
377 

ZEEBURG. 
l ^ ^ ^ J , l-:i''.l!l liC is voor de Amsterdamsche natuurvorschers een waar dorado. Hel zij 

winter of zomer, allijd valt er wat te beleven. Wanneer de maand Maart zijn 
intrede heeft gedaan, dan kleurt de binnenkant van don zeedijk zich weldra 
met wil en gooi van madeliefjes, vroegolingen, voldkors en speenkruid. Het is 
een waar genoegen dan zoo 's morgens vroeg over de kruin van den dijk Ie 
loopen en het uitgeslrekte landschap om zich heen in oogenschouw te nemen, 

met aan de eene kant de Zuiderzee en aan de andere zijde uitgestrekte weilanden, slechts 
onderbroken door het Merwede-kanaal, dat kaarsrecht er door heen snijdt. Kievieten vertoonen 
zich op het land, en van de zeezijde klinkt aanhoudend geroep 
van tureluurs. Verderop aan de binnenkant van den dijk bevindt 
zich een uitgestrekte plas, waarop men reeds van uit de verte 
vele zwarte stippen ziet bewegen. Het zijn de koeten die hier in 
groote getale huizen. Vooral nu in het vroege voorjaar is het er 
oen drukte van belang. Telkens ziet men er een paar elkaar 
achtervolgen, waarbij do vleugels hevig op het water slaan, 
waardoor een vervaarlijk geplas ontstaat. Nu en dan klinkt een 
geluid dal veel weg heeft van het geblaf van een hond. Spoedig 
zal de rust evenwel op de vijver terugkeeren. Als eenmaal de 
paren zich gevormd hebben, begint de neslbouw en later in het jaar ziet men de ouden met 
de jongen gezamenlijk rondzwemmen. Dit alles is van de kruin van den dijk af met een goede 
kijker uitstekend waar te nemen. Ook wilde eenden strijken er nog wel eens neer, maar 
daar komt meer voorzichtigheid bij te pas, om die te benaderen, want bij het minste gerucht 
vliegen ze op. Ze zijn daar ook hun leven niet zeker, want menigmaal heb ik er jagers hun 
slag zien slaan, ook in de verboden tijd. Zoo brengt iedere maand afwisseling, weldra kleuren 
doller- en pinksterbloemen de weilanden, waar de lammeren naast hun ouders dartelen. 
De grutto vliegt luid roepend om uw hoofd, wanneer go het mocht wagen, om zijn terrein 
te betreden. Trouwens iedere ongenoode gast wordt vervolgd. Do reiger die met moede 
vleugelslag laag over het land vliegt, is direct opgemerkt door een waakzame kieviet en 
wordt weldra van alle kanten bestookt. Een grutto sloot van boven af op hem en schiet 
rakelings langs hem heen. De reiger maakt zich dan ook zoo gauw als hij kan uit de vooten. 

Een oogenblik later ziet men de grutto's 
elkaar door de lucht achtervolgen, hel 
worden weldra stipjes voor het oog, alleen 
hun luide snel elkaar opvolgende kreten 
klinken helder door de lentelucht. Een 
tijdje later strijken ze weer neer, waarbij 
ze de vleugels nog een poosje in de 
hoogte houden, zoodat de witte onderzijde 
helder oplicht. Reigers zijn in de lente 
hier bijna niet van de lucht. Telkens 
hoort men hun schorre kreten en ziel 
men zo alleen of in paren vliegen. Dicht 
onder Weesp bevindt zich een kolonie, 
vandaar die menigte, die men hier het 
heele jaar langs zee waarneemt. Schuwe 
vogels zijn hel anders en heel moeilijk 

te benaderen. Eens zag ik er een die over de binnendijksche plas vliegend, zich plotseling 
naar beneden stortte; hij zou midden in het water terecht zijn gekomen, toen hij mij temerkte 
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en even snel weer opvloog en zijn tocht vervolgde. Ook zwemmende reigers heb ik onlangs 
in Augustus waargenomen, dat was in een plasje van de welbekende Diemerbuitendijksche 
polder. Die polder is een waar vogellandje, wanneer men zich daar in het riet, dal buiten 
de kade op de slikken groeit, nestelt, »een stuk zeildoek of een paar kranten zijn wel aan 
Ie bevelen, om op te zitten», dan duurt het meestal niet lang, of de vogels hervatten hun 
oude bezigheden, de talrijke strandloopers en ruiters boren met hun snavels in het weeke 
slik en achtervolgen elkaar onder luide kreten. Ook de flora is hier interessant. Slijkgroen 
en zoutgras komen hier voor naast Armeria en Cochlearia. De zulle kleurt in den nazomer 
heele plekken paars en geel. Vooral vlak langs de zee prijken enorme exemplaren; die meer 
naar binnen staan zijn vaak klein. De mooie heemst is al even algemeen, zoo ook de zee-
spurrie met haar teere rose bloempjes. Op den zeedijk zelf is de Hora meer van gewonen aard, 
forsche engelwortels en beren
klauwen verdringen er elkaar, de 
malva prijkt er met mooie, groote 
paarse bloemen, en vele vlasbek
jes staan er, waarvan sommige 
de donker oranje liprand missen 
en geheel lichtgeel van kleur zijn. 
Beneden aan den dijk is het vooral 
naar den kant van Muiden nogal 
moerassig. Daar heb ik eens een 
prachtige fasciatie van hel waler-
kruiskruid gevonden, een breede, 
platte, bebladerde stengel mei aan 
den top een enorme tros van wel 
honderd bloempjes. In de mooras-
jes bloeit in de lente hel mooie 
handekenskruid, de lichtgele rate
laar en later groote planten van 
poelruit met crèmekleurige bloem-
trossen. Met den herfst begint de 
trek, en wie er vroeg bij is, kan 
hiervan wel iels waarnemen. Ik zal tenminste den 
mooicn October-ochlend niet licht vergelen, toen ik 
de Vlaamsche gaaien heb zien trekken. Er zijn me 
dien morgen minstens een paar duizend exemplaren 
gepasseerd, telkens in troepjes van 2 lol 5, die over 
zee komend, snel in zuidelijke richting verdwenen. 
Nu vertoonen zich ook meer aalscholvers;'s ochtends 

zitten ze in kleine gezelschappen op de kade van den builendijkschen polder. Hoe meer de 
winter nadert, des te meer wilde eenden komen er op zee. Voortdurend klinken nu do 
schoten van de jagers, die in bootjes de troopon benaderen. Bonte kraaien bevolken nu de 
landerijen en dikwijls kan men ze op de muizenjacht waarnemen, als ze laag langs de 
kruin van den djjk vliegend, de arme knagers belagen. De restjes van hun maaltijden in 
de vorm van een paar stukjes vol en ingewand vind men vaak op de knotwilgen onder aan 
den dijk liggen. 

Wanneer er een hevige wind over zee waait en de kraaien willen overstekeu, strijken 
ze laag langs de toppen der golven. Ook kievieten en reigers volgen deze methode. Als het 
goed wintert, ziet men geregeld vluchten wilde ganzen, zoowel in den traditioneelen V-vorm, 
als wel in een lange rij schuin achter elkaar vliegend. Na een fünkcn sneeuwval zijn de 
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paadjes der veldmuizen duidelijk te zien en menigmaal heb ik deze diertjes betrapt, als ze 
stil voor hun holen zaten. Dit alles en nog veel meer kan men langs de Zuiderzee-kust 
waarnemen; hel hermelijn komt er bijv. ook nog menigvuldig voor; maar de beste raad, die 
ik geven kan is om er zelf op uit te trekken en dun liefst in de morgenuren. 

K. BOEDIJN. 

WREEDHEID OF TOEVAL? 

P een middag in 't laatst van September, juist toen ik voor 't raam stond, om 
te kijken naar hot langzaam neerdwarrelen van gele iepenbladeren, fladderde 
er haastig en onhandig een kleine bruine vogel om den hoek van het huis. 
De pootjes bleven den grond aam-aken; wat moeilijk-druk werkte hij zich 
voort, eerst over den rijweg, loon over de hoog liggende tramrails en daar 
scharrelde hij al verder over een hoek bouwland mei verdroogd aardappelloof. 

't Leek wel een wilde tuimelpartij, een angstig zich voortrappen van een door 'n steen of 'n 
hagelkorrel gelrolTen grasmusch. Er moest iels aan haperen. Was 't diertje niet vleugellam, 
dan zat het mogelijk verstrikt in een warrig 
kluwtje haar of draden. Met groote stappen 
haastte ik me in de richting, waar 't 
verdwenen was. Tusschen wal lage struik-
boontjes huppel-fladderde 't moeilijk voort. 
Maar klein en vlug als 't nog was, kreeg 
ik T niet eer te pakken, dan toen 't in een 
diep greppeltje tusschen de akkers geen 
onverwachte zwenkingen meer kon maken. 

A'oorzichtig nam ik 't modo in huis. 
't Was een teer bruin-grijs vogeltje, 'n Klein, 
achterlijk exemplaar bastaardnachtegaal. 
T Verkeerde in een vreeselijken toestand. 
De bovensnavel was door den ondersnavel 
gedrongen, zoodal deze twee deelen van den 
snavel als 't ware een X vormden. Beweging 
was er bijna niet in te krijgen. Als de snavel 
werd aangeraakt, trok 't dier angstig het 
kopje terug en spartelde onrustig in de holle 
van m'n hand. De bovensnavel was bruin
grijs gekleurd, de ondersnavel zag bleekgeel, 
een ziekelijke tint, misschien als gevolg van 
de doorboring en de voortdurende spanning 
bij 't herhaald pogen tot openen van den bek. 
Uit zichzelf kon het dier niet de minste 
beweging maken met de kaken; geen enkel 
angstig gepiep liet hel hoeren. T Vrije, 
uitstekende einde van den ondersnavel was 
gevuld met fijne zanddeelljes, die, vast- Bastaardnuchte^aai. 
gedroogd als ze waren tegen de binnenzijde 
van den snavel, slechts met moeite konden worden losgemaakt. Als ik 't zoo rustig warm in 
m'n hand hield, dan bleef 't ook kalm op zijn plaats, maar bij de minste aanraking wilde hel 
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