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een oud-holocene dalopvulling. Het bezit een rijke combinatie van de kensoorten van 
het fluviatiele district. Een sloot in de nabijheid, waar vroeger een vindplaats van 
blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) was, blijkt geheel met riet dichtgegroeid; een 
stuifzandterrein in de buurt is een der twee vindplaatsen in de IJselstreek van de 
Karthuizer anjer, die overigens in Nederland bijna nergens meer voorkomt. 

Op het laatste stuk van de terugtocht overpeins ik, hoe de onvermijdelijke uitbrei
ding der cultuur zoveel schoons van het oorspronkelijke landschap heeft doen verloren 
gaan, maar hoeveel er aan de andere kant toch ook overgebleven is, dat voor de natuur
vriend nog steeds een rijke bron van genot en lering kan zijn. En, niet waar, quand on 
ne peut avoir ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on a. 

Deventer, Juli 1949. H. R. HOOGENRAAD. 

DE GOUDPLUVIER 

Bij de Nederlandse vogelliefhebbers heeft steeds een bijzondere belangstelling 
bestaan voor deze in menig opzicht merkwaardige vogel. 

De goudpluvier is duidelijk verwant aan de kievit; hij komt in gestalte veel 
met deze bekendste van alle weidevogels overeen, doch de kleur van het vederkleed 
wijkt af en ook mist hij de sierlijke kuif. De onderzijde is wit, alleen in het zomerkleed 
voorzien van een zwarte vlek en van boven zijn de veren door elkaar goudgeel en 
lichtbruin gekleurd. 

H e t b r o e d e n . 
Omstreeks het einde van de vorige eeuw broedde de goudpluvier in kleinen getale 

op de heidevelden van Noord-Brabant, Gelderland, Friesland en ook op Ameland. 
Sommigen twijfelen aan deze laatste broedplaats, waartegen valt aan te voeren dat 
in die tijd Ameland nog heide rijk was. Ongeveer in 1908 golden Ameland en Gel
derland niet meer als broedterrein. 

In 1899 werd een nest gevonden bij Rouveen (Overijsel) en in 1905 in Z.O. Fries
land. 

Ook Drente speelde nog een rol zij het dan een kleine: bij Westerbork werd de 
goudpluvier in 1925 broedend aangetroffen; vermoedelijk had de soort zich daar 
reeds eerder gevestigd. In 1926 werden 2 nesten gevonden, doch 3 jaar later zocht 
men tevergeefs. In 1932 kon voor de laatste maal in deze provincie bij Rolde het 
broeden worden aangetoond. 

De gegevens over het noorden des lands worden besloten met een vestigingspoging 
in Z.O. Groningen bij Bellingwolde in 1927 en 1928 en een broedgeval bij Fochteloo 
(Z.O. Friesland) in 1937. Deze waarneming is tevens het laatst bekende geval van een 
goudpluvier die zijn eieren op Nederlandse bodem legde. 

Een ander gebied waaraan voor mij de schoonste herinneringen verbonden zijn, 
is gelegen in het zuiden van ons land, in de Limburgse Peel. Hoewel aangenomen 
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wordt dat de goudpluvier hier reeds lange tijd onopgemerkt gehuisd heeft, werd dit 
niet eerder dan in 191 o officieel vastgesteld. Jaar na jaar nam het aantal broedparen 
af door het in cultuur brengen van de heidegronden, tot in 1924 in het gebied tussen 
Venray—Oploo—Bakel en Milhees nog minstens 25 paren konden worden geteld. 
In 1930 restten er slechts nog 4 paren, waarvan de nesten werden gefotografeerd, 

doch in 1933 w a s het ook in dit 
gebied afgelopen. 

De goudpluvier maakt zijn 
nest in lage heide; het bestaat 
uit een kuiltje dat gevoerd wordt 
met wat gras en mos. In de 
eerste week van April worden 
daarin de eieren gelegd, die 
zelden meer dan 4, doch ook 
vaak 3 in getal zijn. Zij behoren 
tot de mooiste „bonte" eieren: 
de grondkleur is geel in ver
schillende nuanceringen: licht
groen, roomkleurig en licht 
roodbruin. Op dit fond zijn de 
zware en kleinere donkerbruine 
en roodbruine vlekken ver
spreid, afgewisseld met paars-
grijze ondervlekken. 

Hoewel het vinden van het 
nest op zichzelf reeds een grote 
voldoening schenkt, is het naar 
mijn gevoel nog meer de roman
tische spheer die dit nest om
geeft, onder welks bekoring 
men geraakt. 

De Peel is een onmetelijk 
drassig heideveld met als enige 
afwisseling een enkele vlieg

den. Urenlang kunt U dwalen over deze verlaten uitgestrektheid, die door velen 
nooit wordt bezocht, omdat het er „te stil" is. Doch dat is nu juist de reden waarom 
de echte natuurliefhebber er zo intens geniet. Geen stadsgewoel, zelfs geen gebrom 
van langs wegen voortjakkerende auto's dringt tot dit maagdelijke gebied door; het 
zijn alleen de natuurgeluiden die U hier op zijn zuiverst hoort, zonder storende be
geleiding. 

Van heinde en ver wordt de hoge fluittoon van de goudpluvier U door de wind 
in de oren gevoerd. Het is niet het zelfde geluid dat hij maakt op de trek, doch een 

Fig. Peelbewoner bij het nest van de goudpluvier. 
Foto Dr. J. C. Koch. 
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speciale weemoedige roep die alleen in het broedgebied wordt gehoord. „Tuu-t ie-
juu" klinkt deze klaagtoon die zo volmaakt past in de stemming van deze troosteloze 
vlakte. 

Niet slechts het oor, ook het oog wordt gestreeld: boven zijn domein voert de goud
pluvier de sierlijkste baltsvluchten uit, die ware staaltjes van luchtacrobatiek zijn en 
men krijgt niet genoeg dit liefdespel gade te slaan, waarbij beurtelings de goudkleurige 
rug in de zon blinkt en dan weer de zwarte buikvlek van het zomerkleed U wordt 
getoond. 

Met Pasen 1933 maakten wij weer plannen voor een driedaags bezoek aan de Peel. 
Wij gingen per auto, voerden een tent mede en ons enig kookgerei bestond uit een 
fluitketel, primus en theepot, omdat wij ons geen tijd gunden om warm eten te koken. 
Wij stalden de wagen in een boerenschuur en sleepten onze bagage de Peel in. Tal
rijke aanbiedingen van boeren die ons onderdak wilden verschaffen werden tactisch 
geweigerd, omdat wij de voorkeur gaven aan de ongerepte stemming van de Vrede-
Peel, die zijn naam met ere droeg. 

Een van de boeren, die wij reeds vroeger hadden ontmoet, nodigde ons uit 's avonds 
een praatje te komen maken, waaraan wij gevolg gaven, omdat hij als jager het terrein 
op zijn duimpje kende. 

Na de tent opgezet te hebben en de inwendige mens te hebben versterkt, gingen 
wij op visite en onze gastheer ontving ons in een ruime kamer met witgekalkte muren; 
in een hoek van het vertrek stond een groot fornuis en in het midden prijkte een rijk 
voorziene dis: een volgeladen schaal met eieren, een voorraad boterhammen van 
abnormaal formaat en krentensneden van dezelfde afmeting. De koffie uit de grote 
witgeëmailleerde kan verspreidde een heerlijk aroma door het vertrek. Hoewel wij 
juist gegeten hadden moesten en zouden wij aanschuiven en dat deden wij dan ook, 
al was het slechts om de gezellige geest niet te verstoren. Onderwijl vertelden wij 
dat wij weer gekomen waren voor „den Tuuter", zoals de goudpluvier hier genoemd 
wordt en toen wij de heer des huizes uitnodigden ons te vergezellen, was deze man 
zo kinderlijk blij alsof wij hem geïnviteerd hadden voor een buitenlandse reis. En 
dat voor een man die bij wijze van spreken iedere heidepol van de Peel kent! Het 
was zijn heiligdom en men kon dit merken aan de geestdriftige manier waarop hij 
over het wild en de vogels sprak. In het vuur van zijn betoog sloeg zijn stem over 
en dan ontgingen mij soms uitdrukkingen die ik niet verstond. 

Twee beweeglijke ogen fonkelden onder de rand van een platte pet, doch overigens 
was bijna het gehele gezicht overdekt met een knevel en een rossige baard van res
pectabele afmeting. Bijgaande foto geeft U een indruk van deze romantische Peel
bewoner, waarbij ik de aandacht vestig op zijn horlogeketting, die voldoende sterk 
zou zijn geweest om enige waakhonden vast te leggen. 

Wij konden het die avond niet laat maken, want wij moesten er de andere dag vroeg 
op uit. Om vijf uur werd ik door de zon gewekt, doch daar mijn tentgenoten nog 
sliepen, bleef ik nog even rustig liggen. Van verre drong de jodelende wulpenroep 
tot mij door en boven de tent „zwoegden" de kieviten. Tureluurs waren druk in de 
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weer en een graspieper zong in de buurt zijn liedje, doch hoc ik ook mijn oren spitste, 
de langgerekte fluittoon van de goudpluvier ontbrak. Het zou nog wel komen, want 
de Peel is zo groot! 

Na een vlug ontbijt gingen wij op stap en liepen met zijn vieren op één lijn en 
wij hebben op deze wijze in die drie dagen heel wat nesten gevonden, doch niet van 
de goudpluvier. Herhaaldelijk werden wij op een dwaalspoor gebracht door de leeuwe
rik, die als voortreffelijk imitator, de fluittoon van de goudpluvier in zijn gezang 
had opgenomen. Zo was dus dit terrein verloren als broedplaats van een onzer merk
waardigste en zeldzaamste broedvogels ten gevolge van de voortschrijdende cultuur. 

Fig. 2. Nest van de goudpluvier in de Peel. 
Foto Dr. J. C. Koch. 

Persoonlijk ben ik echter van mening dat een zonderlinge Paasgewoonte der Peel-
bevolking mede verantwoordelijk moet worden gesteld voor dit verlies. Ieder jaar 
worden er namelijk Paasvuren ontstoken, 's Avonds gaan enige personen gewapend 
met een fakkel de Peel in en steken een willekeurig stuk hei in brand. Dit vuur wordt 
niet geblust, zodat het vlug om zich heen grijpt en hele stukken in lichter laaie komen 
te staan. Op een zo schuwe vogel als de goudpluvier kan dit zijn uitwerking niet ge
mist hebben. 

Wordt vervolgd. 
Den Haag. M. J. TEKKE. 


