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EEN TOCHT NAAR DEN BRANDAR1S TIJDENS 
DEN VOGELTREK. 

IEDER voor- en najaar ontwaakt in mijn binnenste het verlangen, om dien 
wonderlijken vogeltrek langs onze kusten en vooral op onze mooie Noordzee-

eilanden te mogen aanschouwen. Hoewel ik Texel reeds een paar malen bezocht 
heb en daar met volle teugen van al het heerlijke, wat dit eiland op vogelgebied 
ons doet aanschouwen, heb genoten, toch bleef een groot verlangen bestaan op 
dat andere eiland, dat juweel van onze Noordzee-eilanden, waar de Brandaris des 
avonds als een reusachtige brillant in gevat is, met eigen oogen te mogen waar
nemen al datgeen, wat men in de bijna phantastische verhalen kan lezen over 
den vogelrijkdom en den vogeltrek. Van treknachten waargenomen op den 
vuurtoren, als de vogels in de sterrenlooze ruimte met Z.O. wind worden aan
getrokken en vastgehouden door die felle lichtschitlering rondom den vuurkoepel. 

Ten slotte dan kan ik aan dat verlangen in deze laatste Octoberdagen geen 
weerstand meer bieden. Sterker nog dan vroeger, tuen ik, in het midden des 
lands wonend, beter in de gelegenheid was om aan mijn verlangen te voldoen, 
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werd ik thans, nu ik in het Zuiden woonachtig ben, daarheen getrokken. En zoo 
besloot ik dan den tocht naar het mooie „Skjilinge" te aanvaarden. 

Daar Terschelling van uit het Zuiden niet in één dag is te bereiken, besloot 
ik te Amsterdam te overnachten en aldaar een goeden vogelvriend in Artis te 
bezoeken om van hem, die reeds eenige malen een tocht naar Terschelling 
ondernomen had, de noodige aanwijzingen te verkrijgen. Doch terwijl ik met 
hem dien dag in het museum en om de vijvers in Artis mijn kennis omtrent 
duikers, meeuwen en steltloopers nog eens opfrischte, kregen mijn hooggespannen 
verwachtingen, over hetgeen ik mij voorstelde op Skjilinge te zullen zien, een 
zwaren slag. 

„Ik wil je je illusies niet ontnemen", zoo zeide hij, „maar ik kan je zeggen, 
dat ik reeds twee malen veertien dagen op Terschelling geweest ben en heel 
wat avonden op den Brandaris heb doorgebracht; maar het mocht mij niet 
gelukken één goeden avond voor den vogeltrek te treffen. En daar jij slechts 
voor eenige dagen daarheen gaat, kan je zelf nagaan, wat je kansen zullen zijn. 
Maar wie weet, of jij niet meer geluk zult hebben". Dat was dus geen opwekkend 
begin; maar toch vertrok ik den volgenden ochtend vol goeden moed en, nu ik 
dit schrijf, kan ik reeds mededeelen, dat ik buitengewoon „geboft" heb; want ik 
heb een nacht getroffen, die z.a. de lichtwachter mij vertelde, als een buiten
gewone treknacht kan worden aangemerkt. 

Tusschen Hoorn en Enkhuizen trof mij 'onder de vogels, welke ik onderweg 
waarnam, het groote aantal (14) Blauwe Reigers. Gedurende de bootreis van 
Enkhuizen naar Stavoren werden we begeleid door eene menigte Kapmeeuwen 
en enkele Kleine Zeemeeuwen, welker merkwaardige vliegevoluties steeds be
wondering afdwingen. Kleine groepjes Spreeuwen, Lijsters en Piepers zag ik in 
Z. en Z.O. richting trekken. Behalve de waarneming van enkele Wilde-Eenden 
verschafte deze korte zeereis, wat vogels betreft, weinig afwisseling. 

Ook de boottocht van Harlingen naar Terschelling leverde in dat opzicht niet 
veel op. Niettegenstaande ik den kouden N.O. wind getrotseerd heb gedurende 
het 272 uur durende zeereisje staande op het den weidschen naam van „sloe-
pendek" voerende gedeelte van het schip, waren het slechts Zilvermeeuwen, 
jonge en oude Mantelmeeuwen, Kleine Zeemeeuwen, een enkele Aalscholver en 
Wilde-Eenden, welke ik waarnam. Overigens zag ik ook hier weer groepjes 
Vinken, Kneutjes, Leeuweriken en Kramsvogels trekken. 

Voor we het Schuitengat naderden, kwam een klein Stoombootje langszij om 
passagiers en goederen voor Vlieland over te nemen. En dan dook uit de 
groengrijze, witgekuifde watervlakte Terschelling met zijn duinenreeks en den 
Brandaris op. In het Westen duikelde de Vlielander boot naar het daar zicht
baar wordend Vlieland. 

Een Meeuwenschaar, als afgevaardigd om ons een welkom toe te krijschen, 
vloog bij het naderen van het kleine maar schilderachtige haventje van West-
Terschelling onze boot tegemoet en omwiekt door deze luchtherauten stevenden 



EEN TOCHT NAAR DEN BRANDARIS TIJDENS DEN VOGELTREK. 163 

we het haventje binnen, opgewacht door vele nieuwsgierige eilandbewoners. 
Hotel „Nap" ligt als het ware aan den voet van den Brandaris en nadat mijn 
„Barang" aldaar veilig gedeponeerd was, was mijn eerste gang naar den Opzich
ter van de Lichtwacht, die, van mijn komst reeds verwittigd zijnde, mij den 
sleutel van den toren overhandigde en mij daar volle vrijheid van beweging 
verschafte. 

Nog had ik even den tijd om langs de haven in westelijke richting, gaande 
voorbij het daarliggende postkantoor, een klein gedeelte van het strand te obser-
veeren, dat in het schemerig avondlicht als zwart bespikkeld door de massa's 
steltloopers en meeuwen voor me lag. Het was echter te donker, om de vele 
soorten duidelijk te onderkennen; doch ik kon mij vast overtuigen, dat ik hier 
in een dorado voor den Ornitholoog was beland. Het was een belofte, voor wat 
mij den volgenden dag te wachten stond. 

Toen ik naar het Hotel terugkeerde wiekten de vier stralenbundels van den 
lichttoren door het strakblauwe luchtruim, waarin reeds enkele sterren knip
oogden, als hinderden hen die felle lichtflitsen van millioenen kaarsen. Daarbij 
een Noordenwind. Alles bijeengenomen bleef mij weinig hoop dien nacht veel 
te zullen zien. 

Na den maaltijd besteeg ik de steenen wenteltrap van den Brandaris, zich 
vijftig meter omhoog schroevend, omhuld door zijn vierkanten, steenen mantel 
en eindigend in een vierkant platform, in het midden waarvan de eigenlijke 
lichtkoepel zich verheft. Aan de noordzijde op dit terras is tegen dezen koepel 
een uitspringende kajuit aangebouwd, door dik spiegelglas een ruim en helder 
uitzicht gevend naar Oost, Noord en West en waarin de dienstdoende licht
wachter vier uren achtereen de wake houdt. In deze kajuit staande ziet men 
boven zich de vier machtige stralenbundels als vurige molenwieken regelmatig 
in twintig seconden rondwentelen. Stralen van intense lichtsterkte, welke schijn
baar zich omlaag buigend als het ware één grooten lichtcirkel op de blanke 
duinen beschrijven rondom het dorpje, dat om den grooten wachter heen gebouwd 
is, en zoo een toovercirkel om het huizencomplex trekken, waarbinnen geen 
booze machten kunnen dringen. Op het platform en zelfs binnen de kajuit 
heerscht een schemerachtig licht, veroorzaakt door de inwendige terugkaatsing in 
het lichthuis. 

In het Noorden waakt het Lichtschip, Oostelijk ontwaart men de lichtbundels 
der torens van Ameland en Schiermonnikoog, terwijl in het Westen het staand-
licht van Vlieland rustig de duisternis doorboort, waarachter de vijf flikkeringen 
van den wachter van Texel en de twee lichtflitsen van Kijkduin aan een nachtelijk 
artillerieduel doen denken. 

Om het eiland liggen de verschillende lichtboeien te knipoogen, waartusschen 
vaste lichtpunten de plaats aangeven, waar de scheepjes der haringvisschers 
gelegen zijn. 

Alleen dit uitzicht zou een beklimmen van den Brandaris al ruimschoots beloonen. 
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Maar ik hoopte meer te zien; doch in die hoop werd ik voor dezen nacht 
teleurgesteld. Wel vernam ik van den dienstdoenden lichtwachter phantastische 
verhalen van treknachten, waarin duizenden en duizenden vogels om den toren 
vlogen en de aangebrachte rekken te weinig plaats boden, om die ongehoorde 
aantallen rust te verschaffen. Ook kreeg ik inzage van het boek, waarin data, 
aantal en soorten, ja zelfs het aantal dooden worden genoteerd. Eveneens zag ik 
af en toe een vurige flikkering door een der stralenbundels gaan, veroorzaakt 
door een enkelen voorbijtrekkenden vogel; maar dit was dan ook alles, zoodat ik 
tegen één uur afscheid nam, om nog eenige uren te rusten, teneinde den volgenden 
ochtend vroeg langs strand en door duin wellicht meer ornithologisch geluk te vinden. 

Het ochtendgloren vond mij reeds den volgenden morgen aan het strand, 
hetwelk ik eerst westwaarts en daarna in N.O. richting wilde volgen om, bij het 
Pavilloen gekomen, dwars door de duinen weer richting op den Brandaris te nemen. 

Nog geen kwartier had ik vanaf het Hotel gewandeld of ik bevond mij reeds 
te midden van een talrijke vogelwereld. Met Dr. Thijsse ben ik het volkomen 
eens, waar hij zegt: „Ik.ken geen plaats, waar je zoo gemakkelijk, vlak bij huis 
een zoo groote verscheidenheid van vogels te zien kunt krijgen. 

In deze kristallen ochtendstilte, in deze ijle en fijne sfeer, onder een smette-
loozen hemelkoepel, tusschen de blonde duinen eenerzijds en de wijde een
zaamheid der zee anderzijds is het een wellust alleen te zijn met de Natuur en 
zijn eigen gedachten. Ik wandelde bij laag water op een prachtig breed strand, 
waar hier en daar het water, tusschen blootgekomen zandbanken als gevangen, 
langgerekte meertjes vormde, waarlangs duizenden Steltloopertjes en Meeuwen 
een rumoerig festijn hielden. Boven mij in de ijle luchten verrieden verschillende 
vogelgeluiden het trekken, in groepjes van tientallen bijeen, van Koperwieken, 
Kramsvogels, Zanglijsters en Zwarte-lijsters, van Piepers, Spreeuwen, Leeuweriken 
en andere soorten, welke ik niettegenstaande mijn Görz (12 X) niet kon onder
kennen. Op andere plaatsen der zandbanken hadden zich meer soorten, in 
exclusieve afzondering, in massa's vereenigd als witte en donkere strepen getrokken 
op het gele zand. Daar schaarden zich bijeen de roodsnavelige en roodgelaarsde 
Scholeksters, die in haar zwart en witte teekening mij den indruk gaven in 
stemmig dinner-dress gekleed zich aan hun rijkvoorzienen disch met strandpieren, 
te goed te doen. De kijker laat mij in de lange witte strepen hoofdzakelijk 
Zilvermeeuwen zien, smetteloos wit met zacht blauw en rose kleuren, welke 
m.i. niet overeenstemmen met de strenge en wreede uitdrukking harer gele 
oogen; dan vele jonge Mantelmeeuwen met hier en daar donkere groepjes van 
oude soortgenooten. Verder tal van Kleine-Zeemeeuwen en Kapmeeuwen, waar
tusschen wellicht een enkele Dwergmeeuw. 

Op andere banken staan in lange rijen massa's Wulpen, Regenwulpen, Tureluurs 
en Grutto's geschaard en voor deze hoogbeenige steltloopers wriemelen weer 
massa's strandloopertjes. Het deed mij onwillekeurig aan de photo's der Nijl-
oeverbevolking van Bengt-Berg denken. 
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De lucht was vol vogelgeluiden. Helder floten de Wulpen, trillerden de Ture
luurs, waardoor staccato's van Grutto's en daartusschen heel fijn, hoog in de 
lucht, de geluidjes der trekkers. Verder langs het strand wandelend ziet men dit 
groote aantal vogels beduidend afnemen en bespeurt men, waar het geelwitte 
strand vervloeit in de traag uitkabbelende, door fijn schuim melkwitgerande 
golven slechts het spel van kleine groepjes Strandloopertjes. Vooral de licht
gekleurde Drieteen, haast niet van dat fijne zeeschuim te onderscheiden, heeft mij 
langen tijd geboeid door de elegance en vlugheid, waarmede hij, levend meer
schuim gelijk, voor dien golvenrand uit telkens het strand opstoof, om snel als 
de gedachte weer het terugkeerend water te volgen, ten einde daarin allerlei 
heerlijks van zijn gading te vinden. 

Het mooie, breede strand gaat hier geleidelijk over in een blonde, met helm 
beplante duinrichel, waarachter prachtig begroeide, hooge heuvelreeksen volgen. 
Ik besloot dwars door dit duinencomplex, recht op den Brandaris af te gaan; 
maar die rechte lijn moest ik wel spoedig veranderen in een zeer onregelmatige 
kromme. Al dadelijk stuitte ik op een klein, langgerekt, ondoorwaadbaar duin
meertje, uit welks ruige kanten vele watersnippen onder heesch geroep opvlogen 
en enkele andere vogels, welke bij het opvliegen een duidelijke witte stuit ver
toonden en wel Witgatjes geweest zullen zijn. 

Tot drie malen werd ik door groote of kleinere plassen gedwongen mijne 
richting geheel te wijzigen. In een dezer meertjes aan den voet van hooge, in 
hoofdzaak met Veenbes begroeide duinen, lag het bezaaid met Wilde-Eenden 
en Talingen; doch hoe beschut ik trachtte naderbij te sluipen, deze schuwe en 
slimme eenden duldden mijn bijzijn niet dichterbij dan een paar honderd meter, 
om luid snaterend een schitterend kleurenspel te bieden bij het opvliegen van 
de vele, prachtig gekleurde woerden. 

Op deze mooie, hooge duinen doet de natuur in gullen overvloed de Veenbes 
groeien, nadat het Staatsboschbeheer aldaar voor de eerste aanplanting had 
gezorgd, en bereidde daardoor den trekkers een weikomen disch. Voortdurend 
stootte ik troepen Bonte-Kraaien en Lijsters op, die zich aan de prachtige oranje
gele bessen van de duindoorn te goed deden. 

Het aantal vogelsoorten, welke ik op deze duinwandeling aantrof, was vrij 
gering. Behalve Bonte-Kraaien, Roeken en Lijstersoorten zag ik de reeds ge
noemde Watersnippen, Witgatjes en Wilde-Eenden, waarbij nog Piepers, Kneutjes, 
Vinken, Spreeuv/en, Veld- en Kuifleeuweriken. En zoo belandde ik, gaande langs 
enkele, in ontginning zijnde weilanden, waarop eenige Wulpen, bij Doodemans-
kisten, een schilderachtige vereeniging van water en naaldhout. En het fietspad 
volgend kwam ik weder bij den Brandaris en het Hotel „Nap". 

Veel rust heb ik mij maar niet gegund; want voor het noenmaal had ik nog 
een uur, dat ik besteden wilde om de collectie opgezette vogels boven in den 
Brandaris in oogenschouw te nemen. Deze collectie, welke de vogels bevat, die 
dood bij den vuurtoren zijn gevonden, bestaat uit ± 80 exemplaren, waaronder 
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enkele uitheemsche soorten. Enkele vogels zijn dood in de duinen gevonden, o. a. de 
Papagaaiduiker en Middelste-Zaagbek, terwijl de Beflijster afkomstig is van Ame
land, waar zij dood bij den vuurtoren is gevonden. De Beflijster vormt hier m.i. een 
groot raadsel. De opzichter toch deelde mij mede op den vuurtoren van Ameland trek
nachten te hebben meegemaakt van genoemde lijsters, waarvan den volgenden 
morgen vele dood aan den voet van den toren werden gevonden, doch hier op den 
Brandaris nog nimmer een Beflijster te hebben waargenomen. Ook in het cahier van 
waargenomen vogels om den Brandaris vond ik nergens de Beflijsters genoemd. 

Moet hieruit worden opgemaakt, dat haar trekweg zich plotseling van Ameland 
Zuid-Westwaarts buigt? Zijn er Beflijsters op Vlieland gevonden? Vragen, die 
nog op een antwoord wachten. 

Den verderen middag besteedde ik om op de slibbanken en golfbrekers bij de 
Haven mijn geluk te beproeven. Ook daar die steltloopers en meeuwen in ontelbare 
menigte. En niettegenstaande mijn goede prismakijker viel het niet mede, al dat 
kleine goed uit elkaar te ontwarren. 

Rustig op mijn stoeltje gezeten kreeg ik af en toe heel wat in mijne nabijheid 
om een juiste onderkenning te maken. Drieteen- en Bonte-Strandloopers waren 
er in overwegend aantal, met hier en daar eenige Paarse-Strandloopers. De 
Bontbekpleviertjes, welke al heel gemakkelijk te kennen waren, vlogen in zwierige 
vluchten her- en derwaarts. Dan plots twee plevierachtige vogels, welke zich 
bescheiden afgezonderd hielden van de overigen en waarvan een zich ging baden 
in een nabijliggend poeltje. De duidelijk waarneembare achterteen deed spoedig 
alle twijfel, dat ik hier den Goudkievit voor me had, wijken. Tal van Zilver- en 
Mantelmeeuwen en Kleine-Zeemeeuwen, Wulpen, Grutto's en Tureluurs zag ik 
gerijd langs de slibbanken. Hoe ik ook zocht, de Krombek-Strandlooper en het 
aardige, gemaskerde Steenloopertje heb ik niet mogen zien. 

Wat zijn ezelbruggetjes toch soms gemakkelijk; Bar-tailed en Black-tailed 
Godwit. Aan die verschillend gestreepte staartveeren heb ik het te danken, dat 
ik nu met zekerheid de Rosse-Grutto goed heb kunnen waarnemen. 

Als het schemerlicht van den naderenden avond het waarnemen gaat bemoeilijken, 
moet ik mij als het ware losrukken van de bekoring, w-Jke van dit vogelparadijs 
uitgaat. Ik beklim nog een der duintoppen en overzie de eindelooze watervlakten, 
waarin westwaarts de scheidende avondzon haar roode licht weerspiegelt. Het 
opkomend getij noodzaakt de vogels zich meer en meer terug te trekken naar 
de hooger gelegen kustlijn, waar zij thans, na hunne veilige zandplaten te 
hebben moeten prijsgeven, zich in massa's verzamelen. Aan de zuiderkim, boven 
het Friesche land, vertoonen zich de kontoeren van een opkomende bank, wel
licht voor mij eene belofte inhoudend, dat zij èn de zuidenwind dezen nacht 
de mysteriën van een wonderen treknacht zullen openbaren. 

Nogmaals beklim ik den toren om daarboven den lichtwachter als het „Orakel" 
te raadplegen en, daar de uitspraak hoopvol luidt, besluit ik dien nacht op den 
toren te blijven. 
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Uur na uur verstrijkt echter in eindeloos wachten en uitzien. In geruischlooze 
wenteling gaan de vier intense lichtbundels boven mij rond, beschrijvende hun 
toovercirkel over duin en strand rondom de dorpshuisjes, als ingesluimerd in zich 
zeker voelende veiligheid. Dan vervagen plots eerst de lichten van Texel en 
Kijkduin en onzeker boort het staandlicht van Vlieland door de duisternis. Ook 
het vuur van Ameland dooft uit. De stralenbundels van den Brandaris krijgen 
meer kleur, verdikken en verkorten zich, hetgeen volgens den lichtwachter het 
zekere teeken van opkomenden mist is. Nog zie ik enkele sterren twinkelen; 
doch ook deze verdwijnen spoedig. En als om twaalf uur de Hondenwacht daar
boven een aanvang neemt, begint voor mij het mijsterie van den treknacht zich 
te openbaren. 

In de bundels licht zie ik plots vreemde, ijle verschijningen, dansende brokjes 
vuur. Het licht begint zijne duivelachtige aantrekking op de uit haren koers 
geslagen vogelmassa uit te oefenen en angstig roepend tracht deze dien magneet 
te ontwijken. De lichtwachter oordeelt het noodig de vier lichten op de hoeken 
van den toren, die hunnen schijn omlaag werpen, te ontsteken. Daardoor wordt 
de geheele steenklomp verlicht, waardoor de vogels dezen intijds kunnen 
ontwijken. 

Ik begeef mij op het terras, waar een koor van angstig roepen van het groote 
aantal rondvliegende vogels de lucht vervult. Ik hoor Lijsters, Leeuweriken en 
in de verte het roepen van den Wulp, herken in de herhaalde schittering der 
dansende lichtvonken Spreeuwen en nog eens Spreeuwen. Daartusschen kleinere 
vonken, 't Zijn Leeuweriken, Roodborstjes en andere kleine zangvogels, schijn
baar in vlammen opgaand. 

Het aantal groeit tot honderden en alles dwarrelt in grooten angst om den 
lichtkoepel, vergeefs trachtend dit felle licht te ontvluchten. Nu lijkt het een 
sneeuwjacht van vurige, groote sneeuwvlokken, welke om me heen jaagt. Enkele 
Spreeuwen vallen op de bovenste rekken uitgeput neer en vlak bij mij gaan ze 
zitten op de stangen van het ijzeren hek van het terras. 

Onder den eigenlijken lichtkoepel kijk ik thans uit door de kleine ronde 
patrijspoortjes en langzamerhand zijn alle rekken bezet met vogels. Op de 
stangen van het hek, op den schuin uitstekenden vlaggestok, zelfs op enkele 
slaphangende touwen, zitten ze, vogel naast vogel, in hevige opwinding en in 
hunne ellende nog steeds vechtend en pikkend. Ik zie het terras langzaam zich 
vullen met rustende Spreeuwen en Leeuweriken en tenslotte lijkt het, of daar 
een dik levend tapijt ligt uitgespreid. Alles is thans stampvol, geen plaatsje is 
onbezet en nog vliegen er honderden en honderden om den lichtkoepel. Boven 
mij hoor ik een aanhoudend dof getrommel tegen het bolle spiegelglas om den 
satanischen vuurhaard, veroorzaakt door het voortdurend vliegen van vogels tegen 
dezen glazen wand. 

Dan plots een harde slag en, als de lichtwachter en ik op het terras gaan, 
vinden we daar een doodgevlogen Waterhoen. Nog twee Leeuweriken en een 
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Spreeuw liggen er ontzield, terwijl ik een zeer uitgeputten Spreeuw naar binnen 
meeneem, die na eenigen tijd weer bijkomt en zijne vrijheid herkrijgt. 

Steeds schijnt het aantal ronddwarrelende sterren toe te nemen De uitgeputte 
vogels vliegen na tijdelijk gerust te hebben weer op, hunne plaatsen latend aan 
andere uitgeputte lotgenooten. Zij kunnen zich echter niet losmaken van dat 
fascineerende licht, dwarrelen weer rond den toren totdat, met open snavel en 
hijgende borst, ook zij weer neervallen op de open gekomen plaatsjes. 

Dan, zonder eenige reden, vliegt een gedeelte van die duizendtallen plots 
omhoog, om dadelijk weer neer te strijken en deze omlaag warrelende massa 
zilvervonkende vlokken is gelijk een neervallende vlammenregen. 

Het aantal vogels, dat tegen twee uur 's nachts om den toren vloog, durf ik 
niet te schatten. Op zijn minst waren het tienduizenden. In hoofdzaak Spreeuwen. 
Het bevreemdde mij, dat ik niet meer soorten waarnam, hoewel ik op het terras 
staande, verschillende vogelgeluiden hoorde. 

De aangebrachte rekken, welke eene welkome rustplaats bieden, en het ver
lichten van den steenen toren door de vier hoeklichten hebben gemaakt, dat het 
aantal dooden na eenen dergelijken treknacht veel verminderd is. Vroeger, toen 
dit alles niet bestond, raapte men 's morgens soms zakken vol doode vogels op, 
die naar de poeliers te Harlingen en Leeuwarden gingen. 

In dezen drukken treknacht vielen in het geheel 5 dooden, n.1. 2 Spreeuwen, 
2 Leeuwerikken en 1 Waterhoen. 

Met moeite kon ik mij in den loop van den nacht losmaken van dezen steeds 
aanhoudenden sterrendans; maar ik moest met de boot van zeven uur Terschelling 
weer verlaten. 

Beneden aan den voet van den Brandaris heb ik nog geruimen tijd omhoog 
gestaard naar die onbeschrijflijk schoone illuminatie. De toren in zijn geheel 
verlicht; uit den top vier helle lichtbundels, die als de wieken van een molen 
in rustige regelmaat ronddraaien, van Noord naar West, om het Zuiden naar het 
Oosten en daarin die tallooze, flikkerende, heldere sterren van angstig roepende 
vogels. Een schouwspel, om nimmer te vergeten en dat{eveneens fascineerend 
werkt op den Ornitholoog. Eene herinnering achterlatend, die steeds terug doet 
verlangen naar het wondermooie Skilge. 

Breda, November 1927. KLERK DE REUS. 

WILDE SLA. 

LAAT ons Limburg loven, en wel Zuid-Limburg het luidst, ons bergland, 
onzen overgang naar Midden, naar Zuid-Europa. In de diepe dalen kronkelen 
heldere beekjes, opgevroolijkt door de kleurige groote gele kwikstaarten, 

die Noord-Nederland slechts af en toe in den winter te zien krijgt. Langs de 
Gulp leek het, alsof iedere kilometer van de beek er een eigen kwikstaartfamilie 


