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Het pleisteren van ganzen in het Hollands Diep-
Harmgvlietgebied in het seizoen 1970-1971 

G. L. OUWENEEL. 

Met het gebruikelijk ceremonieel werd op 2 
november 1970 het Hollands Diep-Haring
vliet gesloten; een gedenkwaardige dag voor 
velen, zij het om uiteenlopende redenen. Een 
belangrijke dag ook voor de hier te lande 
doortrekkende en overwinterende steltlopers 
en watervogels, die door het nagenoeg uit
bannen van de getijden werden geconfron
teerd met een grote verandering in de struc
tuur van een van hun pleisterplaatsen: een 
aanzienlijk deel van de voorheen bij laagwa-
ter zowel in de rivier als langs de oevers 
droogvallende slik- en zandplaten verdween 
voorgoed onder de waterspiegel en een veel 
geringere oppervlakte viel nog slechts onre

gelmatig droog. Daags na de sluiting van het 
Haringvliet werd de Natuurbeschermingswet 
1967 van toepassing verklaard voor een aan
tal buitendijkse grasgorzen langs het Hol
lands Diep-Haringvliet. De desbetreffende 
gorzen zijn, afgezien van hun kwaliteiten als 
broedterrein voor steltlopers, vrijwel alle 
van betekenis als voedselterrein voor gan
zen. Onder de ministeriële beschikking val
len o.a. 's Lands Bekade Gorzen, de Wester
se en Oosterse Laagjes en de Hoogezandse 
Gorzen in de Hoekse Waard, de Griendwei-
polder op Tiengemeten, de Westplaat en Me-
neerse Plaat alsmede de grasgorzen tussen 
Stad aan het Haringvliet en de Dammenweg 
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Fig. 1. Twee Roodhalsganzen (midden-voor) tussen Brandganzen op Overflakkee op 27-2-1971. 



op Goeree-Overflakkee en tenslotte de bui
tengorzen ten oosten van Willemstad in 
Noordbrabant. Helaas kwam voor het over
grote deel van de Westplaat de beschikking 
te laat. Naar achteraf bleek werd enkele da
gen vóór de sluiting van het Haringvliet ca. 
70% gescheurd, zodat dit terrein — het 
belangrijkste voedselgebied voor de Brand-
gans in het Hollands Diep-Haringvlietgebied 
en voorts van grote betekenis als voorjaars
pleisterplaats voor Grauwe ganzen — zijn 
grasareaal aanzienlijk zag afnemen. 
Met enige spanning werd afgewacht hoe de 
vogels in het algemeen en de ganzen in het 
bijzonder op de veranderingen zouden rea
geren. De gemiddelde waterstand in het Hol
lands Diep-Haringvliet lag in het wintersei
zoen 1970-1971 ietwat hoger dan algemeen 
voor deze stand na de sluiting werd ver
wacht. Rijkswaterstaat stemt het spuien door 
de Haringvlietsluis af op de waterafvoer 
door de grote rivieren. Bij een opperwater-
afvoer van minder dan 1395 m3/sec. wordt 
slechts een verversingsdebiet gespuid, het
geen neerkomt op gemiddeld 40 m3/sec. 
over het gehele getij. Bij een toename van 
de opperwatertoevoer neemt ook het spui-
debiet toe (med. P. Vreugdenhil). Van de 
noordelijke Ventjagersplaten vallen slechts 
onregelmatig enkele delen droog. Voorheen 
werd algemeen aangenomen dat van deze 
belangrijke ganzenovemachtingsplaats een 
aanzienlijke oppervlakte permanent droog 
zou komen; enkele delen echter zijn vaak 
maar net overspoeld, zodat grotere vogels 
er gemakkelijk kunnen staan en de ganzen 
er toch een vrijwel ideale overnachtingsplaats 
aantroffen. De hoger gelegen Slijkplaat in het 
westelijk bekken van het Haringvliet blijft 
voor een belangrijk deel vrijwel doorlopend 
droog en dat geldt ook voor de Sasseplaat 
bij Moerdijk, waar ondanks de werkzaam
heden ten behoeve van de Shellvestiging in 
1970-1971 nog geregeld ganzen kwamen sla

pen. De voorheen bij laagwater droogvallen
de slikken rond de Spuimond en vóór Crom-
strijen echter stonden vrijwel de gehele win
ter onder. 
De sluiting van het Haringvliet viel op een 
tijdstip dat de najaarstrek van de Grauwe 
gans op zijn hoogtepunt is. Op 11 oktober 
1970 herbergde Cromstrijen 1500 Grauwe 
ganzen tegen 3475 exemplaren op 12 ok
tober 1969. Op 17 oktober 1970 telde ik op 
de noordelijke Ventjagersplaten 600 Grauwe 
ganzen, op de gorzen nabij Den Bommel 
500 exemplaren en op de Westplaat en de 
Scheelhoek respectievelijk 95 en 125 vogels; 
het laatste cijfer is een minimum-schatting. 
Zijn deze aantallen voor de gebieden langs 
de zuidoever van het Haringvliet in verge
lijking met die van voorgaande jaren niet 
abnormaal, het aantal Grauwe ganzen op 
Cromstrijen was voor half-oktober ver be
neden het normale niveau. Het is mogelijk 
dat Zuidelijk Flevoland, waar in het najaar 
van 1970 grote aantallen Grauwe ganzen 
pleisterden, de aantallen in het Hollands 
Diep-Haringvliet beïnvloedde. Op 14 no
vember 1970, bijna veertien dagen na de 
sluiting van het estuarium, telde ik in het 
Hollands Diep-Haringvlietgebied ruim 6000 
Grauwe ganzen, waarvan 4200 op Crom
strijen. Niet door mij bezocht werden de 
Beningen, waar op 20 november 1970 1500 
Grauwe ganzen huisden (med. Van der Wey-
den), Tiengemeten en de noordkust van 
Noordbrabant beoosten Noordschans. Op 15 
november 1970 bleken op Cromstrijen 4900 
Grauwe ganzen aanwezig, een niveau dat 
sinds het najaar van 1962 niet meer was be
reikt. Een grote vlucht foerageerde in no
vember wekenlang op een gerooid bieten
perceel aan de westzijde van het landgoed. 
Deze vogels overnachtten op de noordelijke 
Ventjagersplaten. Eind-november was het 
aantal Grauwe ganzen op Cromstrijen te
ruggelopen tot 2500 vogels. Buiten het Spui-
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Fig. 2. Biezenvelden op de Korendijkse slik
ken. 

mondgebied vertoonde na november het 
aantalsverloop van deze soort geen opvallen
de afwijkingen in vergelijking met voorgaan
de jaren, zij het dat de aantallen die op de 
voorjaarstrek verschenen op alle terreinen 
duidelijk aan de lage kant waren. De situa
tie rond de Spuimond met betrekking tot 
de Grauwe gans toonde meer verschil. En
kele duizenden Grauwe ganzen plachten er 
te overwinteren en voorts was dit gebied 
voor de soort de belangrijkste voorjaars
pleisterplaats in het Hollands Diep-Haring
vlietgebied: aantallen van ca. 5000 vogels 
eind-fcbruari/begin-maart waren geen uit
zondering. De jonge wortelstokken van de 
Ruwe bies vormden dan een belangrijke 
voedselbron en daar de biezenvelden na de 
sluiting voor een deel onder water kwamen, 
lijkt het niet onmogelijk dat het geringer 
aantal Grauwe ganzen rond de Spuimond 
in 1970-1971 hiermede correleert. 
Kerstens meldde dat kort na de sluiting het 
aantal Grauwe ganzen op de Korendijkse 
Slikken — de Hoekscwaardzijde van het 
complex — terugliep van ca. 1000 tot ca. 
400 vogels. Tellingen uitgevoerd op de Bc-

ningerslikken lopen enigszins uiteen. Van 
der Weyden deelde mede dat na half-januari 
1971 het aantal de 1000-1500 stuks niet 
heeft overschreden. Kuypers meent dat nog 
ca. 2000 Grauwe ganzen hebben overwin
terd, maar telde op 7 maart 1971 toch ruim 
4000 vogels in het gehele complex. Het is 
niet uitgesloten dat ook voor wat de voor
jaarstrek betreft de aantallen Grauwe ganzen 
in het Hollands Diep-Haringvlietgebied wer
den beïnvloed door Zuidelijk Flevoland. Op
merkelijk is nog het intensiever foerageren 
van Grauwe ganzen in de Oosterse- en Wes
terse Laagjes. Kwamen hier voorheen slechts 
enkele exemplaren onregelmatig foerageren, 
hetgeen waarschijnlijk verband hield met de 
sterke stroming in het voorliggende Vuile 
Gat, in maart 1971 bezochten herhaaldelijk 
tot enkele honderden exemplaren deze bui
tendijkse graslanden. 

De aantallen Kolganzen die het Hollands 
Diep-Haringvlietgebied aandeden, lagen op 
tenminste hetzelfde niveau als in voorgaan
de seizoenen. Een groot percentage eerste
jaars vogels — tot 45% — duidde op een 
gunstig broedseizoen. Op 14 november 1970 
werden de eerste Kolganzen waargenomen: 
25 exemplaren op Cromstrijen. De koude-
inval omstreeks Kerstmis bracht een groot 
aantal op de traditionele terreinen: op 2 ja
nuari 1971 herbergde het Oude Land van 
Strijen 2000 Kolganzen en werden rond Wil
lemstad ca. 4000 exemplaren geteld. Op 10 
januari 1971 verbleven in het Oude Land 
van Strijen ruim 10.000 Kolganzen. In de 
weck van 10 t/m 17 januari 1971 vond weg
trek naar het noorden plaats, waarna het 
seizoen verder normaal verliep. Bij een tel
ling uitgevoerd op 27 februari 1971 waren 
in het Oude Land van Strijen nog 450, in 
de graslanden ten oosten van Willemstad 
200 en rond Moerdijk nog ca. 800 Kolgan
zen aanwezig. Op 14 maart 1971 herbergde 
het Oude Land van Strijen 800 Kolganzen 
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en op 20 maart 1971 waren er bij Willem
stad nog 20 exemplaren; het Oude Land 
van Strijen was toen verlaten. Waren enkele 
jaren geleden de Kolganzen hoofdzakelijk 
rond het Hollands Diep geconcentreerd, de 
laatste seizoenen is een toenemende belang
stelling te signaleren voor de grasarealen 
langs de noordoever van het Haringvliet. De 
Oosterse en Westerse Laagjes alsmede 's 
Lands Bekade Gorzen worden vooral tijdens 
vorst-periodes door honderden exemplaren 
bezocht en de weidegebieden in centraal 
Putten lijken een permanente, zij het beperk
te overwinteringspopulatie te herbergen. Op 
19 januari 1971 telde Van der Weyden ter 
plaatse totaal ruim 1200 Kolganzen. 
In 1969-1970 deden in vergelijking met 
voorgaande seizoenen meer Rietganzen het 
Hollands Diep-Haringvlietgebied aan. Deze 
ganzen, die uitsluitend behoorden tot de 
toendra vorm (Anser fabalis rossicus), arri
veerden gedurende de koudeperiode in de 
eerste helft van december 1969. Op 13 de
cember 1969 waren in het Oude Land van 
Strijen ca. 2000 Rietganzen en op 14 decem
ber 1969 telde ik in totaal ca. 1200 exem
plaren in het westen van de Hoekse Waard 
en in zuidoostelijk Putten. Hoewel eind-de-
cember 1969 de aantallen weer waren terug
gelopen bleef gedurende de wintermaanden 
het gemiddeld aantal op een hoog niveau. 
Ook in 1970-1971 verschenen wederom veel 
Rietganzen, met een piek in de laatste dagen 
van december; op 26 december 1970 telde ik 
alleen in de Hoekse Waard 1731 Rietganzen. 
Op één van de traditionele rietganspleister-
plaatsen, het oosten van Overflakkee, huis
den tot in de eerste week van maart 1971 
ca. 400 vogels. 

Voor de Brandgans heeft het Hollands Diep-
Haringvlietgebied grote betekenis. Evenals 
de Kolgans leek ook deze soort een gunstig 
broedseizoen achter de rug te hebben met 
een percentage eerstejaarsvogels dat opliep 

tot 28 %; er werden echter ook vluchten ge
observeerd waarin dit percentage aanzienlijk 
lager was. De eerste Brandganzen werden 
waargenomen op 14 november 1970: 75 
exemplaren op de Westplaat en 70 op de 
Scheelhoek. Omstreeks 20 november 1970 
waren er langs de noordoever van Goeree-
Overflakkee ruim 1200 exemplaren (med. 
Sennef) en op 12 december 1970 reeds meer 
dan 5000, waarvan ca. 800 op de St. An-
toniegorzen ten zuidwesten van Willemstad. 
De koudeperiode van cind-december bracht 
grote aantallen Brandganzen in het gebied. 
Het ambulante gedrag van deze soort, waar
door de aantallen per dag per voedselterrein 
zeer kunnen verschillen, maakt het moeilijk 
een exacte aantalsopgave te geven. Gezien 
de tellingen die verschillende waarnemers 
uitvoerden, lijkt een niveau van ca. 15.000 
Brandganzen eind 1970, begin 1971 niet te 
optimistisch. Sennef meldde bijzonder grote 
aantallen Brandganzen in de gebieden van 
westelijk Goeree-Overflakkee voor eind-de-
cember 1970 en De Jongh deelde mede dat 

Fig. 3. In de biezen foeragerende Grauwe 
ganzen op de Beningerslikken. Foto K. Ku-
chel. 

125 



vanaf begin-januari tot de dooiinval dagelijks 
tot 10.000 Brandganzen kwamen foerageren 
in de Oosterse- en Westerse Laagjes en op 
's Lands Bekade Gorzen, waar toen de zuid
hellingen van de grasdijken weer spoedig 
sneeuwvrij waren. In de week na 10 januari 
1971 trokken veel Brandganzen weg, waar
na het aantal voor het gehele Hollands Diep-
Haringvlietgebied tot in maart bleef schom
melen rond een niveau van 6000-7000 vo
gels. Op 27 maart 1971 waren alleen bij 
Den Bommel nog ruim 4500 Brandganzen 
en evenals in voorgaande jaren vertrokken 
de laatste weer laat in het voorjaar. Op 30 
april 1971 telde ik bij Den Bommel nog 
300 exemplaren; op 4 mei 1971 nam Prees-
man ter plaatse nog 90 Brandganzen waar 
die ook een dag later nog werden gezien; op 
6 mei 1971 waren deze evenwel vertrokken. 
De geringde Roodhalsgans die sinds het sei
zoen 1968-1969 zich jaarlijks tussen de 
Brandganzen ophoudt, was in 1970-1791 
wederom in het Hollands Diep-Haringvliet 
aanwezig; enige tijd werd deze gans verge
zeld door een niet geringde soortgenoot (fig. 

1). 
Buiten de weidegebieden van Putten is de 
Kleine rietgans in het Hollands Diep-Haring
vlietgebied een ongeregelde en altijd schaarse 
gast. Op Putten verschijnen onder invloed 
van vorstperiodes maximaal enkele honder
den exemplaren, hetgeen ook in januari 1971 
het geval was. 
Resumerend kan worden gesteld dat in het 
eerste seizoen na de sluiting van het Hollands 
Diep-Haringvliet het aantal pleisterende gan
zen weinig afweek van de voorgaande sei
zoenen; eerder lag het totale kwantum op 
een nog ietwat hoger niveau dan in 1969-
1970. Een uitzondering vormde de populatie 
Grauwe ganzen die aan de Spuimond pleegt 
te overwinteren en die in 1970-1971 duide
lijk op een lager niveau lag, terwijl de aan
tallen Grauwe ganzen die verschenen op de 

voorjaarstrek, waarin de Spuimond een cen
trale rol speelt, eveneens lager waren dan in 
de jaren vóór de sluiting. Een zeker „Flevo-
landeffect" is hierbij niet ondenkbaar, maar 
een verband met de hoge waterstanden waar
door voor de ganzen minder biezeknollen 
bereikbaar waren, dringt zich op. Ondanks 
het feit dat door het gewijzigde waterpeil 
enkele van de slaapplaatsen aan aantrekke
lijkheid lijken te hebben ingeboet, bleven de 
ganzen in 1970-1971 in het algemeen de tra
ditionele overnachtingsplaatsen trouw. Enke
le veranderingen hebben zich wellicht voor
gedaan. Zo kreeg ik de indruk dat meer dan 
voorheen de Brandganzen die foerageerden 
in het Oude Land van Strijen, overnachtten 
op de noordelijke Ventjagersplaten. Welis
waar werd in vroeger jaren ook reeds och
tend- en avondtrek tussen beide gebieden 
waargenomen, maar het overgrote deel van 
deze categorie Brandganzen had altijd, even
als de Kol- en Rietganzen uit het Oude Land 
van Strijen, de Hoogezandse Gorzen als 
slaapplaats. Naast waarnemingen in de vorm 
van gerichte ochtendtrek vanaf de Ventja
gersplaten wordt dit vermoeden tevens ge
steund door het feit dat in januari 1971, toen 
de stookolie afkomstig van de Amercentrale 
was doorgedrongen tot in het Hollands Diep, 
het percentage door olie besmeurde Brand
ganzen in het Oude Land van Strijen aan
zienlijk lager was dan dat van de Kol- en 
Rietganzen, die overnachtten op de door de 
olie bevuilde Hoogezandse Gorzen. De noor
delijke Ventjagersplaten vormen een wel 
zeer belangrijke slaapplaats voor ganzen en 
het is dan ook zorgwekkend dat de momen
teel in uitvoering zijnde hoogspanningslei
ding deze platen aan de oost- en zuidzijde 
gaat omsluiten. Afgezien van de Brandgan
zen uit het Oude Land van Strijen en de in 
november 1970 in het westen van Cromstrij
en verblijfhoudende Grauwe ganzen, kwa
men hier de Rietganzen overnachten die foe-
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rageerden in de landbouwpolders van ooste
lijk Overflakkee en tevens alle Brandganzen 
die de graslanden rond het oostelijk deel van 
het Haringvliet frequenteren. Op de zuide
lijke Ventjagersplaten plegen de Brand- en 
Kolganzen te overnachten die foerageren op 
de St Antoniegorzen en de terreinen tussen 
Willemstad en Tonnekreek; aanwijzingen 
werden echter verkregen dat ook deze cate
gorie op de noordelijke platen kan overnach
ten. In het westelijk deel van het Haringvliet 
heeft de Slijkplaat grote betekenis als slaap
plaats. In het algemeen kan worden gesteld 
dat hier overnachten de Brandganzen die 
foerageren op de graslanden ten oosten van 
Middelharnis, Rietganzen die hun voedselter-
reinen hebben liggen in de landbouwpolders 
van Midden-Overflakkee, en Grauwe gan
zen. Voorts is het waarschijnlijk dat de Slijk
plaat tevens een functie heeft als overnach
tingsplaats voor de ganzen die op Putten foe
rageren, maar daar ook ochtend- en avond-
trek vanaf de Beningen naar Putten werd 
waargenomen, is het vooralsnog niet geheel 
duidelijk hoe de situatie hier ligt. De hierbo
ven vermelde relatie tussen slaapplaatsen en 
voedselterreinen geldt trouwens slechts in 
zijn algemeenheid: met name voor wat de 
Brandgans betreft staan waarnemingen ter 
beschikking die er op wijzen dat het fixeren 
van een bepaalde slaapplaats voor een zeke
re groep ganzen slechts betrekkelijk juist kan 
zijn. Dat ook de andere soorten zich regel
matig door het Hollands Diep-Haringvlietge
bied kunnen verplaatsen kon o.a. in 1970-
1971 worden vastgesteld toen in de Bies-
bosch en in het Hollands Diep ganzen met 
olie in aanraking kwamen; een weinig ideale 
wijze overigens voor het geven van identi
teit. 

De olie penetreerde omstreeks 12 januari 
1971 in het Hollands Diep, waarna ze zich 
snel verbreidde, de Haringvlietbrug vormde 
ongeveer de uiterste westgrens die de olie 

bereikte. Het Haringvliet en de Ventjagers
platen bleven dus vrij van olie. Op 23 janu
ari werd een aantal terreinen langs het Hol
lands Diep-Haringvliet bezocht teneinde na 
te gaan in hoeverre de olie schade aan het 
waterwild had aangebracht. Het bleek toen 
dat, hoewel de mate waarin de ganzen wa
ren besmeurd het ernstigst was in de terrei
nen langs het Hollands Diep, onder de ruim 
6000 Brandganzen welke op die datum ver
bleven op de Scheelhoek — in het westen 
van het Haringvliet — zich enkele door olie 
aangetaste exemplaren ophielden. Kersten 
zag omstreeks 20 januari 1971 reeds ernstig 
door olie besmeurde Grauwe ganzen op de 
Korendijkse Slikken en Van der Weyden 
schatte dat van de 1400 Grauwe ganzen die 
op 19 januari 1971 op de Beningen aanwe
zig waren, ca. 10% met olie in aanraking 
was geweest. Zelf nam ik op de Korendijkse 
Slikken op 31 januari 1971 een gemengde 
vlucht Kol- en Rietganzen waar waarvan ca. 
50% oliesporen vertoonde. De zwaarst ge
troffen concentratie die werd waargenomen, 
was een gemengde vlucht Riet- en Grauwe 
ganzen in de Molenpolder bij Numansdorp: 
op 23 januari 1971 foerageerden hier 125 
ganzen die alle met olie in aanraking waren 
geweest. Ook bij Moerdijk werden ganzen 
aangetast. Hier kwamen in 1970-1971 on
danks de werkzaamheden aan de raffinaderij 
nog betrekkelijk veel ganzen en de reeds gro
tendeels door draglines omwoelde buitengor
zen accentueerden nog eens de triestheid van 
het beeld van de met olie besmeurde vogels. 
Een vollediger verslag van de olieschade aan 
ganzen in het Hollands Diep-Haringvlietge
bied wordt voorbereid. 
Het zou onjuist zijn aan de hand van de 
ervaringen van het eerste seizoen na de slui
ting een uitspraak te doen omtrent het zich 
al of niet aanpassen van de ganzen aan de 
gewijzigde omstandigheden: veranderingen 
plegen zich geleidelijk te voltrekken en afge-
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wacht dient te worden hoe een milieuspecia- gere periode bezien zullen gaan gedragen. 
list als de Grauwe gans en ook de Brand- Niettemin kan de gang van zaken in het sei-
gans (voor welke laatste soort de verzoeting zoen 1970-1971 reden geven tot enig opti-
esn rol kan gaan spelen) zich over een lan- misme. 
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Over de notatie van vogelgeluiden 
L. VAN DER HAMMEN. 

De methoden voor registratie en analyse van 
vogelgeluiden (door middel van bandopna
me, grammofoonplaat, sonagraaf, oscillo-
graaf, enz.) hebben vooral in de naoorlogse 
jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
In vergelijking hiermee heeft men met de 
simpele notatie van die geluiden in schrift 
in de loop van deze eeuw betrekkelijk wei
nig vorderingen gemaakt. Eigenlijk heeft in 
Nederland, na Ihijsse (die van taaistudie 
sprak), niemand zich serieus ermee bezigge
houden. Men kan hier tegenover stellen dat 
grammofoonplaten die notatie overbodig 
hebben gemaakt, en dat die lettergrepen en 
eventuele notenvoorbeelden een te opper
vlakkige benadering zijn. Men ziet dan echter 
één aspect over het hoofd, waarop ik in dit 
artikel in het bijzonder de aandacht wil ves
tigen, nl. het belang van de notatie voor de 
ontwikkeling van het analytisch waarne
mingsvermogen. Zoals wij het tekenen van 
objecten gebruiken om ons visueel waarne
mingsvermogen te ontwikkelen, zo moeten 
wij geluiden noteren om ons gehoor te ver
fijnen. Bij het merendeel van de mensen is 
dit gehoor, in vergelijking met het gezichts
vermogen, achtergebleven in ontwikkeling. 

Men kan tegenwerpen dat in sommige vo
gelgeluiden de tonen elkaar met zo grote 
snelheid opvolgen (diverse vogels kunnen 
honderden tonen per seconde produceren) 
dat wij ze niet meer als afzonderlijke tonen 
kunnen waarnemen. Wij moeten hierbij dan 
bedenken dat wij een plant of dier of een 
onderdeel daarvan toch ook tekenen, on
danks het feit dat wij weten dat zij uit een 
zeer groot aantal cellen bestaan die wij met 
het blote oog niet kunnen zien. Het gaat 
bij de notatie van geluiden om datgene wat 
wijzelf, met het oor, kunnen waarnemen. 
Notatie in schrift heeft, daarnaast, het voor
deel dat wij gemakkelijk een groot aantal 
roepen, strofen, enz. van één individu, van 
één soort of van verschillende verwante soor
ten kunnen vergelijken. Wij kunnen de aan
dacht vestigen op problemen die wij daarna 
met onze apparaten verder kunnen onder
zoeken. Ook op dit vergelijkende aspect zul
len wij straks nog terugkomen. Hoofddoel 
van ons artikel blijft echter het signaleren 
van een methode voor de ontwikkeling van 
het gehoor en het analyserend waarnemen 
van geluiden. 
Bij de notatie van geluiden hebben wij de 
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