
V . VOGELLEVEN OP SCHOUWEN. 

{SM). 

ET eiland Schouwen vertoont aan zijn Zuidgrens een vrij diepe 
inbochting, geografisch bekend onder den naam van „de Hammen". 

De daar achtergelegen polders worden tegen een eventueele 
overstrooming van het Ooster Schelde-water beschermd door een 
zwaren zeedijk, terwijl een paar honderd Meter meer landwaarts 

in, een tweede, een reservewaterkeering, is aangebracht in den vorm van een 
„slaperdijk". Over een afstand van eenige K.M. is de ruimte tusschen beide 
dijken volgeloopen. De aldus ontstane plas wordt door twee dwarsdammen ver
deeld in drie afdeelingen, welke onderling communiceeren en de z.g.n. „Inlagen 
van Kerkwerve" vormen. Op drie of vier plaatsen verrijzen hier boven den 
waterspiegel kleine eilandjes, waarvan het grootste een oppervlakte beslaat van 
nog geen H.A. Deze „Hillen" zijn het nu, die tijdens het broedseizoen een 
bezoek overwaard zijn, 

Duizenden groote sterns en honderden kapmeeuwen en vischdiefjes bevolken 
deze eilandjes van April tot September en brengen er jaarlijks hun kroost groot. 

En toch tot rustig broeden komt het nooit vóór half Juni, als de wettelijk 
geoorloofde raaptijd verstreken is en de pachter der inlagen zijn rijken eieroogst 
binnen heeft. 

Ondanks dat eiergaren op groote schaal, ondervinden de kolonies hiervan 
niet het minste nadeel, integendeel, het aantal nesten breidt zich met het jaar 
nog meer uit, weldra echter zal aan deze toename noodwendig een einde moeten 
komen, niet omdat het aantal vogels weer zal gaan minderen, doch wijl de 
hillen door hun begrensde oppervlakte spoedig te klein zullen wezen, om het 
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reusachtige, steeds wassende vogelheer in de toekomst te kunnen herbergen. 
Een geruststelling is, dat men nimmer bezorgd behoeft te zijn, dat de kolonies 
met ontvolking bedreigd worden, want de pachter draagt ter voorkoming hiervan 
al het mogelijke bij: door het aanbrengen van bazalten steenglooiïngen 
wordt afbrokkeling en dus verkleining der bestaande eilandjes tegen gegaan, 
terwijl bovendien aan een ieder de toegang tot de broedplaatsen geweigerd wordt. 

Alleen voorzien van een speciale introductie, gelukt het soms zijn heiligdommen 
ts betreden. Dat zijn dus beschermende maatregelen, (al vloeien ze ook voort uit 
zuiver eigenbelang), waarvan de gunstige uitwerking volkomen gewaarborgd is. 

Eenigen tijd geleden had ik kennis gemaakt met het hoofd van de school te 
Noordgouwe, den heer Vijverberg, een even groot liefhebber van de ornithologisch-
photografische sport als ondergeteekende, alleen heel wat verder in de kunst 
bedreven. Tot nu toe was de vogelphotografie door hem volgens de gewone methode 
beoefend, doch evenals ik, overtuigd, dat langs electrischen weg het werk veel 
minder tijdroovend en dus niet half zoo geduldopofferend zou wezen, had ook 
hij zijn toevlucht genomen tot het zelfconlactsysteem, 

We kwamen op het denkbeeld er tezamen eens op uit te trekken, teneinde 
op een der hillen, te midden der meeuwenbevolking, een electrischen photowed-
strijd te houden. De heer Vijverberg, die een goede kennis van den pachter was, 
had van dezen doorloopend vergunning om met zijn camera na den raaptijd de 
hillen te bezoeken, een voorrecht, waarvan ik thans ook mocht medeprofiteeren. 

Een bootje werd belangeloos te onzer beschikking gesteld en zoo boomden 
we op een helderen stormachtigen zomermorgen door de inlagen, op weg naar 
het tweede, tevens het grootste vogeleilandje. 

Dat was me een tocht tegen den wind in, die niets meeviel. Het vaartuig, 
dat we geleend hadden, was ongelukkigerwijze voorzien van een groot kruisnet, 
dat bij elke windvlaag als een zeil werkte, zoodat de vorderingen, die we het 
eene oogenblik maakten, even later weer totaal teniet werden gedaan, het ge
volg was, dat we eerst na een gezamenlijke krachtsinspanning van een goed 
half uur dwars voor ons doel lagen, (dat beteekende vanaf ons uitgangspunt een 
afstand, die welhaast te beroepen zou zijn geweest). 

Het zwaarste werk moest thans nog komen: door het ondiepe water, waarin 
we met die verwenschte totebel laveerden, liep het vaartuigje lederen keer aan 
den grond en op een gegeven moment was er geen beweging meer in te krijgen, 
we zaten muurvast! Er bleef niets anders over dan ons zelve gedeeltelijk te 
ontkleeden en te water te begeven, om, buiten boord staande, te trachten de 
leege boot los te wringen. Na een wanhopig getob slaagde deze poging ten langen 
leste; al peilende ontdekten we toen gelukkig een diepere vaargeul en zoo konden 
we even later vasten voet aan wal zetten 

Dat was een oogenblik om nimmer te vergeten. Als een groote witte wolk 
kwam plotseling een enorme vogelbende, samengesteld uit duizenden kapmeeuwen, 
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groote sterns en vischdiefjes, tegelijk op de wieken, om uit alle macht luidkeels 
te protesteeren tegen de betreding van hun broedgebied; het lawaai verstomde 
letterlijk geen seconde en het laat zoo'n indruk op je trommelvlies achter, dat 
dagen nadien het oorverdoovende gekrijsch nog in verbeelding blijft voortbestaan. 

Stelt men zich eenigszins verdekt op en houdt men zich kalm, dan komt 
een groot gedeelte van de bevolking weldra tot rust en strijkt weer op de nesten 
neder. Wanneer men nu voorzichtig vanuit zijn schuilhoek het terrein begluurt, 
waar de vogels zijn neergedaald, dan schijnt het geheele eilandje als met een 
wit kleed overdekt. 

Op den voorgrond staan honderden groote sterns, die trouw de wacht houden 
bij de broedende wijfjes, verderop ziet men ettelijke kapmeeuwparen bijeen, een 
daaropvolgend gedeelte van de hil 
wordt in beslag genomen door een 
groot aantal vischdiefjes, op andere 
plaatsen weer zit, staat en loopt 
alles in ongeloofelijke menigte door 
elkander. Het is een bedrijvigheid, 
waarvan men zich ongezien geen 
denkbeeld kan vormen. 

Tijdens onze rondwandeling 
over het eilandje bleek dit als het 
ware bezaaid met eieren van de 
drie vogelsoorten. 

In de vorige aflevering sprak 
ik van een dicht bevolkte kluiten
kolonie, temidden waarvan men 
zijn oogen den kost moest geven 
om geen nest te vertrappen, doch 
hier was het noodzakelijk, op 
sommige plaatsen, lederen voet
stap van tevoren uit te meten 
om niet twee legsels tegelijk te 
vernielen. De groote sterns hadden meestal één of twee eieren, de kapmeeuwen, 
evenals de vischdiefjes, één tot drie, ook waren er al verscheidene jonge vogels, 
sommige pas uitgekomen, andere reeds vlug genoeg om zich bij onze nadering 
te verschuilen tusschen de overal verspreide graspolletjes, of anders half loopend, 
half fladderend een veilig heenkomen te zoeken in de richting van het water. 

Gedurende de verkenning van het terrein hadden we allebei een eenigszins 
geïsoleerd nest uitgekozen om aanstonds onze toestellen bij te plaatsen. Mijn 
tegenpartij installeerde zich bij een vischdiefje, terwijl ik, om te beginnen, de 
voorkeur gaf aan een kapmeeuw (Lams ridibundus). Toen we even later gereed 
waren met de preparatieven, trokken we ons achter den bazalten steenmuur 

Fig. 14. Kapmeeuw. 
I. en UI. Broedende (klokcontact). II. en IV. Staande op het nest 

(direct contact), 



348 DE LEVENDE NATUUR. 

terug, om de kolonie tot bedaren te laten komen. Het mechaniek was gesteld 
op „direct contact". 

„Hoe lang zullen we nu wachten?" „Driekwartier is toch zeker lang genoeg,* 
stelde ik voor. 

De heer Vijverberg, die zijn luidjes hier kende, meende, dat 30 minuten meer dan 
voldoende zouden zyn. 

Toen de groote wijzer dan ook een halve omwenteling gemaakt had, stonden 
we tegelijk op en liepen, verlangend om den uitslag te zien, naar onze camera's: 
beide sluiters hadden gewerkt! 

Vervolgens nummer twee opnieuw een half uur pauze weer 
hetzelfde succes. 

De klok van mijn toestel verraadde, dat ik ook na tien minuten reeds had 
mogen komen. Bij de derde opname hielden we hier rekening mede en verkortten 

den tijd tot een kwartier. Ook nu bereikten 
we beiden weer het verlangde resultaat, 

De volgende twee photo's verkoos ik 
van de broedende kapmeeuw te nemen en 
schakelde dus het contact met de klok in, 
daarbij den vogel één minuut den tijd gevend, 
om zich rustig tot broeden te zetten. Mijn 
eenige zorg was echter, dat het dier even 
voor het verstrijken daarvan om de een of 
andere reden weer op zou vliegen, in dat 
geval moest de plaat voor een verlaten nest 
belicht worden. Ik waagde er niettemin twee 
negatieven aan en spande me bij deze gelegen-

Fig. 15. kapmeeuw op het punt van zich n c r "̂  r j o o 

te ietteni(direct contact). heid extra in, door niets de aandacht van 
den vogel te trekken. Eerst na ontwikkeling 

der plaat bleek, dat de poging niet gefaald had (fig. 14, links, onder en boven). 
We waren nu ieder 5 opnamen rijk, de heer Vyverberg van zijn vischdiefjes, 
ik van Ridibundus. (Fig. 14 rechts onder en boven en fig. 15 toonen den 
uitslag van mijn „direct contact" opnamen). 

Met de pauze stond het spel dus gelijk. 
Daarna waren het de groote sterns (Sterna cantiaca), die aan de beurt 

kwamen. In éénzelfde kolonie zochten we dicht bij elkander ieder een geschikt 
nest uit en zetten toen de match voort. 

We kwamen overeen, na onze vorige ervaring, dat twintig minuten ruim
schoots voldoende zouden zijn, om de vogels te doen vertrouwd geraken. 

....Achtereenvolgens photografeerde mijn groote zeezwaluw zich zelf drie 
keer staande (fig, 16 boven en flg, 17) en tweemaal broedende, ook weer met 
een bedenktijd van één minuut (fig. 16 onder). De andere cantiaca toonde zich 
even bereidwillig, totaal hadden we dus tien photo's van de groote stern ver-
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zameld en schoven thans de laatste plaat, die we voor deze gereserveerd hadden, 
achter de lens. Een kwartier later bij terugkomst bleek, dat ik de verliezende 
partij moest wezen: ik had de verregaande onhandigheid begaan, het chassis 
dicht te laten en de plaat was dus niet belicht geworden. 

Mijn gastheer liet met een zegevierend gebaar zijn laatste cantiaca in de 
tasch glijden en raadde me in gemoede aan de twee platen, die nog van mijn 
dozijn overbleven, liever te bestemmen voor een paar opnamen van de kolonie 
in zijn geheel. 

Ik voelde wat voor dit voorstel en zocht een extra bedrijvig hoekje van een 
gemengde kolonie uit, om mijn camera op te richten. 

De groote wijzer van de klok werd 
„op tien minuten afstand* van het contactje 
gezet, waarna we ons ver van de plek 
verwijderden en zoo diep mogelijk achter 
de bazalten glooiing wegdoken. Zoodoende 
kwam een belangrijk gedeelte Van de kolonie 
weldra tot bedaren en toen ik op mijn 
horloge zag, dat de vastgestelde tijd ver
streken was, bevond zich meer dan de 
helft van het rumoerige volkje weer op 
den guanobodem bij de nesten. Dat beloofde 
dus een aardige kiek te worden. De laatst 
overgebleven plaat moest er daarna op 
dezelfde wijze nog aan gelooven en toen 
konden we met voldoening onze taak op 
de tweede hil als voleindigd beschouwen; 
het speet ons alleen, dat er dezen keer 
geen gelegenheid was geweest om de kleine 
zeemeeuw (Larus canus) te vereeuwigen. 
Deze hier te lande zeldzaam broedende 
meeuwsoort was juist de laatste jaren bezig 
(zij het ook tot nog toe sporadisch) zich 
op de hillen in te burgeren, doch hoe we dien dag ook zochten, het mocht ons 
niet gelukken, temidden van de talrijke „zwartgekapte" meeuwen er een met 
een geheel witten kop te ontdekken. 

Toen we onze laatste plaat verschoten hadden, gaven we de poging op en 
verlieten het kostbare natuurmonument, dat bij mij een onvergetelljken indruk 
had nagelaten. 

Fig. 16. Groote Stern. 
I. Staande op het nest (direct contact). 

ÏI. Broedende (klokcontact). 

Den dag volgende op ons bezoek aan de inlagen, zouden we een tocht naar 
de Schouwensche duinen ondernemen. 

Om bepaalde reden konden we niet vóór 's middags 12 uur van Noord-
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Fig. 17. Groote Stern op het oogenblik 
van neerstrijken (direct contact). 

gouwe vertrekken. Eensdeels door den beperkten tijd, anderdeels doordat we nog 
moesten gaan zoeken naar photomateriaal, dat hier zeker niet voor het grijpen 
zou liggen, stelde ik me bitter weinig voor van 
de photografische uitkomsten dezer excursie. 

Niettemin leek mij het duinlandschap van 
Haamstede ornithologisch belangrijk genoeg, 
om er een halven dag aan te spandeeren, 
bovendien het toestel kon toch- voor alle 
zekerheid meegenomen worden, , . . 

Toen we bij het dorp Burgh de duinen 
instapten, had ik al dadelijk hoop, dat de 
camera niet tevergeefs zou zijn medegesleept, 
want ook bier bleek weer een ongewone 
bedrijvigheid te heerschen: het geschreeuw 
van scholeksters en grutto's was niet van de 
lucht, kieviten en tureluurs manoeuvreerden 
angstig roepend om ons heen, doodsbenauwd, 
dat we tusschen het hooge gras hun jongen zouden ontdekken, een bergeenden-
paar vloog dicht voor onze voeten op om elders een veiliger verblijf te zoeken, 
weer wat verderop kwam een koppel patrijzen op de wieken. 

Een wulp stond op den top van een hoog duin te schilderen, gereed om bij 
dreigend gevaar onmiddellijk alarm te maken, ter waarschuwing van het wijfje, 
dat ergens in de buurt bezig was met broeden. Kortom, er was hier wederom 
het noodige vertier. 

Hoe dieper we echter de zandwoestijn introkken, hoe doodscher de omgeving 
werd. Na een half uur loopen was er bijna 
geen vogelleven meer te bespeuren, niets dan 
bar duin om ons heen, waar zelfs ternauwer
nood eenige vegetatie te bekennen was, alleen 
de spaarzame helmbegroeiing gaf nog een klein 
beetje afwisseling aan de overigens totaal 
uitgestorven natuur. 

Eensklaps werd de stilte in dit troostelooze 
oord verbroken door het schelle „tepiet" „tepiet" 
van een scholekster en bijna op hetzelfde 
oogenblik stonden we voor het nest met drie 
eieren, of liever voor de drie eieren, want van 
een nest was in het kale zand nauwelijks iets 
te bemerken, 

Om niet met leege handen thuis te komen, 
plaatste ik er het toestel bij, maakte dit tot photografeeren gereed en overbrugde 
het legsel met den contactstengel. Een gebiedende noodzakelijkheid was hier, de 

"""""">-. 
- • ' • ' -

18. Scholekster drukt met de borst den 
contactstengol neer. 
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kist te voorzien van het overtrek, want het stuivende zand dreigde niet alleen 
het electrische mechaniek onklaar te maken, doch ook het inwendige sluiter
mechanisme van de camera zou er door kunnen gaan dienstweigeren. Een 
tweede niet denkbeeldig gevaar was, dat we, na eenigen tijd onzen verkennings
tocht te hebben voortgezet, op geen stukken na meer zouden weten, waar 
eigenlijk het photo-apparaat was achtergelaten. We klommen daarom het dichtst 
bijzijnde hooge duin op, pootten op den top daarvan een wandelstok in het 
zand en bevestigden daaraan den wapperenden zwarten insteldoek, 

Toen we den heuvel, aan den anderen kant weer afdaalden, kwamen we 
halverwege plotseling voor een uit helm vervaardigd nest te staan, waarin vier 
groote, olijfkleurige, donker gevlekte eieren lagen; boven ons hoofd cirkelde een 
prachtige zilvermeeuw, (Larus argentatus) voortdurend een klagend „kliau" 
uitstootend, blykbaar dus de rechtmatige bezitster van dat nest. Deze vogels 
broeden hier meer in het barre duin, doch men moet het altijd als een bijzonder 
buitenkansje beschouwen, wanneer men toevallig zoo'n legsel vindt, geen wonder 
dus, dat me dadelijk de lust bekroop om de installatie bij de scholekster op te 
breken en deze naar hier over te brengen. Mijn tochtgenoot ontraadde me dit 
evenwel ten sterkste en wist me aan het verstand te brengen, dat alle pogingen 
nutteloos zouden wezen, want volgens zijn veeljarige ervaring heeft een zilver
meeuw minstens een halven dag noodig, om te wennen aan het vreemde toestel. 
Daar was natuurlijk voor ons geen wachten op, dus werd het plan afgewimpeld. 

Na tiön minuten te hebben voortgewandeld, stonden we voor een oude ver
laten eendenkooi. Hier heerschte opnieuw een druk vogelleven: van alle kanten 
drong weer het stemgeluid van scholeksters, kieviten en vischdiefjes tot ons 
door, een paar strandpleviertjes trippelden met vlugge pasjes over de vlakte en 
in het lage hout rondom de kooi zorgden verschillende zangvogels zooals:merels 
boompiepers, tapuiten en sylvia's voor de noodige afwisseling. In de sloot, die 
het eenige overblijfsel vormde van wat eertijds de kooivijver was, zwommen een 
paar waterhoentjes schokhalzend rond, terwijl langs den walkant een dodaars 
van zijn nest schoof, waarin drie vuilwitte eieren lagen, die reeds waren aange
pikt en dus op uitkomen stonden. We beschouwden deze kooi als eindpunt van 
de wandeling, rustten hier een oogenblik uit en aanvaardden toen den terugtocht 
in de richting van de zwarte vlag. 

Op onzen weg daarheen ontdekten we nog een paar scholeksternesten, ieder 
met twee pas uitgekomen jongen er in en ook vonden we een kleine vischdiefjes-
kolonie, welke tegen de steile helling van een kaal duin gevestigd was. We 
telden daar in het geheel ongeveer twintig nesten, die allemaal voltallige legsels 
van drie bevatten. 

Uit een photografisch oogpunt had deze vondst nu geen waarde, zoodat we 
er niet te lang bij bleven stil staan, 

Nog een halven K. M, wandelen en we bevonden ons weder bij de camera: 
de contactstengel lag naast de eieren, de klok liep en de sluiterhefboom was 
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neergedrukt, bovendien bleek uit den wijzerstand, dat we met een heel weinig 
schuwen vogel te doen hadden gehad. Niet langer dan een kwartier was het 
legsel aan zijn lot overgelaten geweest. Ik kon dan ook aan de verleiding geen 
weerstand bieden om nog even een kansje te wagen, schoof een nieuwe plaat 
in, zette het contactkurkje overeind en verdween opnieuw een oogenblik van 
het tooneel. 

Na een rondwandeling van twintig minuten keerden we terug en toen kon 
de tweede belichte plaat in de tasch geborgen worden, gelukkig behoefden we 
dus niet platzak naar huis te gaan. 

Een der beide uitkomsten was het negatief van Fig. 18, men kan daarop 
duidelijk zien, hoe de vogel met zijn borst het rechte koperdraadje naar omlaag 
drukt. (De punt van den snavel is verscholen achter de kurk). In verband met 
het vergevorderde uur, besloten we het hierbij te laten, pakten de bagage bij 
elkaar en trokken weer op de bewoonde wereld aan. Dicht bij het dorp Haam
stede joegen we uit een struik een Bruinen Kuikendief op (volgens zeggen van 
mijn metgezel een zeer ongewone verschijning op Schouwen), terwijl we aan het 
einde van de wandeling van heel nabij een totaal albinistisch exemplaar van den 
witten kwikstaart te zien kregen, een waarneming, die een mooi slot vormde 
van onze ornithologische duin-excursie. 
Na een drie kwartier langen fietstocht langs weilanden met kluiten, grutto's, 
tureluurs, meeuwen en sterns, bereikten we eindelijk weer het schilderachtige 
dorpje Noordgouwe, waar we 's avonds nog eens genoeglijk de wederwaardighe
den der beide dagen bespraken en myn gastheer me uitnoodigde, een volgend 
jaar mijn bezoek aan Schouwen te komen herhalen, teneinde mijn geluk te kunnen 
beproeven bij de Zilvermeeuw (die dan vóór mijn komst „camera-mak" zou worden 
gemaakt), een aanbod, dat ik gretig aannam en waarvan ik naderhand het resultaat 
in den vorm van een welgeslaagd cliché hoop te kunnen demonstreeren. 

Ik twyfel niet of ik zal dan tevens in de gelegenheid wezen, eenige goed uitge
vallen kunstlichtopnamen ter reproductie aan te bieden, iets waartoe ik thans 
nog niet in staat was, omdat de electrische lontjes, die uit het buitenland 
geïmporteerd worden, de laatste twee jaren nergens meer in betrouwbare conditie 
voorradig bleken te zijn. 

Dordrecht DB. C, EYKMAN. 


