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rond te zien. En eindelijk kwam de gelukkige tijding! 16 Aug. kwam Hofland 
bij mij met verheugd gezicht: //Ik heb een nestje gevonden" was het eerste wat 
ik te hooren kreeg. 

Met den heer Van Zanden, opzichter der Diergaarde, die door Holland ook 
ermee in kennis was gesteld, spraken wij denzelfden dag nog af, om er met ons 
drieën op uit te gaan. 

Behalve het in natura zien van zulk een nest, was ons plan niet het mede 
te nemen; maar met de reflex-camera er opnamen van te nemen. 

Den 18<ien dier maand trokken wij er per flets op uit: wegingen vóór't windje, 
onze banden snorden, ook het weer was geschikt, om te kieken. Daar de weg ons 
reeds van vroeger bekend was, waren we al spoedig bij de plaats onzer bestemming. 

Hofland kwam ons met een echte visscherskalmte tegemoet. De brugplank 
moest eerst neergelaten worden en onder het wachten waren we weder als 
vogelliefhebbers, voor we het wisten, al aan 't praten over de verschillende 
soorten, die daar in de plassen gezien worden. Hoe er vroeger zooveel kwakken 
broedden; dat er vroeger zooveel baardmannetjes gevonden werden, enz. 

Hofland vertelde ons, dat hij er verscheidene baardmannetjes tot zich kon 
lokken, wanneer hij een bal in de hoogte wierp. Hun nieuwsgierigheid doet ze 
dan te voorschijn komen. Aldoor pratende, waren we intusschen bij de roeiboot 
gekomen. Nu zouden we ons eerste doel zien te bereiken. 

Eerst wilden we het nest met eieren kieken en eenige dagen later, indien het 
mogelijk was, de jongen in 't nest op de plaat brengen. Ik schreef zoo over 
eieren en eenige dagen later jongen. Dat is werkelijk zoo, want jonge woud
aapjes van 7 a 8 dagen oud, verlaten bij het minste onnatuurlijke geritsel hun 
nest al. Daar hebben de karekieten ook een handje van. 

Tusschen het bijna uitgegroeide riet en de verschrompelde zwanenbloemen 
stapten we met ons drieën blijmoedig het bootje in. 

Het was dezen keer maar een klein uitstapje; in nog geen kwartier roeiens 
lagen we voor het riet of beter gezegd voor 't hooge groen. Er staat in de boeken, 
dat woudaapjes in 't riet broeden, dit is echter meer bij wijze van spreken, hun 
omgeving bestaat in den regel uit gemengd groen, b. v. een hoek van een 
plas, die schaars begroeid is met riet, maar waarvan het open voorgedeelte 
of de openingen begroeid zijn met lischdodden of lisschen; een lage struik van 
waterwilg of werf is hen ook zeer welkom. 

,/We zijn er," zegt Hofland, //daar is het nest, het mannetje zit er op." 
Wij staarden naar het nest als een astronoom door zijn kijker naar den hemel, 
maar konden niets onderscheiden. Vogels die zich zoo geheel aan hun omgeving 
aanpassen, kan men nog met geen Triëder in 't oog krijgen, ook al ben je er 
nog maar 3 meter van verwijderd. Ze moeten als 't ware aangewezen worden. 

„Daar gaat het mannetje van de eieren", zegt onze wegwijzer. Ook dit 
konden we nog niet zien, maar nadat Hofland er ons nog een beetje dichterbij 
geroeid had, kregen we 't nest in 't vizier! 
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De helder witte eieren vielen dadelijk in 't oog, er waren er zeven. Nu 
moest er gekiekt worden, maar wat was 't geval? Het nest was niet genoeg 
belicht, daar het op het W. lag. Het was al drie uur geworden en we waren 
dus wel verplicht een kleine opening op 't W. aan in het riet te brengen. 
Hofland, die zich op het drassige begaf, kapte wat rommel weg, nu was het 
beter voor ons doel geschikt. Het nest werd nu op ± ^ gr. genomen. En zoo 
hadden we het eerste deel van ons plan ten uitvoer kunnen brengen. 

Hofland, die wel wist, dat nu, vóór we op huis aantrokken, we nog gaarne een 
paar uurtjes door het moeras scharrelden, zette ons aan den weeken oever. We 
kregen spoedig de dikke duikelaars in 't oog, waarvan we, al wandelende, een 
zwaar pakket verzamelden. Ze waren ook nu juist geschikt om geplukt te 

worden, een kunstschilder had ervan 
gewater tand. Links en rechts 
sloegen we het riet open in de hoop 
nog een enkel oud nestje van de 
groote of de kleine rietzanger te 
vinden. Voor het vinden van een 
of ander leeg rietzangernest bleek 
het te laat te zijn. Die nestjes zijn 
spoedig verwaaid, zelden worden zij 
bij het. rietsnijden ontdekt. Daarbij 
komt nog, dat men niet vaak een riet
zangers-nest vindt aan den binnen
kant van 't riet. Ze hebben het 
liefst riet, dat in het water staat, 
vooral de groote karekiet. Terwijl 
we zoo aan 't zoeken waren, werd 
door v. Zanden een grauw, pas uit
gevlogen vogeltje gegrepen, het was 
een rietgors. Toch laat in den tijd, 
vindt u niet? Op een klein open 

plekje zagen we nog even een fuut. Daar hij te plotseling zijn duikkunst 
vertoonde, konden we hem niet best onderscheiden, het was een nog jonge vogel. 
In een sloot lagen drie jonge slobbers. Ze hadden het niet op ons begrepen, al 
dat goedje wordt toch zoo schuw in den jachttijd. 

Dinsdag komt Hofland altijd met bout of eieren op de markt te R'dam. 
Natuurlijk wachtte ik hem af en zijn eerste woorden waren: „De eieren van het 
woudaapje zijn aan 't uitkomen." 

Zoo spoedig mogelijk stelden we den dag vast. Donderdag 24 Aug. zouden 
we er op uittrekken. Met spanning zagen we den dag tegemoet, want jonge 
woudaapjes zijn alleraardigste vogeltjes. Zoodra zij eenige dagen oud zijn en het 
weer gunstig is, dan verlaten ze bij het naderen van onraad onmiddellijk het nest en 

Koto 11. v. ZANDEN. 
Nest met eieren van het -woudaapje. 

'It van de ware grootte. 
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klimmen dan op en neer langs de rietstengels. Is de omgeving weer rustig 
geworden, dan klauteren ze weer naar het nest terug. Woensdagavond spraken 
we af, om 's morgens 5 uur er op uit te gaan. De heer Markus had zich bij 
ons aangesloten en al was ons het weer niet gunstig, toch trokken we er met 
zijn drieën op uit. Wat hadden we eene verwachting van de dingen, die komen 
zouden. In ruim een half uur, van R'dam uit per fiets, stonden we weer voor 
het bruggetje. Hofland, altijd even bereidwillig, leidde ons weer in zijn heiligdom. 

Hetzelfde roeibootje van verleden week zou ons tot ons //dorado" brengen. 
Nauwelijks zaten we op onze bankjes of we kregen een bui, die gelukkig 

maar kort aanhield. Met regen in een klein bootje gepakt te zitten, is niet 
aangenaam. Enfin, hoe of het ook zou loopen, wij trokken ons begroeide slootje 
weer uit, staken de eerste plas 
dwars over en na nog een slootje 
doorgopolst te hebben, lagen we 
weer voor het bewuste nest met.. . . 
wat ons verwonderde (we konden 
het nestje nu al veel meer uit de 
verte zien), het wijfje haar kroost 
bedekkende. Wij zagen het nu al 
heel spoedig, maar onzen derden 
metgezel moest het eerst weer goed 
worden aangeduid, Zoo'n reiger
achtig vogeltje tusschen verdord 
riet, lischdodde enz. is bijna niet 
van zijne omgeving te onderscheiden. 
Bovendien zijn zij stil van aard, 
kunnen uren achtereen in een 
zonderlinge houding, met den bek 
naar boven links en rechts glurende 

liet Woudaapje f zittende op hare jongen. 

zitten. Geheel buiten verwachting 
— we hadden gedacht slechts de jongen te kieken — konden we er ook het 
wijfje nemen. 

Het aanhoudende koude vochtige weer was zeker wel de oorzaak, dat ze 
maar op het nest bleef en toch waren we geen 4 M. van het nest verwijderd. 
Het riet, dat voor het nest wiebelde, moest ook nog uit den weg geschoven 
worden. Hofland, die bekend is met die vogels, trachtte nu met den riem het 
riet van terzijde weg te duwen. Nog bleef het wijfje op haar kroost, als wilde 
zij ze voor koude, regen en wind beschutten. Het verwonderde ons niets, toen 
de heer Markus dacht, dat ze opgezet waren. Knip en ze was vereeuwigd. Dat 
was voor ons een stil hoera. Op ons verzoek zou ze nog voor een tweede 
maal genomen worden. De boot werd nu op ± 3 M. afstand van het nest 
gelepeld. Steeds bleef ze zitten, maar nu meer overeind, steil met den bek naar 



182 DE LEVENDE NATUUR. 

boven, nu nog wat riet weggeschoven en toen werd ze voor de tweede maal 
genomen. Jammer is het, dat er juist een riethalm voor het nest wiebelde, 
onder het opnemen, de vogel dus niet heelemaal zichtbaar is 

Daar gaat ze, twee reigerstappen en ze is verdwenen. De jongen staren met 
hun kopjes naar boven, nu moeten die er nog aan gelooven. Onze amateur 
gaat op 't bankje staan om er een beter gezicht op te hebben, maar o wee! de 
camera kan niet gesteld worden, er is iets gebroken of door vochtigheid beschadigd, 
veel moeite kostte het, om ze te stellen. Alles kwam er aan te pas. Het knopje 
was niet rond te krijgen. Van Zanden wreef het vel bijna van den duim, maar 
bij zulk een banketje wordt geen pijn gevoeld, het moest nu maar mee, goed
schiks of kwaadschiks. 

Het nestje werd nu aangestooten, vier jongen staken hun kojyes flink naar 
boven. Ze werden nu vlug gekiekt, de boot werd weer wat vooruit gebracht en 
nu voor het laatst werd het beeld van de jonge woudaapjes in de camera gebracht. 

Wel voldaan (ook Hofland scheen er schik in te krijgen) trokken we naar 
zijn woning. 

Boven heb ik gezegd, dat woudaapjes hun volksnamen ontleend hebben 
aan roerdomp in 't klein. Al is het ook, dat de kleuren van het mannetje wat 
scherper zijn afgezet, hun levenswijze is gelijk aan die van de roerdomp. 

Krijgt men den laatste al weinig te zien, het woudaapje houdt er heelemaal 
niet van, om door menschen gezien te worden. Zij zullen dan ook wel op meer 
plaatsen voorkomen, dan men op heden vermoedt. 

Zoover mij bekend is zijn ze nog niet broedende gevonden op het Naarder-
meer. De jongen, die op de R'damsche vogelmarkt te koop worden aangeboden, 
zijn van de omstreken van Gouda, zooals Nieuwkoop en Reeuw ijk. 

Op de Akkerdijksche plassen broeden er volgens Hofland geregeld jaarlijks 
10 h 12 paar. Ook onder Lekkerkerk zijn zij als broedvogel waargenomen. Of 
ze zoo plaatselijk zijn, is nog de vraag. 

Het zijn vogels, die wel met elkander in sterk verband staan, maar daar zij 
niet in kolonies broeden, is het uiterst moeilijk ze op te merken. 

In 't voorjaar, wanneer zij komen, en in den herfst, wanneer zij ons verlaten, 
laten zij zich vaak boven het riet zien. Ook hun geluid „wof, wof* kan men dan 
op kleinen afstand hooren; dit geluid laten ze ook bij het vliegen hooren, maar 
toch het sterkst in den trektijd. 

Voorzichtig als zij zijn, kunnen ze toch wel eens ondoordacht hun nest 
plaatsen. Het komt meestal diep in 't riet, maar ook wel vooraan aan do waterzijde. 
Hun eerste nest, dat wel in 't begin van Mei gevonden wordt, heeft men wel 
in laag struikgewas, zooals z.g. waterwilg of werf gezien. Eigenaardig is het, dat 
zij er wel eens speelnesten op na houden, soms half, soms heel klaar; zooals 
waterhoentjes en winterkoninkjes dat ook doen. 

Hun broedtijd schijnt niet uitsluitend in de gewone broedmaanden te vallen, 
zooals bij roerdomp en roode reiger. Ik heb eieren in begin Mei en, zooals nu ook, 
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weer einde Augustus gevonden. De vraag is nog, of deze vogels voor de voort-
teling tweejarig moeten zijn. Ook is het nog onbekend of zij twee of driemaal 
per zomer broeden. De weersgesteldheid zal in dit geval, zooals bij vele andere 
vogelsoorten er ook wel een groote rol in spelen. 

Wat de roerdomp door zijn zwaarte niet kan, dat doet het woudaapje. Het 
klimt n.1. langs de stengels door het riet, daardoor is het dan ook moeilijk ze 
te zien te krijgen. 

Ze schijnen van een 
stille omgeving te houden, 
men vindt althans hun 
broedplaatsen niet waar 
andere vogels als kolonie
broeders in de nabijheid zijn. 

Wat hun voedsel be
treft, schijnen ze meer te 
verlangen dan vischjes en 
kleine kikkertjes. Ik leid 
dit hieruit af, dat men ze 
in gevangen staat zelden 
tot het volgend jaar in leven 
kan houden. Het kan ook 
zijn, dat ze zoo aan hun 
omgeving gehecht zijn, 
dat ze die niet missen 
kunnen. De winterkoude 
schijnt hen niet te hinderen; 
niettegenstaande dat worden 
ze op onze breedte niet in 
den winter aangetroffen. 

Volgens Dresser Palae-
arctic birds, bewoont ons 
woudaapje een groot gebied. 
Van IJsland af, geheel Enge
land tot Madera en de Azoren, tot Centraal Afrika en van daar tot klein Azië. 

Ten slotte wil ik den lezer nog meedeelen, dat de Akkerdijksche plassen 
een dorado zijn voor vele moerasvogels. Ze zijn moeilijk te bereiken en hebben 
een goeden opzichter. 

Ook zullen ze wel nooit worden drooggelegd; daar zijn ze te klein voor (met 
bosch, riet enz. 25 H.A.) Het zou te kostbaar worden, want daar het een poldertje 
in een polder moest worden, zou het een eigen watermolen moeten hebben. En 
stellig zullen de tegenwoordige eigenaars er wel nimmer toe overgaan. 

Rotterdam, Aug. 1910. H. A. VAN DAM. 

Futo H. v. ZANDEN. 
Nest met jonge Woudaapjes 6 dagen oud. 


