OUD NIEUWS
Kees Verweij
Beschouwing over vogeltrek uit de 18e eeuw
De vogeltrek begint zo langzamerhand weer op gang te komen en straks kunnen we weer hele wolken vogels
over onze duinen heen zien trekken. Over het hoe en waarom van de vogeltrek tastte men vroeger nog in het
duister. Pas in de vorige eeuw begon men met systematisch onderzoek, waardoor we nu bij benadering weten
hoe deze trekdrang veroorzaakt wordt en met behulp waarvan de vogels zich weten te oriënteren.
Hoewel men ook zeker vroeger geïnteresseerd was in het fenomeen vogeltrek en probeerde de ware toedracht
hiervan te achterhalen, gingen er toch ook de meest vreemde verhalen rond. In de 18e eeuw droeg ook de
Zutphense predikant en volksopvoeder J.F. Martinet zijn steentje bij en schreef een artikel in de vorm van een
tweegesprek in zijn bekende "Katechismus der natuur, die in 1777 verscheen. De schrijver hamerde er
voortdurend op, dat de natuur een werk van Gods handen was en dat de beschouwing ervan de mens dus tot God
leidde en dat dit een vrome bezigheid was:"dit zyn geen beuzelingen, geen ydel tydverdryf".
Zijn passage over de vogeltrek staat hierachter vermeld en laat duidelijk zien, hoe men destijds tegen dit
natuurverschijnsel aankeek.
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A. Dat wy eene menigte Vogelen in om;
_Vaderland_ hebben , als - Oie\·:i:.:s ,- Reigers ,
Roerdompen , Kr:i.anen , '. E·errcien , Kw:i.rte!s ,
Zwaluwen, enz. die, op zekere :yèen v:i.rr het
jaar·, hier komen , en daarna vertrekken.
V. Hoe. gefchiedt dit'?
A. Eenigen gaan in de Lente of in den
Zomer ; anderen in àen Herfst of iri den
vVinter · heen. Men noe:nt die geenen, welken in èe Lente komen , doch in den
Her~t vertrekken , sn.TYK - VOGELEN , geA
lyk de Vinken en Sysjes , om dat ze op hunnen togt ,. van plaats tot pl:!:.rs" op de a:irdc
om hun voeèfäl re zoeken ,
neêrtl:ryken ,
v~z:imelende or.der we::r bv zich huns irelva
ken , waardoor zy zo dikwerf in onze Vinkenetcen gelokt en gev:ingen _.)\'orden , en keeren op gelyke wyze _naderhand tnr ons weder.
Ar.den:n , die by geheele zwermen gaan en
komen , geeft men den naam van TREKVO.
GELEN, Ec::o nieuw verfchil heeft in dceze:i
plaats ; \Vll.Dt eenigen vliegen voor den wind
af, en anderen da:ir tegen op; eenigen komen
met onzekere, en :i.nderen met vaste windên.
Deeze algemeene verhuizirg onJer die. foorten ( eenige vriendel yk e en geze!Iige Vogelen
blyven altyd by ons) heeft mogelyk over de
geheele W :i.ereld pl:iars , ten minsten in Eu~
ropa.
V. Om welke reden toch ?
A. Men zegt , de Vogelen verlaaten ons ~
wanneer zy de aankomende koude gevoelen
om eene gemaatigder lucht op te zoeken ;
wanneer er geene Infeél:en meer zyn ; wanneer
de Planten geene Zaaden , de Struiken geene
beziën meer geeven : dan , gaat die · oplosfing
:i.Igemeen door? · Veelen vliegen weg , als er
~och geen merkelyk gebrek maar overvloe:i
van voed.fel is, en het Weder dik werf daarna beter wordt dan 't by bun vertrek was: fommigen
zelfs-kunnen het, den·geheelen Winter door,by
ons wel uithouden, en nicttem in ga:in zy heénen.
Des is men mogelyk verpligt bun. vei:r.rek. toe
te fchryven aan eenen inwendigen trek naar
c:ne andere Landftreek ; een trek , door den.
. Schepper in de Vogelen gelegd' voor ons
onuitlegbur , die egrer ten goede uitkomt"
wyl geerie Oievaars by ons in den Winter
van ongedierte, geene Zwaluwen van Infocten gcfpyst kunnen worden - - - Als de
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Zomer aankomt, keeren

'Z'f

met vreugde terug,

om hier te broeden , en ons jnnge Vogelen
te geeven. Anderen, die beter tegen de km:-

de gehard zyn·, zoeken guure oorden op.
Inrusfchen , wanneer wy zulk eene menigte
Vogelen rnisfen , leggen anderen een bezoek
by ons af. Noordsch of Oosrersch ,varerge•
vogeltc komt dan, kwaakende, by ons a:mvlieg,!n , en valt in onze togtl1ooren, of yswr:ikken
m:der , waar de ne!te fchutter hen met het
doodlyk lood treft , en onze tafel3 daar mede
vervult.
V. Ga:it die heen eii weer trekken zonde:
verwarring toe ~
A. Zeer geregeld ! De Oievaar verfchynt
nagenoeg in 't mÎJden van February ; de
Torrelduiî omrrent May ; en de Koekkoek ,
als de Els het blad ter grootte van eenen
fcbelling heeft gelaeegen. De eerste vertrek:
weêr in 't begin van Augustus ; de Zwaluw
in Oétober ; cri als de vorst komt , is er
geen Lyster meer te zien. Zy reizen, ::ile
jaaren in den Herfst , van ons weg naar dezelfde plaatzen Noordwaards ; anderen Zuidwaards :l:lD, en komen .van dallr in 't voor--j~ar· terug, *anriee~-- liet :Noàrdsch· en Oos.tcrsch · Gevogelte, · dat in den · winti:r. nier veP
· toefde , plaats voor- . dezelvcn . · maakt , en
Noàrèlwanrds ·heenen' gaat•.
:,: V. : Waar houden zy zich in he; Zuiden
.Qp:? . 1
·· A •. Veelen, ,na gerust en zich ververscht te
hebben op de·Eilanden :der Middelandfche Zee,
fi~ekcn :over . naar Africa , wa~ zy geduurende den winter· bl}"-'en. Was ons ~e toe•
gang- .in dit W aerelddeel , waar_oudstyds G~
leerdheid en Konsteri bloeiden; -vergund·, eri
mogten wy ~ar w;arneemingén doen ., · wy
zouden kunnen· .. bepa_a:len , of'· zy daar al of
niet paaren. · W\".y}: :zy · in kleener ·'vluchten
terug keeren ; ·u:al . de .· vermenigvuldiging , ge•
beurt zy daar ,. niet aanmerkelyk zyn.. · ·
. ~Y.:~DttZe 'togtcn zyn. verwondèrlyk-? .
-:!,
· · A. Noch verwonderlyker is het--' gebee!e
beloop dcezer vethuizingen1 Wanneer: toch die
tyd nadert, ..doe~:een Vog~, die: inede moet
.ei.zen , doch • in " eepe kooi opgcilooten . zit ,
_cene gtoote ·.0ilgmJS~eid. blyken; en:,wanneer -

de·i dag · van het'vettr4, zyncr makk~ -daar·
ia , ;fchynt . by: dtnevi2 te zyn , :om :·d at bv · nier

Welle eene wonderbaare drift! · Wie leert
hun de Saifoenen tot gaan en komen zo
naauwkeurig or.derfcheiden '? Of hoe zullen
ge plaats, daar by oiet·ontkoomeo kan, en an•
àeren hem den dag van àe reis niet kunne:-:
wy begrypen , dat de Vogelen in zich zelven dien trek ter verhuizioge gevoelen '? \iVie
a:mzeggen , en zie " hoe de Vogel te!l dien
tyde gefreJd is. Zo gy-' ni~t· oppast , ..zal hr
maakt hen zo ftour , om over zulke grootè
U ·_ootföappèn.,. en den togt alleen· oildeme~Zeeën te durve!1 fteeken? Wie wyst bun ,
die er nooit ;:yn geweest, den weg ann , . om
men. - Vooraf houden de andmn eene àlge•'
meene Vergadering, om den : dag der· rtizé-te-koers te houden in de hooge lucht , en zonbepaalcn , ·en manken een ke!Îbaai.: ;geluid.,,
der comp:i.s op d:: regte plaats te bel:mdcu ,
om de~·me11.i_gte ·van dezelfJe föo'rt · kèrini,:' te
al is bec d:1t wind en weêr hun nii:!~ dienen ·;
geeyen van het genoomeo befluit, ··op dan:en:- - Nog donkere oagten nog duistere dagen l:ou·
.- iedè~ tot · den togt !JlOge bereid :zyn. ; _,__,...._
den hen in de fneUe vaan op , en :tiles
Men heeft dikwils de Oievaars ·jn· ons 'Vàd~t-f
r:iakt behouàen over. Verwonder U over ciic
land zulke Vergnderingen zien houden ; :iim•·
verfchynfel, het zonderlingfie, dat men in de
niemanr heeft ooit eenen V<Jgel·, vóór,:,den
Vogelen vindt. De H. Schrift geeft er U ook
vastgeftelden tyd , zien vertrèkken , · en :ook
l:lnleiding tcic. niet een en daarna zien : agterblyven•.:1 '. . .

mede kllll g:i:m. Neem er eens de proef van in
eenen jo11:,1J"CI1 Oiev:w-. Bewaar hem in eene en-
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Rode-Lijstsoorten in Noordwijkse wegbermen
Jelle van Dijk
De meeste straten en wegen zijn opgebouwd uit
drie componenten: bestrating, trottoirband en
stoep. In een woonerf is de trottoirband meestal
vervangen door een ondiep gootje en een
voetgangersgebied kent in veel gevallen alleen
bestrating zonder verdere oneffenheden. Bij wegen
buiten de dorpskern wordt de bestrating (het asfalt)
in veel gevallen niet afgezoomd met een
trottoirband, maar wordt direct begrensd door een
(gras)berm.
Noordwijk kent binnen de bebouwde kom een
aantal bijzondere wegen die bestaan uit een rijbaan
afgezet met een trottoirband waarna geen stoep
volgt, maar een kruidenrijke berm van één of
enkele meters breed. Dit is het geval bij de wegen
in villapark De Zuid.
Bij de aanleg van deze wegen is geen zand van
elders aangevoerd. Er werd gebruik gemaakt van
het zand ter plekke, ook voor de stroken aan
weerszijden van de rijbaan. In deze bermen
ontwikkelde zich een rijke flora die voor een
belangrijk deel ook te vinden is in de aangrenzende
duingebieden.
Zo vinden we op veel plaatsen Grote ratelaar,
Slangenkruid, Welriekende salomonszegel, Vlasbekje, Hazepootje en Duinaveruit.
Dit rijtje kan echter worden uitgebreid met enkele
soorten die genoemd worden in de Lijst van

bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland,
de zogenaamde Rode Lijst. Het gaat hier om de
volgende soorten:
Grote tijm – Thymus pulegioides
Wondklaver – Anthyllis vulneraria
Blauwe bremraap – Orobanche purpurea
Rode ogentroost – Odontites vernus subsp.
serotinus.
Deze vier soorten worden genoemd in de Rode
Lijst zoals deze na herziening gepubliceerd werd
(van der Meijden R. c.s., 2000). Met de eerste
Rode Lijst (Weeda E.J. c.s., 1990) in de hand zou
dit lijstje tweemaal zo lang zijn geweest door
toevoeging van de volgende soorten:
Stinkende ballote – Ballota nigra subsp. foetida
Bitterkruidbremraap – Orobanche picridis
Welriekende salomonszegel – Polygonatum
odoratum
Nachtsilene – Silene noctiflora
De recente herziening bleek gewenst na het
uitgebreide onderzoek naar de verspreiding van
wilde planten in de jaren negentig van de vorige
eeuw georganiseerd door de stichting FLORON.
Omdat ook de criteria ten dele werden gewijzigd,
vielen bepaalde soorten bij de herziening af, terwijl
andere werden toegevoegd.
De eerste vier genoemde soorten komen evenwel
in beide lijsten voor en worden nu kwetsbaar of
gevoelig (alleen Rode ogentroost) genoemd.
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