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In Hofpraet, het tijdschrift voor de bewoonsters van het Begijnhof, schreef 
Marca Wolterbeek regelmatig over de vogels daar. Uit haar teksten en uit de 
reacties van medebewoonsters nemen we in de komende nummers van de 
Gierzwaluw wat over. De stukjes gaan over gewone stadsvogels, waar 
vogelaars vaak aan voorbij lopen. Hoewel, stadsvogels? Er is de afgelopen 
herfst zelfs een fanzantemannetje op het hof gesignaleerd. 

VOGELS OP HET BEGDNHOF I 

Marca Wolterbeek 

Stadsduiven 
Met onze stadsduiven is iets grappigs gebeurd: toen ik pas op het Begijnhof 
woonde, viel het me op dat de stadsduiven nooit op het gras liepen. Twee 
jaar geleden heeft hier echter een paartje Houtduiven gebroed en één jong 
voortgebracht. Die liepen de hele tijd te grazen op het gazon. De stadsduiven 
er natuurlijk achteraan (want kijken of er wat te eten valt lijkt wel hun enig 
tijdverdrijf) en nu zie je de stadsduiven regelmatig op het gazon! MW '92 

Boomkruipers 
Een paar jaar geleden viel mijn oog op een klein vogeltje dat langs een 
boomstam omhoogkroop; het leek een beetje op een mus, maar was wel wat 
gestroomlijnder. Door de bruingrijze rug viel het niet zo op tegen de 
achtergrond van de stam. De laatste tijd heb ik het Boomkruipertje niet meer 
gezien. Komt dat omdat ik niet goed kijk of is het er niet meer? Ik hoop dat 
er mensen op het hof zijn die eens extra uit willen kijken, zodat er in het 
volgend nummer over bericht kan worden. MW, pinksteren '92 

Ze zitten ('n paartje) in de kastanje tegenover ons huis, nr 28. In maart 
waren ze er al, maar nu (4/6/92) hebben ze jongen, want met z'n tweeën zijn 
ze zo rap aan het vliegjes etc vangen. En dan af en aan, naar boven in een 
grote spleet van de lieve oude boom, daar zitten de jonkies. Ze zijn haast 
onzichtbaar tegen de donkere bast, maar ze wriemelen en pikken naar 
hartelust. Zr A. Harmse, zomer '92 
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Huismussen 
Af en toe komen ze het boompje bij nr 8 afstruinen. Ik heb ze een keer 
proberen te tellen en kwam tot een stuk of 12. Ze zitten ook in de lekker 
dichte heg bij nr 20 en komen af en toe in de sier- en fruitboompjes. 
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Als een poes soms erg enthousiast een boom inklimt en dan geen poot meer 
over heeft om een vogel kwaad te doen, gaan de mussen op de uiteinden van 
de kleine takjes zitten, buiten zijn bereik en kijken schijnbaar spottend naar 
het stomme gedoe van dat beest. 
Ze schijnen zich vaak op te houden in de breed uitgroeiende kastanjeboom: 
daar zullen ze wel veel te eten kunnen vinden en onopvallend hun gang 
kunnen gaan. 
Laatst vloog er eentje met een takje over het dak van nr. 16, dus in die 
richting zal wel ergens genesteld worden. Volgens een bewoonster zijn er op 
het Kleine Hof niet zoveel mussen als op het Grote Hof; misschien vinden ze 
het er niet zo gezellig als in de Grote Hof. MW voorjaar '92. 

Turkse tortels 
Verleden winter waren er drie: één paartje en een alleengaande. Als ik het 
goed gezien heb was er deze winter maar één. Die zat vaak verscholen 
in de breeduitgroeiende kastanjeboom, waar ook de eksters slapen. Op een 
dag in de lente zag ik ze ineens met z'n tweeën naast elkaar zitten. Later kon 
je ze soms nog wel eens samen zien, maar hun doen en laten viel niet meer 
zo op omdat de bomen volop in blad staan. Iemand vertelde dat ze een vaste 
plek hebben in de kastanje tegenover nr 3. Iemand anders heeft ze met takjes 
zien slepen. 
Dinsdags na pinksteren werden er drie Turkse tortels gemeld . Dat betekent 
dus dat de relatie stand heeft gehouden en zelfs voor een jong heeft gezorgd. 
MW '92. 


