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Wat de kleur en de vorm betreft het volgende: kop, hals en rug waren steenrood, het voor
hoofd en de keel hadden een vuilwitte, gele kleur, de overige delen waren groen, blauwgroen; 
de snavel was vrij lang, licht gebogen (naar beneden), spits en zwart; de staart was eveneens lang, 
bij het vliegen sterk wigvormig gespreid, de uiteinden van de staartpennen waren duidelijk 
waarneembaar als een driehoekig gezaagde rand; de vleugels waren niet breed, iets gevingerd 
en lang. Het een en ander was met de prismakijker goed te zien. Wij determineerden het dier, 
alhoewel we het nog nooit in levende lijve gezien hadden, onmiddellijk als de Bijeneter. Er is 
echter één maar aan verbonden, dat is nl. het vliegen. De litteratuur vermeldt een nogal zwaluw
achtige vlucht. Inderdaad „glipte" het dier hij de eerste waarneming over het open wegdek en 
landschap heen, maar bij zijn terugvlucht op ± IO meter hoogte vertoonde het een soepele, 
golvende vlucht „met grote golflengte en geringe amplitude". De vleugelslag leek meer op die 
van een merel. 

Vermeldenswaard lijkt ons nog het volgende: De wulpen waren zeer talrijk. Op een weiland 
tussen Den'Briel en Oostvoorne wemelde het van deze vogels (+ 30 stuks). Ook de boven
genoemde slikken waren druk bezet. Er waren hier ook veel regenwulpen. Talrijke zwermen 
kievieten, scholeksters en op het strand bonte kraaien (— 50 stuks). 

H e r f s t 1945: 4 ijsvogels op de wallen van Den Briel. 
8 N o v e m b e r 1948: ijsvogel vissend in de veste van Den Briel. Volgens inwoners van 

Den Briel moet de ijsvogel vóór de oorlog een daar ter stede vrij regelmatig voorkomende vogel 
geweest zijn. De oorlog heeft echter nogal het een en ander veranderd aan de begroeiing van 
de waterkanten. 

Brielle B. J. M. v. D. KNOOP. 
Rotterdam J. G. M. MARQUENIE. 
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BOEK A AN KONDIGING 
VOGELKALENDER 1949, rnet twaalf foto's van Nol Binsbergen, Tekst van Henk van der Lee. 

Uitg. J. J. Kuurstra, Amsterdam. 
Nol Binsbergen is van al onze vogelfotografen toch wel de gelukkigste en de artistiekste en 

een van de meest productieve geweest. Deze maandkalender geeft 12 prachtige reproducties 
op 15 \ 20 cm, met als toegift op het schutblad nog een 13e van een futenpaar op hun nest. Op 
een tekstblad achteraan geeft H. v. d. Lee bij ieder een kort ornithologisch bijschrift. 

H. J. FLECHTNER, Gij en het Weer. Weerkunde voor iedereen. Bewerkt door Chr. A. C. Nell. 
Uitgeverij Oisterwijk. 

Een zeer uitvoerige, populaire algemene weerkunde met talrijke schematische figuren, schetsen 
en grafieken en een aantal wolken- en bliksemfoto's. 

J. TROUW, De West-Nederlandsche Veenplassen. Historisch-Planologisch. Heemschut-Biblio
theek Deel 4. Uitg. C. V. Allert de Lange, Amsterdam 1948. ƒ12,50. 

Als tegenhanger van het gelijknamige boek van Dr van Zinderen Bakker, dat de natuurhisto
rische waarde van deze plassen behandelt, geeft dit nieuwe deel van de Heemschutbibliotheek 
een historisch-planologische schets met de bedoeling de grote waarde van deze plassen als land
schapselement en voor recreatie ten toon te spreiden. Niemand zou dit beter kunnen dan de heer 
Trouw, die èn door zijn ambt bij de „Plannendienst" van Amsterdam èn door z'n jarenlange 
krachtdadige en succesvolle arbeid in de Vechtplassencommissie, leeft mèt, in en voor deze 
materie. Het boek is wel twee maal zo dik als het andere genoemde deel en rijk geïllustreerd met 
historische kaarten en met een menigte fraaie foto's, die het landschapsschoon en het nuttig ge
bruik, maar ook het bederf van de Hollandse plassen rijkelijk demonstreren. 

W. H. DINGELDEIN, Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente. Uitg. A. 
Roelofs van Goor, Meppel. Geb. ƒ13,50. 

Een landschapsbeschrijving, zoals ieder toeristengebied zich zou mogen wensen met een 
weelde van onverbeterlijk mooie foto's: landschapsbeelden, bloemenportretten, opnamen van 
volksgebruiken, van archeologie, van stenen, van fossielen, bijna alle door den auteur zelf met een 
ongelooflijke toewijding en vaardigheid gefotografeerd. De tekst verwerkt, heel aangenaam tot 
een harmonisch geheel verweven, zowel de botanische schatten, als de historische bijzonder
heden van het landschap, evengoed de geologische als de architectonische merkwaardigheden. 

J. Hs. 






