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Tamme Kraaiachtigen 
 
Niet ver buiten mijn geboortedorp  
stond een oude toren, waarin tien- 
tallen Kauwen nestelden, jaar op  
jaar. 
Op een zaterdag in de voorzomer  
kon de jeugd bij de "torenwachter"  
een jonge Kauw gaan kopen; we  
mochten nooit met hem naar boven  
en de prijs was onveranderlijk 
een kwartje. 
Toen het bij mij thuis goed ge- 
vonden werd dat mijn broer en ik  
een Kauw gingen kopen kocht ik  
als jongste en kleinste - dus  
het laatst aan de beurt- een ach-
terblijvertje, dat dankzij mijn  
goede zorgen toch voorspoedig groot  
werd en buitengewoon tam was.  
Hij vloog graag naar mijn linker- 
schouder en pikte dan tegen mijn  
mondhoek om speeksel, wat hij al- 
leen kreeg als mijn moeder niet  
in de buurt was, want dat was niet 
hygiënisch. 
Hij trippelde weleens naar binnen  
en we hadden een winkel met nog  
van die open bakken, waar rijst,  
suiker, bonen, erwten en wat niet  
al in lag. Op zekere – voor mij een 

 

 
ongeluks- dag, vloog hij op de rand van zo'n bak en liet van achteren wat  
vallen. Er hielp geen lieve moederen aan: hij moest weg. Ik verkocht hem aan  
een schoolkameraadje voor één gulden. Zo kwam hij op een afgelegen boerde-  
rij terecht.  
Een paar jaar later mocht ik met de buurman mee, die, ergens ver weg, kui- 
kens ging kopen. Alles te voet natuurlijk. Zo kwamen we bij de boerderij  
waar "mijn" Kauw vrij rondvloog. Ik zag hem zitten op een hoge hoop takke-  
bossen en op mijn "tjan"-geroep vloog hij onmiddellijk op mijn linkerschou-  
der en tikte tegen mijn linkermondhoek...... 
 
Later als leraar in Heemstede, bracht een leerling uit De Zilk een halfwas  
kraai, die uit het nest in een hoge boom was gevallen. Het beest groeide  
voorspoedig en was een echte alleseter. Hij vloog nooit weg, doch hield af- 
stand. Zijn geliefkoosde plekje was een ligusterstruik bij de zesde klas:  
daar streek hij neer om zijn eentonig tjuuk-tjuuk te roepen tot ergernis  
van de meester. Die probeerde hem te verjagen, maar krijtjes of borstels,  
niets hielp; hij kwam altijd terug tot vermaak van de lieve jeugd en tot  
grote ergernis van de meester. 
Dus moest-hij weg, maar hij liet zich niet grijpen. Met veel moeite en ge-  
duld heb ik hem in een oude kippenren kunnen lokken, waarin ik pinda's  
gestrooid had, ver verwijderd van het deurtje. Met een touw via een katrol- 
letje kon het deurtje van grote afstand dichtgeklapt worden. Hij kreeg nu  
geen eten meer van mij, zodat hij wel op de pinda's af moest komen. Het  
duurde echter vele dagen -hij vond ook nog wel eens wat hier en daar-  
voor hij, rondkijkend als een schichtig mens, de ren binnen snelde en  
ik het deurtje dicht kon klappen. Via een vogelhandelaar in Haarlem is de  
kraai in Artis beland. 
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Van jachtopzieners kreeg ik later jonge Vlaamse Gaaien, die voorspoedig  
groot werden. Ik heb er ooit 6 tegelijk gehad, die, eenmaal volwassen, overdag 
wegtrokken, doch tegen de avond altijd terugkeerden. Prachtvogels zijn dat.  
Op een avond kwam één van de zes zwaar hijgend terug en deze ging een paar  
uur later dood. Bij onderzoek bleek hij een loden hagelkorreltje in zijn  
longen te hebben. Wat was er gebeurd? Het zestal vloog naar een tuinderij  
en deed zich tegoed aan de jonge erwtjes; de tuinbaas was daar niet van ge- 
diend en pakte zijn geweer. Ik heb de overige vijf vastgehouden tot er geen  
erwtjes meer te "oogsten" waren. Ze bleven nog een poos, maar zijn in de  
herfst de wijde wereld ingetrokken. Gaaien blijven niet. 
 
Ook bracht een jachtopziener me soms halfwas Eksters, die eveneens voorspoe- 
dig opgroeiden en volkomen tam waren, zonder kortwieken. Eén ervan leerde 
verschillende zinnetjes, zoals "kom dan" en "waar ben je?" 
Ze vlogen nooit naar binnen en er werden dus nooit lepeltjes e.d. gestolen.  
Ze werden zo tam als Kauwen en ik herinner mij de tragische dood van de  
tamste Ekster. 
Deze kwam in het voorjaar, toen het ijs van het vijvertje al een poosje  
gesmolten was, op de schouder van de leraar zitten bij dat vijvertje. Deze  
pakte de Ekster(dat vond hij altijd goed) en daar de vogels graag baadden, 
dompelde hij hem snel kopje onder in het vijvertje.....  en hield een 
dode vogel in zijn hand over. 
 
Roeken hebben ze me nooit gebracht, dus ik weet niet of die ook zo tam  
worden. 
Eksters waren voor de oorlog zeldzaam in de streek, alleen in de duinen  
nestelden enkele paren en ze werden als schadelijke vogels afgeschoten.  
In de Duitse bezettingstijd waren de duinen verboden terrein en daar  
profiteerden de Eksters van. En nu nestelen ze midden in Noordwijk.  
Het kan verkeren. 
 

F.A.Hanegraaf 
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Zweden- voor het behoud van de Dwerggans  
Om de Dwerggans (Anser Erythropus) te redden, is in Zweden een uniek ex- 
periment gaande. 30 jaar geleden telde men nog 30.000 ex. van deze vogel;  
op het ogenblik zijn er nog 2 à 300 over. Deze teruggang zou voornamelijk  
te wijten zijn aan de jacht in Turkije, waar de Dwerggans overwintert.  
Thans begint een project dat sinds 3 jaar wordt uitgevoerd door WWF-Zwe- 
den en de Federatie van Zweedse Jagers vruchten af te werpen: men heeft de  
vogel bijgebracht, niet meer naar Turkije te gaan. 
Om deze drang bij de jonge vogels te onderdrukken, heeft men Dwerggans- 
eieren uit laten broeden door Brandganzen (Branta leucoptis) die gewoon- 
lijk in Nederland overwinteren. De jonge vogels en hun nieuwe ouders wor- 
den vervolgens naar Lapland gebracht, het broedgebied van beide soorten.  
Het jaar daarop volgen de jonge Dwergganzen hun adoptief-ouders naar Ne- 
derland, om in het voorjaar weer naar Lapland terug te trekken. Deze  
herfst zijn er in Stockholm 5 volwassen vogels met 20 jonge Dwergganzen  
waargenomen (Svenska Dagbladet 29-10-83) Ook in ons land zijn al verschil-  
lende malen geringde jonge Dwergganzen gezien, die afkomstig zijn van dit 
experiment. 
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