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UITTREKSEL UIT MIJN DAGBOEK OVER DEN 
GRAUWEN KLAUWIER. 

ATEUDAtj 30 Mei. Zie een klanwier met zijn kind. Hij blijft heel lang zitten, 
lot ik vlak bij ben. 

Zondag 31 Mei. Zie weer den klauwierman met zijn kind op dezelfde 
plaats. Zie hem later weer en dan voert hij zijn jong. 

Maandag I Juni. Vind 't nest van den klauwior met 4 eieren. Ik begrijp, 
dal 't jong dal gevoerd wordt, zijn wijfje is. 't Nest, ligt in een meidoorn. 

Dinsdag 2 Juni. Vind bij 't nest van den klanwier een spitsmuis op een dnindoorn geprikt 
en de klauwier heeft 5 eieren. 

Woensdag 3 Juni. Zie een 2de paar klauwieren niet ver van 't eerste; vind er later op 
den dag een kikker op een meidoorn geprikt. 

Donderdag 4 Juni. 't 2de paar klauwieren is nog in 't "boschje. 
Vrijdag 5 Juni. De klauwier heeft 6 eieren, waarschijnlijk al eerder. 
Zaterdag 0 en Zondag 7 Juni. Ik heb 't Ie druk met m'n andeie nesten. 
Maandag 8—Vrijdag. 19 Juni. Er is aldoor niets te zien. 't Wijfje zit erg vast op 't nest 

en 't mannetje maakt veel lawaai. 
Vrijdag 19 Juni. De eieren zijn uitgekomen en nu liggen er (i kleine nachtrose diortjes 

in 't nest. (Broedtijd dus 14 dagen, misschien 15 of 16). 
Zaterdag 20 Juni. Niels bijzonders. 
Zondag 21 Juni. Vind 't nest van het, tweede paar klauwieren, niet ver van bet eerste, 

met al tamelijk groote jongen. De ouden gingen als gekken Ie keer, deden uitvallen naar 
mijn hoofd (tenminste "t mannetje, 't wijfje kwam heel dicht bij zitten roepen) maar raakten 
me niet. Terwijl ik één van de jongen opneem ontsnapt hij me en verdwijnt in de ruigte 
onder de eglanlier, waarin 't nest ligt. 

Maandag 22 Juni. De laatstgenoemde klauwierjongen zijn uitgehaald. De ouders hebben 
nu nog alleen 'l jong, dat gisterochtend weggeloopen is en zorgen daar goed voor. 

Dinsdag 23 Juni. Eén van de jongen van 't eerslgevonden nest pak ik uil 't nest om uit 
te teekenen, maar inplaats van netjes stil te zitten, bobbelt hij weg en verdwijnt tusschen 
de struiken. Telkens als de jongen schreeuwden, als ze in mijn hand waren, begon de oude 
klauwier ('t mannetje alleen) met groote woede op me te stooten. Drie of vier, misschien 
wel vijf keer, heeft hij mo daarbij geraakt. Hij gal' me een Hinken klap met zijn vleugel. 
Eén keer voelde ik duidelijk, dal hij met zijn buik op me neer viel, met z'n pooten weer 
afzette uit mijn haren (ik loop altijd zonder pel in 't duin) on zoo weer opvloog, 't Wijfje 
gedroeg zich daarbij heel anders, 't Zat woest of angstig te roepen op een overhangend 
eglanliortakje (die stonden om de meidoorn) en zwaaide met haar staart van links naar 
rechts en in de rondte van belang. 

Woensdag 24 Juni. Bij de klauwieren gaat alles goed. Wanneer ik aankom, zit hij, zooals 
gewoonlijk, op 't hoogste takje van den hoogslen meidoornboom in de buurt van zijn nest 
on begroet me met een krakend stak, tak«, dat hoe meer ik 't nest nader, overgaat in oen 
vlugger en aanhoudend gekraak. 

Donderdag 35 Juni. De klauwier doel uitvallen naar mijn hoofd en schijnt blind te zijn, 
zooveel waagt hij. Toen ik in de buurt van hot nest kwam, vloog bijna een merel legen 
me aan, die op de hielen gevolgd werd door don klauwierman. Zoodra dezen mij in de galen 
kreeg, staakte hij zijn vervolging en de merel vloog zenuwachtig weg. 

Vrijdag 20 Juni. Heb "1 te druk met mijn schoolwerk. 
Zaterdag 27 Juni. Bezoek met een kennis 's avonds 't klauwierennosl. 't Wijfje zat op de 

jongen, hun kopjes slaken onder haar uit. Zoodra ze begon te schreeuwen, kwam de man 
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(die waarschijnlijk sliep met 'I weggeloopen jong) aangevlogen en begon weer zijn uitvallen, 
maar raakle ons niet, hoewel 'l verbazend weinig scheelde (je voelde de luchl on do kennis 
boog telkens vlug 't hoofd. Weer loopt er een jong weg als op 23 Juni. 

Zondag 28 Juni. Ik laat de klauwieren met rust, ik ben er wel toe genoodzaakt, want 
ik moet nog een leeuwerikennest met 3 jongen on een jonge koekoek in een boompiopornest 
zien (en ik heb er geen berouw van gehad, want ik vond vlak daarnaast ook nog een jonge 
koekoek in een tapuilennest in een konijnenhol. 

Maandag 29 Juni. T Klauwiernest is uitgehaald, maar de 2 jongen, die weggeloopen zijn, 
loopen achter vader en moeder aan, terwijl 't andere klanwioronpaar zich nog kan verhoiigon 
in 't bezit van 't eerst weggeloopen jong. (Evenals verleden keer is ook dit nest natuurlijk 
uitgehaald op den vrijen Zondag). De klauwier heeft opgeprikt en afgekloven; een spitsmuis. 

Dinsdag 30 Juni. Hoor voor t eerst van mijn leven don klauwierman /ingoii, hooi aardig, 
maar tamelijk zacht; een mengelmoes van allerlei geluidjes. Een groenling vindt 't blijkbaar 
erg mooi en komt kijken, maar de klauwier vliegt op on de groenling pakt zijn biezen zoo 
vlug hij kan. 

Woensdag I Juli. De klauwior hooft een kikkertje opgeprikt. 
Donderdag 3 Juli. De klauwier iieeft een nachtuil opgeprikt. 
Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Juli. Niets bijzonders. 
Zondag 5 Juli. Ik kom bij de klauwieren, "1 wijfje zat op oen lagen dnindoornlak, naast 

haar zal iets roods on een bos voeren. Ik ging er op af; 't wijl'jo werd kwaad on ging woor 
roepen, de man kwam ook kijken. 'I Was een prachtig gezicht. De twee oude vogels vlogen 
om me heen en ik ging naast »'t, roods en de tos veeren» liggen. 'I Was een opgeprikle 
vogel, een pieper. Hals en kop en een deel van 'I lichaam waren er al af; 't. bloed met 
donsveertjes die er aan waren blijven kleven, zal langs do lakken, vleesch en veeren lagen 
verstrooid er onder op tien grond. Eén van zijn vleugels was op oen apart takje geprikt. 

Maandag ti Juli. Niels bijzonders. 
Dinsdag 7 Juli. De klauwier bootst een kneu na. Hij of zij heeft weereen vogeltje gogeion 

en oen bij opgepikt. De jonge klauwieren kunnen vliegen. T Mannetjo on'l wijl'jo hebbon iodor 
oen jong voor zich genomen; 't mannetje zit er mee in 'I duin, 't wijl'jo er mee in "I boschje. 

Woensdag 8 Juli. Niels. 
Donderdag 9 Juli. Vind opgeprikt oen soort bij, één vleugel en 2 poolen van oen afgekloven 

kneu (alles door de klauwierman in 1 duin mol één jong) on oen hall' afgekloven muis on 
een versch opgeprikle vogel (waarschijnlijk oen leeuwerik) door de klaiiwieron mol I jong 
van 't laatslgevondon nesl. 

Vrijdag 10 Juli. Miols, 
Zaterdag II Juli. De klauwior heeft een bij opgeprikt. 
Zondag 12 Juli. De klauwior hooii op een laag, dood moldoornljo 4 afgekloven vleugels 

opgeprikt en er onder liggen veeren van 2 verschillende vogels. 
Maandag 13 Juli. Niets. 
Dinsdag 14 Juli. Vind er bijen opgeprikt. Vang oen jonge klauwior. Hij krijgt al aanlig 

de kleur van het oude mannetje. Hij kon al good vliegen maar kroop weg. 
Woensdag 15-Zaterdag 18 Juli. Niels. 
Zaterdag 18 Juli. Do klauwior hooit uvoo kneuvleugels opgeprikt on veel Junikevers 

gegeten. 
Zondag 19 Juli. Niels. 
Maandag 20 Juli. De klauwier hooli veel Junikevers gegeten. 
Zondag 20 Juli. Do klauwior heeft een knon gegeten, 
Maandag 27 Juli. Vind 2 kikkertjes opgeprikt floor doorlrokkendo klauwieren. 

Noordwjjk, JAN VERWEY. 


