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De Ornithologische Vereeniging op Texel. 
Begunstigd door buitengewoon fraai weder werd de voor-

jaars-bijeenkomst der Ornithologische Vereeniging op Vrydag 
30 Mei en Zaterdag 31 Mei gehouden op Texel. Zij werd 
bygewoond door vyfentwintig leden, van wie sommigen 
zich reeds eenige dagen te voren naar het vogelryko eiland 
hadden begeven. 

Voor de opening der avondvergadering werden de leden 
by monde van den burgemeester van Toxel, den Edelacht-
baron Heer de Joncheere, verwelkomd door een commissie 
uit de ingezetenen, die op deze wyze te kennen gaven, hoe 
zeer zy wotenschappeiyk onderzoek op prys stellen en welk 
een ruime opvatting van gastvryheid en welwillendheid 
door de Texelaren gekoesterd wordt. 

De huishoudelyke bezigheden waren weinige on bestonden 
in hoofdzaak in het uitbrengen van het jaarverslag, de 
periodieke bestuurskeuze, waarby Dr. O. Kerbert herkozen 
werd en de voorbereidingen voor de excursie op Zaterdag. 

De secretaris gaf een korte beschrijving van het eiland 
Texel en toonde aan, hoe ligging, grondgesteldheid en 
gebruik van den bodem samenwerken, om deze plek van 
groot gewicht te maken voor de Ornithologische wetenschap. 

Den volgenden dag splitste het gezelschap zich in drie 
partyen; de eerste party zou onder leiding van den Heer 
Daalder het Noorden bezoeken, de tweede toog met de 
hoeren Lap en Winkler naar de Prins Hendrikpoldor, terwyi 
de derde vergezeld door den Heer Trap het midden van 
het eiland met de Slufterduinon zou afwerken. 

De rapportour van de eerste afdeeling meldt het volgende: 
„Onder het ryden van den Burg naar het gehucht Noorder-

buurt had men zich reeds kunnen verlustigen in de vlugge 
bewegingen van enkele Tapuiten, die op de tuinwalletjes 
huppelen. By genoemd gehucht verliet men de rytuigen, 
die des middags te '2 uur weder gevonden zouden worden 

In den polder Het Noorden. 

by polder Eendracht, tot waar men de wandeling wilde 
uitstrekken. 

By den dyk van het Noorden hoopte men reeds een nest 
van Dodaars te kunnen zien. Zeer behoedzaam begaf men 
zich naar boven en met algemeene belangstelling werd 

gegluurd in de richting waar men dacht, dat de vogel het 
nest zou verlaten, doch geen vogel liet zich zien. Het nest, 
dat zich daar den vorigen dag bevond, was helaas! ver
dwenen. Zoo begon men met pech! Pech volgde voor den 
Heer Büttikofer, die door een buiteling van een der hoeren 
zyn fotographietoestel in het ongereede zag gebracht. Doch 
daarmede namen gelukkig de tegenspoeden een einde. 

Spoedig wandelde men op het terrein, waar in 1894 zoo
veel is verzameld voor „Fauna Neèrlandicao" in Artis, en 
waar een aanhoudend geschreeuw van velerhande vogel
geluiden den wandelaars verkondigde, dat dit „vogelparadys'' 
(zie de eerste afleveringen van de i . Va<w«-) nog aanspraak 
op dien naam mag maken, zoo mogelyk in nog ruimer 
mate dan toen ter tyd. 

Scholeksters gilden en gaven te kennen reeds jongen te 
hebben of zwaar bebroede eieren; kievieten vlogen met 
breede wiekslagen op ons toe en durfden ons naderen tot 
op ongeveer iVa M., om dan weer plotseling naar boven te 
vliegen. Op alle walletjes zaten Tureluren om door nikkende 
bewegingen en een angstig „tu-tu" hunne gemoedsaan
doeningen kenbaar te maken. Stellig zaten vele jongen in 
het gras verscholen, want eieren waren er niet veel meer 
te vinden van deze soort. Wanneer men naar boven on 
rondom zich zag, dan ontwaarde men overal Sterns (hirundo 
en macrura) en de nesten dezer vogels waren logio. Werden 
de eerstgevondene met belangstelling bekeken, weldra werd 
er weinig notitie meer van genomen; alleen het groote 
aantal en de kleurverscheidenheid der eieren bleven de 
aandacht trekken. Aan het begin van het terrein en later 
op het Boltje by den poldermolen vond men zeer vele 
Sternnesten met drie eieren, ongetwyfeld allo van Visch-
diefjes, terwyi men meer in het middengedeelte do nesten 
met twee eieren aantrof van Zilvurgryze Zeezwaluwen of 

Noorsche Stoms. Op enkele plaatsen waren 
zoovele nesten byeen, dat men de voeten byna 
niet vryeiyk kon bewegen. Een enkel nest werd 
dan ook de dupe van de groote hoeveelheid. 

De Dwergstern was niet zoo talryk ver
tegenwoordigd, doch op verschillende plaatsen 
liet ze toch haar nydig stemmetje hooren, of 
zag men een voorwerp met korte vleugeltrek-
ken voorwaarts snellen. Enkele nestjes er van 
werden gevonden op het zand en de eieren 
vergeleken mot die van Strandpleviertjes, waar
van er meerdere aanwezig waren. De verschil
len sprongen genoegzaam in het oog. Ook de 
vlugge strandvogeltjes heeft men in hunne 
bewegingen gadegeslagen, doch hoe yverig men 
ook heeft gezocht, een nest van de Bontbek-
plevier heeft men niot kunnen ontdekken. Wel 
waren er enkele exemplaren van deze vogel
soort aanwezig. 

Op een der landen, waarop eene groote zand
vlakte, hnd een groote kolonie van kluiten 
zich gevestigd. Op eiken akker vond men 
meerdere nesten, byna alle gevuld met vier 
eieren ieder en aanhoudend was het angst
geschreeuw der vogels, die hunne blauwgroene 

pooten in allerlei standen hielden, of de malste bewegingen 
vertoonden over de vlaktev Op hetzelfde land vond men 
twee nesten van Slobeenden, het eene met 10, het andere 
met 9 eieren en beide voorzien van talryke donsveertjes. 
Leeuweriken waren overal te zien, doch eieren vond men 
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niet meer, wel jongen van verschillenden leeftijd. Ook Gele 
Kwikstaarton en Graspiepers waren aanwezig, terwijl Dr. 
Büttikofer beweerde een Oeverpieper te hebben gezien. 

We ontvingen ook nog bezoek van een paar ryks-veld-
wachters, die het terrein uitstekend hebben bewaakt. Op 
het Boltje hebben we geruimen tyd vertoefd. Behalve de 
zeer vele reeds genoemde 
vogels vielen daar ook te 
bewonderen ongeveer twin
tig mannetjes van Kemp
hanen op de plaats, waar 
ze in het voorjaar alle da
gen hunne spiegelgevechten 
houden. De meest uiteen-
loopende kleuren kwamen 
voor en goon twee voor
werpen waren gelijk. Won-
deriyke dieren, die strakjes 
het bruidskleed en de aan-
gezichtswratjes weder zul
len afleggen en dan alle ook 
weder in voderkleed gelijk 
zullen zyn. 

Over het polderbeekje zijn 
we gevaren. De watermole-
naar heeft ons allen op den 
rug in het bootje gebracht 
en in twee bezendingon 
naar den anderen oever 
geboomd. Op den molen 
werden we byzonder vrien-
delyk ontvangen, en daar 
hobben we gretig gebruik 
gemaakt van de lafenis ons 
in den vorm van thee, water on melk geboden. In den 
diepen kelder vond de heer Büttikofer gelegenheid tot het 
in orde brengen van zijn „kiekjeskast." 

Van den molen ging het langs de Eierlandsche uitwatering. 
Hier groeien op de kade groote bosschen van Duindoornen 
en daarin hebben tal van Kneuen, Paapjes en Grasmusschen 
hare nestjes gebouwd. Vooral de Kneuen waren er rijk 
vertegenwoordigd en dikwijls kon men de broedende 
exemplaren zoo kort naderen, dat men ze met de hand 
zou hebben kunnen grijpen, als de scherpe dorens dit 
niet belet hadden. In vele nesten waren reeds jongen aan
wezig, doch ook verscheidene hoeft men er gezien met 4 a 
6 eieren. 

Toen we nabij de Eendracht waren gekomen, stonden de 
rijtuigen gereed en aangenaam was het, hierin, na zoo'n 
groote wandeling, plaats te kunnen nemen. We zyn ge
reden langs den Zeedijk over Oost naar Oosterend, waar 
men de mooie eierencollectie van Jan Trap in oogenschouw 
heeft genomen, om nog een korte visite te brengen aan de 
oude eendenkooi, vroeger toebehoorende aan den heer 
K. Mantje, thans eigendom van de familieEelman. Wever-
toefden hier niet lang, omdat het reeds laat was geworden. 
Toch heeft men in dien korten tyd nog het een en ander 
kunnen zien. uit het riet vlogen verscheidene kleine 
Karekieten, doch nesten konden er nog niet zyn, omdat 
het riet nog te kort was. Ook enkele Wilde Eenden zwommen 
er rond. In het hout weerklonk gezang van kleine boom-
vogels en zagen we een gevuld nestje van een Boschriet-
zanger, een van een Grasmusch en in het geboomte vele 
nesten van Woudduiven, Eksters en Kraaien. Een Eenden
nest met 11 eieren vormde het slotnummer. Had men meer 
tyd gehad, dan zou meer gevonden zijn, want er waren 
vele vogels aanwezig. 

De tweede afdeeling was minder gelukkig, de heer Lap 
rapporteert daarvan: 

„Afgestapt op de hoeve „Amalia" trokken we gezamenlijk 
naar den molenweg; twee der hoeren waren in 't bezit van 
photo's toestel om het een en ander te nemen. 

De hoer Winkler wist eene mooie vechtplaats der Kemp-

De Bontbek-plevier. Aegialites hiaticula (L.) 

hanen en trok daarheen met een gedeelte waaronder de 
photograaf Tepe, terwyi ik met de andere heeren waarbij 
Steenhuizen de 80 bunders introk, het vogelrijkste gedeelte van 
den Prins-IIendrik-polder. Reeds na een viertal stukken land 
te hebben afgesjouwd bleek ons, dat er niet lang geleden 
alles was opgeraapt. Geen ei, hier en daar één in een 
nestje; massa leege nesten en de vogels verbazend schuw. 

We beraadslaagden dan ook niet lang om den anderen 
kant van den molenweg met een bezoek te vereeren en 
ons aan te sluiten by de andere lui. Langs den molen over 
het dykje, waar we een prachtig gezicht hadden op de 
Kluiten bereikten we de sloot, die het te bezoeken gedeelte 
van den weg scheidt. Met behulp van eenige graszoden 
die spoedig uit den wal werden getrokken en in do sloot 
gegooid, gelukte het alleen den heer Steenhuizen, die laarzen 
aanhad, er door te komen, terwy'l wy ons genoodzaakt 
zagen een stuk om te loopen. Waar we nu kwamen bleek 
al spoedig dat hier tenminste nog eieren waren te vinden. 
Niet lang duurde het of we troffen de overige heeren aan 
in de nabyheid van het nieuwe bosch (eendenkooi in de 
toekomst), alleen den heer Tepe misten we, die lag nog 
altyd te loeren om de Kemphanen te snappen. 

Een stuk heiachtig land werd hier afgezocht waar we 
veel vonden en waarvan de heer Steenhuizen zou trachten 
opnamen te doen liefst met de vogels op de nesten; waar
onder slobeond, kneu, tureluur. 

Wy lieten hem daar achter om hem rustig te kunnen 
laten werken en wij trokken zoekende het land door naar 
Amalia om den inwendigen mensch te versterken. Het 
scheelde weinig of op dezen tocht zou een der heeren eon 
modderbad hebben genomen doordat een boomstam was 
gebruikt voor vonder en het loopen daarover met zekere be-
hendighoid moest geschieden ; hy kwam er met den schrik af! 
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De ontvangst op Amalia was uitstekend. Eenige oogen-
blikken na ons kwam de heer Tepe aansjouwen. Zeer mis
moedig over het niet slagen zy'ner plannen; den geheelen 
morgen in den warme zon liggen te wachten zonder 
resultaat. 

Later voegde de heer Steenhuizen zich bij het gezelschap. 
Wel had hy nesten met eieren genomen, doch de vogels waren 
hem te vlug af, en hy was dus ook eenigszins teleurgesteld. 

Nadat wy door een en ander lekker waren opgefrischt, 
stapten we weer op. Steenhuizen trok nu naar de Kemp
hanen, om te probeeren of hy gelukkiger zou zyn, torwyl 
wy een ander gedeelte gingen afsnuffelen. Spoedig vond ik 
een nest met twee strandlooper eitjes; mooi in de schelpen, 
een waarnaar steeds was gezocht, omdat Steenhuizen er 
zoo graag één wilde kieken; een teeken erby' gezet en wy 
vordor. Op hetzelfde land vonden we een nest met 3 eieren 
van de bontbekplevier. Dat was ook wat voor Steenhuizen! 

Na daar nog wat gescharreld en een leuk gezicht gehad 
te hebben op een paar hazen, trokken wy weer naar de 
boerderij en wachtten wy den heer Steenhuizen. Evenmin 
als Tepe was hy geslaagd by de Kemphanen; ze waren 
gevlogen! Hoewol toen de rytuigen voor het vertrok waren 
gearriveerd, wilde,hy gaarne, dat ik hem do twee hierboven 
genoemde nesten ging wyzen om ze te nemen. Zeer vol
daan over doze twee genomen kiekjes koerden wy naar 
Amalia terug. Na nog oen glaasje molk, warm van de koe, 
te hebben opgeslurpt, stapten we in en reden naar den 
Burg terug. 

Het land stond prachtig en hier en daar waren wy ver
baasd over do resultaten van de cultiveering. Waar een 
paar jaren vooruit het land kaal, (zand met schelpen) en 
met heide begroeid was, stond nu het gras en andere ge
wassen weelderig. 

De derde party reed door Waal en Burg naar 's-Herto-
geubosch. Waal en Burg is een oude polder, meest laag 
hooiland en doorsneden met slooten en kreken die alle 
uitloopen op de groote waterplassen van het Kil en de 
Rommelpot. De moerasvogels waren ook hier rykely'k 
vertegenwoordigd; het was een groot gonot van uit hot 
rytuig de kemphaantjes to zien vechten in de weidoiywars 

1900. 

1 September. Op knotwilgen veol muskus-boktorren. Door 
hun grootte, door hun kleur en door hun prachtige sprie
ten, zyn deze kevers oen sieraad van elke keververza-
meling. Als zy' aangevat worden maken zy een krakend 
geluid. Tegeiyk met ons maken vele straatjongens yverig 
jacht op deze mooie dieren, doch niet, om, zooals wy, ze 
te bewonderen, doch om ze half dood te martelen en ze 
ten slotte te verbranden, hetwelk, volgens hun zeggen, 
de muskusgeur verhoogt. Vele nommervlinders, enkele 
groote vossen en koningsmantels likken van het sap dat 
uit wilgenstammen vloeit. By de nadering van den 
mensch vliegen zy hoog op, om na eenigen ty'd weer 
hun snoeplust te bevredigen. Tusschen saamgevouwen 
bladeren van brandnetels rupsen van Vanessa atalanta. 
Aan schuttingen zitten alloftlei aardige spannertjes, o. a. 
de Wortelhoutvlinder. Tegen wilgenstammen veel plakkers 
(Ocneria dispar) een vlindersoort, die in alle „ages" by' 
dag tegen stammen te vinden is; de eieren worden op 
den stam gelegd, door een weinig dons van het moeder-
ly'f bedekt; de rupsen zitten by dag loom en traag even
eens tegen den stam, waarop zy, wat kleur betreft, 

van orchideeën. Troepen van tien, twaalf stuks konden 
wy naderen tot op minder dan tien meter afstand. 

De duinvlakte achter 's-Hertogenbosch was zeer water-
ryk en herbergde veel slobeenden, die dit jaar op Texel 
zeer veel voorkwamen. In de groote zandwoesty'n om de 
slufterbollen hoopten wy nesten van de Bontbek-plevier te 
vinden. Werkely'k zagen wy heele scharen van deze aardige 
strandloopers maar ongelukkig geen nest. Er stond ook 
hier veel water en een enkel plekje was erg dryfzand-
achtig. Binnenkort zal hier een groot zoetwatermeer 
ontstaan, doordat aan de zeezyde de opening in de duinen 
gedicht wordt. Het is te hopen, dat de vogels, die door de 
toenemende ontginning uit Noorden en Prins Hendrikpolder 
verdreven worden, dan hier een schuilplaats zullen vinden. 

Een kleiner zoetwatermeer bestaat reeds iets verder naar 
't Zuiden. Wy brachten er een kort bezoek, vonden koe
tennesten in 't water en zeer vele broedende grasmuschjes 
in de duindoorns. Ze zaten zoo vast te broeden, dat we 
ze met de hand van 't nest moesten tillen om de eieren 
te zien. Photografen hadden hier hun hart kunnen ophalen. 
Een bruine kiekendief brengt geregelde bezoeken aan het 
meer en zyn omstreken. 

Langs een tuinwal, die lettoriyk belegd was met kneutjes-
nesten (do meeste met jongen) kwamen wy aan de eenden
kooi in de Nederlanden, waar we spotvogeltjesnesten in 
aanbouw vonden. Deze kooi is een der mooiste van ons 
land en een bezoek overwaard. Van hier wandelden we 
terug naar 's-Hertogenbosch en reden van daar langs het 
Kil met zyn nieuwe meeuwenkolonie naar den Burg terug. 

Daar vereenigden de excursionisten zich aan een gemeen-
scbappelyk diner, waar een alleraangenaamste stemming 
hoerschte en dat nog opgevroolykt werd door de muziek 
van het gezelschap Trinilas, zonder hetwelk geen feestelyko 
byeenkomst op Texel velledig kan zyn. 

Te elf uur sloot de Voorzitter de vergadering. Maar de 
meeste leden zyn des Zondags nog op 't eiland gebleven 
om te photografeeren, te botaniseoren en bytjes te vangen, 
want het is daar een allemansgading. 

De Secretaris 
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prachtig mimeeren, de poppen bevinden zich, in een los 
spinsel tusschfln de reten van den schors; en de uitge-
komene logge wyfjes zitten stil tegen de stammen, terwyi 
do kleinere mannetjes 's nachts woest rondvliegen. 

3 September. Wandeling naar Zeeburg, over de Oranje
sluizen en Nieuwendam terug. Partyke of kattestaart 
bloeit nog. Tusschen de Oranjesluizen en Zeeburg strekken 
zich tot ver in zee onafzienbare velden van zulte of 
zeester uit, in vollen bloei, men ziet niets dan bloemen, 
van donker p a ^ r s tot wit toe, wat een prachtig gezicht 
oplevert. „Mannetje aan mannetje", staan de manshooge 
struiken, en wanneer men er tusschen door loopt, zien 
de kleeren geel van het stuifmeel. Duizenden en duizen
den bytjes en hommels vergasten zich op de bloemen. 
Naar den zeekant huizen allerlei zeevogels, waaronder 
zeldzame, daar heeft de heer Thysse den lezers van dit 
tydschrift trouwens al het een en ander van verteld. 

8 September. Tegen schuttingen en muren in de buurt 
van wilgen zitten veel „roode weeskinderen", (de vlinder^ 
van dien naam wordt bedoeld). 

19 September. In de Stads-Rietlanden vliegen verbazend 
veel witjes. In half brak water, dat met het IJ in ver-
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