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IN OISTERWIJK. 
E Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft verleden 
jaar de satisfactie gehad, dat drie vereenigingen hun jaarlijksche 
vergadering en excursie gehouden hebben op haar terreinen. De 
vogelbeschermers zijn naar Rottum getogen, de insectenmenschen 
hebben in het Leuvenumsche bosch den heldenbok trachten te 

vangen en de ornithologen zijn naar de Oisterwijksche Vennen gegaan. Om de 
waarheid te zeggen, ze hadden zich er niet veel bijzonders van voorgesteld. 
Ik was een dagje vooruit gegaan, om het terrein nog eens te doorloopen, want 
in mijn kwaliteit van secretaris der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu
menten was ik meteen in zekeren zin commissie van ontvangst. Onder een mild 
zomerregentje had ik het heele terrein doorkruist, alles opteekenende wat ik zag. 
En toen ik nu 's avonds het lijstje oplas van alles, waar we den volgenden dag 
kans op zouden hebben, wou niemand mij gelooven. Nu, ik heb dat al zoo vaak 
in mijn leven ondervonden, dat ik mij daar noch boos noch bezorgd over maak; 
de uitkomst geeft mij toch altijd gelijk. Dat was ook nu weer het geval, want 
op onze excursie den volgenden dag zagen wij nog een paar soorten meer, dan ik 
genoemd had. Ook twijfel ik niet, of ge zult het lijstje, dat ik aan 't slot van 
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dit opstelletje geef, nog wel kunnen uitbreiden, indien gij eens een paar lente
dagen gaat doorbrengen in deze bewonderenswaardig mooie streek. 

De vennen geven een uitstekende gelegenheid voor het doen van vogelkundige 
waarnemingen. Aan elk der meertjes kunt ge gemakkelijk een rustplaats vinden, 
vanwaar een groot gebied is te overzien en altijd een landschap vol variatie; 
open water, biezen en lischdodden, waterlelievelden, oevers met wilgen en gagel, 
dennebosch, loofhout, hei, wei, kaalgeslagen bosch, bouwland, alles vlak bij 
elkander, vandaar die groote verscheidenheid van vogelleven. 

Het zwaartepunt van 't gebied ligt aan de verbinding van 
Choorven en Tonven. In een kring met een straal van 300 M. 
rondom den prachtigen Weymouth-den, die zich verheft, waai
de verbindingssloot in 't Choorven uitmondt, kunt ge zoowat 
al de te noemen vogels te zien krijgen. 

Ik begon altijd maar met een uurtje te gaan zitten 
aan den Noord westhoek van het Choorven, dicht bij den 
hoofdweg. Ik heb daar van het leven van onze gewone 
meerkoet meer te zien gekregen dan in het Naardermeer. 
Het is alsof deze Brabanders niet zoo schuw zijn, of ze 
voelen zich in hun mattenbiezen bosch al bijzonder veilig. 
Dien Junidag waren de jongen pas uitgekomen, ze waren 
misschien twee of drie dagen oud: zwarte donsbolletjes met 
een nog al griezelige roode plek boven op den kop. Vlug 
zwommen ze hun ouden na en ze lieten een hongerig gepiep 
hoeren als het gemiesper van kleine moesjes. Het gewone 
Blaasjeskruid groeit hier in menigte en het was alleraardigst, 
om die zwarte beestjes te zien rondzwemmen tusschen de 
oranje bloemen. In een stuk, dat al haast was dichtgegroeid, 
had zeker een grasmusch zijn nest gebouwd. Hij zat op een 
hoogen dorren lischdodstengel, duidelijk kenbaar, maar hij 
liet een nieuw geluid hooren (voor mij tenminste): „wu-, 
wu- wu- wutjut." Ik heb dat na dien tijd nooit weer ge

hoord en moet daar meer van weten. 
Intusschen is een blauwe reiger komen aanstappen en in do verte zweven 

gewone vischdiefjes en zwarte sternties boven den plas. Ock klinkt daar geroep 
van hongerige jonge zwarte spechten. Als ik weer het moeras in stap, om die 
grasmusch nog wat meer van dichtbij te bezien, vliegt daar stil een mooie 
ransuil op. 

Nu stap ik naar het Tonven, een minuut of zes naar het Zuiden. Bij een 
klein boeren gedoetj e vind ge het pad naar 't meer en al dadelijk is het daar 
prachtig. Het Tonven zelf is het grootste en blankste van al de vennen. Wel is waar 
zijn de oevers dicht begroeid en de Noordwesthoek heelemaal bevloerd met water
klavers, maar het eigenlijke meer is mooi open water met wat waterlelies. Ook 
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met wateraloë, maar die vormt hier geen vloeren, doch ligt heel diep, zoodat 
alleen de bladtoppen van de rozetten boven de oppervlakte uitsteken en de 
driekante witte bloem ligt vlak op den waterspiegel. Er waren er heel wat, die 
deze bijzonderheid vertoonden. Maar over de plantenwereld van de vennen vertel 
ik later nog wel eens uitvoeriger, ik moet het nu over de vogels hebben. 

Wel, ik heb daar een half uurtje op een berkenpaaltje gezeten en heel wat 
gezien. Daar was een perceeltje hooiland, net den vorigen dag gemaaid, het gras 
lag nog in zwaden. Nu waren daar de rietgorzen op af gekomen. Die zijn daar 
in Oisterwijk bij honderden en overal; in 't dennebosch, in de hei, in de bouw
landen, telkens zie je den zwarten kop en den witten halskraag van 't mannetje 
en hoor je zijn stumperigen zang. Ze hadden nu al bijna volwassen jongen en nu 
waren daar in het hooiland een paar dozijn van die vogeltjes, ouden en kleintjes, 
druk bezig. Ze liepen langs het gevallen gras en knabbelden de rijpe zaadjes uit 
de pluimen. Uit de struiken achter 't hooilandje klonk liefelijk gezang en daar 
vertoonde zich een prachtig blauwborstje, ook hier een vrij gewone zanger, maar 
er zijn nog meer roodborstjes en in de buurt van den Hondsberg zongen op 
22 Juni nog de nachtegalen. 

Langs den oever van 
't Tonven voortwandelend 
kom je spoedig aan de be
roemde Ton, op pag. 372 
van ons Tijdschrift reeds 
algebeeld. Hier zie je over 
het heele meer heen. Vlak 
bij zongen tuinfluiter, litis, 
tjiftjaf, rietgors en blauw
borstje. Een groene specht schreeuwde aan de overzijde. Kraaien, eksters en een 
vlaamsche gaai vlogen achtereenvolgens over het meer heen, ook een paar hout
duiven. Aan de overzijde langs de rietzoom stonden een paar blauwe reigers. 
Daar zwommen ook koeten en meer naar links lag een heele bende woerden. 
Ook wat kleinere er bij, waarvan een nog zeer duidelijk te herkennen was als 
een zomertaling, 

Midden op het meer was drukke beweging. Daar waren drie aardscholvers 
aan het visschen. Telkens doken ze onder, soms waren ze alle drie verdwenen, 
soms om beurten, en dan kon je zien, hoe lang zoo'n dier onder water kan 
blijven en hoe grooten afstand hij al duikend aflegt. Mettertijd kregen twee er 
genoeg van en die gingen op een dorren tak wat uitrusten. Maar nummer drie 
kreeg tot zijn ongeluk een groote visch te pakken, waar hij zich letterlijk aan 
vergaapte. Ik heb nog nooit een aalscholver zoo benauwd gezien. Hij schudde 
met zijn kop, maakte telkens drinkbewegingen en liet zich eindelijk heelemaal 
in 't water zakken, zoodat alleen zijn gezwollen hals en open bek als een beeld 
van jammer nog boven het water uitkwam. Zells een visscher zou medelijden 
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Benauwdheid. 

met hem hebben gekregen. Eindelijk evenwel kreeg hij zijn visch goed en wel 
heelemaal naar binnen en toen had je eens moeten zien, hoe blij dat beest was. 

Hij slokte nog wat water op en toen ging 
hij zijn luchtzakken opblazen, zoodat hij al 
hooger en hooger op het water kwam te 
liggen. Meteen sloeg hij zijn groote zwarte 
vleugels wijd uit en daar ging hij mee wapperen, 
op en neer en ongelijk, en daarmee in overeen
stemming draaide hij dan zijn kop met den 
geweldigen snavel rechts en links; zijn kame
raden zaten er vol belangstelling naar te kijken. 
Tenslotte vlogen ze op en verdwenen in de 
richting naar Tilburg. Zouden ze afkomstig 

zijn uit de kolonie van Capelle in Brabant, of zou er hier ergens nog een aal
scholverkolonie bestaan, waar ik geen bericht van gehad heb? 

De tocht om het Tonven heen is nog al moeilijk, maar zeer loonend, vooral 
voor botanici en voor liefhebbers van blauwborstjes. Maar wie op zijn gemak 
veel vogels wil zien, doet beter met van ' t kruispunt, waar wij begonnen zijn, 
eenvoudig het boschpad langs den Noordoever te nemen en dan heb je kans, om 
binnen de tien minuten al onze meezen te ontmoeten, het baardmeesjes uitge
zonderd, ofschoon het mij niet verwonderen zou, wanneer een uwer het hier 
ook nog eens aantrof. Van de zwartkopmeezen zag ik hier alleen nog maar de 
matkop. Kuifmeesjes en staartmeesjes zitten in dit hoekje bij de vleet. Naar den 
waterkant wordt veel de kleine karekiet gehoord; den rietzanger voud ik het 
meest langs den moeilijk begaanbaren zuidoostoever. Het waterhoentje heb ik op 
't Tonven niet gezien, wel op het van Esschenven, het noordelijkste en ik zou 
haast zeggen het meest geciviliseerde van onze vennen. In de hooge oevers van 
den verbindingsgang tusschen Witven en Esschenven zouden we een ijsvogelnest 
kunnen verwachten. Bij een later bezoek heb ik op beide vennen ook ijsvogels gezien. 

Met dit alles blijkt, dat onze Oisterwijksche vennen een zeer talrijke en 
schoone vogelfauna hebben, ten minste wat het aantal soorten betreft. Met het 
aantal individuen is het anders gesteld. Sommige 
soorten zijn zeer talrijk vertegenwoordigd, andere 
schaarsch en dat komt wel, doordat in Brabant 
door jong en oud nog al veel nesten verstoord 
worden en ook vogels weggevangen. Wij ont
moetten ook eenige mannen, die met een steen-
uiltje ter vogelvangst waren getogen. Het is 
echter te hopen, dat de Oisterwijkers en 
Tilburgenaren zooveel pleizier in de vennen 
krijgen, dat zij er de vogelwereld gaan ontzien en dat men er over het uithalen 
van nesten en vangen van vogels minder toegeeflijk gaat denken, dan men in 

De verdronken StriUlotes. 
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het goedige, gulle Brabant gewoon is. Men vindt daar nog het uithalen van 
nesten hier en daar een vermaak, dat een jongen toekomt. In het mooie boek; 
,/Etsen naar het Leven van Holiday", wordt ook verteld van een man, die 
vriendelijk wil zijn voor een buurjongetje en hem daarom belooft, dat hij bij 
hem de vink zal mogen uithalen. Misschien echter komen we nog wel eens 
zoover, dat de jongens er meer plezier in hebben, om de jonge vinken in 't nest 
te zien opgroeien, dan ze uit te halen. 

En nu mijn lijstje, dat het resultaat is van twee Junidagen en twee Augustus
dagen. Vogels waargenomen in den zomer in en bij Oisterwijk: Zwarte kraai, 
kauwtje, ekster, vlaamsche gaai, spreeuw, wielewaal, groenvink, kneu, schildvink, 
huismusch, ringinusch, geelgors, rietgors, boomleeuwerik, boompieper, graspieper, 
gele kwikstaart, witte kwikstaart, boomkruiper, koolmees, pimpelmees, zwarte 
mees, kuifmees, matkop, staartmees, goudhaantje, grauwe klauwier, grauwe 
vllegenvanger, tjiftjaf, fitis, spotvogel, grasmusch, zwartkopje, tuinfluiter, riet
zanger, kleine karekiet, merel, zanglijster, nachtegaal, roodborstje, blauwborstje, 
gekraagd roodstaartje, zwart roodstaartje, paapje, winterkoninkje, boerenzwaluw, 
huiszwaluw, gierzwaluw, groene specht, bonte specht, koekoek, ijsvogel, steen-
uiltje, ransuil, boschduif, tortel, aalscholver, blauwe reiger, waterhoentje, meer
koet, vischdiefje, zwarte stern, wilde eend, zomertaling. Dat zijn vierenzestig 
soorten, ik twijfel er echter niet aan, of wij brengen het nog wel tot vijfenzeventig; 
want ik zou al dadelijk een stuk of zes soorten kunnen noemen, die er ook 
moeten voorkomen. In de Paaschvacantie ga ik alvast eens kijken. 

JAC. P. THIJSSE. 

UIT HET REPTIELENHUIS VAN „ARTIS". 
VERKLEUKMANNETJES. 

E zijn in het Reptielenhuis van „Artis" te vinden in een van de 
groote landschaps-terraria in de kleine zaal, de Kameleons of //Ver
kleurmannetjes" zooals onze Zuid-Afrikaansche stamgenooten ze 
typisch hebben gedoopt. 

Veel grooter dan de bekende soort, de Gewone Kameleon van 
Spanje, Noord-Afrika en Klein Azië (Chamaeleon vulgaris Daud.) hebben ze veel 
bekijks, wanneer ze houterig, op hooge pooten over de boomtakken en planten 
van hun verblijf ter vliegenjacht gaan. Vooral wanneer — wat meer de aan
dacht trekt — hun oppasser hen uit de hand op groote kakkerlakken trakteert, 
worden ze met verbazing en bewondering in hun doen en laten gevolgd. Het 
zijn dan ook interessante verschijningen, met hun spookachtig langzame 
bewegingen, hun gaandeweg wisselen of plotseling verschieten van kleur; en ze 
verrassen ons altijd weer als hun pijl-snelle werptong — voor we er nog op 


