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Den Sen Nov. had hij het dier bij de firma Hoek gezien. Den 9en Nov. om 6 uur 
's avonds was ik bij het dier, dat nog in de uitstalkast van den vischwinkel lag. 
Het bleek een 9 Lamna cornubica te zijn, de Haringhaai of neushaai, 2,40 M. 
lang. Door het afhakken van den staart was hij gedood. De staart was van de 
eene tot de andere punt 69 c.M. hoog. Aangezien pogingen om hem te verkoopen 
mislukten door den veel te hoogen prijs, / 40, heeft ten slotte een slager het dier van 
de ingewanden ontdaan en hem naar Prof. van Kampen in Leiden gezonden, waar 
hij 15 Nov. erg beschadigd aankwam. Enkele deelen, schedel, het geschonden kieuw-
bogenskelet enz., zijn voor de collectie bewaard. In enkele dagbladen, „Telegraaf" 
en „Handelsblad", heeft deze haai afgebeeld gestaan; welken datum weet ik helaas 
niet. Zooals vele lezers zullen weten, heeft 3 Oct. 1923 in het Avondblad A, van de 
N. Rott. Cour. een groot stuk over Lamna cornubica gestaan, van den Heer H. J. 
Venema uit Leiden. Dit was naar aanleiding van een vondst van deze soort bij 
Katwijk aan Zee. Door de goede zorgen van Venema kwam deze 2,31 M. lange 
Haringhaai te Leiden, op het R. M. v. N. H. Ik mag naar dit groote artikel wel 
verwijzen. In den zomer van 1909 anatomiseerde ik in den Helder met dr. Breme-
kamp en den Heer v. d. Wolk een Lamna van 1,40 M., een rf" dier, waarover ik 
wat vertelde in de N. Rott. Cour. van 4 Oct. 1923 en in de Anatomischer Anzeiger 
1916, deel 49. Dit jaar 1923 heeft ons dus 2 Lamna's opgeleverd, wat slechts ééns, 
in 1863, ook gebeurd is, zelfs met 3 exemplaren. 

Wij moeten dus met krantenberichten oppassen en óf zelf een vondst, die opge
geven wordt, controleeren, óf dit laten uitvoeren door iemand, die er verstand 
van heeft. Visschers en strandvonders zien goed en kunnen door scherpe onder
vraging vaak goede kenmerken opgeven. Ook de kleinste aanwijzingen kunnen 
van groote waarde zijn. In ieder geval waarschuwe men zoo spoedig mogelijk het 
R. M. v. N. H. te Leiden óf (én) Artis, Amsterdam. 

Gemaakte onkosten worden steeds gaarne vergoed en de Directeuren van genoem
de inrichtingen, Prof. van Oort en Dr. Kerbert, geven altijd alle aanwijzingen 
en inlichtingen, die men wenscht. 

A. B. VAN DEINSE. 

Erasmiaansch Gymnasium, Rotterdam. 

DE OEVERLOOPER. 

MIJN succesnummer! . . . . 
Tot het voorjaar van 1922 kende ik dezen vogel niet eens. Toen had 

ik er jacht op gemaakt met mijn vriend, die na onze kennismaking even 
fel en hartstochtelijk aan 't werk was gegaan, om de vogels van ons eiland te leeren 
kennen en te zien alleen, als ik in mijn beste jaren een overdreven foto-maniak 
was geweest. 
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We vulden elkaar zoo heel aardig aan. Mijn foto's waren voor hem de tastbare 
beelden, die zijn herinneringen vasthielden, terwijl ik door zijn toedoen vogels 
ging zien en bestudeeren, die ik tot nu toe al zeer weinig aandacht schonk, als zijnde 
gasten, die niet het minste houvast boden in mijn streven, om ze op de gevoelige 
plaat te krijgen. Want, dat was en is nog steeds mijn eerste gedachte, als ik een 
nieuwen vogel zie: Hoe krijg ik hem voor de lens? 

Zoo leerden we in de laatste twee jaren vrijwel alle zee- en strandvogels kennen, 
die op hun verren tocht langs de Atlantische kusten voor korter of langer tijd 
Schouwen aandoen. 

Bij de eenden, die we al kenden, voegden we o.a. smient, pijlstaart, tafeleend, 
kuifeend, topper, brilduiker, zwarte zeeëend, nonnetje, terwijl de talingen en de 
slobeend nauwkeuriger werden gedetermineerd. Dan onderscheidden we de gewone 
wilde gans, de kolgans, rietgans, brandgans en de fraaie wilde zwaan. 

We leerden langzamerhand het kleine grut te schiften, dat in de ondiepe plassen 
en langs de slikrandjes van slooten en vaarten heen en weer dribbelde, terwijl 
ook de trekkers, die meer landwaarts in bleven, een naam kregen. 

Maar de vogels van zee en strand, moeras en weiden blijven het leeuwendeel 
van de belangstelling opeischen en zoo zijn we hoe langer hoe meer vertrouwd 
geraakt met: kemphaan, goudplevier, goudkievit, bontbek- en strandplevier, bonte-, 
kleine en krombekstrandlooper — een enkelen keer zien we de kanoet, regenwulp, 
rosse grutto, grauwe franjepoot, fuut, zwarte ruiter, witgatje, groenpootruiter, 
steenlooper en last not least: den oeverlooper. 

Mijn makker had hem al verleden jaar gedetermineerd, doch als ik te fotografeeren 
had, ging ik niet uit, om vogels te zien alleen. 

Toen deze vogel dan dit voorjaar op den doortrek een poos op Schouwen bleef 
hangen, moest ik hem dan toch ook leeren kennen, en daar hij veel op de Steen-
glooiingen onzer zeeweringen liep, zochten we dus den zeekant op. De gelegenheid, 
om hem te begluren was hier zoo kwaad niet. We zochten met de kijkers een stuk 
van de glooiing af en zagen we wat in de verte, dan liepen we langs den binnen
kant van den dijk, tot we meenden recht voor den vogel te zijn, legden de ellebogen 
op den betonmuur en keken voorzichtig met de kijkers er over heen naar den schuwen 
gast, — want schuw was hij. Voordat wij hem zagen, hoorden we al zijn schel, 
vèrklinkend iè-die-die-diè-iè-ie-d, en was hij gevlogen. Kortom, ik kreeg hier de 
gelegenheid niet, om hem rustig te determineeren. Zijn karakteristiek geluid echter, 
wel overeenkomende met dat van piepers en kwikjes, maar veel scheller en krachtiger 
en vooral verdragend, zette zich vast in mijn gehoor. 

Dat was in Maart. Daarna was hij enkele maanden weg. In Augustus zagen we 
hem weer langs de waterlijn van de inlagen azen. Zijn geluid bij het opvliegen 
ontnam ons eiken twijfel. „Kijken, als hij neerkomt" zei haastig mijn vriend. Dat 
trof goed en een tweede kenteeken kon duidelijk worden waargenomen. Zóó het 
vogeltje stond n.1. veerde of wiegde het een poosje met de stuit op en neer, ongeveer 
zooals de tureluur dat meer kort en schokkend met het voorste deel van het lichaam 
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doet. Vooral de scherpe tegenstelling tusschen de donkere vleugels en de witte 
onderzijde kwam goed uit, zeer duidelijk onmiddellijk langs den vleugelrand. 

Ik kende nu den oeverlooper voldoende, maar dat ik hem in den loop dierzelfde 
maand nog zooveel beter zou leeren kennen, ja, dat ik hem zelfs op de plaat zou 
krijgen, dat kon ik toen onmogelijk veronderstellen. En dan onder zoo heel andere 
omstandigheden. Zooals ik zei, kan ik geen nieuwen vogel zien, of mijn eerste ge
dachte is: Hoe krijg ik dien voor de lens. Welnu, diezelfde gedachte was me te 
binnen gekomen bij het achtereenvolgens zien van al de trekkers, hierboven genoemd. 
Een nieuw arbeidsveld lag voor me. 

Ik zou trachten, de vreemde gasten van het Noorderstrand te fotografeeren. 
In September 1921 wendde ik daartoe al herhaaldelijk pogingen aan. 't Was mijn 
vriend n.1. opgevallen, dat in de tweede helft van Augustus van dat jaar tientallen 
van kleine trekkers, vooral strandloopers en pleviertjes langs de waterlijn in de 
inlage onder Zierikzee in haast ongebroken lijn liepen te azen. Toen we eens op 
een Zondag er op uitgingen om een vogeltje te leeren kennen, dat mijn vriend wel 
gezien, doch nog niet gedetermineerd had, beleefden we een uurtje, dat we zeker 
nooit vergeten zullen. In de derde inlage onder Serooskerke ontdekten we den 
vreemdeling, een klein, rank vogeltje, met een fijnen, priemvormigen, rechten 
snavel. Toen het zoo een eind voor me uit op de baren wiegde, met de stuit naar 
me toe, maakte het op mij den indruk van een miniatuur-kluit, zijn snavel buiten 
beschouwing gelaten. Mijn vriend gaf toe, dat het inderdaad aan een kluit deed 
denken. 

We zochten in Thijsse's vogelboekje, telkens en telkens weer, doch kwamen niet 
aan het eind. Eindelijk verzeilde het ranke vogeltje een eind voor ons uit naarden 
kant van den plas. We liepen langs den binnenkant van den dijk tot voor de plaats, 
waar we dachten, recht voor den vogel te zijn, kropen over de kruin van den dijk 
heen, en voorzichtig langs de helling naar beneden, al en toe even wachtende om 
te zien, of onze gast er nog was. Jawel, hij was dicht bij de steenglooiing en scheen 
zich om onze tegenwoordigheid al heel weinig te bekommeren. Hij kwam al dichter 
bij den kant en liep ten laatste langs de waterlijn, een halven meter voor de glooiing-
te azen. Wij werden ook brutaler en lagen al gauw aan den kant van den plas, 
terwijl onze beenen ongegeneerd langs de glooiing van Vilvoordsche keien slierden. 
En toen begon het spel: De nieuweling liet niet de minste vrees blijken, kwam al 
nader en nader en trippelde, af en toe wat oppikkende, op amper twee meter af-
stands van onzen kijker, of anders gezegd, een halven meter van onze schoenpunten, 
voorbij. We waren een en al verbazing, zeiden niets, genoten in stilte. Een juweel 
van een vogel, rank en bevallig, fijn geteekend, mogelijk geboren in de toendra's 
van de poolstreken, passeerde ons daar, bijna binnen het bereik van de hand. 
Zeker moest het diertje de arglistigheden van den mensch nog niet kennen, anders 
ware het wel op eerbiedigen afstand gebleven. Intusschen scheen het wel, of het 
vogeltje op ons gezelschap gesteld was, want toen het een meter of tien voorbij was, 
vloog het terug, zette zich tien meter links van ons neer en kwam weer voorbij-
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gewandeld, om na enkele minuten weer terug te vliegen en weer langs te komen. 
Dat spel heeft zeker een uur geduurd; dat we toen nog zijn naam niet wisten, 
lag zeker aan de onvolledigheid van ons boekje, want we konden alle kenmerken 
van vlakbij en telkens weer waarnemen. We lieten alle angstvalligheid varen, 
praatten gewoon door, namen op zijn tijd een andere houding aan, terwijl het 
lieve diertje maar al voor ons heen en weer dribbelde. Wat betreurde ik het, dat 
ik de camera niet bij me had. Ik had stellig de gelegenheid gekregen, het te kieken. 
Tenslotte bleef nog één kenmerk te controleeren over. „Naar de teen en kijken", 
zei mijn vriend, „naar den vorm van de zwemvliezen; die mogen niet volkomen 
zijn." 't Was niet gemakkelijk, die te zien te krijgen op den slikkerigen bodem. 
Daarom legde ik een stuk steen langs de waterlijn en ofschoon we niet precies 
de vliezen te zien kregen, zooals we wenschten, zagen we toch, dat ze niet volledig 
de ruimte tusschen de teenen vulden. We spraken af, als we een vermoeden hadden 
omtrent het alibi van den vreemdeling, dat we het elkaar niet zeggen zouden, 
voor we het, onafhankelijk van elkaar thuis met behulp van Brehm zouden hebben 
gecontroleerd. We bleven nog wat liggen en kregen het aan onze voeten nog zeer 
gezellig. Behalve de vreemde durfden ook een kemphoentje, de krombekstrand
looper en de bontbekplevier ons zoo vlakbij te passeeren en langen tijd in onze 
onmiddellijke nabijheid te blijven, als hadden we een verbond van vriendschap 
met elkaar gesloten. Ik wil wel bekennen, dat die vertrouwelijkheid van de stomme 
dieren, die immers reden hebben, al wat mensch is, te ontvluchten, dien Zondag
morgen tot een onvergetelijken in mijn leven heeft gemaakt. 

Toen we elkaar — mijn vriend en ik — 's Woensdags d.a.v. weer zagen en ieder 
zijn vermoeden uitsprak, bleek het, dat we het zoover eens waren, dat de vreemde 
gast de grauwe franjepoot moest zijn. In 't Vogelboekje kwam een streepje bij zijn 
naam. 

Moet het vogelmenschen een utopie toeschijnen, vrije vogels, zonder anderen 
drift dan dien der voeding, op hun tocht langs de waterlijn te fotografeeren, de 
ervaring van bewusten Zondagmorgen had me geleerd, dat het zeer wel mogelijk 
was, zoodat ik de volgende week een paar camera's langs den oever der inlage 
had klaar staan. De meeste vogels waren nu echter weggetrokken en de kleine strand-
looper, die nog ronddribbelde, legde zichtbaar vrees voor de camera aan den dag, 
zoodat de eerste pogingen niets opleverden. Mijn camera's waren voor dit werk 
ook nog niet volledig uitgerust, waarom ik het uitstelde tot Augustus van het 
volgende jaar, als wanneer de groote invasie van trekkers mijn kansen wel tot 
100 % zou doen stijgen. 

Een nieuw jaar begon, een nieuw broedseizoen brak aan en . . . . verstreek. 
Augustus! Nu begon de andere sport! Mijn zaakjes waren in orde. Ik had 3 camera's 
gereed, en een dubbelen geleiddraad van 20 M. lengte. Met twee kon ik automatisch 
otografeeren, met één, door zelf contact te maken. 

Evenwel, de groote invasie van trekkers was er eind Augustus nog niet. We 
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begrepen er niets van. Mijn vriend vooral viel het tegen. Hij had zoo hoopvol naar 
den rijkdom van dat gevederde goedje uitgezien en slechts enkele vogeltjes lieten 
zich langs den waterkant zien. 's Zaterdagavonds van den 26 Aug. waren we weer 
aan de inlage op verkenning uit. Ietwat mistroostig stonden we te kijken op een 
soort schiereiland, dat van den dijk af, halvemaanvormig, in het water vooruitstak. 
Ja , daar liep wat heen en weer te jagen: een steenlooper, een bontbek, een bonte 
en een kleine strandlooper. „ Ja , " zei mijn vriend, „die loopen daar altijd langs, 
maar wat kans is dat nu!" 

„In orde!" zei ik, „morgen ochtend sta ik er met 2 camera's. Als ze hier altijd 
zijn, krijg ik ook de kans. Ik heb feitelijk van elke soort maar één vogel noodig." 

Ja , dat was waar. We spraken af, dat we den volgenden morgen om 10 uur ter 
plaatse zouden zijn. Doordat ik toch nog teveel maatregelen moest treffen, kwam 

ik eerst om half elf aan de inlage. 
Mijn vriend was er niet meer. De vier 
vogeltjes zag ik er weer loopen. Dus 
maakte ik de spullen gereed, stelde 
een camera voor „zelfcontact", terwijl 
ik met de tweede „uit de hand" zou 
fotografeeren. Ik leg^e langs de water
lijn een steen, waarop ik scherp instelde, 
maakte alles voor een opname gereed, 
leidde mijn draad van 20 M. naar den 
dijk, liet me in het malsche gras zakken 
en zat . . . . De eerste schrede op het 
nieuwe, ongewisse pad was gezet. 

Ik zat er lang niet slecht aan de 
Foto j . VIJVERBERG. dijkhelling: „in 't zonnetje en uit den 

De oeverlooper. wind." Veel vertier was er niet, daar de 
vogeltjes tijdens mijn werkzaamheden 

aan den waterkant verderop getrokken waren. Ook was er weinig passage op den 
dijk, daar de naaste weg van Zierikzee naar Westelijk Schouwen hier niet langs liep 
en de bewoners van de boerderijtjes vlak bij zoo streng kerksch waren, dat ze 
op Zondag niet aan den dijk kwamen, dan om naar de kerk te gaan. 

Had ik dan voor mijn doel aan een tamelijk drukken verkeersweg moeten zitten, 
ik geloof niet, dat ik pogingen aangewend zou hebben, want elke menschelijke belang
stelling, hoe goed ook bedoeld, irriteert geweldig. Ik word soms midden in het duin 
al kregelig, als ik in de verte maar menschen zie, wat natuurlijk zeer overdreven is. 

Maar zit je aan een verkeersweg, dan weet je, dat je het slachtoffer bent van 
veel en velerlei belangstelling. 

„Goeien dag, veugeltjes fotografeeren?" 
„Ja, probeeren tenminste! 't Gaat zoo rtiaar niet, je kunt er tenminste niet op 

wachten!" 
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En dan heb je al gauw: „Maar ik zou er geen geduld voor hebben." Of: „Nou, 
maar ik bewonder je geduld!" 

„En hoe lang kan dat duren?" 
„O, 'k zal blij zijn, als ik van avond een opname heb!" 
„Nou, goed succes hoor! Allemachtig!" 
Als je dan enkele keeren beleefdheidshalve diezelfde explicaties moet geven, gaat 

het je de keel uithangen, dat beloof ik je! 
En daarom, aan den weg fotografeeren doe ik alleen bij hooge uitzondering, 

als er niet te veel passage is. Ja, dat is waar ook. Eens zat ik weer in mijn tent. 
Er kwam een oude dame langs, die wel wist, dat ik daarin zat en ook waarvoor. 
Ze vroeg me, of ze passeeren mocht. Op haar eigen buiten nog wel! . . . . een best 
mensch dus . . . .! Een half uur later kwam ze weer langs. 

„Is U daar nog, mijnheer?" 
„Ja, mevrouw!" 
„Hier, pak aan, 'k vind het zoo naar, dat je daar zoolang zitten moet." 
Ik kreeg even een gevoel van verschrikkelijke onzekerheid, vermengd met een 

soort van medelijden, maar nam niettemin het zakje zuurtjes aan, dat door het 
kijkgat naar binnen gestoken werd. 

Ik brabbelde gauw een beleefdheid terug en begon maar dadelijk aan de zuurtjes, 
die me wraarlijk niet onwelkom waren, al was het alleen maar, om me bezigheid 
te verschaffen. 

Maar kom! Ik zat lekker aan den dijk te kijken, of mijn vogeltjes ook wèèr kwamen. 
terwijl zoover ik zien kon geen mensch zich vertoonde. 

Plotseling dook aan den waterkant, niet zoo ver van mijn toestel af, een heel 
klein vogeltje van achter een afgekabbeld randje op: de kleine strandlooper. Ik 
verveelde me nu niet langer; het simpele diertje zou me wel bezighouden. Ik richtte 
mijn kijker er eens op, terwijl ik op de knieën overeind kwam, doch, hoe dichtbij ik 
ook was, het scheen me totaal te negeeren. Ik kon zeer goed de mooie fijne teekening 
in het veerenpakje onderscheiden. Het bleef echter aldoor om het zelfde plekje 
heendraaien, totdat het eindelijk zonder zichtbare oorzaak, er vandoor ging. Van 
lieverlee werd het toch wat drukker, zoodat een poos lang het bekende viertal: 
kleine en bonte en krombekstrandlooper en de steenlooper tegelijk langs den kant 
liepen. Ze bleven echter te ver van de camera. De krombek kwam er nog het dichtst bij, 
zoo zelfs, dat ik het contact greep, me oprichtte, om met den Tdjker in de andere 
hand, toch vooral zeker te zijn, of hij zich midden op den steen bevinden zou . . . . 
als hij zoover komen wou. En dat wou hij niet! hij legde zichtbaar vrees voor de 
camera aan den dag, want op anderhalven meter afstands gekomen, keerde hij zich 
om en liep terug. Enkele minuten later deed hij hetzelfde weer. Hij zou dus zeker 
zijn vrees wel overwonnen hebben. Het gejammer van een tureluur, dat plots de 
stilte verbrak, deed het viertal verschrikt de vlucht nemen, zoodat ik weer een 
poos zonder gezelschap was. Ai gauw echter streek een nieuwe gast neer. Aan het 
wiegen met de stuit zag ik dadelijk, dat het de oeverlooper was. Als ik dien eens 
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krijgen kon! Ik durfde aan de mogelijkheid niet eens denken. Feitelijk was echter 
de kans op hem niets minder dan op de andere. Hij liep bliksemsnel langs den 
oever, om dan weer even stil te staan. Ofschoon hij nog niet dicht bij de camera 
kwam, zag ik wel, dat hij er niet zoo heel veel notitie van nam. 

le-die-die-diè-iè-iè-d, wegwas hij. Een poosje later liep de krombek er weer, de 
bontbekplevier, de steenlooper, in 't kort, ze hielden me aardig bezig, 't Was 2 
uur geworden. Ik had dus nog een uur of wat voor den boeg; mijn kansen stonden 
inderdaad niet slecht. 

Tot mijn groote ergernis kwam een lange boerenslungel me gezelschap houden, 
tot over vieren nog wel. De ergernis intusschen duurde zoolang niet, want mijn 
kans op succes stond of zat hij heelemaal niet in den weg, terwijl hij zich ontpopte, 
saai en houterig als hij er uitzag, als een echte droogkomiek, die mij werkelijk 
grappig en origineel een paar novellen uit zijn boerenomgeving vertelde. Hij wist 
me inderdaad te boeien, al moest ik af en toe naar zijn kruin kijken, die rookte 
van het liegen. 

Ongeveer half vijf draafde de oeverlooper — want mijn vogeltjes hield ik onder 
alle aandoeningen in 't oog — in vlugge vaart op mijn camera af. Ik ging op de 
knieën zitten, het contact in de hand, richtte den kijker. Weer nam de oeverlooper 
een zet, . . . tot vlak bij den steen . . . . nog een paar pasjes, . . . zich opgericht 
om het vreemde gevaarte voor hem op te nemen, . . . . op den steen. Klap . . . . 
duidelijk hoorbaar ging de sluiter. le-die-die-diè-iè-ie-d, antwoordde de oeverlooper 
en was verdwenen. . 

J . VIJVERBERG. 

Noordgouwe. 

UIT DE WERELD DER BLADMOSSEN. 
IV. VINDPLAATSEN DER MOSSEN EN HUN BIOLOGISCHE BETEEKENIS. 

HET is niet zonder reden, dat deze artikelen in het Decembernummer van De Levende 
Natuur begonnen en gedurende de wintermaanden voortgezet zullen v/orden. 
Want als in September de meeste Zaadplantcn vruchten gevormd en vele er van 
onze oogen hebben doen genieten van de heerlijke, frissche herfsttinten, dan komt 

spoedig daarna de tijd van paddestoelen en mossen. 
Vallen de paddestoelen in het najaarsbosch door hun felle kleuren van wit, paars, bruin, 

geel en rood lederen wandelaar op, — de mossen vergenoegen zich met effen groen tot 
bruin — alleen de kapsels kunnen hellere tinten bezitten. De mossen vormen den onder
grond, waarop zich de kleurige zwammen verheffen. 

Zoo'n moshoekje herinner ik me uit het Spaarbankbosch te Hoogeveen. Tusschen 
lage dennetjes was de zandbodem geheel bedekt met Polytrichum pilifenim, het kleine 
Haarmos. Op korte afstanden van elkaar stonden de donkergroene rozetjes, en op vele 
plaatsen staken vuurroode pijltjes (Zie fig. 6 van blz. 278) omhoog. En daartusschen 
grijsgroene korst-mossen, bekermosjes met roode knopjes en rendiermos. Levermossen 


