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Pirola rotundifolia 
Pulmonaria officinalis z z, 
Salvia silvestris z. z. z. 
Samolus Valerandi 
Sarotamnus vulgaris 
Saponaria officinalis 11. pi. z z, 
Scilla bi folia z z z, 
Scolopendrium vulgare z z z, 
Statice Limonium 
Thalictrum minus 

„ ,, var. llexuosum 
Tragopogon porrifolius z 
Tulipa sylvestris 
Ulex europaeus 
Verbena officinalis z 
Vicia gracilis • z 
Viola adorata 

Haarlem. 

Nieuwe Sluis en Oranjezon. 
Middelburg, Oostkapelle. 
Vrouwepolder. 
Aardenburg, Oostburg. 
Vromvepolder^en Oranjezon. 
Zuidzande. 
Middelburg. 
Vrouwepolder. 
Gadzand, Nieuwe Sluis, Vrouwepolder. 
Nieuwe Sluis, Breskens, Biggekerke. 
Breskens. 
tusschen Sluis en Retranchemcnt. 
Aagtekerke. 
Oranjeson. 
Groede, St, Kruis en Nieuwe Sluis. 
Cadzand. 
Vrouwepolder. 

C. SIPKES. 

DE VOGELTREK LANGS DE HOLLANDSCHE KUST, 
HEEN EN TERUG. 

JN de vorige aflevering maakt mijn vriend Tollenaar er de menschen op 
attent, dat 't gedrag der vogels afhankelijk is van de verschillende 
meteorologische invloeden, wat hij door enkele voorbeelden nader 
toelicht. Hij weerspreekt het beweren, dat hun gedrag uitsluitend van 
de temperatuur zou afhangen en zoekt andere oorzaken. Als één der 

duidelijkste noemt hij dat van de schildvink, die van het jaar door vier personen 
in de 2de helft van Januari al werd gehoord l) tegen eind Februari in 't zachte 
voorjaar van '15. 

Temperatuur kan hiervan onmogelijk de oorzaak zijn, want in 1917 begon 
de langdurige kou ongeveer half Januari en op 21 Jan., toen mijn schildvink 
zong »), vroor 't gemiddeld 4«C.; de wind was Oost. En in 1916 was bijna de 
heele maand Januari een aaneenschakeling van vrij somber weer met veel regen 
en de wind draaide heen en weer van Zuid tot West, maar verder kwam hij 
niet. Tollenaar zoekt 't voor een deel in de helderheid van 't weer en gelooft 
verder dat Zuidenwind zal meehelpen. Ik ben dat niet met hem eens, geloof 
dat Noorden-, N.-O.-, O.-wind dit sterker zullen beïnvloeden in'de goede richting, 
heb me tot nog toe altijd vast verbeeld dat dan de vogels drukker zongen dan 
met Z.-, Z.-W.- of W. wind. Ik kan me vergissen, misschien weet een ander 
zeker, dat ik 't mis heb en ik zal volgend voorjaar opletten. Ik vind trouwens 
dat O. wind wel iets meer voor de hand ligt, want daarmee gaat gewoonlijk 

^ 't Eerste zingen is eigenlijk niets dan oefening; dit was hier ook. 
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helderder weer gepaard. Ik zou hierover niet zoo lang uitweiden als ik er met 
den schrijver niet zoo'n lang dispuut over had gehad 1). 

Schitterend is Tollenaar's uitwerking van de verschillen, die de vogels ver-
toonen in zijn en mijn streken in verband met de temperatuur. Hij haalt voor
beelden aan tusschen De Bilt en Wageningen. Ik zal 't sterker maken: 20 
Februari, 's Morgens is 't kil, want 't heeft geregend, maar 't beetje mist dat 
er hangt, trekt gauw op en dan is 't best weer met Oostenwind. 

De eerste vogel, die de stilte van den bleeken morgenschemer verbreekt is 
een groote lijster. Ver klinken zijn tonen over 't druppelende bosch en ze 
dringen zelfs tot in 't dorp door, waar een vroege landman verwonderd luistert 
en voor ' t eerst sinds hij op post ging, spitst de schildwacht zijn onbewegelijke 
ooren en glimlacht. Een vink pinkt, een kraai krast, wild en vroolijk, en terwijl 
een konijn nieuwsgierig om 't kijkgat onder de zware dennen rondhuppelt, zwiert 
een keepenzwermpje over, en hoogerop trekken leeuweriken voorbij, 't Konijn 
vindt 't vreemd; nu al een luchtje aan dien takkenbos, 's morgens zoo vroeg. 
„Wacht ik zal hem effies bang maken" en hij gaat op zijn achterste pooten 
zitten, kijkt nog even schuw op en valt dan neer, z'n voeten met kracht tegen 
den grond slaand. „De slag was dof genoeg, maar die takken willen niet bewe
gen, ik zal het nog 's probeeren." En weer slaan de achterpooten in 't natte 
zand, zoodat een doffe slag volgt, maar er verroert zich niets en 't konijn gaat 
aan 't eten. Een gans vliegt over en gakt en een paar hoornen weg koert een 
houtduifj een eenzame zwerfmees 2), de trekker zonder huis, de zwerver, de 
nooit rustende, begroet den grauwen dag: pèh, pèh, pè. 's Middags kort den 
polder in, waar een 7 of 8 kieften rondzwerven en een leeuwerik stijgt zingend 
op, terwijl troepen soortgenooten op- en neertrekken tusschen bouw- en weiland. 

25 Februari is 't 's morgens vrij helder, maar om 8 uur wordt 't mistiger, 
's middags komt de zon kort door en er waait den heelen dag een flinke 
Z.-Z. W. wind. In 't schemer weer naar mijn schuilplaats s). Hier en daar pieuwt 

M Een vriendelijk iemand herinnerde me er aan, dat 't drukker zingen met N. wind 
afhangt van den tijd van het jaar en dit is ook zoo. Als ze eenmaal goed aan 't zingen zijn, 
doen ze 't bij Noorden wind beter. 

ll) Deze naam, door Tollenaar aangenomen, doelt op de zwartkopmees, den malkop; bin
nenkort zal men er wel wat van hoeren. 

3) Deze schuilplaats, 't z. g »Duivengat«, is een gat in den grond, heel ruim en ongeveer 
een meter diep, met een klein bankje er in. Oorspronkelijk werd 't door jagers gemaakt om 
van daaruit duiven te schieten en daarom staat het onder een groep zware dennen, waar 
deze vogels veel komen slapen. Tegenwoordig wordt 't weinig gebruikt, maar wij hebben de 
bedekking, die vrij dun was, om 't doorsteken van den loop gemakkelijk te maken, dichter 
gemaakt en als op vroege ochlendon in Februari, Maart, of April ons bed leeg was, dan 
wist heel de familie al waar we zaten. 

(Nadat ik bovenstaande schreef, kwam ik er kort geleden terug en zag, dat ook dit was 
meegepakt door de niets ontziende houtgappertjes. Er zaten waardevolle dennenstammen aan 
ons gebouw, want 't stond ook nog wel 1 Meter boven den grond, veel mooi klein hout een 
stevig, groen geverfd bankje, één en ander blijkbaar hoogst geschikt van den winter te 
worden opgestookt.) 
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nog een steenuil op Leeuwenhorst; de eenden van Mevrouw de Vos gaan enorm 
te keer en als ze een beetje kalmeeren, heerscht er op eens een mereltaptoe van geweld. 
Heggemusch zingt onbekommerd1); 't eerste waterhoen kraait: „kriek, kriek*. 
Een kraai krast en koolmeezen langs den groeten weg roepen elkaar op: „titu, 
titu". Een nieuwsgierig konijn „thumpt". Een groene schatert dat 't davert door 
't reigerbosch en ook de zwerver kondigt zijn aanwezigheid aan. Een blauw 
duifje begint te lokken: „hoéroé, hoéroé, hoéroé". Een roodborst zingt, zilverig, 
klaterend, zuiver en onder hem door rennen spelende konijntjes rond. Een kleine 
bonte specht roffelt er lustig op los boven in den top van een ouden populier; nog 
wat verder eindigt een gaai zijn fluisterlied en sluit met een rauw „schrèk, schreè" 
en als ik 's middags terugkom, scharrelt een groote bonte in 't hakhout en een 
muisje inspecteert den kuilrand. 

Om nog één dag te noemen. 
14 Maart, 's Morgens zon, later kil en mistig, 's avonds regen. Zwakke N.O. 

wind. Om 5 uur naar 't bosch. Steenuilen onderweg druk met rare geluiden; 
als donzige balletjes zeilen ze rond door 't hooge hout of ze schuiven als schim
men langs de open boschrandjes. Naar 't duivengat: 

Een laatste steenuil roept nog wat en dan zetten de lijsters in. 
Boven in de dennen, in 't hakhout, aan den zandweg, overal jubelen zang

lijsters, in de slanke berken langs 't weiland of aan de randen van 't hout 
galmt de merel; uitgelaten schalt de groote lijster in 't sparrenbosch en ver, 
heel ver, weerklinken zijn tonen in de schemering. 

In 't weiland krieten kieften, klaagt een grutto, trillen hier en daar de 
tuten. Wild krast daardoor een bonte kraai, schetteren kool- en pimpelmeezen, 
klatert stil de heggemusch; zwaar koert soms een enkele doffer, kraait met 
vreugd een waterhoen. Wilde eenden kwaken aan 't kleine slootje, vroolijk tinkt 
een bonte specht; hij begint te trommelen, groene specht schatert, kneutjes 
zingen boven me. 't Is één overweldigend concert. 

Boomklever schooiert op den vijfsprong, meezen mengen zich daar ook; 
vinken oefenen zich en soms klinkt dan de volle slag. Alles is druk genietend 
in de weer. 

Ik heb hier nu drie dagen aangehaald, drie dagen van respectievelijk aller
eerst voorjaar, algemeener drukte en volledige vreugd met liefdesverklaringen 
en zang. 

Zie hier naast nu 't Oosten van ons land, waar Tollenaar waarneemt (in 
Wageningen) en me 't volgende meedeelt van omstreeks 22 Febr. (geschreven 
voor dit opstel; letterlijk aangehaald): „Geen zingende roodborstjes, geen door
slaande groote lijsters. De vogels waren al zeer verheugd dat 't middengedeelte 

') Ik gebruik hier 't woord «onbekommerd» voor de heggemusch on misschien schijnt 
het dwaas genoeg, dat ik aan dieren zulke menschelijke eigenschappen toeschrijf; dat dit mijn 
bedoeling niet is, ligt voor de hand, ik wil er alleen mee zeggen dat ons dat gedrag zog 
toeschijnt. 
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van den Rijn losraakte en ijsschotsen door 't heldere water werden weggevoerd. 
Druk sjilpend over 't groote nieuws verzamelden de musschen zich bij de open 
plekjes, en ook meezen, vinken, roodborstjes en druk spektakelende spreeuwen 
waren blij, zich weer eens te kunnen verfrisschen. 

En dan de watervogels, die zoolang niets dan ijs hadden gezien en zich nu 
ook weer 't genot van een frisch bad konden veroorloven; 35 meerkoeten plasten 
heerlijk rond; 2 reigers kwamen statig aanvliegen, trotsch dat ze 't den heelen 
strengen winter uit hadden kunnen houden, en streken neer aan 't heldere water 
en gingen er staan peinzen, zeker over al hun soortgenooten, die 't dezen winter 
hadden moeten afleggen e n , . . of er ook weer vlsch te vangen was. Daarvoor 
kwamen er ook de groote mooie zilvermeeuwen, die hier anders nooit gezien 
worden. Verder waren er nog overal wintervogels: kuifeendjes zwommen bij 
troepjes door het stroomende water, ook de leuke brilduikertjes, met de witte 
zijden en een witte plek op de wangen, zwommen tusschen de ijsschotsen door. 
Groote hoeveelheden vrij groote eenden, prachtig gekleurd, roodbruine koppen, 
zwarten halsband en grijsgroenen rug lagen op de nog groote ijsvlakten van den 
Rijn om zooveel mogelijk zonnestralen op te vangen. Maar warm zullen die 
tafeleenden het er wel niet gehad hebben, want de zonnestralen deden nauwelijks 
de zuidhellingen van de dijken eenigszins ontdooien. Andere tafeleenden lieten 
zich met den stroom meedrijven en tusschen hen in dobberden prachtige sneeuw
witte vogels met iets zwarts aan 't oog: 't waren man-nonnetjes. 

Ik sloop wat nader om ze beter te kunnen bekijken, brilduikers zagen me 
al gauw aankomen en dan vliegt de heele boel tegelijk met een vreeselijk lawaai 
op en maakte voortdurend een eigenaardig geluid met de vleugois. Telkens 
vlogen er troepjes over den Rijn, zwenkend en omdraaiend en voortdurend kwamen 
ze langs me, met hun typisch geklepper. Maar ik legde me tusschen de ijs
schotsen op een vooruitstekenden dam neer. Het was wel koud, maar wat 
moeten de vogels niet ontberen en dan zagen ze nog niet eens al dat moois, 
want van vlak bij bewonderde ik door mijn sterk vergrootenden kijker de 
prachtige mannetjes met hun gekke kunsten en de heel anders gekleurde wijfjes 
(deze zijn hoofdzakelijk bruin en zwart, maar des te mooier steken de witte 
vleugelranden en de witte hals daar tegen af). Man-nonnetjes zwommen met 
grappige houdingen om de wijfjes heen, strekten nu en dan den hals uit en dan 
den kop in de lucht, schreeuwden schel en scherp voortdurend: „koek" of zoo iets. 
Hier en daar lagen nonnetjes bij troepjes in 't water, zoodat niet meer dan de 
koppen er uitstaken, een gek gezicht! 

Alles geeft nog een echten winterindruk, maar de lente, waar we nu zoo 
naar verlangen, blijft nog maar steeds weg en de lijsterzang, waar we zoo reik
halzend naar uitzien, wil ons nog maar steeds niet hoopvol stemmen, 't Lijkt 
wel of de lente hier nooit zal komen. 

Tot versterking van het temperatuurverschil wil ik nog een mooier voorbeeld 
aanhalen: Een jaar of drie geleden bracht ik mijn Kerstvacantie in Duitschland 
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door en toen ik daar wegging ('t was in Westfalen) waren steden, dorpen en 
landerijen vol van kleurige en bonte jassen, witte truien, warme broeken, één 
mengeling van menschen die aan 't „rodeln" waren. Er waren boschranden waar 
je tot aan je knieën in de sneeuw wegzakte en al strooiden ze eiken morgen 
zand in de kleine steden en dorpen, 's middags gleden de kinders er weer. 

Kort vóór de grens werd de drukte duidelijk minder, bij Arnhem zag alles 
nog wit en je kon daar nog net van alle sneeuwvreugde genieten, in Utrecht 
zag je bedenkelijk donkere plekken, in Woerden lag een schijntje langs slootjes 
en walkanten en als je 's morgens in Duitschland dacht: #Wat zal 't morgen 
vroeg fijn harmels en bunsings speuren zijn in de lange del,* dan had je 't glad 
mis, want er viel geen vlok sneeuw. 

De Haarlemsche bioloog, Dr. J. Jeswiet, heeft over dit temperatuursverschil in 
't Oosten en Westen van ons land een zeer interessant en lezenswaardig artikel' 
geschreven (eine Einteilung der Pflanzen der niederlandischen Küstendünen in 
ökologischen Gruppen; Beihefte zum Botanischen Centralblatt Sonderabdruck 
Band XXXI (1913) Abteilung II) waaruit ik 't volgende aanhaal: 

„Eine unmittelbare Folge dieser klimatischen Verhaltnisse ist es, dasz die 
Daten der letzten und der ersten Nachtfröste früher bezw. spater auftreten im 
Westen, als im Östlichen Teile des Landes, wodurch die Vegetationsdauer nament-
lich für die frostempflndlichen Gewachse um etwa zwei Monate] verlangert 
wird. Dementsprechend bevorzugen viele unter diesen die Küstengegend. 

Auch die Anzahl der Tage mit groszer Kalte (—5oC.) und mit groszer Warme 
(+ 250 C) ist an der Kuste viel kleiner als im Osten. Die absoluten Minima 
wurden 1890—1909 stets im Osten des Landes beobachtet. Auch dieses gestattet 
vielen Pflanzen, sich der Kuste entlang in nördlicher Richtung auszubreiten, 
aber ein strenger Winter merzt deren viele aus. So wurde ein groszer Teil eines 
Pinus maritima-Bestandes bei Noordwljkerhout im strengen Winter von 
1890—'91 getötet, wahrend in den Garten bei Haarlem viele Exemplare von 
Evonymus japonicus, Prunus Lauro-Cerasus, u. s. w. zugrunde gingen..." 

Verder heeft Tollenaar 't over het geluid waarnemen, wat toch maar altijd 
één der heerlijkste dingen blijft. In een schemernacht schrok ik eens wakker 
en sprong, zonder eigenlijk zelf te weten waarom, mijn bed uit, tot vóór 't 
open raam. Ik stak mijn hoofd buiten en luisterde: bijna op 't zelfde oogenblik 
klonk wulpgefluit en passeerde een flinke troep. Toen ze aankwamen hadden ze 
gefloten en ik had hun geluid opgevangen, toen waren ze even stil geweest en 
nu verdwenen ze onder druk gejodel, tot 't geluid flauwer werd en ten slotte 
wegstierf of opging in 't ruischen der zee. 

Tot zoover Tollenaar's artikel. 
Nu volgt een beschrijving van 't heerlijkste, waardoor de duinbewoner-waar

nemer buitengewoon sterk bevoorrecht is boven alle andere, de oogenblikken 
waarin al 't grootsche, 't machtige, 't rijke, 't nederige, 't schijnbaar onbeduidende 
en 't arme zich vereenigen, 't eeuwigdurende, dat we niet begrijpen kunnen en dat toch 
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altijd weer trekt, 't onrustige, dat ons ten slotte zelf onrustig doet zijn: ik bedoel 
de trek. Maar eerst, nog voor ik een heel klein nietigheidje van dit heerlijkste 
aller heerlijkheden ga trachten te beschrijven, moet ik 't over iets anders hebben, 
niet grootsch, niet machtig, maar ook niet nederig en onbeduidend, iets dood
gewoons, dat toch niet doodgewoon is en dat me al drie jaar lang op 't hart 
ligt. Wordt niet ongeduldig, maar leest dit kalm: 

Zooals iedereen weet, ») bestaat sinds langen tijd, sinds eeuwen 't jacht-
verraaak en worden hiervoor door liefhebbers —heeren jagers — groote terreinen, 
meestal liefst zooveel mogelijk onontgonnen, aangekocht of gepacht. 

, In vroegere tijden waren 't de graven en edelen, die deze gronden kregen 
door erfenis, roof of als geschenk. Nu worden hiervoor groote sommen uitgegeven. 
Ter bescherming van 't in deze jachten voorkomende wild werden personen 
aangesteld, jachtopzieners, die te zorgen hadden dat de wildstand niet afnam 
door te brutaal optreden van arenden, kiekendieven, wouwen, buizerden, valken, 
vossen, marters, enz. Dit was niet zonder reden; kiekendief, wespendief en 
buizerd broedden in ons land vrij algemeen; vossen en marters bevolkten eertijds 
in tallooze exemplaren onze bosschen en heiden; kraaien, raven en eksters 
verlevendigden duinen, bosschen, moerassen en velden en tot slot zorgde 't kleine 
roofgedoe voor aanvulling waar de andere niet werkten. In 't begin ging dit 
goed, want met de pangeweren werkte men niet vlug en de roofdieren hadden 
nog genoeg onontgonnen, meest onbetreden terrein om zich terug te trekken. 

Anders werd 't toen men hiermee eenigen tijd aan de gang was. Toen 
kwamen bruikbare geweren, want de beschaving ging vooruit, bosschen werden 
gekapt, heiden ontgonnen en tevens ontstond het streven om hazen, konijnen 
en fazanten in abnormaal groote hoeveelheden te laten ontstaan, (zonder te 
vragen of iemand er ook schade bij had en of er veel verloren ging) en daartoe 
werden zoo" wel viervoeters-roofdieren, als alle roofvogels op niet te rechtvaardigen 
wijze vervolgd, uitgemoord, afgemaakt. Nadat eerst de grootste zeldzaam geworden 
waren, als broedvogel zelfs niet meer voorkwamen, begon men aan de kleinere 
door 't uitzetten van klemmen en vallen, 't werken met vergiftige eieren, enz. 
Hierdoor verdwenen zelfs uit onze woestste Hollandsche duinen de algemeenste 
vogels a). En toen men nu zoo ver was dat de langstaarten 't niemand meer 

') Ik verbeeld me. dat 't volgende gegaan is zooals, ik 't hier voorstel, ik weet 't echter 
niet; mocht ik 't mis hebben, dan houd ik me er voor aanbevolen als iemand me daarop 
attent wil maken. Ik geloof niet dal de beredeneering er onder lijden zal. 

2) Zoo waren (30 jaar geleden de duinen, vlak om Noordwijk, de meest geliefkoosde voor 
jagers uit de heele buurt. In 't beroemde Hoogwakers Boschje broedden geregeld kraaien en 
de eksters waren er niet uit te roeien. Op een klopjacht tusschen 't dorp Noordwijk aan Zee 
en de boerderij van Dobbe werden in een paar uur lijds 78 hazen geschoten en 't gebeurde 
dat stroopers er op één nacht 15 hadden. Kraaien, eksters, valken en uilen waren in geen 
der bosschen zeldzaam en op 't oogenblik kan Noordwijk met Noordwljkerhout samen bogen 
op één kraaienpaar en, voor zoover mij bekend, één span eksters. In de Noordwijksche 
duinen ontbreken ze sinds lang. 
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lastig konden maken en de konijnen op sommige plaatsen al op ongeloofelijke 
manier huishielden en nu ze op 't oogenblik op die plaatsen onnoemelijken last 
veroorzaken en niets dan schade aanrichten, gelooven de jagers goed te doen 
hun koddebeiers, jachtopzieners, boschwachters klemmen te geven en zelfs 
premies voor 't moorden, schieten, dooden van vele alleen door hén schadelijk 
verklaarde, en niet door de wet als zoodanig erkende viervoeters en vogels. 
Hierop wilde ik komen. 

Ze gelooven met dit moorden op dezelfde schaal als vroeger te moeten 
doorgaan, vragen niet of de buizerd, dien ze schieten, werkelijk eenig nadeel aan 
hun jachtveld heeft toegebracht en ze verdedigen 't moorden van egels, 't dood
trappen, wegsmijten van deze dieren op grond van hun liefde voor vogels, die 
ze den nek omdraaien, schieten, strikken of sprenkelen als er één cent voordeel 
bij is. 't Is waar, dat mijn oordeel als partijdig kan ontvangen worden, want 
de egel is persoonlijk een heel groot vrind van me, één mijner allergrootste 
Ook is 't waar dat de ruige snuffelaar in sommige dellen, in sommige bosschen 
op zijn nachtelijke speur- en scharreltochten veel en veel meer kwaad op zijn 
geweten heeft, dan de meeste natuurliefhebbers denken, maar dat jachtopzieners 
ze vertrappen en vermoorden onder de schynheilige bewering, dat ze de kleine 
vogeltjes kwaad doen, dat kan ik niet hooren. Maar er is meer. 

Is 't niet schandalig dat dienaren der koningin, door de regeering erkende 
opzichters, handelen in strijd met wetsbepalingen; dat zij, die 't voorbeeld aan 
anderen moesten geven, voorgaan in 't wetsovertreden? 

Is 't niet 't toppunt van conservatisme, dat jachtopzieners, die net door hun 
jachtopziener examen kwamen en een pluimpje meekregen, geen toren- of boom
valk, laat staan een sperwer van elkaar kunnen onderscheiden, zelfs geen buizerd 
of kiekendief van elkaar kennen? 

Alles wat maar eenigszins aan roofvogel herinnert wordt neergeschoten, 
elk gespeurd roofdier belaagd met klem, val of geweer. Door de meeste vogel-
vrienden, behalve door degenen, die door hem 't duin eens uitgezet zijn, wordt 
de jachtopziener beschouwd als een compagnon en dat is goed en moet niet 
anders zyn, hij wijst hun mooie nesten, weet waar de verschillende dieren in 't 
veld te vinden zijn, is hartelijk en meestal eenvoudig. Maar de meeste vogel-
vrienden kennen hem maar van één kant en dat is jammer, want wie heeft hem 
gezien of is meegeweest, wanneer hij 's nachts met donker, winderig weer 't 
duin in stapt, als de reus in 't maanlicht met z'n vetlaarzen langs de konijnen
paadjes schuift om de strikken te voelen, als de gevreesde, door zijn hond 
getrokken, duin op duin af op een stroopersschot af gaat, als hij 's nachts met 
volle maan Koster speurt met spijkers onder zijn schoenen, of in de grauwe 
morgenschemering „kreupele Koos", die altijd onder de hooge duindoorn kruipt 
als hij onraad vermoedt en wie kent hem, als hij aan 't moorden is? Lees nog 
even door: 

4 Augustus. Vrij koud weer met sterken N. wind. 
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's Morgens om 3 uur word ik wakker, roep den reus en we gaan uit. 
't Begint net te dagen als we aankomen aan den rand van het bouwland, waar 
een duiker onder den zandweg door 't water afvoert, dat uit de wellen komt. 
De grep is sinds eenigen tijd droog en een geliefkoosde wandelweg voor muizen 
ratten, konijnen en hun vijanden wezel, bunsing, hermelijn. In den hoek, waar 
de duiker onder den dam uitkomt, is 't nog donker, maar als we de duisternis 
nog probeeren te doorboren, rammelt een ketting tegen den houten bovenkant 
en zwaar schuifelt er iets in 't donker terug. Een vrij groote, dubbele rij spier
witte tanden en een paar gloeiende oogen wijzen op bunsing. 't Is een vrij klein 
exemplaar, maar met buitengewoon mooie kleurschakeering, een voedster met 
5 tepels. Ik krijg berouw van mijn bijwonen van het sprenkels nagaan, maar 
anders gebeurt 't achter mijn rug en dan is. 't vaak nog slechter, want nu 
leer ik allicht iets nieuws. 

De pen wordt uit den grond gehaald en met een ruk wordt alles boven op 
den dam gegooid, 't Dier wringt van pijn; met een paar tikken op den neus is 
het uit zijn lijden verlost. Aan den anderen kant van 't jachtgebied loopt een 
tweede afwatering nu ook droog en toen ik er verleden keer in mijn eentje langs 
kwam, speurde ik er, behalve een hermelijn en de noodige konijnen, ook veel 
bunsingpooten, afkomstig van meerdere exemplaren. Maar toen ik terugkwam, 
hoorde ik dat de jachtopziener er geweest was en den eersten nacht in 4 sprenkels, 
2 bunsings ving en 1 hermelijn. De sprenkels werden weer gelegd: 

in de eerste zit nu een konijn, dat neerbukt, gilt en met een slag achter 
zijn ooren afgemaakt wordt. In de volgende zit een egel, een klein exemplaar 
en nog voor 't zich kan oprollen, nog voor ik 't verlossen kan, staat er een 
voet op zijn kop, beenderen kraken en 't levende dier is niet meer 

In de derde een jonge zanglijster, stijf en dood. 
't Is om er bang van te worden met zoo iemand uit te gaan en in zeker 

opzicht is een jachtopziener barbaarsch, wreed en ruw. Dan wil hij houtduiven. 
schieten, maar als ik begin te roepen „kiro, kiro", krijgt hij niets, tot op 't 
laatst bliksemsnel een duif wegschiet... een schot.. . hij tuimelt, schiet door, 
draait rond, val t . . . een jonge tortel. En nu ik hem 't bebloede, jonge, stervende 
dier voorhoud en hem wijs op 't óverschandalige in zijn optreden, heeft Jüj toch 
oprechte spijt en toekent een stuk, waarin hij verklaart geen houtduiven meer 
te zullen schieten, zoolang deze jacht hem als jachtopziener heeft. Hij heeft zich 
er aan gehouden. 

Dit was een tusschenvoegsel, geschreven met 't doel, de vogelvrinden door 
meerderen omgang met jachtopzieners, dezen te leeren waardeeren, maar hen 
tevens te wijzen op 't verkeerde in hun bedrijf en hen van dat verkeerde af te 
brengen. Want dat 't er uit moet, staat vast; 't is zooiets als een reliek, 
overgebleven uit vroeger tijden, eigenlijk niets dan 't toppunt van conservatisme. 
Ik hoop dat mijn moeite niet voor niets gedaan zal blijven en ga dus door: 

10 Juli zet in met wulpen. Zoo nu en dan kwamen er al eens benden 
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kieften langs, witte borsten, schitterend in de zon, hier en daar klonk al eens 
een zoekend kloeiet of een schel té-piot, maar na genoemden datum wordt 't beter. 
Een enkele keer kom je ze in 't duin tegen: hooge pooten met lange snavels, 
die komiek naar sprinkhaantjes happen tusschen 't lange gras. Soms komen daar 
dan- scholjakken bij, aan 't strand scharrelen plevieren-families en de sterns 
houden er even stil boven den eenzamen wandelaar en schieten dan weer verder. 
In 't eind van Juli komen daar nog torenvalkjes bij en als 't tegen Augustus 
loopt, kom je op allerlei onverwachte plaatsen meezen, bonte en groene specht 
(beide 30 Juli) of ander boschvolk tegen. 1 Augustus onderzoekt een kleine-bonte 
specht 't hakhout. 

7 Augustus nemen de pleviertjes toe aan 't strand, boven zee bewegen zich 
slierten zee-eenden, een mantelmeeuw speurt naar spoelsel of doode visch. In 
't duin cirkelen uiterst hoog 4 roofvogels (soort onbekend), die schroevend op
stijgen tot ze als stipjes nauwelijks meer te zien zijn. Een paar reigers doen 't 
zelfde en gaan tenslotte zoo hoog dat ze niet meer afsteken tegen den hemel 
boven zich. Een koekoek. (Alles 7 Augustus). 

21 Augustus zwerft in den polder een troep van + 50 wilde eenden rond. 
Meeuwen, kieften, een reiger en veel goud-plevieren. Een paar dagen blijft't zoo; 
24 Augustus komt er een watersnip en sperwer (j) bij, 25 Augustus een hoogst
waarschijnlijke velduil. 

23 Augustus neem ik waar in 't Hillegomsche duin. Langs trekken: wulpen, 
1 goud-plevier, 1 groote lijster, 1 reiger, 3 buizerden; later nog eens wulpen en 
1 fitis, die zingt; ook een torenvalk. En als ik 's avonds in bed lig, de donder 
ratelt en de heele lucht door den ontzettenden bliksem in lichtelaaie schijnt te 
staan, klinkt er tusschen de slagen door, heel hoog, een fijn geroep van „tuut, 
tuut, tuut* aan alle kanten. 

Tot 3 keer toe hoor ik 't, spring uit mijn bed en luister: de kanoetstrand-
loopers trekken voorbij in reusachtige troepen; ik zou zeggen over een K.M. 
afstand was de heele lucht NW. van ons huis vervuld van hun geroep. 

30 Augustus komen die kanoeten weer langs, 31 Augustus zingt nog een 
grasmusch en door 't duin trekt een roodstaartje (?). 

1 September kom ik bij 't champignons zoeken al meer tegen: 
's Morgens een goudplevier, 2 watersnippen en 3 wilde eenden, 's Middags 

verwarm ik een stervende kieft; hij kan niet meer staan en gaat ten slotte 
liggen achter een graspol uit den wind. Terwijl ik met 't dier bezig ben, hoor 
ik een watersnip en in 't begin van den polder zag ik er 2 en 9 wilde eenden. 
Den volgenden dag beginnen de gde kmkstaartjes en heel hoog moeten goud
plevieren trekken, want ik hoor ze, maar zie ze niet. De kieft van gister ligt 
dood en stijf achter z'n graspol. 

3 September zingen fitis en kneutjes nog en trek-tapuiten zwerven rond 
over de binnenduinen en 't bouwland, dat er aan grenst. Veel huiszwaluwen. 

4 September brengt kieften, wilde eenden en een mooie watersnip. De 
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volgende dagen niets dan wulpen en den avond van den achtsten*eensteenuil, 
kieften en een vogel met onbekend geluid; 9 September nog kieften en een 
reiger en den lOden veel kieften, benden spreeuwen, 2 watersnippen, 9 eenden, 
3 reigers. 

16 September veel kieften en boerenzwaluwen, den 17den 's morgens om 
9 uur in vol zonlicht, luid „etsend" en hoog door de lucht 2 watersnippen, die 
half zigzaggend naar 't Oosten trekken. Leeuweriken, piepers en kwikstaartjes, 
veel gele o.a.; verder een pimpel en dubbele tjakker. 

20 en 21 September brengen specht, meezen, goudhaantjes, 5 of 6 groote en 
vrij veel grauwe lijsters; ook vinken. Den volgenden dag en ook 23 September 
hoepen huis- en boerenzwaluwen. 

24 September1) in 't Hillegomsche duin: specht (bonte en groene), kieften, 
leeuweriken (zingend), zanglijster (zingend), staart- en andere meezen, vinken, 
goudhaantjes, zwervers, merels en meer zanglijsters. 

26 September geeft 's morgens vinken, later spreeuwen, huiszwaluwen, een 
reiger, kieften. 

29 September weer hoopen vinken, kwikstaart en zingende zanglijster en 
den volgenden dag weer trekkende zanglijsters en de kraaien, die in 't weiland 
aan ' t werk zijn, maken me eerst attent opeen buizerd, daarna op een torenvalk; 
kieften, reigers, boerenzwaluwen. 

Begin October wordt 't nog beter; in 't bosch zwerven nog altijd meezen 
en haast geregeld juicht er de kleine bonte specht: ,/kli, kli, kli, kli" (b. v. 10 
Oct.) Bovendien komen er telkens meer huiszwaluwen, trekkende vinken en 
lijsters, woeste dubbele tjakkers daarbij. Een tjiftjaf zingt (3 Oct.) en een rood
staartje (soort onbekend, 't was een f) trekt 's morgens door (3 October). Den 
l-sten bovendien een buizerd «). 7 October brengt weer enkele boerenzwaluwen en 
op 8 October (met vrij triestig weer en W. wind) vertoonen zich de eerste 
gaaien op trek. Ze schijnen den koers kwijt te zijn en klappen rond boven de 
kerk van Noordwijk-Binnen. Verder schateren in 't bosch de groene spechten 
nog druk en er zijn veel roodborstjes, ook op trek. 

9 October (zonnig weer, Z. W. wind) verschijnen eindelijk de eerste 4 bonte 
kraaien en om 9 uur begint een gaaientrekje, dat ongeveer 3 kwartier aanhoudt, 
in welken tijd + 60 stuks passeeren. In Leiden nog een boeren- en bij Noord
wijk een huiszwaluw; 11 October weer gaaien en boerenzwaluwen, de eerste ook 
12 Oct. Den 15*311 October zwerft een valk rond, die 3 maal misslaat op leeu
werik, verder goudplevieren, kieften en 3 bonte kraaien. 

16 October brengt meer gaaien en op den ITden (heiig weer, soms zon, wind 
van Z. tot O.) begint de groote trek van koperwieken en ander volk: 

^ 't Echte boschvolk van dezen datum en ook al van '20 en '21 September maakt eigenlijk 
geen deel uit van den echten trek, maar hel zwerft na 't broeden geregeld daar in 't duin rond. 

a) Waarneming van anderen (geldt voor het heele opstel). 



288 DE LEVENDE NATUUR. 

Bonte kraaien, koperwieken (veel), leeuweriken, een kramsvogel, spreeuwen 
(vrij veel), keepen en vinken (de eerste 't meest), kwikstaarten, nog eens krams
vogels (5 stuks), een troepje meezen, 't Aantal koperwieken, dat passeert tusschen 
7 uur en half 8 schat ik, na 't tellen van de hoegrootheid van enkele benden 
op 1500—2000 stuks. Ook + 30 gaaien en een gemengde koperwiekkramsvogel-
troep. 18 October geeft 's morgens keepen, 's middags en 's avonds aldoor koper
wieken. 

Den volgenden dag, den 19den (Z.-O.wind. eerst regenachtig, 's middags 
droog) gaat ' t door: eerst een troep van pl.m. 400 kraaivogels, net als de koolmees 
me heeft gewekt *); dan spreeuwen (veel), zanglijsters (tamelijk), merels in 
't hout onder langs 't duin en keepen (matig). Groote lijsters, kauwtjes, bonte 
kraaien, enz. Verder worden me verhalen gedaan van waargenomen gaaien, 
houtsnippen en de eerste ganzen (28 stuks te Sassenheim). 

20 October (vrij koud weer met nachtvorst en kouden O.-wind) wordt't nog 
mooier: een stroom van duizenden bonte kraaien, vergezeld van, of afgewisseld 
door troepen kauwtjes (elk van 70—100 stuks), keepen, vinken, kwikstaarten, 
koperwieken (weinig). Van 6.50 tot 7 uur telde ik (vanaf ons duin als uitkijk) 
238 bonte kraaien (dus gemiddeld 24 per minuut en dat gaat zoo een paar uur, 
voor 't begint te minderen!) 't Grootste deel der bonte kraaien trekt langs den 
zeekant, vrü weinig voorwerpen gaan links af en dan verder langs den binnen-
duinkant. Ook trekt een koppel van pl.m. 60 kieften mee en de gaaientrek 
gaat door. 

Den volgenden morgen (zelfde weer) trekken er enkele roeken tusschen 
door; 't aantal bonte kraaien is lang zoo groot niet, maar nog respectabel, (voor 
zevenen pl.m. 70 in 10 minuten, na 7 uur drukker). Verder vinken, keepen, 
spreeuwen, meezen en goudhaantjes; tot slot wat merels en 2 of 3 bellijsters. 

's Middags (Zaterdag!) gaaien, een troepje kramsvogels en een familie 
staartmeezen. 

Zondag, 22 October, is 't over 't algemeen dunnetjes: 's morgens vroeg 
jaag ik op een hellinkje uit den wind een sperwer op, die haast loodrecht naar 
boven schiet, zwenkt, omzeilt en verdwenen is. Hij laat een mannetjesmusch 
achter, warm en bebloed, 't Is dien dag koud, 's morgens vroeg vriest 't zelfs en 
de wind is Oost. 

Na 't ontbijt komt er meer: meezen, piepers, een kramsvogel. Torenvalk, 
spreeuwen, bonte kraaien, roeken en dan een raaf: een pracht van een vogel, 
groot, zwaar, machtig en met een geluid (2 maal krast hij) om bang van te 
worden. Ik omschreef 't als „Baoaooo" (als o, niet als oo uitspreken). Een zwaar, 

') Deze koolmees, die nu 3 jaar mijn vrind is, broedt in een nestkastje aan ons huis, 
komt 's morgens in mijn vensterbank zitten en wacht daar met z'n wijfje op een apenoot. 
Hij vliegt soms 20> Meter met me mee, als ik uitga en hem niels geef en als ik op 't duin 
waarneem, scharrelt hij zingend in de doorns om me heen, wachtend op eten. Hij waarschuwt 
de andere vogels tegen sperwer of torenvalk, kortom, is hier de baas. 
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somber, laag keelgeluid, totaal ver^hillend van dat der kraaien; 3 gaaien 
zwaaien hem achterna en 2 kraaien begeleiden hem; leeuweriken, 13 krams
vogels en daarna weer 8 gaaien. In 't' teruggaan vinken, keepen en een kraai, 
die „korrrt" terwijl hij een torenvalk lastig valt. 's Middags aldoor kraaien en 
een torenvalk zoekt biddend 't bouwland af '). 

23 October brengt kieften, spreeuwen, vinken, lijsters, zingende roodborstjes; 
bovendien nog 7 huiszwaluwen. 

24 October geeft wat leeuweriken en den volgenden morgen is er vrij flinke 
kraaientrek, meer koperwieken, minder klein gedoe (vinken, enz), 's Avonds 
in ' t donker koperwieken. 

28 October weer drukke kraaientrek, meer roeken dan bonte; troepen meest 
30 tot 40 stuks sterk. Uit de tram leeuweriken en 's middags nog een krams
vogel. De volgende dag is aardig om de groote afwisseling van klein gedoe: 11 
staartmeesjes, wat vinken, een troepje pimpels, weinig keepen en een enorme 
hoeveelheid kauwtjes en kraaien, den heelen dag door, zonder ophouden. (Vrij 
slecht weer met zon en regen, wind Zuid). 

• 't Aantal kraaivogels, dat ik dien dag langs mijn raam zie trekken, schat 
ik op 3000 stuks, maar 't zou me niets verwonderen als er 5000 passeerden. 
Den volgenden dag schijnt deze trek, ondanks regen en sterken tegenwind, onver
minderd aan te houden. 

31 October alleen wat bonte kraaien; den Isten v/d volgende maand is de 
kraaientrek weer vrij druk. Een vrind zag ze passeeren aan den zeekant, ik 
binnenlangs. Bij hem waren 't vooral zwartjassen, bij mij bonte. Zouden ze 
werkelijk hierin verschillen? 

2, 3 en 4 November geven 's avonds, als haast eiken avond, lijstertrek 
(koperwieken en zanglijsters). Den 5Jen November krioelt 't van de goudhaan
tjes: „talrijk als de krekels in den zomer, snerpend in 't hooge gras". 

Verder dien dag kraaientrek, vooral bonte, maar ook kauwtjes. In den 
polder een watersnip en reiger. Vrij sterke vinkentrek plus 2 torenvalken. 

8 en 9 November brengen de laatste huiszwaluwen en 10 November hoor 
ik, 's morgens in bed en schemer, kramsvogels, maar ik krijg ze niet te zien; 
's avonds trekken er leeuweriken en koperwieken over, als ik in 't duin loop. 
't Is volle maan, lucht bewolkt en een muisje schrikt van me en rent weg. 

12 November weer sterker trek van bonte kraaien, roeken en vinken. In 
't bosch een kruisbek, kleine bonte specht en de groene schatert nog. Keepen, 
vinken, staart- en andere meezen, goudhaantjes, boomklever, bonte specht en 
de eenzame, de woninglooze zwerft rond van bosch tot bosch: pèh, pèh, pèh.. . 
Een steenuil pieuwt. Ten slotte nog een kramsvogel en een bonte kraai, die me 
op een torenvalk P opmerkzaam maakt. 

') Dr. E. D. van Oort was zoo vriendelijk me er.op attent te maken, dat ook de jonge 
torenvalken bruine ruggen hebben en dit vrij lang kan duren. Voor § leze men dus $ of jong. 
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14 November brengt weer bonte kraaien en vooral heel veel kieften: drukke 
beweging van breede colonnes, 's Morgens vroeg en 's avonds laat koperwieken. 

15 November kieften en op eens weer drukke trek van bonte kraaien 
('s morgens gemiddeld 20-25 per minuut), ook spreeuwen. 

(Gisteren, 14 Nov., wind vrij zwak ± Z-W., zacht weer; 15 Nov. koud weer 
nachtvorst, O.wind, 17 November weer kraaien, 18 November ± 60 ganzen, 
juist tegen schemer en laag over 't weiland, den volgenden dag nog een enkele 
bonte en als ik 's middags in 't duin en in den mist zit, trekt er onder druk gefluit 
een groote troep wulpen over. 's Avonds in bed weer. Tot slot wat watersnippen. 

21 November speur ik in 't duin nog kersversch een egel, een paar reigers 
dalen tot den polder neer en een toren valk ? staat te bidden boven muizen-
hellingen. Als ik thuis kom, brengt m'n broertje me een doode 9 sperwer, op 't 
duin gevonden. lederen dag torenvalken. 22 November werkelijke reigertrek. 

November eindigt en December begint zonder veel nieuws. 
Op den 3d«m December vervolgt een sperwer een koppel tamme duiven van 

een boer, nadat hij al tweemaal misgeslagen heeft. Hij zondert een paar stuks 
af en krijgt ten slotte één apart, waar hij 3 maal op misslaat. 

Dan schiet 't dier 't hout in en blijft roerloos in een takvork hangen, er in 
verward met de vleugels. De sperwer vliegt terug; de duif is gered, komt even 
later bij, valt op den grond en rust daar uit. Verder dien dag barmsijsjes, wilde 
eenden, kramsvogel en een groenling zit boven in een klittendistel en peuzelt 
daar de zaadjes op. 

Eigenlijk staat vanaf 22 November tot eind December, half Januari, als 't 
weer kouder wordt, de trek zoo goed als stil en was die strenge kou uitgebleven, 
dan was 22 November dus ongeveer 't eind van den najaarstrek geweest. Nu 
begon hij echter weer opnieuw en daardoor kregen we 't abnormale verschijnsel, 
dat de najaarstrek in vollen gang was tezelfder tijd dat andere jaren de voorjaars-, 
de terugtrek begon of begonnen was. 

31 Dec. komen er kieften door, op weg naar 't Zuiden en de leeuweriken 
zwerven nog altijd boven duin, veld en bosch; maar eerst 31 Dec. 6 wilde ganzen, 
14 Dec een torenvalk '), 19 Dec. reigers en vinken >), 20 en 21 Dec. respectieve
lijk + 300 en 50 kieften.1) 7 Januari zit er een reiger bij een watergat in 't 
duin, aan Zee een scholjak. 14 Januari brengt een kleine bonte specht (?) op 
Noordwijk aan zee, aan den binnenduinkant in de elzen sijsjes, in 't weiland 
enkele reigers; den volgenden dag groote gele kwikstaarten >), 16 Januari weer 
kieften (60—80). Ook een troep van 150—200 wilde eenden ') in een enorme,/. 
's Middags weer kieften >) en 2 groote gele kwikstaarten i). 

18 en 19 Januari weer groote gele en den 19on bovendien een y/ van 15—20 
ganzen. Intusschen heeft de vorst z'n intree gedaan en is er weer meer beweging. 
21 Januari is een prachtdag, gemiddeld 5» (C.) vorst en vrij zwakke O. wind. 

') Alle waarnemingen van uil do Leidsche H. B. S. klasse V.a, waarover een deel 
van den trek passeert. 
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't Begint met kauwtjes en roeken. In 't bosch alle boschvogels. Langs den 
binnenduinkant bij de boerderij trekken 3 ruigpootbuizerden en smelleken >) 
over, waarvan ik al melding maakte in 'm'n „Protest"; veel leeuweriken, krams
vogels, koperwieken, een houtsnip, spreeuwen. 

Den volgenden dag wulp, torenvalk, kramsvogels, koperwieken en tegen den 
avond een mooie y van 41 wilde ganzen. 

Op 23 Januari alles 't zelfde, bovendien reigers. Bij dezelfde boerderij, als 
op 21 Jan. zie ik 't smelleken. 's Morgens krijg ik van een boerenzoon een 
kleine bonte specht, geschoten door z'n broer. 

24 Januari zorgt voor een y/ van 35 ganzen en een torenvalk j " . 
De 26ste voert twee wilde zwanen aan, schitterend witte vogels met enorme 

nekken en twee dagen later, als ik weer op mijn boerderij rondstap, neem ik er 
voor den 3den t eer ' t smelleken waar. In de vlucht doet hij me ' t eerste oogenblik 
aan blauwduifje (oenas) denken. Verder dien dag watersnippen en een paar 
reigers, bij de boerderij nog kramsvogels, koperwieken en 4 Febr. zie ik voor 't 
eerst dat een meerkoet, (hier een groote zeldzaamheid) is komen huizen aan de 
weislootjes, die niet bevriezen; weer komen er ganzen over {± 50) en bij de 
boerderij een groote gele kwikstaart, in Noordwijk een sperwer. 

7 Februari begint de boel er zoo langzamerhand dood uit te zien: 
Enkele snippen huizen nog aan de welslootjes, koperwieken, kramsvogels en 

reigers zijn gedund, eenden vermagerd of overvallen door roofdieren, waterhoentjes 
sterk verminderd, torenvalk nog present, 10 Februari ligt er een smient dood 
in 't weiland, maar de watersnippen houden vol en enkele eenden en beentjes 
houden hen gezelschap. 

Noordwijk aan Zee. JAN VERWEY. 

(Wardl vervolgd). 

BIJ DE STEMERDINKBRUG. 
LS het winter is geworden en we de mooie wilde bloemen niet 
meer vinden en de vogels alleen enkele loktoontjes laten hooren, 
dan kunnen we 't ons vaak niet begrijpen, dat we de lente en 
den zomer en den herfst niet meer hebben gewaardeerd. Toen er 
overal een groeien en bloeien was, toen de lucht vervuld was met 

geuren, toen alomheen de vogelliederen schalden — hebben we toen die weelde 
wel naar waarde geschat? Zijn we niet als kinderen, die het speelgoed begeeren, 
dat gebroken is, die in ' t prentenboek wenschen te bladeren, dat verscheurd 

*) In mijn «protest» schreef ik: «hoogstwaarschijnlijk smelleken.* Ik weet nu dat 't er 
zeker een was. 


