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Jan van genten in een kist 
 

Jan Ellens (op de foto links, gemaakt door Freek Blom), vogelwachter bij 
Staatsbosbeheer-Terschelling, vond op 17 augustus 2005 op het strand ter hoogte 
van paal 24 in de vloedlijn een grote kist zoals die doorgaans gebruikt worden in de 
visserij. Toen hij over de rand heen keek kreeg hij de schrik van zijn leven. Drie 
jan-van-genten begonnen te krijsen en aanstalten te maken om Jan in de kraag te 
vatten. De vogels konden niet uit de kist komen, waarschijnlijk omdat de ruimte te 
beperkt was om de vleugels te spreiden en op te stijgen. Het is zeer waarschijnlijk 
dat ze al een tijdje op zee hadden rondgedobberd in deze kist. De hulp van Hessel 
Wiegman werd ingeroepen om de vogels te onderzoeken. Ze zagen er gezond uit, 
maar om aan te sterken zijn ze naar de Fûgelpits overgebracht. 

carl.zuhorn@wxs.nl 
 
 
Deze vondst doet denken aan 
wat we vaak op zee zien. Jan-
van-genten hebben vaak 
belangstelling voor drijvende 
voorwerpen zoals platen hout, 
kisten, (koel)kasten of pallets. 
Ze gaan er graag op zitten om 

een beetje te poetsen en te rusten. Dat gebeurt soms alleen, soms in kleine 
groepjes, soms in goede harmonie, soms ook met de nodige ruzie om het 
beste plekje. De aangespoelde jan-van-genten van Jan Elllens hebben 
vermoedelijk eerst op het randje van de kist gezeten, maar zijn op enig 
moment in de kist gedonderd en hulpeloos op drift geraakt.    Jan van Genten op drijvende plank op zee 

     Kees Camphuysen Foto Marijke de Boer, juli 2005, Noordzee 
 
 
VERENIGINGSNIEUWS 
 
Op weg naar een Nederlandse ringatlas 
In ons land worden regelmatig geringde zeevogels gevonden en er worden ook veel zeevogels (aalscholvers, eidereenden, 
meeuwen, sterns, maar ook gerevalideerde olievogels) geringd. Er zijn tienduizenden terugmeldingen, maar een goed overzicht 
van de resultaten van al dat ringwerk ontbreekt. Als je dus een alk met een IJslandse ring vindt, hoe bijzonder is dat dan? Of 
een eidereend van 25 jaar oud? Hoe vaak zijn er in Nederland geringde roodkeelduikers gevonden en waar komen ze vandaan? 
Wat is het lot van gerevalideerde olieslachtoffers? Hoeveel bewezen (=geringde) fuscus-kleine mantelmeeuwen zijn er in ons 
land gevonden? Allemaal vragen waar het ringwerk een antwoord op kan geven, maar dan moet dat wel eerst ontsloten 
worden. Het idee is ontstaan om een aantal zeevogelspecialisten te vragen om – in artikelvorm – de ringgegevens voor hun 
favoriete soort uit te werken en te publiceren. Hierover was met het Vogeltrekstation al bijna een overeenkomst, toen Bureau 
Waardenburg met de suggestie op de proppen kwam om alle vogels uit te werken in een atlas (naar ons grote voorbeeld van de 
Britse Migration Atlas). Hoewel dit wellicht ten koste zal gaan van de diepgang per (zeevogel)soort was dit idee ook erg 
aantrekkelijk en als het proces van analyse en opschrijven eenmaal loopt kunnen ook meer uitgebreide artikelen over de 
zeevogels het licht zien, zo hopen wij. SOVON werd erbij gehaald, evenals – uiteraard – de Nederlandse Ringersvereniging. 
Het komende jaar zal hard gewerkt worden aan de uitwerking. Er ligt een schat aan gegevens klaar! Als een eerste 
vingeroefening is elders in deze Nieuwsbrief een bespreking opgenomen van de Nederlandse ringgegevens voor de grote jager 
(data: Vogeltrekstation).                   MFL 
 
 
Vertraging Atlantic Seabirds en contributiebetaling 
Op het secretariaat komen veel vragen van leden over de contributiebetaling. Bij het in augustus 2005 verstuurde nummer (vol 
6 nr 3) zat immers een acceptgiro voor de betaling van het lidmaatschap 2005, terwijl men de betaling voor 2006 zou 
verwachten. De verklaring is dat Atlantic Seabirds en daardoor ook de Nieuwsbrief NZG ca. een jaar achterstand hebben. Het 
nummer dat nu voor je ligt (vol 7 nr 1) is pas het eerste nummer van jaargang 2005 en had dus eigenlijk al bijna een jaar 
geleden in de bus moeten vallen. Betaling van het NZG-lidmaatschap is gekoppeld aan de jaargang van Atlantic Seabirds en 
niet aan een kalenderjaar. Acceptgiro's voor een nieuwe jaargang worden ingesloten in het laaste nummer (nr 3) van het jaar 
ervoor. Vandaar dat pas nu de contributie 2005 wordt geïnd. De redactie van Atlantic Seabirds streeft ernaar de achterstand zo 
spoedig mogelijk in te lopen. Nummer 7(2) is al een eind op streek en wordt snel verwacht, nummer 7(3) staat ook een eind in 
de steigers; dit wordt een special issue over de noordse pijlstormvogel. 

NZG secretarie, Jan Andries van Franeker 


