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hebben we ook al ontmoet op onze tocht langs de pier zelf, want die trekvogels 
hebben hun eigen opvattingen van stranden, pieren en zee. 

Een derde reeks van waarnemingen doen we aan en om de betonblokken van 
de bestorting langs de buitenzij en de sleenen van hel binnenhoofd. Hel begaan 
van die betonblokken is niet zonder gevaar en je moet er niet op je eentje aan 
beginnen, maar het is de moeite waard om daar de zeesterren bezig Ie zien en 
de zeeanemonen en al de levende dieren, waarvan we de leege schelpen op 
het zandige strand vinden. Soms ontmoeten we er de steenloopers, de rotspie-
perljes, de scholekster, die er komen kijken naar hun zienswijze. We moeten in 
het komende jaar elkander van deze dingen eens flink wal vertellen en zooveel 
mogelijk vastleggen in dagboeken, foto's en leekeningen. Hel is wel de moeite 
waard, hieraan te beginnen, want we hebben hier zoo al geen natuurmonument, 
dan toch een landschap dal kans heeft op bestendigheid. JAC. P. THUSSE. 

HET BRAAMSLUIPERTJE. 

IN hel Journal für Ornithologie van Januari 1930 vinden wij een kort artikel 
van den bekenden ornilholoog H. Frhr. Geyr von Schweppenburg over den 

trek van ons braamsluipertje of molenaartje. Hij tracht een verklaring ervoor te 
vinden, dat deze zangvogel op den trek buitengewoon veel wordt aangetroffen op het 
eilandje Fair Isle, bekend door de onderzoekingen van Eagle Clarke. Geyr beschouwt 
de molenaarljes van Fair Isle niet als verdwaalde of hun doel voorbijgeschoten 
vogels, maar als trekkers die over dal eiland normaal naar Scandinavië reizen. 

Nu bestaat er een hypothese, dal de trekweg ook meteen hel terrein aangeeft, 
waarlangs de vogelsoort zich mettertijd uitgebreid heeft, hetzij na den ijstijd 
hetzij reeds eerder. Maar nu sluit Geyr op de moeilijkheid, dat het braam
sluipertje in hel geheel niet in Schotland broedt en slechts zelden in Engeland. 
De uilbreidingsroule kan volgens hem dus niet over Engeland, Schotland, West 
Europa geleid hebben en de trekweg over Fair Isle zou dus beschouwd moeten 
worden als een nieuwe weg, onafhankelijk van vroegere traditie. Hel is altijd 
een lust, de scherpzinnige beloogen van Geyr von Schweppenburg te lezen en 
alles wat deze bekwame en ervaren ornilholoog in het midden brengt is stellig 
overdenking waard. 

Nu past het ook in zijn redeneering, dat de braamsluiper in Nederland een 
zeldzame broedvogel moet zijn en hij haalt daarvoor het getuigenis aan van 
onzen Snouckaerl van Schauburg. Nu schijnt Snouckaert het in ons land nog al 
ongelukkig getroffen te hebben. In negen jaren lijds zag hij in Lisse slechts één 
paartje van de braamsluiper, kreeg tweemaal een dood vogeltje uil gevangen
schap en zag in Aug. 1905 nog een paar op Lunenburg bij Neerlangbroek. Op 
Texel heette de braamsluiper veel voor te komen, maar zijn begeleider kon 
Snouckaerl niet anders dan gewone grasmusschen vertoonen. 

Hoe zit dil nu eigenlijk? Willen onze lezers eens helpen en letten op die 
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braamsluipertjes? Mijn ervaring is deze, dal ze hoewel lang niet zoo algemeen 
als grasmusschen toch niet als zeldzaamheden beschouwd moeten worden, noch 
op den trek noch als broedvogel. In den goeden ouden tijd, d. w. z. voor 1900 
broedden ze geregeld in hel Vondelpark. In 1890—91 miste ik ze nooit in den 
Nieuwen Aanleg op Texel. In de laatste jaren, lot den zomer van 1929 toe heb 
ik geregeld een paartje in mijn eigen kleinen tuin en hoewel ik niet naar het 
nest durf zoeken, heb ik ze toch met jongen gezien. In 1927 vond ik er een 
broedend in het duin. Ook heb ik ze in den zomer gehoord in de omgeving van de 
ruïne van Brederode. In Bloemendaal vertoont de braamsluiper zich dus geregeld 
eiken zomer misschien even talrijk als de zwartkop-grasmusch, misschien iets minder. 

Het bekoorlijke vogeltje is gemakkelijk te herkennen en zijn zang is ook heel 
karakteristiek. Hel is een aangenaam, vlug geprevel, dal zich soms tol wel
luidend gekweel kan verheffen en geregeld eindigt met een figuur, die ik mij 
altijd voorstel als hè, o, hè, rèttètètètè. Dil figuurtje heeft de vogel den naam 
van klappermannetje bezorgd en deze aardige volksnaam zou er op kunnen 
wijzen, dat de vogel toch niet zeldzaam is. De naam molenaartje kan daar ook 
op doelen, maar misschien ook op de melige bestovenheid van zijn gevederte. 
Hij heeft een wit keeltje evenals de grasmusch en er speelt dikwijls wat roos-
kleurigs in dat wit Ook is de schedel blauwig bruin, teugel en oorstreek duide
lijk bruin. De vleugels hebben niet het roestrood van de grasmusch. Als je beide 
vogels in de hand hebt is het verschil duidelijk genoeg te zien. Maar in het 
veld blijft de zang toch altijd het gemakkelijkst kenmerk, de grasmusch heeft 
een ruw, driftig, scherp liedje zonder vasten bouw, het braamsluipertje laat 
slechts zelden na, om zijn klappermannetjes-besluit te laten hooren. 

Misschien komt Geyr von Schweppenburg wel op het Internationaal Ornitho-
logisch Congres dat van 1—7 Juni te Amsterdam wordt gehouden en het zou 
wel bijzonder prettig zijn, als wij hem eenige braamsluiper-huishoudens konden 
toonen. Maar, voorzichtig, zoek liever geen nesten, vergenoeg u voorloopig met 
den zang. We moeten ons eens wat matigen met het zoeken, bekijken, foto
grafeeren van nesten. 

Wanneer ge nu toch uitkijkt naar braamsluipers, let dan meteen ook op de 
Grauwe Klauwieren. Die broedden vroeger in het Kennemerduin in grooten over
vloed, geen duinvallei zonder klauwierennest en zelfs wel drie in een valleitje 
van niet grooter dan 8 h.a. Tegenwoordig begint een klauwierenpaar hier al te 
gelden als een zeldzaamheid. Bij ons in hel duin hebben we ook grooten 
achteruitgang in het aantal der broedende paapjes. De roodborsttapuit is een 
groote zeldzaamheid geworden en met den sprinkhaanrietzanger gaat het den
zelfden weg op. Het lijstje van vogels, die in ons land achteruit gaan wordt 
onrustbarend lang; we zullen binnenkort daar nog eens op terug moeten komen. 

Maar eerst moeten we de braamsluipers gaan tellen, in het bijzonder in Mei, 
Juni, Juli uitzien naar broedende en zingende braamsluipertjes. Ze zingen tot 
heel laat in den zomer. JAC. P. THUSSE. 


