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Ziehier één taak der Nederlandsche Mycologische 
Vereeniging. Bovendien ziet zij zich behalve voor 
wetenschappelijken arbeid ook gesteld voor alleszins 
belangrijke maatschappelijke onderwerpen, als de 
propaganda voor den paddenstoel als voedsel, en 
daarbij dus ook het voorkomen der verwisseling met 
schadelijke soorten. Dat alles zal werk genoeg 
geven, en eischt een eigen centrum. Daarnaast 
willen wij streven naar eene provinciale organisatie, 
door in verschillende deelen des lands afgevaardigden 
(„consuls*) aan te stellen, tot wie men zich met 
vragen over de studie van paddenstoelen, hun ge
bruik enz., wenden kan. Breidt onze vereeniging 
zich uit, krijgt zij de beschikking over geldmiddelen, 
dan kan zij allengs haar programma in zijn geheel 

Verleden jaar stonden de kranten vol met be
richten over den noodlottigen invloed, die het 
nieuwe kuatlicht op Terschelling uitoefent op 

de trekvogels. Deze mededeelingen herinnerden zoo 
sterk aan wat Gatke vertelt van Helgoland, dat ik 
niet aarzelde, een lang gekoesterd voornemen, om 
eens een Octoberweek op het rotseiland door te 
brengen, op te geven, om in plaats daarvan ons 
heerlijk Terschelling te bezoeken. 

Niet alleen is dat gemakkelijker te bereiken, maar 
een serie van goede waarnemingen op Terschelling 
heeft voor de wetenschap meer waarde dan 't werken 
op Helgoland, want dat wordt toch reeds zoo druk 
bezocht door Duitsche en andere ornithologen, die 
zich moeten vergenoegen mot aan te vullen en te 
verbeteren, wat Gatke daar in een halve eeuw 
voor de wetenschap gedaan heeft. 

Wanneer wij er echter in slagen, in den loop van 
eenige jaren een nauwkeurig beeld te ontwerpen 
van de vogelbeweging op Terschelling, dan brengen 
wij verband tusschen de feiten, door Gatke op 
Helgoland waargenomen en de gegevens, verzameld 
door de Britsh Association en de Ornithologist's 
Union op de Engelsche vuurtorens en lichtschepen, 
en zoodoende krijgen wij dan een volledig over
zicht van de vogelbeweging rondom de Noordzee. 

Woonde er nu maar een Gatke op Terschelling, 
(Jan was alles al lang in orde, maar zooals de 
zaken nu staan, zit er niet anders op, dan dat de 
Nederlandsche ornithologen ieder op zijn beurt eens 
een dag of wat de wacht betrekken op het schoone 
Skjilinge, en ik voor mijn part verzeker u, dat er 
maar heel weinig dingen in de wereld zijn, die ik 
liever doen zou. 

Om nu alvast een begin te maken, zijn wij met 

uitvoeren, en ligt het in de bedoeling o. a. de volks-
school te voorzien van mooie platen en modellen 
van eetbare en giftige Nederlandsche paddenstoelen, 
en vooral ook: krachtigen steun te geven aan de 
bevordering der wetenschappelijke mycologie. 

Daarvoor is noodig, dat velen toetreden. En ander
maal, opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, 
breng ik ten slotte in herinnering, dat wordt voor
gesteld het lidmaatschap der gewone leden op ƒ 2.50 
en der begunstigers op ƒ 10.— per jaar te stellen, 
terwijl in art, 3 der concept-statuten het nadrukkelijk 
gezegd is, da,t „deze vereeniging hare werkzaamheid 
niet beperkt tot den kring der mycologen, doch hoopt 
bij alle Nederlandsche natuurliefhebbers belangstelling 
te wekken en te onderhouden op haar gebied." 

ons viertjes, de vogelvriendin, de jager, de foto
graaf en ik, erheen getogen. 

De expeditie liet zich in 't eerst heel gunstig 
aanzien, want 't was nevelig weer en Oostenwind 
en reeds op de overtocht van Enkhuizen naar 
Stavoren zagen we veel leeuwerikken trekken over 
de grijze zee, terwijl een roodborst, die zijn richting 
verloren had, bij ons op de boot kwam, om wat 
te schuilen en uit te rusten. Ook de reis van 
Harlingen naar Terschelling (mooie stabiele stoom
boot) verschafte veel afwisseling op vogelkundig 
gebied. Een vink en een roodborst kwamen aan 
boord, ook een spreeuw en die wekte eerst onze 
verbazing door maar minuten achtereen te blijven 
rondfladderen in de zwarte rook van onze schoor
steen. Zou hij dat nu gedaan hebben, om zich te 
warmen? Ten slotte ging hij wat uitblazen aan de 
lijzijde van het stuurhuis. 

Over de zee gingen vluchten van kneutjes, vinken 
en leeuwerikken, aalscholvers en eenden. Aan den 
rand van de zandbanken zat het vol met meeuwen 
van allerlei soort en tusschen de golven, die, naar
mate wij het Vliegat naderden, hoe langer hoe 
onrustiger werden, konden wij een enkele zeekoet, 
een alk en een paar roodhalzigezeeduikers opmerken, 
terwijl we door den afstand omtrent sommige geen 
zekerheid konden krijgen en daar kan dan wel een 
papagaaiduiker bij geweest zijn. Door al dat prettig 
uitkijken vloog de reis voorbij; eer we er aan 
dachten waren we al bij den uitlegger, waar de 
loodsen wonen, en danste het ranke Vlielander 
bootje ons opzij, dat de verbinding onderhoudt met 
het eiland der eidereenden. 

Nu kwam door den nevel de Brandaris met zijn 
duinengroep in zicht. Toen ging het door 't Schuiten-
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gat langs den Amerikaan, waar honderden meeuwen 
van allerlei soort vergadering hielden en eindelijk 
belandden wij goed en wel in het schilderachtig 
haventje van West-Terschelling. 

Wat was ik blij, toen we daar weer ploeterden 
door het zand van de Torenstraat recht op den groeten 
Brandaris aan, waar we een appeltje mee hadden 
te schillen. Doch dat zou straks gebeuren. Nu gingen 
we eerst, zoolang 't nog dag was, wandelen langs 
den Dellewal, den duinvoet met het zoete water, 
die zich zoo prachtig buigt om de groote haven-

avond viel. Toen gingen we eerst ferm eten en daarna 
stapten we de deur uit, om naar den toren te gaan. 

Nooit zal ik vergeten, wat we toen zagen. 
Het was al donker geworden en 't licht op den 

toren was ontstoken. Vier rechte lichtbundels 
draaiden langzaam langs den zwarten hemel, éen 
keer rond in twintig seconden. De stralen gaan 
horizontaal, maar daar wij vlak voor den toren 
stonden, leek het door een perspectievisch effect, alsof 
ze in de verte neerkwamen aan den horizon en vier 
banden van licht de aarde verbonden met het zenith. 

UK B R A N D A K I S. 

kom, die ieder getij droog loopt en dan op zijn 
slijkerigen bodem voedsel verschaft aan duizenden 
strandvogels. Ik ken geen tweede plaats in de 
wereld, waar je zoo gemakkelijk vlak bij huis een 
zoo groote verscheidenheid van vogels te zien kunt 
krijgen; hierom alleen verdient Terschelling reeds de 
aandacht van alle vogelliefhebbers. Op Texel zijn 
ook wel rijke stranden, maar die liggen toch nog 
altijd een heel eind van de dorpen verwijderd. Als 
broedplaats echter is Texel alweer onovertreffelijk. 

,Nu wij wandelden dan langs de Dellewal tot de 

Deze illusie werd versterkt, doordat in twee rich
tingen de onderzijde van de lichtbundels streek 
over hooge duinen, die spookachtig bleek te voor
schijn kwamen met donkere détails van planten
groei. De toren zelf stond in zijn eigen licht; naar 
't dorp met zijn lage huisjes en raampjes, geel 
van petrolenmlicht, zagen wij niet om. Maar hoog 
boven ons, in de straalbundels van de electrische 
lantaarns, flikkert het in eens op, helder, vurig, 
oogverblindend. Nog eens, en nog eens: een vuur
werk van sidderende sterren, plots verschijnend, 
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dra verdwijnend en onmiddelijk weer herhaald. 
Een dun «ssiep* doet ons beseffen, wat er ge

beurt. Zanglijsters! ledere vonk van dat vuurwerk 
is een vogel! 

Wat wij van de lichtbundels te zien krijgen, hier 
op den grond, is natuurlijk niets meer dan wat 
verstrooid licht, teruggekaatst door de neveldeeltjes 
in den dampkring. Toch lijkt het ons nog een 
machtig sterk lichtverschijnsel, maar als die vogels 
met hun witte en gele veeren aan de onderzijde van 
't lichaam en van de vleugels het licht opvangen 
en het naar ons oog terugkaatsen, dan moeten we 
wel een sterke opflikkering van licht ontwaren. 

Muggen en motten om de kaars zie je als donkere 
voorwerpen, maar deze vogels in de luchtbundels 
van den Brandaris lijken brokken vuur. 't Is, of de 
dieren ineens opbranden in de lichtstraal die hen 
treft, net als de onvoorzichtigen in dat boek van 
Wells, die getroffen werden door de hittestraal der 
Martianen. 

Nu den toren op. Wij hadden een buitengewone 
vergunning, om desnoods heele nachten boven op 
den toren door te brengen. 

In één klim stegen we de tweehonderd en zoo
veel treden omhoog en we betraden het ruime 
platform, waar ik een paar jaar geleden eens een 
zomerschen middag doorbracht met te kijken naar 
het groene eiland en de wijde Wadden. 

Het was er nu donker en koud, want de Oosten
wind woei iets te hard en iets te Noordelijk. Het 
licht brandde nog iets hooger dan waar we stonden 
en de bundels gingen juist over ons hoofd heen, de 
zwarte ruimte in. 

Van hier gezien leken ze niet ver te gaan. Ze 
versmalden zich tot een punt en leken nog 't meest 
op heel groote microphoto's van een naainaald, slanke 
lichtkegels, omlaag gericht. Doordat de lenzen niet 
achromatisch zijn, vertoonden zich in de bundels 
alle kleuren van de regenboog en de inwendige 
terugkaatsing in het lichthuis zelf veroorzaakte ook 
nog tal van zwakkere lichtbundels tusschen de vier 
hoofdstralen in. 

Meer dan twee uur lang hebben we daar gestaan 
in de luwte van het lichthuis, vijftig Meter boven 
de zee. Het was er bitter en bitter koud, maar ' t 
duurde lang, eer wij 't merkten, zoozeer werden 
wij geboeid door deze ontzettende vogel-caroussel. 

Ze vlogen onophoudelijk om den toren heen, in 
een richting tegenovergesteld aan die, waarin de 
lichtwieken zich bewogen. Deze gaan Zuid, West, 
Noord, Oost; de vogels kwamen bijna zonder uit
zondering van de Oostzijde, om door Noord, West 
en Zuid rond te gaan. 

Ze waren ten prooi aan de grootste agitatie en 
trachtten de lichtstraal te ontwijken, die hen fasci
neerde. Ze gingen dan omhoog, omlaag, achteruit, 

maar eindigden toch met door den lichtbundel heen 
te vliegen, om bij de volgende dezelfde bewegingen 
te herhalen, en dat alles onder onophoudelijke kreten 
van angst en opgewondenheid. 

Aan dat geschreeuw konden we ze kennen en 
al heel gauw wisten we, dat we voornamelijk te doen 
hadden met zanglijsters, koperwieken, spreeuwen 
en leeuwerikken. Ook konden we, als ze in 't 
licht kwamen, ze heel goed herkennen aan grootte, 
gestalte en kleuren. Een paar merels bleven natuurlijk 
zwart in 't licht, maar hun oranje snavel en oog-
randen kwamen dubbel duidelijk uit. Spreeuwen 
met hun blinkende veeren, maakten een lichten 
indruk. Nu kwamen ook roodborstjes, tapuiten en 
heel kleine goudhaantjes in een dichten drom. 
Dan weer andere kleine zangvogeltjes, die we niet 
zoo gauw konden herkennen, maar die onze weet-
lust geweldig prikkelden, vooral als weeven opsomden 
wat Gatke op Helgoland van deze groep heeft 
kunnen opmerken. 

Sommige van deze vogels vertoonden zich een 
enkele maal en werden dan in geen uur meer gezien, 
maar de meesten bleven zonder ophouden om den 
toren vliegen. Je kon met hen meeloopen, alleen 
gingen ze aan de windzij wat verder van den toren 
af, om even door 't Noorden weer op te halen. 
Wij gevoelden diep medelijden met de arme dieren, 
die aldus aan hun noodlot waren geketend. 

Na eenigen tijd worden ze doodmoe, en telkens 
kwam er een zitten op de leuning, op 't wacht-
huisje, op de touwen van de vlaggestok of zelfs 
op de ijzeren ringen, die de buitenzij van 't licht
huis beschermen. Ze waren dan zoo uitgeput, dat 
we ze met de hand konden grijpen en zoo waren 
we dan in de gelegenheid, om buiten twyfel de 
-verschillende soorten vast te stellen. 

Tot onze niet geringe verwondering kregen we 
op deze manier een boschrietzanger in handen, een 
klein teer vogeltje, dat al lang in het warme zuiden 
had moeten zijn. Hij was zoo bek-af, dat we besloten 
hem voor verder rondvliegen om 't licht te behoeden ; 
daarofn bewaarden we hem in een donker hoekje 
van het lichthuis onder een zakdoek, om hem den 
volgenden morgen de vrijheid te geven. Toen weer 
naar buiten, om te kijken: wij waren evenzeer ge
fascineerd door de vogels, als de vogels door't licht. 
Slechts nu en dan vloog een vogel tegen de glas
ramen en dat liep in de meeste gevallen nog al 
goed af. Ze spartelden dan wat tegen 't glas, 
rustten een oogenblik tegen de ijzeren spijlen en 
vlogen dan terug in de draaiende lichtwieken, om 
weer mee te doen in den eindeloozen rondedans. 
Een zanglijster kwam van de windzijde tegen het 
glas en was dadelijk morsdood. 

Op de drukste bogenblikken zullen er zoowat een 
driehonderd vogels om den toren gevlogen hebben. 
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De lichtwachters noemden dit: ,,niets". Bij stil 
bewolkt weer met zachten zuidoostenwind en liefst 
een weinig motregen is de drukte onbeschrijfelijk. 
Dan giert het om den toren van duizenden vogels: 
spreeuwen, lijsters, leeuwerikken en andere zang
vogeltjes, maar ook strandvogels en ganzen. Zoodra 
het licht wordt ontstoken, komen ze aanzetten in 
drommen en ze blijven rondvliegen in dollen ronde
dans totdat bij het aanbreken van den dag de 
lichten worden gebluscht. 

Reeds na enkele uren zitten leuningen en touwen 
en alle uitstekende punten aan den toren, hoe 
klein ook, stamp en stampvol van vermoeide vogels, 
die, na even gerust te hebben, weer gaan rond
vliegen, tot ze niet meer kunnen. Yelen vliegen 
er nu ook dDod, zoowel tegen het licht als tegen 
den ,,blinden" toren, doch hun aantal is gering in 
vergelijking met wat er door de Terschellingers 
zelf wordt gedood. 

De daken en tuinen in het dorp en de heele 
omtrek, tot ver de duinen in, zitten vol half be-
wustelooze vogels, en nu trekt jong en oud, ge
wapend met een brandend lantarentje en een 
emmer, er op uit, om malsche boutjes te bemach
tigen of een mooi vogeltje voor de kooi te snappen. 
Bijna al die vogels leven nog en indien ze met rust 
werden gelaten, zouden ze den volgenden dag al wel 
flink genoeg kunnen zijn, om de reis voort te zetten. 

Ook nu zagen we ver onder ons enkele onder
nemende geesten met lantaarntjes door de duinen 
dwalen en wij namen ons voor, om den volgenden 
morgen heel vroeg — nog voor de Terschellingers 
— met onze lantaarn er op uit te gaan, om ook 
in dit opzicht ons licht op te steken. Natuurlijk 
zijn vlak tegen den morgen de meeste bedwelmde 
(of zooals een lichtwachter het uitdrukte „beduvel
de") vogels te vinden. 

We gingen dus naar beneden, nadat we nog eerst 
het prachtig schouwspel hadden genoten van een 
groote scholekster, die juist boven een lichtstraal, 
dus met 't volle licht op zijn witte ondervoeren een 
oogenblik fladderend bleef stilstaan en, met zijn roode 
oogen op den lantaren gericht, een helsch gekrijsch 
liet hooren, alsof hij deze rustverstoorder de huid wilde 
volschelden. In de verte hoorden we geroep van ture
luurs en kleine wulpen; een bewijs, dat ook wel vogels 
voorbijtrekken, zonder den fatalen toren te naderen. 

Het Wapen van Amsterdam is een echt reizigers
hotel; zonder eenige bevreemding werd onze wensch 
vernomen van om half vijf gewekt te worden en 
zoo togen we dan na een heel korte rust in den 
kouden Octobernacht er op uit met ons walmend 
lantaarntje. De groote lichtcaroussel buiten draaide 
nog altijd, begeleid door het maatvast getik van 
de zuiggasmachine. 

De wind was nog weer toegenomen in hevigheid 

en 't aantal vogels in de lichtbundels was nog ge
ringer dan in den voornacht. Vol goeden moed 
gingen we aan 't zoeken, eerst vlak om den toren, 
toen al verder en verder weg, tot we eindelijk de hooge 
duinen bereikten met de Kapen en de Roode Dame. 

We hadden een slechte jacht. Wel joegen we 
enkele vogels op, hier een zanglijster, daar een 
leeuwerik, een koperwiek of een tapuit, die ver
scholen lagen in de dichte duinhelm, maar niet een 
was er zoo „beduveld" of hij kon zich nog behoor
lijk uit de voeten maken. 

't Was bitter koud en hoewel we in menig op
zicht gerustgesteld werden omtrent den omvang 
van den vogelmoord, waren we toch wel wat teleur
gesteld in onze wetenschappelijk-ornithologische 
verwachtingen. Een korte rust tegen een beschutte 
duinhelling en een paar reepen chocolade monterden 
ons wat op, en even voor 't krieken van den dag 
stonden we boven op de hoogste duinen. 

Daar zagen we naar den kant van 't groene 
strand een man met een emmer druk in de weer. 
Dat was een bukken en oprapen en in den emmer 
gooien zonder ophouden. „Zie je wel", zei de jager, 
„terreinkennis moet je hebben, die vent weet, waar 
ze neerkomen". En wij er op af, ons er over ver
wonderend, hoe al die vogels daar op die eene plek 
terecht waren gekomen. 

Maar toen we dichterbij kwamen, bleken het 
heelemaal geen vogels te zijn. Die oude zeeman 
was eenvoudig in den vroegen morgenstond bezig, 
wat schapenmest te verzamelen voor zijn tuintje. 

Nog al tamelijk in onzen wiek geschoten keerden 
wij terug naar ons hotel. De Brandaris had zijn 
licht al gedoofd, het tikken van de machine was 
verstomd. Een jongen van een jaar of tien wandelde 
langs 't machinehuis. 

,/Die heeft misschien ook vogels gezocht," zei de 
vogelvriendin met iets ondeugends in haar oog. ^We 
kunnen het hem in ieder geval eens vragen." 

Hij vertrouwde ons eerst niet, maar na eenigen 
zachten drang kwam de waarheid aan 't licht. Hij 
had werkelijk een vogeltje gevonden: ons eigen 
bosch-rietzangertje dat — ik vergat 't nog te ver
tellen — al in den voornacht was ontsnapt, om weer 
te gaan rondvliegen. De jongen wou het in een 
kooitje zetten, maar wij kochten het hem af. 

Nu gingen wij eerst stevig ontbijten en daarna 
trokken wij er weer op uit, om 't eiland bij dag 
te verkennen. Het rietzangertje namen we mee, om 
het op een beschut plekje in de duinen de vrijheid 
te geven. 

JAC P. THIJSSE. 

( Wordt vervolgd). 


