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.-\m std rust a f Ie leggen . Ook hij "\Va~ 

sprakeloos; voora l wanneer de dri e vog,,I,; 
tege lijkertijd in de lucht waren. w as h et 
een prachtig schouwspel. 
!',;adat tegen het einde Ya n de middag d l:' 
vogels plotseling verd"·enen waren , ble
ke n ze de volgende morge n weer op 
dezelfde pl aats aanwezig te zijn. D e heer 
\ V. G. Bra nder slaagde erin deze bij
zondere gasten op de film vast te leggen . 
Om streeks het midden van de tweede d ag 

Bij e n e t ers ve rdwenen ze, nu voor goed . Een oproep 
in een dagblad en la ter in Amoeb a, om 
eventuele waarnemingen van bijeneters 

door te geven. h a d geen enkel resul taat; de kle urige vogel~ waren blijkbaar. 
zonder verder te worden opgemerkt. verdwe nen . 
H et la ndgoed Amstt> lrust wordt, na jaren een unieke wildernis te zijn 
geweest, nu w eer gerestaureerd . H et landh uis is reeds gc li ee l hersteld·. in de 
tuin wordt gemaa id en gescho ffeld. D e polder w aarin h et la ndgoed is 
gelegen wordt momentee l door opspuitin g onder het za nd bedolven . O ver 
en ige jaren zullen hi er de huizen van een tuin stad verrijzen . 
Amstelrust, dat buiten de bebouwing za l word·en gehouden, za l misschien 
w eer een lustoord wo rden a ls wel eer, maar a ls vogeloord bij uitnemendhe id 
heef~ het dan w aarsch ijnlijk z' n tijd geh ad. 
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-------------------------------------------------------. 
Nog niet eerder v e rscheen er een bo~kje met zulke gedetailleerde g e geve n s 

over een aantal in het veld moeilijk te herkennen vogelsoorten. Het is de 

vanzelfsprekende neerslag van een al jaren voortgaande trend van het zich 
stee d s verder bekwamen in het herkennen van vogels. Niet te n onrechte 

word t i n de inleiding al gesproken over vogels kijken als ee n gekombineer
de vorm van kunst en wetenschap. 
Tegenwoordig is het vaak niet meer voldoende om een veldgids te raadple
gen b ij het zien van een lasti g thuis t e brengen vogel. Voortdurend wo r d e n 
de gre nzen van wat een bruikbaar veldke nme rk is e n wat niet,verlegd en 
zeke rhe den van gisteren zijn vandaag alweer acht e rhaald. 
Vo or de vogelaars d ie op het sche rp van de snede de kunst willen beoefe
n e n is dit boekj e dus een onmi s bare bron v a n i nformatie,ondanks dat he t 
maar een beperkt aantal probleemgevallen behandelt e n ondanks da t het 
slechts een momento pname is v an een zi c h vlieg e n s vlug ontw i kke l e nde tak 
in de vo gelar ij . 

Wv dS . 


