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Een gele strook van rimpelig zand scheidt 't donkere palenland van 't blauwe watervlak. 
In sprongsgewijze vlucht vliegt tusschen 't hout een enkele spreeuw of musch. Armoedig 
klein zoo'n dier! Stil hupt de musch langs den bevroren plas en zoekt, kijkt, pikt zelfs nu eu 
dan, maar vliegt teleurgesteld gauw heen, weer in dezelfde bogenvlucht. En op de grens, 
daar waar elk golfje het dartele leven endt en pijnloos, zacht vervloeit, daar staat in 't 
glinsterend wit van 't smetlelooze kleed een meeuw en tuurt in 't golfgespeel. 

Zoo af en toe in plotselinge drift een paar snelle pasjes, een haastig, nijdig gepik in 't 
laatst vervloeisel der golfjes, dan weer dezelfde stoïcijn, stil, schier liewegingloos, maar vol 
activiteit en ingetoomden drang. 

Even voor 't water liggen verscheidene bevroren klompen sneeuw dicht bi) elkaar. 
Fel licht aan den oenen kant der lichtende kristallen, een stemmig schaduwvlak aan de andere 
zij. Plots valt mij op de slagschaduw der brokken; niet vast er tegen, er naast, een heel 
eindje er naast begint de donkere vlek op 't hel gekleurde zand. 

Nu dringt het tot me door, 't zijn snoeuwklompen op pootjes, 't zijn meeuwen, roerloos 
stil, de kop diep ingetrokken, zoo blankend wit als zoutkristal, bedriegelijk en mooi, een 
fopperij van de natuur. Nog iemand stapt daar langs het strand; een zwarlgerokle, zelf
bewuste kraai. De honger heeft de vuilzwarte gast gedreven naar den waterkant, waar hij 
thans ijverig loert op aangespoelden buit. Dan, na een vangst, die pittig is en flink, stapt hij 
weer voort, maar onwellevend als een dronkeman. Zijn passen neemt hij wondergroot, dol 
komisch schudt het lichaam heen en weer en vergenoegd knikt, buigt de kop als hoogst-
tevrèen met de eigen chique. 

Hoe voelt hij de overmacht! Niet louter bevrediging van 't maaggejeuk zoekt zwartrok 
daar, hij vindt meteen weldadige streeling van de ijdelheid. 

Waar een meeuw staat le visschen, daar wacht hij af, of deze uit eigen beweging ruim 
baan maakt voor de wandelende majesteit; heeft 't witte bruidje niet dat kicsch gevoel, dan 
hipt met korte sprongen de domino op baar af Zij vlucht vol schrik, hij slapt weer voort 
met 't air van overwinnaar, met dieper kopgebuig, met breeder staartgezwaai. Hij komt 
terecht bij 't groepje meeuwen, gestraft als Lot naar het schijnt. Weer wacht hij af, nul op 
't rekest. Eén sprong, twee, drie, geen resultaat. Dan hipt hij achtereen tot bij 't versteven 
clubje; er komt beweging in. Traag gaan ze uiteen, vol minachting voor den verwaten, 
miskleurden indringer. 

Eén meeuw doet me glimlachen. De kop diep ingetrokken loopt ze met korte, kleine 
dribbelpasjes naar 't schuttend nat. Die houding, die gang is volmaakt die van een besje; 
een oud vrouwtje, 't hoofd gebogen, gekromde rug, met grootmoedertjeshaast even haar 
sloofje verlatend. 

't Is blijkbaar mooi geweest; met sterken vleugelslag heft zich de zwarte koning, en 
krijschend, schril, lang achtereen, spoedt hij zich naar hel land. 't Is vredig weer in 't 
meeuwen rijk. 

Vlissingen. J. VEBBÜRG. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
' t Onbekende eiland (Terschelling). — Eerst was mijn plan een heel artikel over dit 

wonderlijk mooie eiland le schrijven, maar, hoewel ik reeds veel gegevens heb, wil ik 
hiermee tot het andere jaar wachten. Ik hoop hiermede goede floristen eu ornlthologen op te 
wekken, om dit jaar een paar dagen of weken op Terschelling te komen doorbrengen, om de 
natuur, die er nog lang niet goed genoeg is onderzocht, te doorzoeken. Zoodoende kunnen we 
dan volledige planteulijsten samenstellen, en ook een lijst van broedvogels. Daartoe is een 
H. B. S.er natuurlijk niet in staat, al heeft hij dan ook 2 maanden lot z'n beschikking! 
't Aantal Nat. Historici, die er hun kostelijke vacanliedagen komen doorbrengen, is vrij gering 
en toch zijn die dagen heelemaal niet weggegooid. Daar er waarschijnlijk wel lui zijn, die 
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hun . vacantie er niet aan willen wagen, voordat ze zeker zijn, dat ze iels moois zullon zien, 
wil ik even oen lijstje saraenstelleu vau belangwekkende planten en vogels, die men op 
Terschelling kan aantreffen. Achter de plantennamen heb ik verkort aangegeven of zo zeldzaam, 
zeer zeldzaam, vrij algemeen of zeer algemeen op Terschelling voorkomen. 

Epipactis palustris, a.a.; misschien ook de witte variatie, maar dat zal nader onderzocht 
worden; Orchis morio, vr.a,; Orchis maonlata, vr.a.; Orchis incarnata, a.; Orchis latifolia, vr.a.; 
IMalautliera bifolla, a.; Gymmadenla conopsea? z.z.; Sturmia Loeseliï, vr.a.; Sallcornia 
lierbacea, a.a.; Drosera rolundlfolla en Drosera Intermedia, a .a . ; Helianthemum guttaluin, z.; 
Empolrum nigrum, a.a.; Parnassia palustris, a.a ; Gotnarum palustré, a.a.; Vaccinium macro
carpon, a.a.; Pirola rotimdilblia, a.a.; Armeria vulgaris, a.a.; Slatice Limonium, a.a.; Anagallis 
teuella, vr.a.; euz. enz. Ik heb hior een paar planten opgenoemd, die de reis al overwaard 
zijn. Aan den Waddeukant Is een schat van zeldzaamlieden te verzamelen. Overweldigend veel 
Melde- en Zeemeldesoorten staan daar. En van bevoegde zijde heb ik vernomen, dat in de 
vochtige pannen, waar Terschelling zoo rijk aan is, heel veel zeldzame Carexsoorten en der
gelijke planten staan. 

Wie heeft nu den moed om do zeereis le ondernemen 1 
Voor vogelliefhebbers zal ik ook een klein rijtje samenstellen: 
Terschelling is nog altijd even rijk aan trekvogels als do Heer Thijsse in z'n «Vogeljaar» 

vertelt (biz. 481). 'k Hoop n daar nog eens van te verhalen en 'k raad u sterk aan, om er in 
een middag op den Dellewal in 't wier te gaan liggen. Je ziet dan dingen, waarvan je in 
Amsterdam nooit gedroomd zou hebben. 

Zilvermeeuwen, kokmeeuwen, vischdiefjos en dwergsterns broeden nog elk jaar op 
Skilingo. Ze hebben een paar kwade jaren achter den rug. De mobilisatie heeft aan de 
vogelbovolking ontzettend veel schade gedaan. Bergeenden broeden op Oostlerschelling nog 
veel. De aschgrauwe kiekondief nog in verscheidene paren, waarvan 1 huwelijk dit jaar weer 
vernietigd is, en de velduil ook nog wel, maar niet zooveel als vroeger, geloof ik. De roode 
wiokel beeft 2 jaar geleden op den grond gebroed. Dit word door veldwachter de Haan, den 
onvermoeiden vogelbeschermer van Terschelling en Griend, geconstateerd. Van 't zomer was 
de roode wiekei er weer, maar 't nest is niel gevonden. 

Verder broedt er; paapje, tapuil, roodborsitapuit, nachtegaal, grauwe klauwier, misschien 
roodkopklauwier, kneutje, gele kwik. akkerleeuwerik, l.oom- en duinpieper(?), boereuzwaluw, 
kauw. houtduif (gewoonlijk op den grond), spotvogel en nog veel en veel meer. Ik 'heb dat 
nog wel''niel allemaal geconstateerd, maar beu er vau overtuigd, dat. ze er moeien broeden. 
Voor bekwame nestenzoekers is hier dus uog werk In overvloed. Helaas, hoor Ik nog niet 
tot, deze gilde. 

Wie komt er nu meehelpen om do weuschen vau don Heer Thijsse (zie Vogelboekje pag. 
165 en 1GG) le vervullen 7 Wie constateert bel broeden van blauwe reiger, groote stern e-d. 
as . zomer? 

Wie helpt moe de nesten zooken van asrligrauwo kiokcudieven en torenvalken op den 
grond'/ 't Zijn toch alle ornithologische heerlijkheden van den eersten rang! 

Wie zal Malaxls woervinden, die nu verdwenen Is door afwatering der bessenplekkoir' 
En wie helpt nog ten leste mee om den Hoer D. L. Daalder te logenstraffen, die In 

D. L. N. jaarg. XVIII pag. :!7(> uitroept: «Wat beteekenen die paar stumperige parnassia's 
tegenover de honderden en honderden van mijn eigen eiland (Texel)!»'.' Ik zal iedereen, als 
hij wil, er niet honderden, maar duizenden wijzen!' 

Maar nu moet ik nog oven opmerken, dat m'n oproep niet gericht is tot heeren ver
zamelaars. Want al staan er nog zooveel orchideeën en ander zeldzaam kruid, als een bende 
van zulke maniakken zich over mijn Skilingo verspreidt, dan is bet na hun vertrek geen 
lustoord meer, maar oen dorre, woeste /.andwoestijn.,. 

Komt dus, vóór 't Staatsboschbeheer meer bederft, vóór badgasten hel er onvrijmaken 
en dan zal het èu de natuur èn de botanie èn ornithologie, èn uzelf niets dan ten goede komen! 

Amstenlam, Keizersgracht 022. ^ ^ WOUTER VAN DIERKN. 

Lichtgevende beenderen. — In den nacht van Dinsdag op Woensdag .'5/4 Dec. 1.1. moest ik, 
ter wille van oen zieke, naar de keuken. Overal was 't natuurlijk donker. Nauwelijks had ik 
op 'l gevoel af de keukendeur geopend, of ik zag onder de keukentafel een vreemd licht, 
dat ik mo niet kon verklaren. In mijn slaapdronkeiiheid dacht ik eerst, dat 't gasstel was 
blijven branden, maar bij eenig nadenken maakte ik voor me zelf uit, dal 't dal niet. kon zijn, 
want daar staat nooit een gasstel. Toen dacht ik aan de maan. die haar schijnsel zon kunnen 
werpen door de keukendeur. Maar ook dal koiv'l niet zijn, want toevallige?) regende hel. 
Hoewel ik niel kon gissen, wal 't dan wèl was, bleef ik nog eenige oogenblikken als botooverd 
naar 't werkelijk prachtig verschijnsel zien. Een plek ter grootte van ongeveer 20 x 3(1 cM, 


