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In de Reigerwei zat, hoog in een boom, een 
kraaiennest. Vaak hadden wij er bij staan kijken, 
maar ik durfde het niet aan. Doch het af- en aan
vliegen der vogels deed onzen lust ten top stijgen, 
zoodat op zekeren avond besloten werd, dat ik de 
klimpartij zou ondernemen. Gauw uit school er op 
aan. Daar kwam een onweer en daarmede een 
flinke regenbui opzetten. Wij naar de naastbijzijnde 
boerenschuur en daar geschuild. De bui ging over 
en wij vergezeld doo"r de zoons van den boer, met 
den ladder, op den boom aan. Deze was erg glad 
en glibberig, maar het plan was gemaakt, de ladder 
meegesjouwd, dus ik er in. De ladder bracht mij 
op een derde van de hoogte. Toen klimmen. Ik zag 
er dadelijk smerig uit, door het groen dat los kwam 
van den stam. Mijn handen werden zoo glad; ik 
gleed al eens terug. Toch doorzetten. Doodmoe werd 
ik, maar bereikte toch de eerste mik; in de tweede 
zat het nest. O jé, daar kon ik niet in de mik 
komen; toch aanhouden; eindelijk; uitgeput, kwam 
ik er in. Toen naar het nest was maar een snapje. 
Er lagen 6 eieren in; dat viel mee; ik kon ze niet 
mee naar omlaag nemen. Dan maar gegooid; 4 
kwamen er heel beneden aan. Doch nu, ik moest 
terug.. . . ; dra zat ik in de eerste mik. Op de heen
reis hadden geestdrift en hartstocht mij geen gevaar 
doen zien, die waren nu bevredigd en stond de 
naakte werkelijkheid mij weer voor oogen. Nu kon 
ik niet uit de mik. Vreeselijk martelde ik een 
kwartier lang, ik verloor mijn geduld; ik werd 
wanhopig, het werd al duister.. . , ik moest eruit; 
ik begon te huilen eindelijk; de wanhoop maakte 
mij onverschillig; ik nam een zwaai op leven en 
dood en . . . kwam er. Nu gleed ik gauw naar 
beneden en was spoedig bij mijn makkers, die in 
doodsangst alles hadden aangezien. En dat voor 
4 nietswaardige eieren... In dien boom klom ik 
toch nimmer weer. 

Rotterdam. J. VIJVERBERG. 
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UIT ONS VOGELDAGBOEK. 
(Vervolg van blz. 165). 

e eerste dagen van Mei brachten enkelen onzer 
door aan het meer van Genève. De vogel-
bevolking was op zijn minst even dicht als 

in Bloemendaal. Sommige soorten waren er zelfs 
veel talrijker dan bij ons, o.a. de goudhaantjes en de 
draaihalzen. Deze laatste hoorden we den ganschen 
dag: een vreemd geluid, een van de weinige vogel
geluiden, waar je te veel van kunt krijgen. Fluiters, 
tuinfluiters en zwartkopgrasmusschen waren er in 
groote menigte, een bonte specht zagen we bij her

haling aan zijn nest timmeren en op 't Meer ont
moette we veel ruiters. 

Den zesden Mei waren we weer thuis, de ijsvogel 
vloog er gedurig zijn nest in en uit. In een appel
boom vonden we een vinkennest in een vork van 
twee takken. Er waren al jongen in en die werden 
uitsluitend gevoerd door den manvink. 

Den tienden zagen we in 't Naalden veld een 
dodaarsnest in aanbouw, verder drie nestjes van 
roodstaartjes en één van een roodborst. Twee 
fluweeleenden nestelden vlak naast elkander in de 
klimop onder hooge beuken. Daar had ook een 
waterhoentje zijn nest, op zijn minst vijftig meter 
van 't water af. Aardig was het om te zien, hoe 
het broedende hoentje, als er gevaar dreigde, van 
het nest sloop, zich verborg in de klimop achter 
een elzestronkje en weer op zijn eieren kroop als 
wij weg gingen. Hij vluchtte niet verder dan één 
meter. In den hertenstal broedden twee witte tamme 
eenden, om zoo te zeggen tusschen de hoeven van 
de hertjes. 

Denzelfden dag zagen we ook een waterral in 
een boom zitten en merkten we dat een winterkoning 
zijn tenten had opgeslagen in een Hein's nestkastje. 

Den elfden vonden we een nieuw vinkennest. 
De tapuit broedt, ook een scholekster en een kieviet 
in de duinen. Een kat verstoorde een van onze 
roodstaartjesnesten. In den Haarlemmerhout werd 
een fitisnest verraden door de vogels zelf, die met 
groote witte veertjes af en aan vlogen. Het nest 
lag in de bramen, niet verder dan een meter van 
een pad en er is natuurlijk niets van terecht 
gekomen. 

's Avonds half acht zagen we den ijsvogel baden. 
Hij vloog uit zijn nest, schoot schuin in 't water 
en ricocheerde drie of vier keer met groot geplas. 
Daarna ging hij zijn veeren uitpluizen op een elze-
tak, die boven 't water hing. 

Nu volgden eenigen dagen van mooi zomersch weer. 
Den 12den zagen wij een draaihals en toen zongen 
ook de spotvogel en de zwartkopgrasmusch op hun 
mooist. De ijsvogel was wat schuw, telkens kwam 
hij bij zijn nest, maar 't was net, alsof hij ons in 
de gaten had, en hij ging er niet in. Ondertusschen 
maakten drie koekoeken een groot spektakel in de 
hooge populieren. Die waren in 't geheel niet schuw, 
daar badden ze het te druk voor, 't was een ge
schreeuw en gekakel en gekolder zonder eind, lang 
geen koekoek-éénzang. 't Waren twee mannetjes 
en één wijfje. 

Iets later stonden we bij een zanglijsternest met 
vijf volwassen jongen. Met groote oogen zaten ze 
ons aan te kijken, hun snelle ademhaling maakte 
den indruk van geforceerd hijgen. Op 't eerste ge
zicht lijken de vogels meestal zeer geagiteerd te zijn 
met hun snelle ademhaling en hun hevig kloppend 
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hart, maar wij moeten 
wel bedenken dat die 
snelheid voor de vogels 
een normale is. Intus
schen verkeerden deze 
vogeltjes toch wel in 
een zenuwachtige span
ning, die bleef voort
duren, zoolang wij ons 
stil hielden. Bij de 
eerste de beste bewe
ging, die we maakten, 
vlogen ze allen tegelijk 
als door een ontploffing 
het nest uit en ver 
dwenen onder de lage 
sparretjes. 

Ik geloof, dat veel 
broedsels op deze plot
selinge manier bij de 
nadering van gevaar 
het nest verlaten en 
daardoor blijven dan 
allicht eenige jongen 
gespaard. Wij vonden 
in deze tijd veel nesten 
van zanglijsters en merels door katten verstoord. 

De weduwnaar-vink ging trouw voort met 't ver
zorgen van zijn jongen, maar bleef altijd alleen. 

Den dertienden deden we een avondwandeling 
door de duinen, om eenige nesten te bezien, die 

Broedende Wulp. Foto van A. BURDET. 

Griel met jongen. Foto van A. BURDKT. 

door de koddebeiers waren ontdekt. Er waren twee 
grielennesten, geen kilometer van elkander en beide 
op een open plek tusschen duindoorns. We slaagden 
er niet in, den griel zelf te zien, maar de kuilen, waar 
onze fotograaf zich zal verbergen, waren al kant 

en klaar. Ook lagen 
er twee wulpen te 
broeden en die bleven 
nog op de eieren, toen 
we slechts een paar 
meters van 't nest 
bleven stilstaan. Het 
tweede nest was aan 
den zoom van een ber-
kenboschje tusschen 
hoog struisriet. Toen 
we den vogel eenmaal 
zagen, was hij duidelijk 
genoeg te onderschei
den met zijn groeten 
gevlekten rug, het blin
kend oog en den langen 
gebogen snavel, maar 
je moet toch voet voor 
voet de bodem afzoe
ken eer je ze bespeurt 
en er altijd op verdacht 
zijn, dat ergens tus
schen de planten een 
wulp, een griel, een 
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patrijs verscholen kan liggen. Heel toevallig vonden 
we nog een nest van den koolmees in zoo'n dekstuk 
van de waterleiding en wel juist op 't oogenblik 
dat de jongen uit de eieren kwamen. Ze leken op alles, 
behalve op vogels en hadden nog 't meest van groote, 
griezelige, vlugge, roode rupsen. Hun groote gele 
bekken waren 't wijdste gedeelte van hun lichaam. 

De oude vogel was in 't nest en kroop in doods
angst rond met groot vertoon van verlammings
verschijnselen aan vleugels en kop en pooten. Maar 
ze bleef in ' t nest, zoodat hier in dit geval geen 
sprake kon zijn van komediespelen, om de vijanden 
ver van 't nest weg te lokken. We kregen hier dus 
den indruk, dat die verlammingsverschijnselen echt 
waren en veroorzaakt werden door angst. 

De Pinksterdagen 18—21 Mei brachten we als 
naar gewoonte op Texel door. Den 18deii bezochten 
we de duinen benoorden de Koog, waar de laatste 
jeneverbes van Texel groeit en de watersnip broedt. 
Deze laatste dook telkens neer in 't mooie orchideeën-
moerasje, dat in den zomer paars is van de Gym-
nadenia's en waar nu de Sturmia's opkwamen. Wij 
konden zijn nest niet vinden, maar 't moet er wel 
zijn, want telkens ging hij de lucht in, snel rond
vliegend, tot hij een meter of zestig hoog was, om 
dan met half aangedrukte vleugels en uitgespreide 
staart steil neer te dalen en daarbij werd dan 't 
merkwaardige blatende geluid gehoord, waaraan de 
vogel zijn volksnaam van Weerlam (L. N.II, p. 157) 

te danken heeft. In 1906 hadden wij 't nest gevon
den en in 1908 zullen we 't nog eens probeeren. 

De Muy was vol vogelleven. Wij hebben ons 
daar geruimen tijd vermaakt met de aardige zwem-
kunsten van de futen en dodaarjes. Het zijn echte 
onderzeesche bootjes; die diertjes kunnen in 't water 
doen wat ze willen. Nu eens liggen ze onbegrijpe
lijk hoog, dan weer is 't lichaam geheel verborgen 
en schiet alleen een enkele vogelkop door 't heldere 
water, een andermaal verdwijnt de vogel geheel en 
al, om eerst vijf en twintig of honderd meter verder 
weer voor den dag te komen. 

Soms kwam een koekoek voorbijvliegen en dan 
werd de heele helling opeens levendig van gras-
musschen, kneuen, pSapjes en piepers, die daar bij 

tientallen in de duindoorns nestelen, 't Is daar een 
vogelterrein van den allereersten rang. 

Den 19dedi hebben we den heelen dag in den regen 
rondgekuierd in de hooilanden van Waal en Burg, 
die daar liggen langs den oever van 't Kil, de Molen-
kil en de Rommelpot. Het was een nat dagje, maar 
we zagen een mooie kokmeeuw-kolonie en overvloed -* 
van nesten van kieviet, tureluur, kluit, grutto, zwarte 
stern en we konden vechtende kemphaantjes naderen 
tot op enkele meters afstand. 

Den twintigsten bezochten wij het Noorden, dat 
tot dit jaar een van de mooiste vogelterrein en van 
de heele wereld was. Ik heb daarvan verteld in den 
eersten jaargang van de Levende Natuur [ven week 

Scholeksters in den polder 't Noorden, op Texel. Foto van A. BORDKT. 
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in een vogelparadijs) en in Het Intieme Leven der 
Vogels en ik heb er lang niet genoeg van gezegd. 

Maar nu is alles voorbij. Alles is in cultuur 
gebracht, het fort van Selous is geslecht, de groote 
slibkreeken worden drooggemalen en een paar wegen 
geven gemakkelijk aan eierrapers en stroopers toe
gang tot ' t terrein, dat vroeger zoo mooi afgezonderd 
lag. Ik hoop maar, dat de ontginner goede „zaken" 
maakt en dat de dubbeltjes, die hij aan pacht beurt, 
mogen opwegen tegen 't verlies aan schoonheid, 
dat de wereld lijdt. En als we voor de vogels een 
nieuw en veilig terrein kunnen vinden, dan is alles 
weer in orde. Daarover later. 

Nu stonden, laat in Mei,donderden scholeksters 
langs den waterkant, alsof 't nog Maart was. Waren 
ze van den wijs gebracht door de drukte in den 
polder? Een enkele groote stern vloog rond, maar 
van vestiging van een kolonie, zooals in ' t vorige 
jaar, kon geen sprake zijn, omdat't hooge gras was 
afgemaaid en overal sdhapen rondstapten. Gewone, 
zilvergrijze en kleine zeezwaluwen nestelden er nog, 
ook strandpleviertjes, kieviet, tureluur en kemphaan. 
Een tureluurnest vonden we met drie gewone eieren 
en één wit ei, een ander met vier gewone eieren 
en een kemphaanei. 

De aardigste waarneming, die we deden, betrof 
de graspiepertjes. Die hadden in den goeden tijd 
altijd hun nest diep in 't groene gras. Doch in dit 
ongeluksjaar hebben ze ontdekt, dat afgemaaide 
verdroogde grasbosjes ook een beschutting opleveren 
tegen den Oostenwind en zoo vonden we dan een 
dozijn of zoo graspiepernestjes allen lekkertjes ge
borgen onder en tusschen bosjes hooi. 

Wij namen er een voorbeeld aan en gebruikten 
ons twaalf uurtje in de luwte van een hooistapel, 
die we opwierpen op de plek van 't fort van Selous, 
om dicht bij de kemphanen te zijn. Die hadden 
zich nog niet laten verdrijven en vochten er lustig 
op los, zoo weinig schuw, dat de fotograaf ze zonder 
bedekking kon //nemen". 

Den 21«^n gingen we naar den Slufter, benoorden 
de Muy, een echt woest Noordzeestrand. Je rijdt 
op de flets langs 't strand tot aan een wrak van 
een groot ijzeren stoomschip, dan rechts af over 
een wijd strand door een opening in de duinen, 
naar een groote vlakte vol zandstuivingen, kreken, 
drijfzandachtige plekken, subvelden, met hier en 
daar wat vegetatie van kweldergras en Engelsch 
gras. Vlak tegen de binnenste duinrichel liggen 
wat zoetwaterpiassen. 

Het was hier weer een tooneel van echt voorjaars-
vogelleven, overal groepjes van scholeksters, kluiten, 
strandpleviertjes, sterntjes, kievieten, tureluurs in 
allerhande bedrijf. Van de dansen van kluiten en 
strandpleviertjes moet ik nog eens een heel aparte 
studie maken. Hier waren 't aardigst een paar of 

liever een drietal tureluurtjes, die om en in den 
zoetwaterpias veertig minuten aan één stuk niet 
anders deden, dan om elkander heendraaien en elkaar 
narennen met allerlei mooie bewegingen van pooten 
en vleugels. Het was al wel wat laat in ' t jaar 
voor zulke dwaasheidjes. Ook hadden we veel pleizier 
in een drietal mooie goudkievieten in prachtkleed, 
pikzwarte keel en borst, veel zwart en wit aan rug 
en kop. Ze waren op hun doortocht naar de Toendra's, 
waarbij ze nooit verzuimen den Slufter aan te doen. 

In tien minuten waren we met onze fietsen de 
duinen overgeklauterd en trapten we door Eierland 
terug naar ons hoofdkwartier. Onderweg stapten 
we nog eventjes af, om te luisteren naar de kwartel
koning die zijn wpeers-neers" opdreunde onder de 
bloeiende klaver. Thuis vonden we veel veranderd. 
Het dappere man vinkje was verdwenen; zijn vijf 
jongen lagen dood in 't nestje. De wulpen en de 
grielen waren uitgebroed en het gelukte, daar mooie 
photografieën van te verkrijgen. Wie deze vergelijkt 
met de photo van de broedende griel in Het Intieme 
Leven der Vogels zal merken, hoezeer de houding 
verschilt, naarmate de vogel op eieren of op jongen 
zit. In het laatste geval zit hij dieper en met 
de vleugels afhangend en zijdelings afgevoerd. De 
broedende eieren worden bedekt met het lichaam, 
do jongen worden gekoesterd of beschaduwd onder 
de vleugels. 

Den 24stoii werd bij 't maaien van 't gazon een 
fitisnestje ontdekt in 't gras, dicht bij een klein 
sparretje. De maaiei liet 't gras rondom 't nest 
staan. Het vogeltje is rustig blijven broeden, al 
kwamen wij ook dag aan dag kijken. 

Bij het opruimen in de moestuin kwam een winter-
koningnest te voorschijn. Er waren al jongen in. 
Zoo goed en zoo kwaad ' ' t ging, werd ' t op een 
veilig plekje neergezet en ook hier ging de oude 
vogel trouw voort met voeren. 

Den achtentwintigsten maakten we een avond
tochtje in ' t Naardermeer. Niet alleen de karekieten 
en rietzangers, maar ook snorren en roerdompen 
vervulden de lucht met allerlei geluid. Nesten van 
den bruinen kiekendief en van de ekster, beide met 
jongen, werden gevonden middenin de groote vesti
ging der purpurreigers. De lepelaars van 't eerste 
broedsel waren bijna alle uit. Er zijn meer meeuwen 
en zwarte sterntjes dan vorige jaren. 

Den dertigsten kwamen nieuwe helden op 't 
tooneel: we vonden in 't duin een kleine koekoek 
in een roodstaartnest, twee lijkjes van jonge rood
staartjes en drie bebroede eitjes lagen op den grond. 
Het roodstaartje zelf was druk bezig den jongen 
//indringer" te voederen. Denzelfden dag vonden 
we ook een nest van den grauwen klauwier. 

JAC. P. THIJSSE. 

(Wordt vervolgd). 


