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OCTOBERDAGEN EN -NACHTEN OP TERSCHELLING. 
(Vervolg van blz. i51J. 

( v N e Oostenwind was al harder gaan opsteken 
^ L / en zoo kwamen wij er als vanzelf toe, dat 

wij bij den haven langs de richting insloegen 
naar het Groene Strand. Waar dit grenst aan de 
groote zandplaat, liggen reeksen van heel kleine 
zandbultjes, elk met een paar pollen helmgras. Naar 
't Noorden worden die bultjes steeds grooter, om 
eindelijk aan te groeien tot een echte duinrichel, die 
voortdurend toeneemt en eenmaal het Groene Strand 
voorgoed buiten 't bereik van 't hoogwater zal brengen. 

Deze kleine helmpolletjes zaten nu vol vogels: 
tapuiten, leeuwerikken, merels, zanglijsters en koper-
wieken, schuilend voor den barren wind. Ieder oogen-
blik vlogen er op voor onze voeten; 't was heel 
vreemd, deze vrienden van bosch en wei en zonnige 
thijmhelling in den kouden Octobermorgen te ont
moeten aan den rand-der zee. Intusschen hadden 
zij evenveel reden, om zich over ons te verbazen 
als wij over hen. 

Zoetjesaan dwaalden wij de zandplaat op; misschien 
gedreven door den wind, maar stellig ook door de 
onweerstaanbare betoovering van de groote zand
vlakte zelf. Je wilt altijd weten, wat er aan den 
anderen kant te zien is en de zee zelve bereiken. 
Gevaar van door den vloed verrast te worden bestond 
er niet, want de maan was in zijn laatste kwartier 
en de wind was Oost. 

Eerst was 't zand nog droog, maar verderop werd 
't natter en eindelijk kwamen we aan een stuk, 
waar honderden meters ver een waterlaagje van 
een halven centimeterdik het slijkerig zand bedekte. 
Millioenen en millioenen zandwormen waren hier 
aan den arbeid geweest en hadden ontelbare slijk-
kegels omhoog gewerkt. Vinnig nijdige gaten, hier 
en daar, wezen de plek aan waar een scholekster 
had staan luisteren, om met zijn harden spitsen 
snavel den worm te grijpen, als hij omhoog kwam. 

Een witte lijn in de verte, die we eerst voor de 
branding hadden gehouden, loste zich nu op in een 
vogelbende: mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, zeer 
veel kleine zeemeeuwen en een groote menigte 
scholeksters. Het dichtst stonden ze bij een laagte, 
waar het water een voet diep was en die geheel 
omgeven werd door een krans van groen wier. 

Groen wier, witte vogels, blauw water en geel 
zand onder den kouden grijzen najaarshemel. Heel 
in de verte zat een oud wrak van een visschers-
schuit; een lange witte streep tusschen ons en dat 
wrak werd door den verrekijker opgelost tot een 
onafzienbare rij van scholeksters. 

We maakten nu rechtsomkeert en gingen tegen 
den wind in weer terug naar het eiland, passeerden 
de tapuitenbolletjes en belandden in de eigenlijke 
duinen, de kale duinen met de breede valleien. Een 
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paar troepjes Terschellingers waren in de buiten-
duintjes bezig met honden het konijn te jagen; in 
de valleien was niemand te zien. Daar werd het 
weer echt Helgolandsch; overal joegen we vogels 
op: eerst een dikke houtsnip, daarna spreeuwen, 
lijsters, kneutjes, leewerikken, piepers, vinken en 
zelfs was- daar ook nog een eenzame boerenzwaluw 
aan 't muggenvangen aan de lijzijde van een elze-
boschje. Hij zal een schrale vangst gehad hebben, 
want de Oostenwind werd al feller en kouder. De 
nevelen waren verstrooid en de zon straalde uit 
een blauwen vlekkeloozen hemel. 

We waren in een wijden kring om 't dorp heen 
gewandeld en belandden nu op het hoogste duin 
even voorbij de Dellewal. Het heele eiland lag voor 
ons uitgespeld, groen grasland, gele duinen en de 
blauwe zee; achter ons Vlieland met zijn vuurtoren, 
burchtachtig op den hoogen duintop, voor ons 
Ameland en rechts aan den horizon de torenspitsen 
van de Friesche kust. 

Het woei er wat al te hard, daarom daalden we 
af naar den Waddenkant en vonden niet ver van 
den duinvoet een richeltje, dicht met helm begroeid, 
waar wij ons konden nestelen, uit den wind en in 
de zon en nog al aardig verborgen voor de vogels. 
Daar bleven wij een uurtje den dagtrek observeeren; 
en er kwam heel wat voorbij, al was de gelegenheid 
dan ook niet van de allerbeste, want de wind had 
iets zuidelijker moeten zijn. Toch zagen we aardige 
troepen van roeken, bonte kraaien, spreeuwen, 
koperwieken, piepertjes, leeuwerikken, vinken en 
keepen, alle trekkend van Oost naar West. 

Voor 't eten gingen we nog even den golfbreker 
op en de slijkvelden van den haven en daar zagen 
wij genoeg, om ons te doen besluiten, den heelen dag 
van morgen daar te gaan doorbrengen. 

Na het middagmaal, dat hier zeer practisch ge
houden wordt tusschen eenen en tweeön, brak er 
een soort van muiterij uit onder mijn assistenten. 
Ze hadden mij al den heelen morgen bedektelijk 
gehoond over dat vroege opstaan zonder resultaat. 
Nu beweerden ze, dat ze listen gingen bedenken 
voor den dag van morgen en ik moest er maar op 
uit, om in 't dorp bij autoriteiten en belangstellenden 
onderzoekingen te gaan doen omtrent den vogelmoord. 

Zoo stond ik dan al heel gauw in 't zand van 
de Torenstraat en toen ik nog even door de ramen 
naar binnen keek, zaten twee van de drie muiters 
al zoo knusjes listen te bedenken, dat hun oogen 
ervan dicht vielen. 

Het was een echte koude, leege, uitgestorven 
dorps-zondagnamiddag. Geen mensch op straat, 
geen kind zelfs; ik kreeg den indruk, dat heel 
West-Terscheliing bezig was, listen te bedenken. 
Maar 't viel toch mee, want ik vond een paar 
wakkere mannen vol liefde voor de vogels en 

bereid om te doen, al wat in hun macht was, tot 
vermindering van wat ik maar kortheidshalve de 
Brandaris-gruwelen zal noemen. 

Ook zag ik genoeg vogels, hoewel 't voor hen 
de wettige siesta-tijd was. Het was in dat dorp 
vol met roodborstjes. Ze hipten door 't zand, 
maken kniebuigingen op stoephekjes, keken nieuws 
gierig uit raamkozijnen of lieten hun knetterroep 

Bontbek Pleviertje. 

hooren uit verborgen tuintjes. Roodborstjes schar
relden tusschen de roode bakens van het betonning-
magazijn en in de haven zelf liepen ze parmantig 
om de wierhoopjes aan den waterkant, over roestige 
ankerkettingen en in roeibootjes op 't droge. Het 
boschvogeltje gedroeg zich daar geheel en al als 
een strandvogel. 

Toen ik thuis kwam, ware de listen alle bedacht 
en voor zonsondergang kreeg ik mijn luidjes weer 
mee naar buiten. We gingen naar Dooderaans-
kisten en zagen de zon ondergaan ver achter de 
beide zwarte kapen aan 't uiterste eind van de 
groote zandplaat. Tegelijk met de sterren kwamen 
ook de vuurtorens te voorschijn: heel in de verte 
Texel, dichterbij de lichten van Vlieland, in 't wes
ten Amelands toren en een regelmatig geklikklak 
kondigde aan, dat ook de Brandaris zijn licht-
wieken weer draaide. 

Maar het lichtverschijnsel was heel anders dan 
den vorigen avond. In plaats van de breede ban
den van schitterend licht kregen wij nu niets 
anders te zien dan vier ijle spaken van spookachtig 
schijnsel, waar de sterren van de derde grootte nog 
roijaal doorheen fonkelden. De lucht, volkomen 
nevelvrij en arm aan stof, verstrooide slechts in 
geringe mate het licht van de evenwijdige rechte 
lichtbundels, die nu natuurlijk onverzwakt de 
ruimte ingingen, op zeemijlen ver zichtbaar waren, 
maar de onmiddellijke omgeving van den toren 
weinig of niet verlichtten. Het was heerlijk, om 
te zien, hoe gemakkelijk de glans van de verre 
sterren triomfeerde over het schijnsel van de dertig 
millioen kaarsen daarboven in het lichthuis. 

Ook leek het ons volkomen begrijpelijk, dat nu 
geen enkele vogel door den toren in de war werd 
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gebracht, zelfs al zouden ze bij heidei weer even laag 
vliegen als in den nevel; wat niet het geval is. 

Intusschen werden we in onze verzamelplannen 
weer leelijk teleurgesteld. Het was de moeite niet 
waard, om den toren te beklimmen. We troostten 
elkander met de verzekering, dat we dezen avond 
een zeer gewichtig negatief resultaat hadden ver
kregen en hoopten verder op den volgenden dag. 
Toen gingen we nog wat praten over schaatsen
rijden. Het was den 18den October. 

Mijn lezers weten nog wel, dat het den loden Oc
tober nog helderder, kouder en windiger was dan 
den 18den. Mijn vrienden en ik weten het nog 
weer veel beter dan een van u allen. 

We hadden gedacht eerst een fort van zeegras te 
bouwen en daar de mand als koepel boven op te 
zetten, maar dat bleek niet practisch. Gelukkig 
vonden we op den strekdam een heele partij gele 
klinkers en brokken puin, waardoor we in staat 
waren, den held van de camera netjes in te metselen. 
Hij ging zitten op een klein vouwstoeltje met zijn 
toestel gericht op een verlokkelijke poel met vele 
wormenhoopjes er om heen, toen bouwden we in 
straatjongensstijl een ringmnur om hem heen, 
spraken een gevoelvol woord over Constance de 
Beverley, stulpten de mand over zijn hoofd en togen 
toen onzes weegs, om avonturen te zoeken met de 
vogels van zee en strand. Over twee uren zouden 

GOUDKIEVIT. 

Ze hadden werkelijk een list bedacht. De foto
graaf zou op 't slik aan de Oostzijde van den haven 
onder een mand gaan zitten om zee- en strand-
vogels te fotografeeren. We zouden er den heelen 
dag aan besteden: voor zulke dingen moet je be
hoorlijk tijd nemen. 

Vroeg in den morgen" trokken wij het dorp uit, 
torsende de grootste mand die er te krijgen was 
en daar zaten al onze paraphernalia, kijkers, 
camera's en provisie in. Het was niet alleen een 
zware vracht, maar ook een heele windvang, en 
zoo kwamen we lekker warm op 't operatie
terrein aan. 

De mand was niet hooger dan driekwart meter. 

we terugkomen, om den kluizenaar te bevrijden. 
Veel avonturen beleefden we niet. We vonden 

een paar doode bruinvisschen, zagen mantelmeeuwen 
mossels eten tusschen de palingfuiken aan den 
buitenkant van den strekdam, bewonderden kleine 
zeem eeuwtjes, die dicht bij ons op de modder kwamen 
en werden verblijd door de verschijning van een 
enkelen steenlooper in winterkleed. Wulpen, wel 
vijf-en-twintig, vormden een soort van postenreeks 
langs de eblijn. Overal op 't slib zaten en stonden 
groepen van meeuwen, meest mantelmeeuwen en 
zilvermeeuwen. Ook grimmelde het van kleine 
strand vogel tjes: bonte strandloopers, bontbek-ple-
viertjes en enkele goudkievieten, en we hoopten vurig, 
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dat van dat groote leger enkele afdeelingen zich 
zouden wagen in 't terrein, bestreken door de camera. 

De twee uren waren om, we gingen naar den 
Cairn, en kwamen juist bijtijds om de muur uiteen 
te zien vallen. De mand rees omhoog, de fotograaf 
kroop eronder uit en rende een paar honderd meter 
over den dam om zijn bloedsomloop weer aan den 
gang te krijgen. De vogels waren niet dichtbij 
gekomen, maar hij had toch acht platen kunnen 
exposeeren. 

Nu gingen we hoogerop een zeegrasfort bouwen, 
om uit den wind en in de zon te kijken naar het 
strandgedoe. De strandloopertjes en de pleviertjes 
zijn ongeveer evengroot, maar verschillen hemelsbreed 
niet alleen in vorm en kleur, maar ook in manier 
van werken en bewegen. De pleviertjes zijn altijd 
wakker en vlug, kop omhoog, kort snaveltje in den 
wind, als een wipneusje. Zoo staan ze eventjes stil 
om dan weer bliksemsnel een eindje te rennen, de 
een hierheen, de ander daarheen, maar toch blijft 
de bende bij elkander. 

De strandloopertjes staan meestal met gebukt 
hoofd, allemaal naar denzelfden kant en zoo werkt 
de troep langzaam en gestadig in eén richting voort. 
Komt er onraad, dan vliegen ze allemaal tegelijk op 
en dan strijkt de troep over de vlakte met al de 
strenge orde van een spreeuwenbende; maar veel 
aardiger, want ze toonen nu eens donker, dan weer 
spierwit al naar de rug- of de buikzijde zichtbaar is. 

Tusschen al die kleine vogeltjes stapten een paar 
grootere rond, donker van boven, licht aan'de onder
zijde, met nog al dikken kop en korte snavel. Dat 
waren goudkievieten, die ook wel zilverplevieren 
genoemd worden en eigenlijk zou de naam zilver
kievit nog de beste zijn. De echte plevieren hebben 
geen achterteen, deze vogels wel en daardoor naderen 
ze tot de kievit. 

Ook hun wetenschappelijke naam Squatarola 
helvetica is een beetje mal, want ze hebben met 
Zwitserland maar bitter weinig uit te staan. Veeleer 
mochten ze „Circumpolaris" of ,,Cosmopolitica" hee-
ten, want ze broeden overal rondom de Noordpool 
en zwerven in den wintertijd over de geheele wereld. 
Bij ons zijn ze aan slibbig strand het heele jaar 
door te zien; hun voorjaarstrek eindigt laat, eb 
najaarstrek begint vroeg en een groot aantal jonge 
vogels blijven den heelen zomer door langs dj 
Noordzee zwerven, daar hun broedinstinct hen nog 
niet naar de toendra drijft. 

In tegenstelling met de goudplevieren en de kie
vieten vormen ze zelden groote troepen, en in den 
winter vooral vertoonen ze zich, zooals we ze hier 
zagen, ten getale van twee of vier te midden van 
zwermen bontbekjes en strandloopers. Ze houden 
hun dikken kop met de flinke oogen meestal op
gericht, zoodat ze er wakker uitzien. Als ze hun 

vleugels hoog heffen, en dat doen ze heel graag, 
dan komt er niet veel wit te zien, want ze hebben 
zwarte okselveertjes. 

We bleven bij deze aardige vogels, tot de zon 
ons begaf. 

In den avond schitterden de sterren nog helderder 
dan gisteren, maar pour acquit de conscience 
beklommen toe toch nog eens onzen Brandaris. 
De bleeke stralen draaiden door de koude lucht, 
Ameland en Vlieland lagen voor't grijpen. Texel en 
Harlingen schitterden in de verte en de haven lag 
vol roode 3n groene lichtjes. Vogels waren er niet. 
De lichtwachters vertelden ons, dat er den vorigen 
nacht nog een dozijn rotganzen een poosje om den 
toren hadden gevlogen, waarvan er één beduveld 
was neergevallen in een tuintje langs den Torenstraat. 

JAC P. THIJSSE. 

[Wordt vervolgd). 

LUPINE. 
et is een vreemde onnatuurlijke October geweest. 

Eerst een tien dagen Augustus, dan 10 dagen 
December en de laatste tien dagen heerlijk Mei-weer. 

Ook de plantengroei was totaal in de war; eind 
September was er al een leger paddestoelen op de 
been; die verdwenen voor den zon op de traditioneele 
sneeuw-manier; de kille koude van de tweede decade 
riep ze niet terug en op 31 October heb ik een 
uurtje in den Haarlemmerhout gewandeld zonder 
demi en ik heb er niet één, zegge geeneen paddestoel 
in den populairen zin van het woord gezien, wel 
veel roode koekoeksbloemen en fietsende dames in 
witte zomerblousjes a jour. 

In de duinen was het op 1 November niet beter, 
al was het daar op dien morgen normaal November-
weer, koud en mistig. In het Gooi was het 's middags 
niet koud en wel mooi, vooral de beuken; zelden 
heb ik ze zoo zien pronken met hun goudbrons 
loof; dat effect was vooral zoo sterk, doordat er nog 
zoo veel groen aan de boomen zat; linden en eiken 
deden of 't nog altijd zomer was. 

En de bodem, deze was in de anders nog al 
natte boschjes, zoo droog als turfmolm op een heete 
stoof. De weiden en spurrieakkers daarentegen 
stonden zoo welig als men maar wenschen kon; 
een pas ontgonnen heide was van verre een sappig 
groene vlakte, lupine in vrucht. En daartusschen 
schoten uit zijstengels overal nieuwe bloeistengels 
omhoog; ge weet wel, met die mooie goudgele torentjes 
van vlinderbloemen. 

Wie langs een lupine-veld loopt, neemt natuur
lijk altijd een bloeiende plant of althans een worteltje 


