éénmaal een boutbekplevier. / 

Op het strand zelf zaten verscheidene gezelschap
pen van zilvermeeuwen en kleine zeemeeuwen, in 
jeugdig en in volkomen kleed, en wij zagen ook 
een prachtig oud exemplaar van de mantelmeeuw 
(Larus marinus L.) die deftig en alleen zat en zich 
om de rest niet scheen te bekommeren. Van alle 
meeuwen is deze bepaald een der mooiste; het 
leizwart van rug en vleugels en het sneeuwwit van 
de overige deelen steken zoo scherp en schoon tegen 
elkaar af, en de gele snavel met de roode vlek en 
het gele oog met de roode kring er om heen srek-
ken zeer tot versiering van het geheel. 

Behalve de genoemde vogels zagen we ook nog 
viermaal eene aalscholver (Phalacrocorax carbo L.) 
over zee trekken. 

We hadden al doende een paar uur gewandeld 
en gevoelden wel eenige lust om een oogenblik te 
rusten. We beklommen daartoe het duin dat hier 
ter plaatse buitengewoon smal is en aan de zee
zijde tot een hooge dijk is vergraven. Aan de land-
zijde van die dijk was het heerlijk zitten en genoten 
we een prachtig vergezicht. Daar lag het Westland 
voor ons, weiden, akkers, tuinen, hier en daar 
geboomte, rechts het duin dat naar de Hoek van 
Holland allengs breeder wordt, in de verte de torens 
van 's Gravesande en Monster. Achter ons de 
blauwe zee en het strand en do af en aan vliegende 
meeuwen en starren. 

Op een verhevenheid een weinig van ons ver
wijderd stonden een onderofficier en een soldaat 
van de artillerie met twee witte vlaggen geweldig 
te zwaaien; ze gaven zeker signalen aan een ver 
afgelegen post van dezelfde aard, die we met onze 
kijkers even konden onderscheiden. Als de een 
moe was van het zwaaien dan begon de ander, en 

't Heeft voor een Amsterdammer heel wat in, 
om naar Lochem te gaan. Er is zooveel schoons 
aan déze zijde van den Usel — in Utrecht en op 
de Veluwe — dat men de meeste uitstapjes niet 
tot die rivier uitstrekt. En passeert men haar, laat 
men al die heerlijkheid achter zich, dan is men 
Lochem voorbij, eer men er aan denkt; dan gaat 
het verder, om landschappen te bezoeken, zooals 
Sticht en Veluwe ze niet te zien geven. 

Daarmee doet men intusschen onrecht aan het 
Berkelstadje, daarmee deed fk bovendien onrecht 
aan een oud vriend. 

Het laatste begon ik onlangs in te zien, en toen 
hij mij nu uitnoodigde, om mijne zoogenaamde 

zoo ging het maar voort, minstens twintig minuten 
achtereen. Wat die signalen beteekenden hebben 
we als leeken in het militaire vak niet kunnen 
uitmaken. Trouwens onze aandacht werd weldra 
afgeleid door ecu paar mooie groote planten die 
aan de voet van de dijk groeiden, twee distels, een 
prachtexemplaar van de meerdistel (Eryngium mari-
timum L.) met blauwe bloemen en een minder 
hoog van de akkerkruisdistel (E. campestre L) Na 
deze eens goed gezien te hebben daalden we weer 
af naar het strand en hervatten onze wandeling 
naar Monster, waar we de stoomtram zouden 
nemen voor do terugreis. Onderweg zagen we nog 
vele vogels, maar geen andere soorten dan de reeds 
genoemde; nu, voor één wandeling hadden we al 
veel gezien en het zeer goed getroffen, want er zijn 
ook dagen waarop men aan 't strand zeer weinig 
vindt. Ik betreurde alleen, dat we geen charadriën 
(plevieren) hadden aangetroffen, want die ééne Ch-
hiaticula telde toch haast niet mede. 

Om iets mee te brengen plukte ik een onderweg 
nog een bloeiend takje van de zoogenaamde zeeraket 
(Cakile maritima Scapoli), een aardig plantje, 't welk 
we op een met zand overstoven steenen hoofd 
vonden. De blaadjes daarvan zijn dik en vleezig, 
zeegroen van kleur en de bloem is bleekpaars. In 
de duinen schijnt het veel voor te komen. 

En zoo verlieten we dan het strand en liepen 
nog een half uurtje landwaarts in door de smalle 
laantjes en de velden tot we eindelijk het dorp 
Monster bereikten hoogst voldaan over onze tocht 
en althans wat mij betreft, vol lust om die een 
volgend jaar te hervatten. 

Doorn, 25 Januari. 

MR. R. BARON SNOUCKAERT VAN SCUAUBUKC. 

Paasch„vacantie" bij hem door te brengen, beloofde 
ik beterschap, maakte mij op, trok naar Lochem, 
liet mij zijne gastvrije woning binnenleiden, en 
verlustigde mij drie dagen lang in het genot dei-
verkwikkingen en weldaden, die hij en zijne vrouw 
om strijd over mijn onwaardig hoofd uitstortten. 

Maar ik vlijde mij niet neer in werkelooze rust; 
we hebben druk gevoeteerd. Hij kent als geboren 
Lochemer al de mooie plekjes en heeft ze mij 
met rechtmatigen trots gewezen, 't Moet in den 
zomer heel mooi en een bezoek overwaard zijn! 
dat kon ik wel zien, al was ditmaal de lente ook 
wat achterlijk in het schaffen van frisch groen. 
Schoone vergezichten, gemakkelijke banken op de 
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