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O VER VOGELZANG EN HAAR NO TERING, 

Er is in de afgelopen jaren hoe langer hoe meer werk gemaakt van vogelstudie, 
onder meer ook van de zang en haar notatie-mogelijkheden. Dit is wel een 
van de moeilijkste onderdelen, daar het vooral een scherp gehoor en gevoel 

voor timbres vereist, wat niet iedereen in even grote mate bezit. 
Nu lopen die verschillende timbres geweldig uiteen; sommige zangers hebben 

een beroemde naam verworven door hun heldere volle tonen, terwijl andere weer 
niet eens herkend worden als „zangvogel", zoals de kraaien. En daartussen ligt een 
uitgebreide serie van nuances. 

Dit alles brengt ook met zich mee, dat het ene gemakkelijker te noteren is dan 
het andere, en ook dat één wijze van noteren nog niet voor alle zang geschikt is. De 
bekendste en meest logische manier is het gebruik van ons notenschrift. Immers, 
als er over zang sprake is, moet deze ook in noten op te tekenen zijn! Bij zang, die uit 
zuivere tonen zonder bijgeluiden bestaat, voldoet dit zo goed als helemaal. Zo goed 
als, want net zo min als het notenbeeld een indruk geeft van de klank van een instru
ment of mensenstem, evenmin geeft het ook het vogeltimbre weer. Tenslotte moeten 
we dit toch uit eigen ervaring kennen, wil ons het genoteerde iets zéggen. Wijsjes 
als die van de Zwartkoptuinfluiter, Grote Lijster, Merel, sommige strophen van de 
Nachtegaal lenen zich er goed voor, hoewel iedere noot afzonderlijk natuurlijk 
slechts ten naastebij bepaald kan worden, daar vogels ons diatonisch notenstelsel met 
als kleinste waarde de halve noot nu eenmaal niet kennen! Soms echter horen we 
frappante voorbeelden van „menschelijke" melodieën, vooral van de Merelj zo 
hoorde ik b.v. vorig jaar in Arnhem: 

y j 1,. jl p̂ tfT | t > r | ^ ^ 
Sommige vogels tonen ook iets als een absoluut gehoor: Een Roodborstje eindigde 

steeds zijn strophe op de tweegestreepte a. 
Verreweg de meeste vogelzang is echter te rangschikken onder de tweede soort, 

nl. zang „met klinkers en medeklinkers". Hieronder vallen bv. de meeste Nachtegaal-
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strophen (met rr-klank of met scherpe geluiden als t, p en k). Ook de Zanglijster 
laat veel p's en t's horen. Dus hierbij komen we vanzelf tot notatie in lettergrepen, 
die gevonden worden door fluisterend nabootsen van de gehoorde zang. Onze stem
banden moeten we daarbij nooit gebruiken, daar onze stemhoogte veel lager is dan 
die van de meeste vogels; bv. de Zanglijster komt niet veel lager dan de tweegestr. e. 
Maar door het fluisterend uit te spreken, vinden we vanzelf de goede toonhoogte. 
(Voorbeeld: standaardmotieven van een Zanglijster in Nijmegen: tjup tiè-e-wie, 
iè-up jup, tjup-te-wiè!) Door klemtonen wordt meteen aangegeven, waarop het 
accent valt. Voor het precies vastleggen van het rhythme kan men hierbij nog de 
notenwaarden aangeven, eventueel zonder notenbalk. Dan worden de voorbeelden 

resp. T M J T, U I ^ J n (Na de maatstreep komt de geaccentueerde noot). 

Aardig is, hoe het volk voor sommige veel gehoorde strophen langzamerhand 
hele „mensenzinnetjes" is gaan bedenken, bv. Koolmees: Schiet-in-'t-vuur! Zie voor 
de Vink de talrijke voorbeelden uit het Vogeljaar van Dr. Thijsse. Ikzelf hoorde 
in het eind van een Vinkenslag steeds: met een witte jurk! Andere vogels, die zich 
goed lenen voor de lettergreep-notenschriftnotatie, zijn: Gekraagde Roodstaart, 
Grote Karekiet, Boomleeuwerik (deze gaat volgens mij wel het best en 't gemakke
lijkst!) en Tuinfluiter. De laatste is niet gemakkelijk, door zijn snelle zang. Vóór een 
kleine strophe behoorlijk vastgelegd is, heeft hij al een heel repertoire afgedraaid! 
Trouwens, dit is meestal wel het geval, zelfs het rustige tempo van een Merel is 
moeilijk bij te houden. 

Een overgang naar de volgende groep vormen die vogels, welke enigszins klank
rijke hogere of lagere tonen afwisselen met scherpe, sissende of toonloze klanken. 
De spotvogel bv. laat heel vaak een loopje van 5 chromatisch stijgende tonen horen, 
afgewisseld door klankloos „tjk tjk". Dit is dan nog alleen maar in medeklinkers 
te noteren. Dezelfde verschijnselen vertoont de Kleine Karekiet, de Zwarte Rood
staart (het bekende keelgeschraap middenin zijn strophe!) 't Blauwborstje en natuur
lijk ook weer onze veelzijdige Nachtegaal. Ook de „wiet tk tk" roep van zovele kleine 
zangerssoorten is er een goed voorbeeld van. 

De laatste en moeilijkste groep is die, waarbij de zang voornamelijk bestaat uit 
schorre of sissende geluiden, die wel in toonhoogte verschillen, maar die door de 
bijklanken of ook wel door de al te grote toonhoogte voor mensenoren niet duidelijk 
zijn te bepalen. Hier bereikt men nog de beste resultaten met de methode, zooals 
Dr Voigt die in zijn zeer goede boekje „Excursionsbuch zum Studium der Vogel-
stimmen" gebruikt, en wel door verschillende tekens als J en 1 (glissando naar 
boven of beneden), en . . . . (lange en korte klanken op één toonhoogte), 
" (trillers), " ' ' ' >' > (staccato) enz. Het gezang van Grasmus, Braamsluiper, 
Rietgors, Rietzanger, Winterkoning laat zich hiermee nog wel optekenen. Ook kan 
men hierbij weer combinaties maken met de andere noteringswijzen, bv. het schrij
ven van een bepaalde medeklinker boven de puntjes of streepjes. 
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Dat sommige vogelsoorten zich lenen voor verschillende notaties, (de een zal ook 
meer gemak vinden bij een bepaalde manier, dan de ander!) bewijzen de volgende, 
volgens mij alle zeer goed geslaagde voorbeelden uit genoemde boekje. Als eerste: 
dezelfde Fitiszang op 3 verschillende manieren: 

en tenslotte in lettergrepen: didi die duë duë dea dea deida da. 
Voor de korte strophe van de Grasmus vond ik: 

^ün T.-1 1 
Hierna vermeldt Voigt nog de vondst van Naumann (eveneens de vinder van 

laatstgenoemde Fitisstrophe): Didudidoidida, wat, zo hoog mogelijk (fluisterend!) 

uitgesproken, treffend lijkt. Voor de Rietgors geeft Voigt "» * *" #—• en Naumann 

„zja tit tai zississ". Een goed sprekende strophe vond ik ook van de Winterkoning: 

'~, ^,-<-v—• """w •••-»•- De laatste puntjes zijn bijna gelijk met een triller, maar op 

één toonhoogte. 
Wij maken altijd graag vergelijkingen tussen de dingen, en daarvoor is de vogel

zang ook een dankbaar onderwerp. Veel vogels imiteren graag, en meestal halen 
wij er zeer bekende geluiden uit. (Wie zal zeggen, of er ook niet veel minder in 't 
gehoor liggende wijsjes nagebootst worden?!). De Nachtegaal staat hierbij wel boven
aan: ik hoorde hem Wulp, Mus, Kikker, Fluiter, Zwartkoptuinfluiter (die in de 
buurt zat) en Oeverloper imiteren. De Zanglijster heeft ook een uitgebreid program: 
Meesslag, Groene Specht, Nachtegaal (de heldere tonen) Mus, Tureluur en Grutto. 
Spreeuwen zijn vooral meesters in de Fitiszang en Wulpen roep. Ook de Wielewaal 
bootsen zij voortreffelijk na, hetgeen ook de Merel kan. Van Spotvogels hoorde ik 
Spreeuwengefluit en Kievitenroep, en tot slot: ik hoorde een Heggemusje een zingende 
Vink nabauwen. Het is trouwens toch opvallend, dat de imitaties meest in over
eenstemming zijn met de vogelfauna (ook al zijn de geïmiteerde vogels helemaal 
niet aanwezig, bv. in de winter). De Kievitenroep van de Spotvogel bv. was afkom
stig uit de Ooy, het onvolprezen uiterwaardenland bij Nijmegen. 

Het is ook wel aardig, vogelgeluiden te vergelijken met bekende andere geluiden, 
zoals: de Pestvogelroep met een electrisch schelletje, het Tuinfluitergezang met 
een paar in een gevuld bad druppende kranen, en de koekoeksroep (kwikwikwi) 
met een kind, dat door een rietje in een limonadeglas borrelt. 

Tot slot kan ik niet nalaten even van het koekoeks-duet te vertellen, dat ik met 
zonsopgang vanuit mijn slaapkamer van een buitenhuis hoorde. Op zowat gelijke 

i e 
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afstand van mij vandaan riepen twee koekoeken, de ene op toonhoogte: f-d, de andere: 
e-c. Doordat de een tevens een klein beetje vlugger tempo had dan de ander, kreeg 
ik het volgende resultaat te horen: 

enzovoorts. Een allerleukst gehoor. 
Maar dit alles is alleen als aardigheid bedoeld (hoewel het toch nog scherp ge

hoor en fantazie vraagt!); de echte studie van vogelzang en haar notatie is een 
uitgebreid, maar interessant en dankbaar onderwerp. En onder het opschrijven van 
hiëroglyphen en noten krijgt men meteen een grote kennis van de gewoonten en 
gedragingen van de verschillende soorten! 

Nijmegen. A. C. WIJSMAN. 
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DE LINDEVALLEL 

Die is hier al dikwijls te sprake gekomen en geen wonder. Het eerst kwam ze voor het 
voetlicht met de ontdekking van de Groote Vuurvlinder in 1915, destijds een unicum 
in de wereld onder den naam van Chrysophanus dispar. Later is hij wegens de on

verbiddelijke nomenclatuurregelen Heodes dispar geheeten. De vindplaats werd geheim gehou
den, maar ieder wist, dat het in de buurt van Wolvega was. Trouwens, die plaats is thans door 
ontginning voor dergelijke dieren verloren gegaan. Doch er werden andere plekjes ontdekt 
en de meeste daarvan bevinden zich in de Lindevallei en het gold nu, die te behouden. 

Gelukkig behoefde dit niet alleen om de vlinder te gebeuren, want in dat moerassig stroom-
dal met zijn verlandende veenputten huizen een flora en fauna van grooten rijkdom. Bodem 
en ligging waarborgen een groote graad van stabiliteit en het sprak aldus vanzelf, dat een 
goed deel van de Lindevallei de bestemming zou moeten krijgen van natuurmonument. 

De wakkere provinciale organisatie voor natuurbescherming in Friesland, It Fryske Gea, 
heeft die zaak ter harte genomen en ter hand. Met evenveel moed, beleid en trouw als Natuur
monumenten vastberaden en geduldig de groote reservaten Veluwezoom en Oisterwijk-Kampina 
tot stand heeft gebracht, heeft It Fryske Gea naast veel ander werk geijverd voor het Natuur
monument Lindevallei, dat reeds de respectable oppervlakte heeft van 100 hektaren. 

Thans biedt zich de gelegenheid aan, het met nog 52 hektaren te vergrooten. Dat alles ligt daar 
open en bloot aan beide oevers van de Linde bij de Blessebrug tusschen Steenwijk en Wolvega 
ten aanschouwe van voetgangers, fietsers, treinreizigers, die daar flitsen kunnen opvangen 
van het rumoerig vogelleven en de bonte bloemenpracht. Het terrein zelf is niet zoo buiten
gewoon goed toegankelijk of begaanbaar, maar des te gemakkelijker te bewaken. Doch It 
Fryske Gea streeft er ernstig naar, om toch zoo velen mogelijk te doen genieten van dit heer
lijke land en water. 

Het is ook van belang, dat velen de waarde van dit stuk Lindevallei gevoelen, want, en hier 
zit hem de kneep, er is 26000 gulden noodig voor den aankoop van dit nieuwe stuk. De goed
keuring voor aankoop werd reeds van de bevoegde instanties verkregen. Het bezit van een 
groot reservaat Lindevallei is voor ons heele volk van groot belang, voor ieder bioloog, voor 
ieder natuurvriend, voor ieder, die gevoel heeft voor zeer bijzonder landschapsschoon. Al 


