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HET vriest hard, 120 C. van morgen. Al een paar weken is de sneeuw niet weg ge
weest en sinds 4 Januari zit er weer vee! drijfijs in de rivier. 

Groote schollen schuren langs den kaaimuur, want de oostenwind stuwt alles 
op de stad aan. 

't Is een gekraak en geschuif van belang, vooral als door den snellen stroom, de schotsen 
tegen de peilers van de IJselbrug botsen. Troepjes kokmeeuwen laten zich mee stroom-
afwaartsdrijvcn; zoodra er een kraai op het tooneel verschijnt, pakken ze echter hun biezen 
en zoeken een nieuw vlot op. 

Als ik, tweemaal daags, brood en kaaskorsten in ons tuintje strooi, komt er op mijn 
fluiten al gauw een aan vliegen en weldra cirkelen er vele boven de kade. 

Sommigen krijgen al een donkeren kop; het zijn meest jonge vogels, nog met een zwarten 
staartrand. 

Een is er steeds haantje de voorste, die heeft zelfs nog resten van het bruine jeugd-
klced. Zoodra die binnen 't hek neergedaald is, volgen ook de anderen en in een ommezien 
is al het voer verdwenen. 

Onderwijl doen een paar spreeuwen zich te goed aan Sluis' lijstervoer op de voedertafel. 
Onverstoorbaar eten ze door, met hun achten heb ik ze steeds in den kost. 

Ze schijnen 't nog al naar hun zin te hebben, want hun spreeuwendrukte laten ze ook 
nu niet varen en vaak worden er korte gevechten geleverd. 

Nu en dan gaan ze drinken uit den bak, die telkens met warm water gevuld wordt. Gretig 
maken ze er gebruik van, ook de vinken en de musschen. Verder komt er ook steeds een 
merel, 'n wijfje. Die heeft alle schuwheid afgelegd en retireert alleen bij dringende nood
zakelijkheid. 

Na Nieuwjaar verscheen er een keep, Vrijdag's bracht hij gezelschap mee; een paar 
dagen lang waren er toen zes, maar daarna verdwenen ze voor goed. Misschien de reis 
voortgezet? Ook een roodborstje komt geregeld kijken, meest echter 's morgens vroeg, 
vóór de groote horde er is en dan zit het in zijn eentje op de plank te pikken, terwijl 't af 
en toe zich in volle lengte op de hooge pootjes opricht om den toestand te verkennen. 

En ook 's middags, tegen donker, komt het van onder de aucuba aan trippelen en zoekt 
de restjes op, die al de druktemakers overgelaten hebben. 

Eens toen ik naar buiten ging, na het ontbijt, om de vogels te voeren, vloog er een 
waterhoentje voor me op, uit het prieeltje onder de tuinbank vandaan. Pijlsnel schoot het 
't hek en de straat over, dwars de rivier op, om eerst aan den overkant achter 'n kribbe 
neer te strijken. 

Vanmorgen liep het weer onder de voedertafel en pikte naar 't lijstervoer. 'k Zou wel 
eens willen weten, wanneer dat hoentje het waagt, van uit de IJssel, de straat over te 
steken! In ieder geval vóór 't goed licht is, want dan is hier vrij veel passage, vooral van 
fabrieksvolk. 

In de IJssel zelf wemelt het van nonnetjes. Half November verschenen de eersten. 
Overal zitten ze tusschen de schollen, en als er dan zoo'n groot gevaarte aan komt 

drijven, zwemmen ze angstig heen en weer, om ten slotte, als ze gegn anderen uitweg zien, 
op te vliegen en een nieuwe plek op te zoeken. Zoo gaat dat steeds door. Ze duiken dat 't 
een lust is. 't Zijn meest wijfjes, maar ook de prachtige mannetjes ontbreken niet. 

De groote zagers zijn vertrokken. Zondag vóór Kerstmis zag ik nog een troep van wel 
40, de rivier aftrekken, maar nu met al dat ijs zijn ze gevlucht, evenals de pylstaarten, 
smienten, wilde eenden en talingen. 

Vooral wilde eenden werden bij 't begin van de koude bij massa's geschoten op den door-
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trek. 22 December schoot mijn vriend Visscher zijn laatste taling; daarnazaghij ze nietweer. 
Alleen kuifeendjes, tafeleenden en „scharpies" zooals ze hier de nonnetjes noemen, blijven 

zoolang mogelijk. 
Met de eenden zijn ook de ganzen en zwanen vertrokken, naar de open wakken in zee. 
Den 22en December ontving ik nog een brandgans, dien morgen aan zee geschoten. 

Een andere broodjager had er vier stuks. Eiken winter komen ze hier in klein getal voor. 
Oudejaarsdag zwom er een ijseend op de rivier; 8 November had ik een jong <ƒ ont

vangen, en ook 19 en 20 December werd er een waargenomen aan zee. 
Verder waren hier in de laatste week van December een paar bergeenden. 
Van de futen is alleen 't hagelzakje nog present; dat zie je overal tusschen de schotsen 

op duiken en 't is leuk om te zien, hoeveel moeite 't vaak kost, de soms vrij groote vischjes 
te verwerken. 

Toch werd 5 Januari nog een gewone fuut gesignaleerd, op de IJssel vlak bij Kampen; 
de heele herfst zaten er massa's aan zee, maar half December waren de laatste verdwenen. 

Kuifdnikers zwommen er ook geregeld, in troepjes, tot half November. Daarvan kreeg 
ik 7 Nov. een exemplaar in mijn bezit. 

De zeeduikers, die 't heele winter halfjaar aan zee en in de doode IJsselarmen te vinden 
zijn, hebben ook de wijk voor 't ijs moeten nemen. Ook de steltloopers zochten een goed 
heenkomen. 

19 December nam Visscher nog een witgatje waar, en 22 December een scholekster bij 
't Keteldiep, terwijl vóór Kerstmis nog troepjes goudplevieren en enkele goudkieviten 
aan zee zaten. 

Zelf zag ik Zondag 23 December nog een eenzame kievit. 
't Slechtst er aan toe zijn echter wel de reigerachtigen, speciaal de romtow)/)«t, die in deze 

streken bijna allemaal overwinteren. Tot vóór de vorst, waren er lederen dag een aantal 
in 't biesveld van 't Eiland. Toen hun domein echter bevroor, trokken ze de rivier op tot 
bij de stad, waar ze, op het uiterste puntje der kribben gezeten, hun visscherij trachtten 
voort te zetten. 

Ook de roerdomp, die vlak tegen over de stad broedde, zit daar nog steeds; gisteren 
was hij nog present. 

Ze worden er anders niet beter op: 
In Wilsum werd er één zoo maar gevangen en naar „Artis" opgezonden. Op 't Eiland 

stortte er een tijdens 't vliegen uitgeput in 't Ganzediep, en werd door jongens halfdood 
opgevischt. Dat exemplaar wist ik voor een gulden in mijn bezit te krijgen. Er zat zoo te 
zeggen geen vleesch meer aan, 't was niets meer dan een plat geraamte. 

En hoeveel er zoo hun dood vinden, blijkt wel uit 't feit, dat praeparateurs er maar 
40 cent voor geven „omdat ze er momenteel meerdere ontvangen"! 

't Is maar goed, dat we er hier vrij veel hebben, want anders was het spoedig gedaan 
met deze karakteristieke rietbewoners. 

Waterrallen zijn er ook nog veel volgens Visscher; die trokken eveneens de rivier op, 
waar hij ze van uit z'n bootje, vlak bij, op de schollen zag rennen, tusschen de kribben. 

Woensdag na Nieuwjaar schreeuwden ze druk, wat volgens de jagers op regen wijst 
en werkelijk dooide het Donderdag's, al was 't maar kort. 

Ristjes koeten zijn ^ al bezweken; en vormen zoo een gewilde prooi voor de kraaien; 
die zitten op een afstand ongeduldig te wachten, om zoodra er weer een de geest geeft, 
direct hun luguber werk te verrichten. Gelukkig, dat de rivier nog niet geheel dicht zit; 
als dat gebeurt, is de dood van nog veel meer vogels beslist. 

En 't was toch al zoo'n slecht broedjaar, tenminste voor de stelt- en watervogels in deZe 
omstreken, door 't vele hooge water. 

Kampen, 8 Januari 1924. C. G. B. TEN KATE. 


