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HET EILAND GRIEND IN 1912, 

.RIEND is, evenals, Rottum een speelbal van wind en golven, een 
verwaaid overblijfseltje van land uit vroeger dagen. Maar 't is een 
nog antieker ruïne en 't geniet een vage sagenachtige vermaardheid, 
die nog grooter zou zijn, als het niet zoo dicht lag aan den grooten 
weg van Harlingen naar Terschelling, Vlieland en de Noordzee. 

Toch wordt het door weinigen bezocht en als de reizigers op de stoombooten 
elkaar de drie houten kapen op het lage eilandje aanwijzen, dan vertellen zij 
elkander allerlei moois over Griend's glorie in vroeger tijden, waarover ook in 
de Terschellinger litteratuur het een en ander te vinden is. De naam Griend 
zelve heeft aanleiding gegeven tot de overlevering, dat de kern van het eiland 
oorspronkelijk gevormd werd door grinthoogten en dat het eilandje van tegen
woordig daarvan het laatste taaie overblijfsel is — zoo iets als ürk. In verband 
daarmede verwacht je daar dan ook nog allerlei merkwaardige dieren en planten 

Dit alles maakte, dat wij er zeer naar verlangden, om eens een kijkje op dat 
eiland te nemen, vooral daar wij in de gelegenheid waren, het door velerlei 
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brillen te bezien, want ons gezelschap telde een geoloog, een entomoloog, een 
ornitholoog, een concholoog, dus oogen genoeg. 

We huurden een mosselenschuitje met een zeventienjarig Terschellinger als 
kapitein en een veertienjarigen dito als bemanning, — bevaren zeelui, want die 
Terschellinger jongens gaan al varen zeer kort nadat ze hebben leeren loopen. 
't Was buiig en somber, maar we hadden geen keus en van uitstel komt altijd 
zoo licht afstel. De wind was gunstig, 't getij ook nog en zoo liepen we dan 
met een vaartje eerst langs den Zuidwal en toen dwars over de Meep en juist 
toen we door den nevel heel in de verte de kapen van Griend konden zien, liet 
onze schipper het zeil vallen, nadat hij een klein ankertje had uitgeworpen. We 
waren aangekomen aan den rand van de ondiepte, waarvan Griend het hoogste 
deel uitmaakte, en we hadden nu nog een stijve drie kwartier te loopen dooi
de ondiepe zee; er zal zoowat een halven meter gestaan hebben. Er gingen 
kleine kabbelgolfjes, die ons niet deerden, het water was helder, zoodat we het 
schaarsche gedierte van den bodem behoorlijk zouden zien. Welgemoed plasten 
en ploeterden we voorwaarts, recht in ons schik, dat we op deze grondige manier 
kennis maakten met de Waddenzee. 

De kapen werden al duidelijker en duidelijker, ook kwam er een witte 
streep boven het water, dat was het zandige strand en daarachter een smal 
groen streepje, want 't grasveld ligt slechts weinig boven hoog water. Naar 
links, aan de oostzijde, vertoonde zich een donkere slijkvlakte, die veel breeder 
leek dan 't eiland zelf, en langs den rand daarvan stonden vele groote vogels, 
mantelmeeuwen en zilvermeeuwen van allerlei leeftijd, de ouden met prachtig 
sneeuwwitte koppen, verder blauwe reigers en een aantal aalscholvers, alle 
onbeweeglijk rechtop vlak langs 't grijze water. 

Toen we 't eiland betraden, vlogen ons een paar sterntjes te gemoet met 
lang gerekt geschreeuw van: „piera-piera" en spoedig vonden wij ook een 
paar nesten, het een met drie eieren, het ander met een donsjong en een ei. 
Het waren gewone vischdiefjes en ik had in vroeger jaren ook al eens op 
Terschelling hun nesten gevonden in Augustus, lang na den eigenlijken broedtijd. 
Andere nesten waren er niet, maar het verwoed optreden van een paar dwerg-
sterntjes deed mij vermoeden, dat ook deze nog wel ergens een paar donsjongen 
tusschen het helmgras verborgen hadden. 

Maar zoo er al geen nesten of eieren meer te vinden waren, vogels ver
toonden zich in grooten overvloed. De heele slibplaat aan de Oostzijde van 't eiland 
was bedekt met vogels, die daar 't vallen van 't water afwachtten, om op de 
droogvallende, de raosselbanken of op de zand-en slibvlakte hun voedsel te zoeken. 
Die mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, reigers en aalscholvers waren om zoo te 
zeggen maar de voorposten geweest. Iets achterwaarts stonden een paar honderd 
scholeksters dicht opeen, de roode snavels schuin omlaag in hun welbekende 
hoogschouderige houding. Om hen heen wandelden op tamelijk korte, roode pootjes 
vele steenloopertjes, nog alle in 't zomerkleed met de vele bochtige zwarte vlek-
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ken aan kop en keel. Als ze opvlogen, zag je op hun rug drie witte lengtestrepen 
afwisselend met zwart. 

Er was een hoopje zeegras aangespoeld, niet hooger dan een decimeter, maar 
dat was toch hoog genoeg, om een aantal slimme kleine vogeltjes beschutting te 
geven tegen den Noordwester. Ze stonden dicht op elkaar in de windschaduw 
van 't „wier" en 't leek net, alsof ze daarheen waren gewaaid en achter dat 
walletje tot rust gekomen, zoo als zand achter een schelpje. Ze waren grijs, aan 
de onderzijde wit met zwart en hadden vrij lange snaveltjes, 't waren bonte 
strandloopertjes en als je over ' t slik keek, dan zag je hier en daar nog troepjes 

De Griend-expcclitic. 

van twintig tot vijftig stuks. We hebben in die Augustus-week op Terschelling 
vast wel een millioen van die bonte strandloopertjes gezien. 

Even klein, maar flinker op de pooten en met korter recht snaveltje zijn 
de strandpleviertjes en de bontbekpleviertjes, de eersten liepen bij menigte over 
' t slib, van de laatsten zag ik er een stuk of zes en vlak langs den grasrand 
liepen een drietal krombek-strandloopertjes. 

Uit de ondiepe kreken die het grasveld doorsnijden vlogen eenige tureluurs 
op, prachtig met hun rooden snavel en roode pooten, en een enkel witgatje, dat 
zoo duidelijk in ' t oog valt, doordat de vleugels, aan beide kanten bijna zwart, 
zoo duidelijk afsteken tegen het witte lichaam. 
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Terwijl we zoo al zoekende en kijkende over 't weiland rondscharrelen, 
komt aan den zuidoever een man opdagen en die houdt ons dadelijk bij wijze 
van introductie een grooten politiepenning onder den neus. Doch zijn welkom is 
allerhartelijkst, hij betreurt 't alleen maar, dat we hem niet van onze komst 
verwittigd hebben, anders zou hij botjes voor ons hebben gebakken. Ook ons 
smart dat zeer, een warm, hartig botje zou zeer welkom zijn, temeer daar al 
onze mondvoorraad nog in de schuit ligt te dobberen in de Meep. 

In jaren is Griend niet bewaakt geweest, 't Eiland behoort aan ' t Rijk; het 
grasgewas echter aan een Texelaar en de vogels met hun eieren — nu ja — die 
werden tot nu toe goeden prijs verklaard door iedereen die 't eiland betrad. Door 
de bemoeiingen van den rijks veldwachter op West-Terschelling. den heer De Haan, 
denzelfden, die ook den eersten stoot heeft gegeven tot 't nemen van de bekende 
beschermingsmaatregelen op den Brandaris, is dit jaar voor 't eerst de vogel-
wereld op Griend beschermd. Twee wachters hebben er verblijf gehouden in een 
schuit, die aan de zuidzijde lag verankerd en ze zijn erin geslaagd den nestroof 
in 1912 geheel te verhinderen. De wachter, die ons ontving en dien we direct 
tot burgemeester bevorderden, leek voor zijn taak wel berekend, een oud zeeman, 
die zevenmaal schipbreuk heeft geleden en 's winters dag aan dag door de zee 
kuiert, om mosselen en oesters te vangen, zonder dat hij ook maar een spoortje 
van rheumatiek heeft — een natuurwonder op zichzelf. 

Wel, we kuierden onder zijn geleide het heele eiland kris en kras door en de 
burgemeester wees ons nog een massa oude nesten. Jammer genoeg had hij zijn 
burgerlijken-stands-register niet bijgehouden, zoodat we omtrent 't aantal en de 
soorten niet genoeg te weten konden komen, maar daarvoor zal in 1913 beter 
worden gezorgd en dan zal wel blijken, dat het de moeite waard is om aan 
Griend als vogelbroedplaats eenige zorg te besteden. Of dat geschieden zal door 
't Rijk of door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten is nog niet 
uitgemaakt. 

Na een alleraangenaamst verblijf op 't merkwaardig stukje grond geleidde 
de burgemeester ons weer naar ons vaartuig, langs wat hij „een droog paadje" 
geliefde te noemen. De Noordwester had echter zooveel water naar binnen 
gejaagd, dat we veel natter werden dan op de heenreis, maar 't goede voorbeeld 
van den burgemeester, die net deed alsof er geen water in de wereld was, bleef 
op ons niet zonder uitwerking en welgemoed kruisten we eindelijk weer terug 
naar Terschelling, ditmaal door 't Vlie en Schuitengat, langs steile zandruggen 
waar de zeehonden tevergeefs lagen te wachten op een zonnetje. 

We brachten de overtuiging mee, dat Griend een merkwaardig brokje van 
ons land is, een aardig punt in de Waddenzee, al is er van grint geen spoor 
meer te vinden. 

JAC. P. TH. 


