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“Op de hoogte-20” 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven  
 
 

 

 

75 jaar na de bevrijding was 

er in 2020 veel te vieren. Niet 

toevallig werd op 17 oktober 

1945 onze afdeling opgericht. 

Onder Duitse condities wilde 

men geen afdeling starten.  

Ze moeten als het ware in de 

startblokken hebben gestaan 

om dat na de bevrijding wel  

te doen. 
 

De omstandigheden zijn nu anders en niet te verge-

lijken met de bezetting. Maar het niet kunnen vieren 

van ons jubileum en de noodgedwongen stilte rond 

het organiseren van cursussen, lezingen en excursies 

voelt voor onze afdeling als een verlamming. Daarom 

moeten we ons voorbereiden op de periode dat we 

weer wel actief mogen zijn. Een aantal van de activi-

teiten zijn slechts uitgesteld en kunnen hervat wor-

den als het weer kan. Het gevoel dat we in de start-

blokken staan voert bij mij de boventoon. Maar wan-

neer het startschot gegeven wordt is nog onbekend. 
 

De Nieuwjaarswandeling durven we ook niet te plan-

nen, helaas kan deze traditie geen doorgang vinden. 

Daarom de nieuwjaarskaart achterin deze Venkraai 

met onze wens voor 2021. 
 

Onze bestuursvergaderingen vinden nu online plaats, 

al is het aantal zaken waar we over moeten vergade-

ren beperkt.  
 

Ook het Landelijk Bestuur (LB) en een deel van de 

leden is alleen digitaal bij elkaar geweest in de Ver-

tegenwoordigende Vergadering (VV). Hierbij zijn een 

aantal nieuwe bestuursleden gekozen en het LB be-

staat nu uit 7 leden. Verder werd het financieel 

verslag goedgekeurd. 
 

De Beleidsraad, waarin leden van de afdelingen zijn 

vertegenwoordigd, heeft samen met het LB een 

Kerngroep “strategie-lange-termijn-ontwikkeling” 

gevormd. Deze heeft na 10 bijeenkomsten een stra-

tegie bepaald en een aantal stippen op de horizon 

gezet die binnen 10 – 15 jaar bereikt kunnen worden.  

 

Het is wel ambitieus, maar tegen die tijd: 
 
 

• “Waardeert iedere Nederlander de natuur” 

• “Werken alle natuurorganisaties samen” 

• “Is de biodiversiteit verbeterd met 20%”  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de doelen te bereiken heeft men 7 kernactivitei-

ten geformuleerd: 
 

 

 

 

 

Ontdek  
 

 

1. Ontwikkeling van een natuurbasiscursus Citizen   

    Science in samenwerking met andere PGO’s. 
 

2. Creëer een ecologie kennisgroep om ecologische  

    kennis te versterken. 
 

Beleef  
 

3. Ontwikkelen van laagdrempelige instap natuur  

    belevingsactiviteiten, zoals natuurkennis in  

    wandelapps. 
 

Bescherm  
 

4. Instellen van een Natuurvisiegroep, die vanuit  

    deskundigheid naar buiten treedt. 

5. Kies een adoptiegebied per afdeling en/of samen  

    met het Land van Ons. 
 

Organiseer  
 

6. Samenwerken tussen afdelingen, delen best  

    practices. 

7. Landelijke netwerkgroepen oprichten voor  

    specifieke onderwerpen. 

 

 

Waar staan wij met onze afdeling? Ik denk dat we de 

komende jaren daar onze schouders onder kunnen 

zetten. 
 

Om onze naamsbekendheid te vergroten en wellicht 

daardoor ons ledental, kan ons mooie blad De Ven-

kraai onder de aandacht gebracht worden van niet-

leden. Er zijn genoeg bladen over, dus als je iemand 

weet, deel uit. De bladen liggen in D’n Aard. 
 

Ik wens iedereen een goed uiteinde en een inspire-

rend nieuw jaar.  
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Bij de voorpagina 
 

Annemiek van Dijk 

Deze foto van een mannetje Gewone wesp Vespula 

vulgaris op klimop Hedera helix is genomen begin 

oktober.  
 

Klimop is één van de weinige planten die in de herfst 

volop nectar en stuifmeel geven. Daarom is Klimop 

belangrijk voor soorten Wespen, Vliegen en Bijen die  

je in de herfst kunt aantreffen. De herfst is ook de 

paringstijd van limonadewespen en Hoornaars. 

Bloeiende Klimop is een ideale plaats om mannetjes 

Hoornaar, Duitse wesp of Gewone wesp te observeren. 

Je herkent de mannetjes aan hun lange achterlijf en 

lange antennes.  
 

Ten opzichte van de vrouwtjes hebben ze een extra 

achterlijfsegment en een extra antennelid, maar geen 

angel. Mannetjes Bijen en Wespen steken dus niet. Je 

doet insecten (en jezelf als toeschouwer) veel plezier 

door Klimop pas na het bloeiseizoen te snoeien! 
 

 

Mannetjes Wespen steken niet! 
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Werken aan de toekomst van de KNNV-afdeling Eindhoven 
 
Han Monteiro 

In deze bijzondere tijden heb je als voorzitter weinig  

te doen. Ik weet niet of jullie dat gevoel herkennen,  

dat je je ei niet kwijt kunt en alleen maar bezig bent 

met uit te zoeken wat wel veilig kan. 
 

Nu zit ik in de fase waarbij ik probeer weer aan de 

toekomst te denken. Begin oktober dacht ik nog dat  

we in het nieuwe jaar weer volledig zouden kunnen 

beginnen met onze activiteiten. De realiteit is anders, 

maar dit is ook een tijd waarin ik bedenk hoe het nu 

verder moet met onze afdeling. 
 

De mensen die mij kennen, weten dat ik me vooral 

zorgen maak over de verjonging. Er zijn wat hoopvolle 

tekenen dat dit kan gebeuren. Door de coronatijd gaan 

mensen veel meer naar buiten en staan ze stil bij de 

natuur die er nu nog is. Daar moeten we gebruik van 

maken door die mensen onze afdeling binnen te halen. 
 

Het zijn vaak mensen die meer van de natuur willen 

weten. Ze hebben dan de keuze tussen IVN en KNNV. 

Het IVN is juist gericht op de beleving die mensen 

willen hebben, terwijl wij meer de kant van studie op 

gaan. Dat merken ze als ze zich bij ons aanmelden. 

Indien ze al een keuze gemaakt hebben voor een 

werkgroep, dan schrikken sommigen terug van het 

niveau en haken af. 
 

Hoe kunnen we dat voorkomen? 

Beginnerscursussen 
 

Het is een trend die het landelijke KNNV heeft uitge- 

zet en aanspreekt, namelijk het maken van beginners-

cursussen. Daar doen wij ook aan mee. Er zijn al een 

aantal van dit soort cursussen gegeven. Misschien is  

de term opstapcursus beter. Er werden er drie georga-

niseerd: een cursus voor insecten, vogels en vlinders.  

Een vierde zou gaan over het leven in een waterdruppel 

van de Micro-Hydrowerkgroep, helaas ging deze niet 

door.  

 

Het zou heel fijn zijn als deze cursussen gevolgd wor-

den door verdiepingscursussen. Hierbij moet er wel een 

cursus gegeven kunnen worden met de nodige excur-

sies. 
 

Er is zoveel kennis in onze afdeling aanwezig dat het 

opzetten van een cursus toch geen probleem zou moe-

ten zijn. Wanneer de samenstellers de cursus niet zelf 

kunnen geven, zijn er best leden die over de nodige 

didactische eigenschappen beschikken, waardoor het 

geven van de cursus geen probleem is.  

Wel is het misschien nodig dat de excursies begeleid 

worden door “specialisten” en dat zij bij de cursus-

avonden aanwezig zijn als vraagbaak. Dit concept is al 

eens toegepast bij een beginnerscursus, maar zou dus 

uitgebreid kunnen worden naar de verdiepingscursus-

sen. 
 

Om aan bovenstaande ideeën gestalte te geven, zou  

ik heel graag met de nodige lesgevers en leden van de 

(werk-)groepen en samen met de cursuscommissie een 

werkgroep cursussen willen starten zodra dit weer kan.  
 

Onze PR 
 

Een ander punt is de bekendmaking van cursussen in 

de plaatselijke bladen. De bladen die in Eindhoven en 

omgeving bezorgd worden gaan er van uit dat we een 

Veldhovense vereniging zijn en dus maar in de plaat-

selijke bladen daar moeten “adverteren”. Hier is dus 

ook nog veel werk te doen. 
 

Wie heeft er contacten bij Groot Eindhoven of het 

Eindhovens Dagblad?  Onze leden wonen niet alleen  

in Eindhoven maar komen overal vandaan. Dus ook 

plaatselijke bladen in uw omgeving doen ertoe. Het zou 

toch geweldig zijn als we (kleine) stukken kunnen aan-

leveren met mooie natuurfoto’s voor die bladen. 
 

Ook daarvoor een oproep voor mensen die het leuk 

vinden om deze stukken te schrijven. 
 

Samen met de PR-commissie durf ik te dromen van een 

publiciteitswerkgroep. 
 

Nieuwe leden 
 

Nieuwe leden komen onze vereniging op allerlei manie-

ren binnen, op eigen initiatief, via mond tot mondrecla-

me en via onze cursussen. Het is voor onze afdeling 

belangrijk om deze mensen wegwijs te maken binnen 

de afdeling. Vorig jaar hebben we een excursie voor 

nieuwe leden georganiseerd. Het was een succes.  

 

Helaas kon deze in april niet doorgaan. Maar we willen 

van de nieuwe leden ook te weten komen wat hun inzet 

zou kunnen zijn en waar hun talenten liggen. Daarvoor 

is een welkomstgesprek nodig. Een welkomstcommissie 

nodigt deze nieuwe leden dan uit voor een gesprek. Ik 

meld me al vast aan voor deze commissie. 
 

Schrik niet als ik je benader voor een gesprek, maar 

nog leuker is het als jij mij laat weten dat je wilt 

meedoen met bovengenoemde activiteiten.
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Verslag van twee excursies in de Gijzenrooise Zegge  
 

Marijke van Noort 

Dit is een combinatieverslag van twee bezoeken aan de 

Gijzenrooise Zegge, op 24 mei en 26 september 2020.  
 

Zo kom je in een gebied in geen 30 jaar, zo kom je er  

3 keer in één jaar. Dat ligt niet aan de KNNV, dat ligt 

aan mij. De afstand is het ook niet, de zuidoosthoek 

van Eindhoven is goed te bereiken vanuit Veldhoven.  
 

In Venkraai nummer 1 van 2020 verscheen mijn verslag 

van de excursie naar de Gijzenrooise Zegge op 24 no-

vember, onder leiding van Carla van Moorsel. Daarin 

schreef ik dat biologische boeren zorgen voor prachtige 

bloemenweides in de zomer en beloofde ik er rond die 

tijd een keer langs te fietsen.  
 

Dus op 24 mei, precies een half jaar na de winterexcur-

sie, stond ik met mijn wandelmaat aan de rand van het 

Schuttersbos. Het verslag daarvan is uitgesteld, omdat 

er inmiddels voor 26 september ook weer een wande-

ling gepland stond. Dit keer met een aantal vogelaars, 

eindelijk hoor ik van deskundigen namen bij de gelui-

den die ik hoor. Dit wordt dus een dubbelverslag, een-

tje met de nadruk op vogels en daarna meer over de 

planten die eind mei te zien zijn.  

Een ding hadden de excursies in ieder geval gemeen: 

het begon met een potje verdwalen in het Schuttersbos, 

maar uiteindelijk vonden we onze weg weer. Ondertus-

sen hadden we een Zwarte specht gehoord en op de 

heide aangekomen scoorden we achter elkaar Pimpel-

mees, Staartmees, Kuifmees, Koolmees, Ekster, Gaaien, 

Boomkruiper, Groene specht en Roodborstjes. Bij een 

recent gewerkt stuk land zagen we wel 50 duiven, 

waaronder Houtduiven en Holendruiven. Twee Bui-

zerds cirkelden rond en verderop hoorden we bij een 

boerderij vinken, een fazant en mussen. We zagen een 

Sperwer en een Reiger, enkele Roodborsttapuiten en 

Kneutjes, een Koperwiek, we hoorden de Tjiftjaf (zo 

laat nog) en een Boomklever.  

Heel veel bloeiends was er niet meer, bij wat er stond 

overheerste de kleur geel: Zonnebloemen, Koolzaad, 

Boerenwormkruid, Gele kamille, St. Janskruid,  Heel-

blaadjes, Vlasbekjes, Teunisbloem.  

In het bos aan het laatste stuk van de wandeling 

troffen we nog de bladeren van Lelietjes van dalen, en 

het rood van Bosaardbeitjes en verlepte Aronskelken.  
 

Het bleek nog wat vroeg voor zwammen. Eugène ont-

popte zich als de kenner.  

 

Hoe anders was dat eind mei: Harry, die meer van de 

techniek is dan ik, had de dag voor onze wandeling de 

app “Plantnet” geïnstalleerd, en gelukkig beschikt hij al 

langer over een app die paden aangeeft. Zoals ik al op 

de “old school” stadsplattegrond van Eindhoven had 

gezien, zou het moeilijk worden de weg te vinden in de 

wirwar van paden in het Schuttersbos. Er is een rode en 

een blauwe route uitgezet en er zijn ook gele paaltjes, 

jammer dat er bij de parkeerplaats aan de Heezerweg 

geen informatiebord staat hoe die wandelingen lopen.   
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De weg naar het Kanunnikesven hadden we snel 

gevonden en eenmaal daar werd mijn waarneming 

“Waternavel” gelukkig snel bevestigd door de app. 

Terwijl we even over het ven uitkeken en ik een klein 

Bruin kikkertje zag, bleek rond onze voeten een tiental 

kleine zwarte kikkertjes rond te springen, ongeveer een 

centimeter groot, kennelijk net het dikkopstadium 

voorbij. Dankzij de app determineren we Gewone 

waterbies en Boswilg. Voor Pitrus, Wilgenroosje en 

Waterlelie hebben we de app niet nodig.  
 

Kanunnikes is een lokale naam voor de eetbare veen-

bessen die groeien op het eiland in het midden van het 

ven. Je moet het weten, want het is uiteraard van een 

afstandje niet te zien.  
 

Het geraas van de snelweg helpt bij de oriëntatie en we 

weten zelfs het Karperven te bereiken. Daar zien we, 

behalve erg veel Russen, Wilgen, Riet, Pijpenstrootje, 

een mooie vrijstaande Berk en de vele Grove dennen 

aan de oever, bloeiend Veenpluis! Onderweg in het bos 

vinden we naast gewone dennenappeltjes, sparrenap-

pels en eikendopjes, de grote dennenappels van de 

Zeeden. De app herkent Sporkehout of Gewone vuil-

boom en een Krentenboompje aan zijn kleine vrucht-

beginseltjes. Op de grond blijkt, wat ik altijd aanzie 

voor Leeuwentand, Gewoon biggekruid te zijn. Ik vond 

het al zo groot voor Leeuwentand. Aan het blad her-

kent de app Vlasbekjes, jammer dat ze nog niet 

bloeien.  
 

Net als een half jaar ervoor bereiken we de restanten 

van de Stratumse Heide, die sinds de jaren dertig van 

de vorige eeuw behoorlijk dichtgegroeid is. We zagen 

er ook grote buizen boven de grond, zou dat iets te 

maken hebben met recente rioleringswerkzaamheden 

of liggen die er altijd? 
 

Aan de andere kant van de heide bereiken we een meer 

agrarisch landschap, duidelijk natter en voedselrijker. 

We zien Scherpe boterbloem, Gewone klis (met dank 

aan de app), Kleefkruid, Look zonder look, Akkerkool 

(met wit melksap) en bloeiende Kamperfoelie.  
 

Wat ik aanzie voor Fluitekruid, blijft de app hardnekkig 

Dolle kervel noemen. Dat ligt dan misschien aan de 

Franse roots van de app. De planten, zowel bloemen als 

bladeren, lijken ook wel heel erg veel op elkaar. Wat de 

app Rode kornoelje noemt zal wellicht kloppen, ik mis 

alleen de rode stengels. 
 

De app is weer behulpzaam om het zeker te weten bij 

IJle dravik, Zachte dravik, Geel nagelkruid, de bladeren 

van Bijvoet en Wolfspoot. Die Wolfspoot leek wel dui-

delijk, maar voor mijn gevoel stond die zo droog, langs 

het zandpad. Ik zou ‘m eerder in een greppel of natte 

weide verwachten.  
 

Adelaarsvaren, Meidoorn, Hazelaar, Populier, Ratelpo-

pulier, Vogelwikke en Gewone wikke, Vingerhoeds-

kruid, Witte en Paarse dovenetel, daar komen we zelf 

wel uit. Stinkende gouwe is een naam die niet zo in 

mijn systeem zit, hij was het wel, met 4 kroonblaadjes, 

totdat ik goed keek, toen waren het nog maar 2 kroon-

blaadjes… Het bloemetje valt uit waar je bij staat.  
 

Inmiddels zijn we diep doorgedrongen in de Gijzen-

rooise Zeggen. In november liepen we een stukje langs 

de weg, nu zien we het spitse torentje van Zesgehuch-

ten vanaf een drukbereden fietspad. We moeten regel-

matig uitwijken in de berm. De zes gehuchten zijn 

trouwens Gijzenrooi, Riel, Hoog Geldrop, Hulst, 

Genoenhuis en Hout (met dank aan Ab Stevels, die  

24 interessante wandelingen in de omgeving van 

Eindhoven beschrijft, zie: https://tinyurl.com/y6cmcjqf 

 

Hier zien we de graanakker met klaprozen, korenbloe-

men en margrieten die we zochten.  

 

 

 

 

Verderop lopen we langs de Meidoornheggen met af en 

toe een flinke rozenstruik ertussen, nu bloeiend met 

roze bloemen, in de herfst weer met rode rozenbottel-

tjes. We horen een Fazant en een Koekoek, er springt 

een Sprinkhaan weg. Op een zeker punt zien we links 

een bolle akker, een graanakker met Koolzaad, rechts 

van het pad ligt een nat weiland met veel Russen en 
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Zuring waar een aantal koeien grazen. Het hoogtever-

schil is zeker een meter. Even eerder stonden we over 

een hek naar een weiland te kijken wat stond aange-

merkt als natuurgebied, niet toegankelijk, maar vanaf 

dat standpunt waren geen bijzondere soorten te zien.  
 

Net als een half jaar geleden zit na 6 km de wandeling 

er bijna op. Het laatste stuk, terug in het Schuttersbos, 

zien we nog Lelietjes van dalen en Maagdenpalm en 

blijken de bloemen die ik voor grote Vergeet-me-nieten 

aanzie, Overblijvende ossentong te zijn. Een scherpe 

geur doet mij omkijken en ja, een eenzame Stinkzwam 

is snel gevonden. We zien een Merel en horen kleine 

vogeltjes een krassend geluid maken. Ze zitten hoog  

in de solitaire struiken (Wilgen?) op een droge, omge-

ploegde akker. 
 

Zoals ik een half jaar geleden verbaasd was over de 

mooie en gevarieerde landschappen om te wandelen 

rond Eindhoven, zo is mijn gezelschap nu verrast over 

wat er vlak bij huis te genieten valt. Dan was het weer 

nog niks bijzonders vandaag: bewolkt, winderig en er 

vielen een paar spatten. Toch de middag goed besteed!

 
 

 

 

 

Hoera, naar de Plateaux - zondag 13 September 2020 

Hans van Sprang 
 

We stonden al om tien voor half negen naast de auto 

bij de parkeerplaats vlak bij de Werkschuur bij de 

Plateaux. Conny was er al en vertelde dat ze een paar 

rondjes had moeten rijden voordat ze de afslag had 

gevonden en voldoende was afgeremd om hem in te 

kunnen gaan.  Helene kwam even na half negen aange-

reden en had dezelfde exercitie ook uitgevoerd. Er staat 

wel een bord, een eind voordat je de afslag kan zien, 

maar je moet weten dat je schuin tegenover de Tamoil- 

benzinepomp moet afslaan. Dat was een leerpuntje.   

 

We hebben nog een tijdje staan wachten op Eugène, 

maar toen die niet kwam zijn we gaan wandelen. Met 

ons vieren waren we, net genoeg voor de gezelligheid, 

maar we misten wel iemand met echte kennis van 

vogels zoals Eugène, die ook weet wat voor vogel er 

overvliegt. Juist in de tijd dat de trek begint is dat toch 

wel heel prettig om te herkennen. Helaas, even niet. 
 

Waren er vogels, waarschijnlijk wel, maar de meesten 

lieten zich niet zien. Te veel bladeren aan de bomen, te 

weinig reden om tevoorschijn te komen en gewoon te 

warm voor gezonde inspanning. Wat is september toch 

voor een maand dat we eigenlijk zelden een vogel 

kunnen betrappen? Wat er wel was, was een overdaad 

aan naakte begijnen, vele kloosters waren leegge-

stroomd om de vloeiweiden te bevolken. Nog nooit 

zoveel Herfsttijloos bij elkaar gezien, duizenden en 

nog eens duizenden exemplaren in bloei. Fantastisch.  
 

Ook waren er de tellers, bij de telpost langs de hoofd-

weg door het gebied. Op dat moment hadden we meer 

tellers gezien dan vogels, maar gelukkig vlogen er in 

die buurt wat groepjes vogels struiken in en uit, dus 

toen hadden de vogels weer de overhand. Overigens, 

waarom staan er eigenlijk vrijwel altijd alleen mannen 

bij zo’n telpost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons rondje Plateaux namen we voornamelijk vogels 

waar bij het Hageven, bij de vogelkijkhut. Waterrallen. 

Vreselijk leuk om het gekrijs te horen, maar ze laten 

zich te weinig zien. Wel als traktatie de IJsvogel.  

 

Tegenover de hut, op grote afstand in het riet zitten 

lange tijd twee IJsvogels die regelmatig naar visjes 

duiken en daar soms succes bij hebben. Een prachtig 

gezicht. Verder gewoon september. Te vroeg voor de 

Klapekster en te laat voor de rietvogels.  Er waren 

helaas ook nogal wat punten waar voorheen water 

stond, maar die nu volledig waren drooggevallen. 

Misschien waren de vogels daar wel boos over.  
 

Fijn is het om als herinnering naar een foto te kijken 

waar een Dodaarsje een IJsvogel uitlacht. Je ziet de 

IJsvogel kijken, waarom hij wel en ik niet? 
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Veldonderzoek in de regio

De rubriek bevat verslagen van onderzoek in de natuur 

in de ruime regio Eindhoven. KNNV-ers en niet-leden, 

professionals en amateurs, kunnen hier hun onder-

zoek, of een samenvatting daarvan presenteren.  

De voorgestelde lengte is 1000 – 1200 woorden.  

Graag met relevante illustraties.
 

 

 

 

 

Werk in uitvoering:  Natuurherstelproject Greveschutven Valkenhorst 

Jacques van Kessel 

Brabants Landschap is actief bezig geweest met de 

uitvoering van het natuurherstelproject Greveschutven 

in Valkenswaard dat is gelegen binnen het visvijver-

complex Valkenhorst. Dit Greveschutven was destijds 

onderdeel van het grote Viskweekbedrijf Valkenswaard 

wat bestond uit zo’n vijftig grote en kleine vijvers. 

Toevoer van vers water naar de vele vijvers en het 

Greveschutven is geregeld via rivier de Tongelreep. 
 

In het verleden is ook het Greveschutven in gebruik 

geweest als viskweekvijver. We weten zeker dat vanaf 

1900 het Greveschutven al voor de karperkweek is 

bemest met kippenmest. Ook werden de jonge Karpers 

regelmatig bijgevoerd met gekookt slachtafval en luzer-

nemeel.  Nadat het viskweken was gestopt zijn de vis-

vijvers in delen aangekocht door Brabants Landschap, 

en later kreeg het gehele gebied de status Natura 2000.   

Verwijdering van de sliblaag voor een 

schone bodem 
 

Om veel zeldzame soorten in en om het Greveschutven 

te behouden, zoals planten, amfibieën, libellen en vo-

gels, is een deel van de sliblaag op de bodem van het 

ven verwijderd. Maar ook zijn grote delen van de ven-

bodem intact gelaten.   

Bodem Greveschutven met de dikke zwarte sliblaag 

Na het verwijderen van de zwarte sliblaag bleef een 
zanderige en deels lemige bodem over 

Na verwijdering van de zwarte sliblaag in najaar 2020 

was er een periode van redelijk hoge temperaturen en 

regelmatig neerslag. Op verschillende plaatsen aan de 

oever verschenen verrassend al de eerste planten. In de 

venbodem was blijkbaar een zaadbank bewaard geble-

ven. De soorten die toen vrij talrijk verschenen op het 

kale zand waren Gesteeld glaskroos en waarschijnlijk 

Kleine waterranonkel Ranunculus cf. trichopyllus, 

Naaldwaterbies, Waterpostelein, Pilvaren en Water-

scheerling. Hieronder worden de belangrijkste soorten 

weergegeven, voor aanvullende informatie over bodem 

en groeiplaats omstandigheden is gebruik gemaakt van 

de internetsite Wilde Planten.   
 

Gesteeld glaskroos 
 

Komt voor op zonnige plaatsen in matig voedselarm  

tot matig voedselrijk, helder, niet verzuurd water.  

's Zomers vaak op open (pioniervegetatie), kale, 

droogvallende plekken (zand). Groeiplaatsen zijn  

water (afgravingen, met name zand- en leemgroeven, 

viskweekvijvers en ondiepe poeltjes), waterkanten  

(op natte modder) en heide (in vennen met een lichte 

toevoer van voedselrijker water). 
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Kleine waterranonkel Ranunculus trichopyllus 
 

Komt voor in ondiep, stilstaan of zwak stromend,  

matig voedselrijk tot voedselrijk, neutraal tot licht 

alkalisch, hard, meestal helder, zoet water met een 

bodem van zand, soms ook op droogvallende plekken. 

Groeiplaatsen zijn water (vijvers, sloten, kanalen,  

beken, poelen, plassen), soms in periodiek over- 

stroomde gebieden, en vaak langs oevers. 
 

Naaldwaterbies 
 

Komt voor op open plaatsen in ondiep, soms wat dieper, 

voedselarm tot matig voedselrijk, meestal zwak zuur 

water met een weinig organische bodem (zand, leem, 

veen, rivierklei en zure klei). Groeiplaatsen zijn 

moerassen, waterkanten en water (kavelsloten, tichel-

gaten, heidevennen met binnendringend voedselrijker 

water, voedselarme plassen waar een beek door 

stroomt, kanaaloevers die voedselarme zandruggen 

doorsnijden, laagten in heide, afgravingen (zandputten, 

leemputten en kleiputten), visvijvers, kanaaltjes en 

poelen. 
 

Waterpostelein 
 

Komt voor op open plaatsen (pionier) op vochtige tot 

natte, matig voedselarme, zwak zure zand- en leem-

grond of in ondiep, voedselarm, zwak zuur water. 

Groeiplaatsen zijn waterkanten (langs vennen, beek-

oevers, modderige poelen, greppels, stilstaande sloten, 

ijsbaantjes en drooggevallen plaatsen), kale bodems, 

grasland (open plekken in nat grasland en kale plekken 

in nat weiland), afgravingen, heide (moerassige plaatsen) 

en bossen (drassige bospaden). 
 

Pilvaren 
 

Komt voor op natte, matig voedselarme, zwak zure,  

's zomers geheel of gedeeltelijk droogvallende grond  

of in voedselarm, zwak zuur water met een bodem van 

zand of leem, zonder dikke organische laag.  

Groeiplaatsen zijn water en waterkanten (vennen, 

greppels, pas gegraven sloten, plasjes en poelen, 

ijsbaantjes en soms in gegraven heideplassen), heide 

(periodiek droogvallende oevers van heideplassen) en 

natte karrensporen.  
 

Waterscheerling 
 

Komt voor in matig voedselrijk, zwak zuur, zoet tot 

zeer zwak brak, ondiep water met een zuurstofarme 

veenbodem. Groeiplaatsen zijn waterkanten en water 

(sloten, greppels, kanalen, plassen, vijvers en hoogveen-

wijken met binnendringend voedselrijker water) en 

moerassen (o.a. drijftillen en rietkragen). 
 

We zijn erg benieuwd wat deze herstelwerkzaamheden  

 

de komende jaren zullen opleveren.  Brabants Land-

schap zal de komende jaren de ontwikkelingen nauw-

keurig volgen. 

Grote delen van het Greveschutven zijn 

niet afgegraven 

 

Vooral aan de west-, zuid- en oostzijde van het Greve-

schutven zijn grote venoeverdelen niet afgegraven. De 

bedoeling hiervan is het, bestaande planten- en dieren-

gemeenschappen te behouden, zodanig dat deze zich 

ook nog gemakkelijk kunnen uitbreiden. Er zijn drie 

zones in en rond het Greveschutven die niet behoren  

tot het Natuurherstelproject en waar dus de begroeiing 

in 2020 volledig intact is gebleven, met de volgende 

bijzonder waardevolle soorten: 
 

Greveschutven noord-oost 
 

Plat blaasjeskruid, Klein blaasjeskruid, Loos blaasjes-

kruid, Mattenbies, Draadzegge en Wilde gagel. 
 

Greveschutven oost 
 

Heidekartelblad, Beenbreek, Veenbies, Klokjesgentiaan, 

Vlottende bies, Draadzegge, Moerashertshooi, Kussen-

tjesveenmos, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, 

Witte snavelbies, Bruine snavelbies, Veenpluis en Wilde 

gagel. 
 

Greveschutven zuid 
 

Oeverkruid,  Pilvaren, Gesteeld glaskroos,  Waterposte-

lein, Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavel-

bies, Moeraswolfsklauw, Dopheide, Struikheide, Grond-

ster, Loos blaasjeskruid en Wilde gagel.  

Samengevat kunnen we stellen dat het project Greve-

schutven nu al succesvol is, er zijn immers al een aantal 

interessante plantensoorten verschenen op de kale 

zanderige en lemige venbodem. De mogelijkheid bestaat 

dat er komende jaren nog meer interessante planten- en 

diersoorten zullen verschijnen.
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Onderzoek macrofauna in de Kleine Dommel te Heeze op 21 juli 2020 

Han Monteiro en Plonie de Baar 

In het kader van het 50-jarig bestaan van IVN Heeze-

Leende vindt er een soortenonderzoek plaats in het 

beekdal van de Kleine Dommel tussen Kasteel Heeze  

en de A67. 
 

In dit onderzoeksgebied hebben we op twee plaatsen 

de Kleine Dommel en een poel bemonsterd op macro-

fauna. Eerst in de nieuwe meanderende loop ten  

zuiden van Rul (1) en vervolgens in de rechte loop  

bij het brugje van Toon Bussers (2) en een nabijge- 

legen poel (3).  
 

Dit onderzoek hebben we uitgevoerd volgens de 

methode van Moller-Pillot. Het gaat hierbij om de 

macrofauna: de met het blote oog waarneembare 

diertjes, zoals larven van insecten.
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Methode 

De bemonstering hebben we gedaan met een hydrobio-

logienet met een maaswijdte van 1mm en een rechte 

onderzijde van 40 cm, een hoogte van 20 cm en de 

diepte van de zak was 50 cm. We hebben met het net 

over een afstand van ongeveer 10 meter over de bodem 

geschoffeld tegen de stroom in.  
 

Aan de hand van de gevonden macrofauna kun je ook 

iets zeggen over de waterkwaliteit. Moller Pillot (1971) 

heeft een biologisch kwaliteitsbeoordelingssysteem 

ontwikkeld voor de Brabantse Laaglandbeken, geba-

seerd op een lijst van macrofaunasoorten. Die zijn 

daarbij gerangschikt van vuil- naar schoonwaterorga-

nismen, onderverdeeld in vijf groepen. Deze groepen, 

resp. Eristalis-, Chironomus-, Hirudinea-, Gammarus- en 

Calopteryx groep genaamd, worden elk geacht specifiek 

te zijn voor een bepaalde graad van vervuiling. 
 

Als je bijvoorbeeld kenmerkende soorten vindt van de 

Calopteryx-groep, zoals larven van waterjuffers, haften, 

kokerjuffers dan is het water schoon. Vind je soorten 

van de Eristalis-groep zoals steekmuggenlarven en rat-

tenstaartlarven, dan is het water zeer sterk vervuild. 

 

Resultaat: Soorten en aantallen 

 In nieuwe meanderende loop (1)  Kleine Dommel bij bruggetje van Toon Bussers (2) 

 Gewone geelgerande waterroofkever Dytiscus marginalis  1  Gewone vlokreeft Gammarus pulex  20 
 Schaatsenrijder Gerris lacustris 3  Ruggezwemmer Notonecta maculata 5 
 Schrijvertje Gyrinus natator  2   Zoetwaterpissebed Asellus aquaticus 2 
 Ruggezwemmer Notonecta obliqua 1  Kokerjuffer Trichoptera spec. 3 
 Ruggezwemmer Notonecta maculata 3  Waterschorpioen Nepa cinerea  1 
 Gewone vlokreeft Gammarus pulex   125  Onechte paardenbloedzuiger Haemopis sanguisuga  2 
 Kokerjuffer Trichoptera spec.  4  Dwergbootsmannetje Plea minutissimo 1 
 Zoetwaterpissebed Asellus aquati  2  Jufferlarve: larve van lantaarntje Ischnura elegans 1 
 Weidebeekjufferlarve Calopteryx splendens  1  Keverlarve Coloptera Hydroporus spec. 2 
 Jufferlarve Zygoptera spec. 2  Haft Cloeon dipterum 3 
 Duikerwants Sigara spec. 1  Staafwants Ranatra linearis 1 
 Gewone snelzwemmer agabus bipustulatus  1  Achtogige bloedegel  Erpobdella octoculata 1 
 Gevlekte amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus  1  Eirond torretje Hyphydrus ovatus 1 
 Dwergbootsmannetje Plea minutissimo 1  Gewone poelslak Lymnaea stagnalis 1 

     Larve van slijkvlieg Sialis lutaria 2 

 In de poel vlakbij bruggetje van Toon Bussers (3)   

 Muggelarf Culex spec. 20   

 

 

 

  

  

  

  

    

 

  Gewone geelgerande waterroofkever Dytiscus marginalis 

    Foto: Han Monteiro 
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Conclusie 

Wanneer je met deze gegevens de berekening van de 

methode van Moller-Pilot toepast, kom je tot de 

conclusie dat het water van de Kleine Dommel in de 

rechte loop een goede kwaliteit heeft en in de nieuwe 

meanderde loop een zeer goede kwaliteit heeft. 
 

De kwaliteit van het water in de poel is erg slecht. Er 

stond ook maar weinig water in, het was zwart en het 

stonk. 
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“Zien, horen, ruiken, proeven: schakel al je zintuigen in,  
dan laat de natuur zich kennen”  

Een interview met Hans Oversteegen 

Jan Schellekens 

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in huize 

Oversteegen is een serie prenten van vogels in de hal. 

Als je de ruime kamer van de lichte bungalow betreedt, 

zie je rechts een grote tafel met microscopen, petri-

schaaltjes, mesjes, kwastjes, loepjes – het lijkt wel een 

laboratorium. Tegen de wand staat een grote boeken-

kast met naslagwerken. Opgezette roofvogels houden 

een oogje in het zeil, op tafel ligt een verrekijker en de 

telescoop staat onder handbereik. Het moge duidelijk 

zijn: hier woont een heuse natuurliefhebber.  
 

Hoe het begon… 
 

Hans kreeg de belangstelling voor al wat leeft en groeit 

met de paplepel ingegoten. Zijn ouders waren echte 

natuurliefhebbers en draaiden vanaf het prille begin 

mee in de KNNV. En Hans moest er ook aan geloven: 

“toen ik anderhalf jaar oud was werd ik al door pa en 

ma mee naar buiten genomen, en toen ik moe werd, te 

slapen gelegd in een droge greppel”. Hij heeft daar 

kennelijk niet onder geleden, want hij verzekert mij dat 

hij lieve ouders had. Zij gaven hem en zijn broer veel 

vrijheid en hadden alles voor de jongens over. Hij geeft 

een mooi voorbeeld: “toen ik veertien was, mocht ik 

voor het eerst zelfstandig op vakantie, op de fiets naar 

Terschelling, en mijn moeder gaf mij toen haar aller-

laatste briefje van vijfentwintig gulden mee”… 
 

Hans’ grootste belangstelling ligt bij de vogels. Als 

jongen van zeven jaar was hij al gefascineerd door 

onze gevederde vrienden. Zijn vader Wim stimuleerde  

 

 

die belangstelling en ook leerde hij veel van Piet Jan-

sen, een andere KNNV’er, die inwoonde bij zijn ouders.  
 

In de loop der jaren heeft die belangstelling zich 

verbreed tot alle terreinen van de natuur. Hans is op dit 

moment ook erg geïnteresseerd in paddenstoelen en 

heeft zich lang beziggehouden met mossen. Hij heeft 

zich omringd met naslagwerken, en wanneer hij 

bijvoorbeeld een libelle ziet die hij niet kent, kijkt hij 

net zo lang in de boeken tot hij het insect heeft gede-

termineerd. Voor het onderzoek naar paddenstoelen 

heeft hij zelfs een soort laboratorium ingericht. 
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Hans en Ploni 
 

Hans Oversteegen is 87 jaar oud en zijn vrouw Ploni 89 

jaar. Ze hebben elkaar leren kennen bij een lezing van 

vader Wim over vogels, waar Hans als hulpje bij aanwe-

zig was om de grammofoon te bedienen. Die werd 

gebruikt om de vogelgeluiden te laten horen, zo ging 

dat in die tijd. Ploni was daar ook. Ze was meegekomen 

met een kennis. Ze woonde nog maar kort in Eindho-

ven, en had als stadsmeisje uit Leiden weinig kennis 

van de natuur. Maar ze wilde er dolgraag meer van 

weten, en dat zag Hans. Toen hij haar meegenomen 

had op een fietstocht in landgoed de Utrecht, en dat 

goed uitpakte, wist hij het zeker: zij pasten bij elkaar. 

En inmiddels zijn ze 64 jaar getrouwd.  
 

Onderwijzer in hart en nieren 
 

Hans en Ploni werkten beiden in het onderwijs, Hans 

eerst zes jaar al leraar op een lagere school in Eind-

hoven en daarna drieëntwintig jaar als docent op de 

grafische school. Ploni begon als kleuterleidster en 

werd al heel gauw hoofd van de kleuterschool. 
 

Hans is gedreven: hij draagt heel graag kennis over,  

en weet met zijn bevlogenheid mensen te enthousias-

meren, dus zijn werk op school was hem op het lijf 

geschreven. Eigenlijk was hij voorbestemd om de zaak 

van zijn vader over te nemen, maar het liep anders. Een 

vriend adviseerde hem om het onderwijs in te gaan:  

“Jij moet naar de kweekschool gaan, daar ben je heel 

geschikt voor!” En hoewel Hans bang was dat hij zijn 

vader zou teleurstellen, had die daar gelukkig geen 

moeite mee.  
 

En jawel, hij had niet beter kunnen kiezen. Hij was 

geknipt voor het onderwijs. In het lesgeven gaf hij door 

wat hij belangrijk vond en zo heeft hij talloze kinderen 

de liefde voor de natuur bijgebracht. Elke woensdag-

middag nam hij de schooljeugd mee de natuur in, de 

ene keer de jongens en de week daarop de meisjes, zo 

ging dat in die tijd. Ze boften maar met zo’n charisma-

tische leerkracht!  
 

NJN en KNNV 
 

Dat charisma en die gedrevenheid nam hij ook mee 

naar de NJN en later naar de KNNV. Hij werd in 1956 

lid, en voelde zich er als een vis in het water. Hij vertelt 

dat hij zich toen hij achttien jaar was, meldde bij een 

excursie die geleid werd door de legendarische George 

Ittmann en Jan Sloff. Helaas, er kwam niemand anders 

opdagen, dus de excursie werd afgeblazen. Maar Hans 

liet zich niet afschepen, en genoot vervolgens een dag 

lang van de kennis van de leiders. “George leerde mij 

het landschap lezen, en Jan leerde mij elk plantje ken-

nen. Het was fantastisch! Ik kreeg privéles van de 

grootste kanjers van de KNNV!” Hans geniet nog 

zichtbaar bij deze herinnering.  

Kennis opdoen en kennis overdragen: die twee dingen 

zijn voor Hans even belangrijk. En in dat laatste kwa-

men zijn vaardigheden als onderwijzer hem natuurlijk 

geweldig van pas. Onze afdeling heeft daar volop van 

kunnen profiteren, want Hans deed zo’n beetje alles 

wat maar mogelijk was. Hij gaf lezingen, cursussen, 

leidde excursies en organiseerde exposities. In de vroe-

ge jaren ’60 was hij betrokken bij een tentoonstelling 

van paddenstoelen in de alom bekende sigarenwinkel 

van Rooymans Muller, de eigenaar was een KNNV’er, 

vandaar. Zoiets zou nu niet meer kunnen…. 
 

Excursies en kampen 
 

Hans heeft heel veel excursies geleid, en hij was ook 

oprichter en jarenlange spil van de Vogelgroep, een 

clubje KNNVers dat wekelijks een wandeling maakte in 

een natuurgebied. De groep ontstond in 1981, als uit-

vloeisel van een door Hans gegeven cursus vogelher-

kenning. De groep bestaat nog steeds, maar Hans is er 

in 2013 mee gestopt, met pijn in het hart, maar als je 

ver in de tachtig bent kun je niet alles meer. Het lopen 

gaat moeizamer, het is moeilijk om op gang te komen, 

en na 2,5 uur is de accu wel leeg….  
 

Wanneer Hans leiding gaf aan excursies stelde hij 

duidelijke eisen aan de deelnemers. Hij vindt nog 

steeds oprecht dat je alleen iets kunt opsteken van de 

natuur als je geconcentreerd bent, gefocust. Je moet je 

niet laten afleiden. Dus mocht er bij zijn excursies niet 

“gekletst” worden. Dat deed je maar in je eigen tijd. En 

je had op tijd te komen: “we doen hier niet aan het 

“Brabants kwartiertje”. En er werd niet gerookt, want 

dan kun je niks ruiken. “Je moet al je zintuigen gebrui-

ken om de natuur in je op te nemen”. Niet iedereen 

vond de spelregels leuk, maar zijn aanpak kreeg ook 

bijval, onder meer van Ru Bossong, die verzuchtte: 

“hèhè, nu krijgen we weer ECHTE excursies”. 
 

Hans heeft ook aan vele kampen deelgenomen, vaak als 

leider, onder meer in België, Duitsland, Frankrijk en 

Schotland. Die kampen nemen in zijn herinnering een 

bijzondere plaats in, want daar werd alle kennis, die 

verder niet buiten de werkgroepen kwam, gedeeld. Het 

werkte twee kanten op. Jij kon heel veel leren van de 

specialisten op andere gebieden, en die leerden ook 

weer van jou. Hans: “wat is er nou mooier dan door een 

enthousiast lid van je eigen club ingewijd te worden in 

de kennis van planten, zoogdieren, en wat niet al!” Keer 

op keer laat Hans merken dat hij dat het leukste vindt: 

kennis uitwisselen, samen de natuur bestuderen.  
 

Andere activiteiten  
 

Daarnaast heeft hij, eind jaren ’60, vogels geringd bij 

het Soerendonks Goor, samen met Marijke van Staveren 

en Door Lammers. Hans gaf ook, met Willem Iven en 

Nol Luitingh, cursussen aan toekomstige IVN-gidsen.  
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En hij deed vogeltrektellingen bij de brug over de 

Dommel aan de rondweg in Woensel. En hij deed mee 

aan broedvogelinventarisaties op de Strabrechtse 

Heide. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, trad 

hij toe tot het bestuur: 7 jaar lang was hij voorzitter 

van onze afdeling. Ook Ploni zat toen in het bestuur, en 

tikte de convo’s, de bulletins die later uitgroeiden tot 

ons clubblad de Venkraai. 
 

In 1978 kochten Hans en Ploni een boerderij met een 

flinke lap grond in Knegsel. Daar hadden ze zo veel 

werk aan dat hun activiteiten in de vereniging jarenlang 

op een laag pitje stonden. Maar in 2004 verkochten ze 

de boerderij, en daarna ging Hans weer als vanouds 

volop aan het werk voor onze club.  
 

Buiten het werk en het verenigingsleven zagen Hans en 

Ploni nog kans om eind jaren ’50 een aantal voettoch-

ten te maken van drie weken. Ze kijken daar met veel 

plezier op terug. Vooral de tocht door de Belgische 

Ardennen samen met Jacques en Gerda Birza herinne-

ren ze zich nog goed. “Maar Jacques en Gerda maakten 

samen wel ruigere tochten dan wij”, zegt Ploni vol 

ontzag. En zo hoog de bergen in als Frits en Rietje 

Benjaminsen, nee, dat deden ze ook niet.  
 

Mooie herinneringen 
 

Als ik Hans vraag wat zijn favoriete natuurgebied is, 

blijft het even stil en dan zegt hij: de Ruweeuwsels, aan 

het Wilhelminakanaal, tussen Breugel en Lieshout. “Of 

je nou naar vogels kijkt, naar planten, insecten, pad-

denstoelen… het is prachtig, in elk seizoen”. De laatste 

jaren gaat hij ook vaak naar de Baest, bij Oirschot.  

Hij herinnert zich ook nog goed hoe hij als jongetje  

van negen getroffen werd door het ontwerp van het 

Veldersbos bij Boxtel en een opstel schreef over de 

negen dreven….. 
 

En toch ging Hans, die zo goed met andere mensen 

overweg kan, het liefst alleen op pad. “Met mijn hondje 

in de fietstas naar de Strabrechtse Hei en daar door 

niets of niemand gehinderd de natuur op me laten 

inwerken… dan was ik volmaakt gelukkig”.  
 

Ik vraag Hans naar zijn mooiste momenten in de 

natuur. Hij denkt na en zegt dan: “Ik was alleen, op de 

hei. Ik hoorde een luid gesuis, keek op, en daar zag ik 

een Slechtvalk in duikvlucht achter een Grutto aangaan. 

Hij knalt er tegenop, de klap is zo groot dat de Grutto 

dood ter aarde stort. De valk peuzelt zijn prooi op, en 

er blijven alleen botjes over. Die heb ik mee naar huis 

genomen en nog jarenlang bewaard”.   
 

De vereniging vroeger en nu 
 

Hans vindt dat de afdeling Eindhoven nog steeds 

springlevend is. Wel was men vroeger wat stoerder.  

Je liep op laarzen door de nattigheid en niet op schoe-

nen er omheen. Hij zegt ook, met enige aarzeling, dat 

hij de indruk heeft dat het wetenschappelijk niveau in 

de loop der tijd wat verwaterd is. Misschien is dat een 

afspiegeling van de tijdgeest. Het hele leven is immers 

sneller en ook oppervlakkiger geworden. “Maar wat heb 

ik bij de KNNV veel kansen gekregen om me in de na-

tuur te verdiepen” zegt hij. Hij had het voor geen goud 

willen missen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

          Goudwesp (In De Doort - Foto: Gerard Vos)
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Albert Daanje, landmeter en amateur-bioloog  

Piet Tutelaers 

Inleiding 

Op mijn zoektocht naar informatie over mierengasten 

ontdekte ik Erich Wasmann. Deze had als 24-jarige een 

boek van meer dan 250 pagina's over `Trichterwickler' 

geschreven. Ik heb dit aangeschaft om te zien wat hij 

over deze keverbladrollers te vertellen had. Toen ik 

hierna op internet ging zoeken naar recentere publica-

ties over deze snuitkevers kwam ik er enkele tegen van 

Gábor Horváth. Deze Hongaarse wiskundige schreef in 

één ervan: 
 

 “Daanje (1964) schreef de meest gedetailleerde uiteen-

zetting over de ethologie en over de roltechniek van de 

Berkenbladroller. Hij wees op fouten in de theorieën 

van Rosskothen en Buck, en liet zien dat hun verklarin-

gen geen stand kunnen houden” (vrij vertaald uit het 

Engels). 
 

Daanje bleek iemand uit Eindhoven te zijn die zich in 

zijn eentje jarenlang heeft verdiept in snuitkevers die 

hun eitjes verpakken in opgerolde bladeren. Hij is hier-

mee vooral actief geweest tussen 1947 en 1956, dus 

kort nadat onze KNNV-afdeling was opgericht. Bij na-

vraag onder onze bestuursleden bleek hij daar niet 

bekend te zijn als lid en evenmin bij de Nederlandse 

 
 

 

 

 

 

 

Entomologische Vereniging. Jelle Schuurmans vond  

wel een publicatie van hem in de Natura van 1949 over 

de oriëntatie van trekvogels. 
 

Via wat puzzelen kwam ik er achter dat Albert Daanje 

een dochter had, Wil, die getrouwd is geweest met Piet 

den Boer. Zij leerden elkaar leren kennen in Leiden 

waar ze biologie studeerden en zij zijn na hun huwelijk 

naar het biologisch proefstation in Wijster vertrokken 

waar ze zich hebben beziggehouden met het vangen 

van loopkevers door middel van potvallen. Uit hun 

huwelijk zijn twee kinderen geboren. Anjet bleek een 

website te hebben waar ik haar e-mailadres vond. Op 

mijn vraag of ze iets kon vertellen over haar opa 

stuurde ze mij de toespraak die hij heeft gehouden 

voor de Rotaryclub in Eindhoven. Ik vond dit verhaal  

zo leuk dat ik niet lang heb geaarzeld om het aan te 

bieden aan de redactie van onze Venkraai. Hopelijk 

vinden jullie het ook interessant. 
 

Anjet den Boer, de kleindochter van Albert Daanje,  

ben ik zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen  

van de tekst van de toespraak, het overzicht van zijn 

publicaties en de foto's en tekeningen.  

                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toespraak gehouden voor de Rotary-

club van Eindhoven, rond 1976 
 

Gerard Cramer heeft er reeds lange tijd bij mij op 

aangedrongen om een verhaal te houden over mijn 

leven en in het bijzonder over mijn liefhebberijen. Ik 

ben tenslotte voor zijn aandringen bezweken en zal nu 

vertellen hoe mijn liefhebberijen zijn ontstaan, hoe zij 

enigszins samenhangen en hoe toevalligheden en per-

sonen de liefhebberijen en daardoor het leven van de 

bezitter ervan kunnen bepalen. 
 

Alle mensen worden qua aanleg verschillend geboren. 

De een heeft van dit en de ander van dat iets meer of 

iets minder meegekregen van zijn voorouders. Zo 

begon ik al vroeg, op ongeveer driejarige leeftijd en 

waarschijnlijk naar het voorbeeld van mijn moeder,  

te zingen en een paar jaar later onder aansporing van 

mijn vader, te tekenen. Het zingen is lange tijd mijn 

liefhebberij gebleven. Het tekenen, afgewisseld met 

schilderen, doe ik ook nu nog wel, maar is toch 

hoofdzakelijk verdrongen door de biologie. 

 

 

Die biologische liefhebberij ontstond toen ik ongeveer 

9 jaar was en in de klas zat bij een onderwijzer die 

althans voor mij boeiende verhalen kon vertellen over 

het leven van dieren. Ik werd daar zo door gegrepen 

dat ik in het veld ging zwerven en met belangstelling 

naar planten en dieren ging kijken. Voor de dieren 

waarvan ik uiteraard de namen nog moest leren, 

wendde ik mij dan tot meester Wester, de onderwijzer. 

Hij was in het bezit van de boekjes van Heimans en 

Thijsse, die in die tijd werden uitgegeven en die ik van 

hem mocht lenen. Door die boekjes werd mijn begin-

nende liefde voor de natuur nog meer aangewakkerd. 

Ik heb mij later alleen wel afgevraagd waarom alleen  

ik uit de klas zo door die onderwijzer werd beïnvloed.  

Ik vermoed dat dat hiermee verband heeft gehad dat  

ik tekende en iets van de schoonheid en de harmonie  

in vorm en kleur van het dier zag. Dat is trouwens bij 

de vakbiologen ook meestal het eerste geweest dat hen 

tot de biologie heeft aangetrokken.  
 

De meeste biologen kunnen bovendien goed tekenen.  

Ik heb toen ook dieren nagetekend, naar plaatjes en 

naar de werkelijkheid. Een kladboekje met zulke  
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tekeningen uit wat latere jaren, ik was toen 15 jaar, is 

nog bewaard gebleven. Ik laat het hier voor de aardig-

heid circuleren. Ik geloof echter niet dat tekeningen 

alle geheel naar de natuur alleen tot stand zijn geko-

men en dat ik waarschijnlijk daarbij toch wel enige 

steun uit boeken moet hebben gehad. 
 

Bergeenden 

 

Op de H.B.S. heb ik het niet erg met mijn biologieleraar 

getroffen. Achteraf bleek mij dat hij zijn studie nog 

niet had voltooid en toch alvast lesgaf. Hij heeft stellig 

wel zijn best gedaan om mij te helpen, maar van veld-

biologie waar ik mij in het bijzonder voor interesseer-

de, was hij slecht op de hoogte. Veel wijzer werd ik in 

dat vak op de H.B.S. daardoor dan ook niet. Soms was 

ik het niet eens met hetgeen die leraar vertelde. Zo 

hield hij eens een verhandeling over het in de klas 

aanwezige menselijke skelet, waarvan hij beweerde dat 

het van een vrouw was. Ik ging daar tegenin maar hij 

vond dat dat geen onderwerp was om verder in de klas, 

waarin zich ook meisjes bevonden, te behandelen. We 

hebben de discussie toen na de klas voortgezet. Ik heb 

hem er toen op gewezen dat het geraamte door de 

relatief smalle heupen en de vorm van het bekken 

eerder van een man dan een vrouw was geweest en dat 

het skelet doordat het een wervel teveel had vermoede-

lijk van meer dan een persoon afkomstig was. 
 

Op het eindexamen deed zich het pijnlijke incident 

voor dat de leraar en ik opnieuw verschil van mening 

over een onderwerp hadden en dat ik toen door de 

gecommitteerde in het gelijk werd gesteld. 
 

Vooral in de tijd van de H.B.S. heb ik veel rondom mijn 

woonplaats Emmen gezworven om zoveel mogelijk 

planten en dieren te leren kennen. Ik legde verzamelin-

gen aan van kevers, vlinders, bijen, vogeleieren, slangen 

en planten. Deze verzameling heb ik later aan de lagere 

school in Emmen geschonken om daarmee het onder-

wijs in de biologie te ondersteunen. Dat zwerven in de 

velden had echter het nadeel dat ik geen vrienden had. 

Ik deed alles alleen en werd een beetje als een zonder-

ling beschouwd. 
 

Toch was er nog een jongen in Emmen die ook zo'n 

dierenvriend was en met wie ik op de lagere school wel 

had gespeeld. Die jongen ging echter niet naar een 

middelbare school, waardoor wij elkaar uit het oog 

verloren. Hij werd later de stichter en eigenaar van de 

dierentuin in Emmen, maar toen had ik mijn geboorte-

plaats al lang verlaten. 
 

Het had voor de hand gelegen dat ik biologie was gaan 

studeren. Ik wist echter niet anders dan dat je dan le-

raar zou moeten worden en daar voelde ik niets voor. 

Het vak dat het beste aan biologie voldeed was m.i. dat 

van arts. Na informatie aan de universiteit in Groningen 

werd mij aangeraden dat vak niet te kiezen, omdat er al 

te veel medische studenten waren, die later beslist geen 

emplooi zouden krijgen. Ik kan moeilijk getallen 

onthouden, maar ik meen dat er in Groningen toen 65 

voor de artsenstudie waren ingeschreven. Dat was in 

1924. 
 

Omdat mijn grootvader en mijn vader beiden aanne-

mers waren of waren geweest heb ik toen nog geïnfor-

meerd naar de studie voor architect in Delft. Het ant-

woord dat ik daarop kreeg was nog vernietigender dan 

dat uit Groningen nl. dat er al twee studenten voor dat 

vak waren ingeschreven en dat daarin geen toekomst 

zat. Gelukkig kwam er toen een vriend van mijn vader 

die mij op de studie voor landmeter van het kadaster 

wees. Dat leek mij wel iets, veel in de buitenlucht 

(althans toen nog) en vooral studeren in Wageningen, 

ver van mijn familie die in Groningen beslist teveel  

op mijn gedragingen zou hebben gelet. Het is dan ook 

landmeten geworden en ik heb dat vak met veel genoe-

gen beoefend. 
 

Ik meende dat er naast de studie voor landmeter geen 

plaats meer was voor de biologie. Ik heb daar dan ook 

enkele jaren lang niets meer aan gedaan. 
 

Het liep echter spoedig weer anders en wel door mijn 

zingen. Na het gemeenschappelijk zingen van studen-

tenliederen op de sociëteit werd ik door een medestu-

dent verzocht mee te komen zingen in het gemengde 

koor van Mevr. Van Dokkum. Ik weigerde echter omdat 

ik niet van zingen in koren hield, maar bezweek ten-

slotte toen mij werd verteld dat door het koor ook 

operettes werden opgevoerd. Daar had ik als kind ook 

al aan meegedaan en dat leek mij wel iets. Van een 

operette in Wageningen is echter nooit iets gekomen. 
 

Mevr. Van Dokkum die de vrouw was van de biblio-

thecaris van de Landbouw Hogeschool had een dochter 

die voor zang studeerde. Die dochter deed mij, nadat ik 

had voorgezongen, al gauw het voorstel om samen 

duetten te gaan zingen. En dat gebeurde. Dat had voor 

ons beiden het gevolg dat we van elkaar gingen houden 

en later trouwden. Zingend hebben wij elkaar gevonden 

en hoewel we zelf nu niet meer zingen, dirigeert mijn 

vrouw nog drie koren. 



 17 

Die dochter was niet het enige dat ik uit de familie Van 

Dokkum meekreeg. Mijn schoonvader was een bijzon-

dere man met veel liefhebberijen. Hij was een dichter, 

die teksten voor liederen schreef, hij organiseerde 

concerten in Wageningen en schreef daarvan ook de 

recensies. Ook schreef hij een groot boek over het 100-

jarig bestaan van de Maatschappij voor Toonkunst in 

ons land. Hij kende daardoor ook veel musici. Hij 

stamde uit een gezin waarvan de vader de ontwerper 

voor de zilverfabriek Van Kempen en Begeer was, en 

zijn broer was kunstschilder. Hij was zelf geen actief 

beeldend kunstenaar maar had daarvoor wel veel 

belangstelling. Zo had hij een enorme verzameling 

affiches en kleinere reclamedrukwerken, waarover hij 

publiceerde in het tijdschrift de Tampon van de 

Grafische School in Utrecht. 
 

Voorts had hij belangstelling voor biologie. Dit alles 

had tot gevolg dat ik ook van al dat moois kon mee-

genieten en dat ik door hem en zijn vrouw veel inte-

ressante mensen heb ontmoet, zoals onder de musici 

Mevr. Noordewier, Catharina van Rennes, Johan Wage-

naar, Willem Andriessen en anderen. Ook leerde ik 

twee van zijn biologievrienden kennen die belangrijke 

deskundigen van paddenstoelen waren, nl. Schoevers 

en Van der Lek, welbekend door zijn unieke Nederland-

se paddenstoelenboekje. Door deze twee laatsten werd 

mijn neus gedrukt op deze merkwaardige planten. Hun 

vormen en kleuren trokken mij aan en ik begon ze met 

waterverf af te beelden. Wanneer ik de namen ervan 

niet kon vinden kon ik de hulp van de twee genoemde 

biologen inroepen. De Nederlandse Mycologische Vere-

niging hield destijds tentoonstellingen van paddenstoe-

len en op één ervan hebben ook mijn tekeningen 

gehangen. Er waren echter ook waterverfschilderingen 

van een beroepsartiest die aan een universiteit was 

verbonden, die uiteraard beter waren dan die van mij.  

 

Dat had tot gevolg dat ik met het weergeven van 

paddenstoelen ben opgehouden en mij weer op vogels 

ging toeleggen. Dat gebeurde in Nijmegen waar mijn 

vrouw en ik als getrouwd paar onze eerste standplaats 

hadden. Mijn schoonvader die deze omschakeling op 

vogels opmerkte, maakte mij lid van de Nederlandse 

Ornithologische Vereniging en zond mij enige populai-

re boeken uit de bibliotheek van de Landbouw Hoge-

school, waarmee ik mijn kennis van vogels, die toen 

nog zeer gering was, wat kon uitbreiden. Van mijn 

vrouw kreeg ik van haar zuinig uitgespaarde huishoud-

geld een groot Duits standaardwerk met fraaie platen 

over vogels en waarmee ook zij mijn liefhebberij 

aanwakkerde. 
 

Op mijn zwerftochten op de vrije zaterdagmiddagen 

rondom Nijmegen en vooral in de Ooijpolders langs de 

Waal deed ik enkele kleine ontdekkingen over Kieviten, 

enkele steltlopers en overtrekkende Kraanvogels.  

Ik schreef daar enkele stukjes over in het tijdschrift 

Ardea van de Nederlandse Ornithologische Vereniging. 

Ze werden alle geaccepteerd maar voorzien van 

aantekeningen om mijn Nederlands te verbeteren. 

Sommige van mijn tekortkomingen begreep ik niet 

maar dan werd ik geholpen door mijn schoonvader.  

Zo hebben hij en de redactieleden van Ardea die later 

vrienden van mij werden, mij op mijn taal- en stijl-

fouten gewezen, waarvoor ik hen dankbaar was. Ik heb 

deze lessen ook ter harte genomen bij het opstellen 

van ambtelijke epistels en brieven en later toen ik de 

leiding van een kantoor had, heb ik die ervaringen 

doorgegeven aan jongere collega's. Het is nl. droevig 

hoe slecht vele academici hebben geleerd zich in 

correct en leesbaar Nederlands uit te drukken. 
 

Voor de oorlog bezat Duitsland enkele ornithologen 

van wereldformaat. Dat waren bijv. Otto Heinroth en 

Erwin Stresemann. In die tijd poneerde Stresemann in 

een uitvoerig artikel de theoretische mogelijkheid dat 

een postduif de weg naar zijn til terug zou kunnen 

vinden met behulp van het aardmagnetisme. Daarin zat 

m.i. een gedachtefout en ik besprak die met een biolo-

gisch vriend van mij. Hij spoorde mij toen aan om daar 

tegenin te schrijven, maar ik vond dat ik dat als jong 

amateurtje niet kon doen. Maar tenslotte heb ik toch de 

stoute schoenen aangetrokken. Het aardige ervan was 

dat na publicatie van het stukje de grote Stresemann 

mij direct een brief schreef waarin hij royaal toegaf dat 

ik gelijk had. Zoiets geeft iemand een stootje in de rug 

om verder te gaan. 
 

In het begin van de dertiger jaren werd door ornitho-

logen de Stichting Vogeltrekstation Texel opgericht. Er 

werden ter bestudering van de vogeltrek over ons land 

waarnemers gevraagd, waarvoor ik mij ook aanmeldde. 

Ongeveer tezelfdertijd ontstond er in mijn woonplaats 

Nijmegen een afdeling van de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie. Leden van die bond hebben de 

leeftijd van 13 tot 21 jaar. Die bond bestaat nog steeds. 

Door bemiddeling van een oudere collega die een 

dochter bij die afdeling had werd mij gevraagd of ik  

de leiding van dat clubje op mij wilde nemen. Ik heb 

dat graag gedaan en tevens van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om met die 20 tot 30 jongens en meisjes in 

groepjes en op verschillende standplaatsen rondom 

Nijmegen de vogeltrek in het klein waar te nemen en  

te noteren. Dat gaf een aardig resultaat. De kaartjes  

die we van die trek hadden gemaakt werden op een ten-

toonstelling van de N.J.N. opgehangen en werden door 

de biologieleraren van de jongens en meisjes ten zeer-

ste gewaardeerd. De afdeling Nijmegen maakte  

mij toen erelid. Van het vogeltrekstation werd ik later 

medebestuurslid. Het station is sinds enige jaren 
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opgeheven en overgenomen door een biologisch 

instituut te Arnhem. 
 

Achter de schrijfmachine 
 

In 1938/39, toen wij voor de eerste keer in Eindhoven 

woonden, had ik door huiselijke omstandigheden 

weinig gelegenheid om mijn zwerftochten op zater-

dagen voort te zetten. Ik begon toen eigenlijk noodge-

dwongen aan het waarnemen rondom mijn huis van 

het gedrag van de Huismus, waarover nog maar weinig 

bekend was. Ik heb die waarnemingen verwerkt in een 

artikel voor het reeds genoemde tijdschrift Ardea. Het 

werd geaccepteerd maar het was te goed om dat in het 

Nederlands te publiceren. Degene die dat zo beoor-

deelde was Nico Tinbergen, de man die enkele jaren 

geleden de Nobelprijs kreeg. Schrijven in het Neder-

lands vond ik al moeilijk genoeg laat staan in het Frans, 

Duits of Engels. Tinbergen was echter zo vriendelijk 

het stuk voor mij in het Duits te vertalen. Hij zou mij 

later nog vaker helpen.  
 

Ik heb op die publicatie veel aardige reacties gehad. De 

belangrijkste voor mij was echter die van Heinroth, die 

het stuk in de Duitse Ornithologische Vereniging heeft 

besproken en mij in een brief aanspoorde met het 

waarnemen van vogels door te gaan. 
 

In de oorlog kwam er van rondtrekken in de natuur 

weinig. Bovendien was ik bang dat de Duitsers mij voor 

een spion zouden aanzien wanneer ik met een kijker 

door het veld zou lopen. Ik bleef daarom weer bij huis 

en bestudeerde de gedragingen van de Gierzwaluwen in 

de vlucht. Toen ik daarmee klaar was hield ik daarover 

een voordracht op een bijeenkomst van de N.O.V.  

Prompt vroeg de voorzitter, Prof De Beaufort, mij toen 

het verhaal in Ardea te publiceren. Ook dit had weer 

een plezierig gevolg voor mij nl. dat daardoor tenmin-

ste 5 waarnemers in binnen- en buitenland, hun 

aandacht aan de Gierzwaluw gaven en daarover nader 

publiceerden. Ik heb nu al enige keren verteld over de 

successen die ik boekte, maar dat doe ik niet om mij-

zelf op te hemelen, maar om aan te tonen hoe ik in 

deze liefhebberij door steun van anderen ben blijven 

doorgaan tot aan vandaag toe. Een landbouwkundig 

ingenieur (Huib Kluiver) met wie ik in Wageningen had 

gestudeerd en die later door de vogels een vriend van 

mij werd zei mij eens: Weet je dat wij met onze lief-

hebberijstudie spoedig zouden ophouden, wanneer 

anderen ons werk niet zouden waarderen? En zo is  

het ook; je hebt daarbij aansporingen nodig. 
 

Na de oorlog werden er in de N.O.V. pogingen gedaan 

om secties te vormen hetgeen tot mijn spijt mislukte, 

want ik had mij graag bij een groep ethologen aange-

sloten (gedragskundigen). Maar ethologie omvat niet 

alleen het gedrag van vogels maar van alle dieren. Ik 

heb toen aan Tinbergen voorgesteld een ethologieclub 

buiten de N.O.V. op te richten. En daar heeft Tinbergen 

toen voor gezorgd. Het clubje bestond uit vak- en 

amateur-biologen, uit hoogleraren en studenten. De 

kern ervan bestond uit ongeveer 15 van die personen 

die voor elkaar hun werk bespraken en bekritiseerden 

en elkaar aanwijzingen gaven. Tinbergen, die de leiding 

had, wees ons bovendien op belangrijke nieuwe publi-

caties. De leden van de club kwamen gewoonlijk 4-maal 

's winters bij elkaar op het Zoölogisch Lab, van de 

Universiteit te Leiden en soms te Amsterdam. Na het 

vertrek van Tinbergen naar Oxford heeft het clubje het 

echter niet lang meer uitgehouden. Ik heb echter wel 

het geluk gehad dat ik daardoor enkele belangrijke 

contacten heb overgehouden. 
 

In de oorlog deed ik een ontdekking over de overeen-

komst in bepaalde handelingen van een groot aantal 

vogels. Ik heb toen die idee uitgewerkt en op schrift 

gesteld en na de oorlog aan Tinbergen ter beoordeling 

gezonden. Tinbergen die juist in die tijd het tijdschrift 

Behaviour, dat in Nederland wordt uitgegeven, had 

opgericht, wilde het graag daarin opnemen. Maar dan 

moest het wel weer in een congrestaal geschreven 

worden. Hij heeft daar zelf weer voor gezorgd en het 

stuk in het Engels vertaald. Het artikel verscheen in de 

derde jaargang van het tijdschrift. Later vertelde 

Tinbergen mij dat het stuk aan het tijdschrift, dat op 

dat moment kwijnde, een belangrijke impuls in de 

goede richting had gegeven. Het stuk vond onder 

biologen veel waardering en op het ogenblik wordt  

het in Amerika tezamen met andere artikelen voor de 

tweede keer in facsimile in een boek uitgegeven. In de 

oorlog kreeg ik van de nonnen van het klooster De 

Burgh achter mijn huis toestemming om biologische 

waarnemingen in hun tuin te verrichten. Na de oorlog 

bleef ik daar ook komen. 
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In die tijd werd mijn aandacht getrokken door één 

enkele zin waarin de belangrijke Duitse bioloog Von 

Uexkühl een vergelijking maakte tussen de trekroutes 

van de Ooievaar en het maken van een snede in een 

blad door de Berkenbladrolkever (tekening hieronder), 

alvorens deze het blad oprolt. Ik vond dit zo vreemd 

dat het mij aanspoorde om dat kevertje, dat in de tuin  

van De Burgh voorkwam nader te gaan bekijken. Dat 

bekijken is echter uitgegroeid tot het bestuderen van 

alle zes in West-Europa voorkomende bladrolkevers.  
 

 

 

Vijf ervan komen in Brabant voor en de zesde ontmoet-

te ik heel toevallig op vakantie in de Ardennen. De met 

eieren en larven bezette rollen van de kever uit België 

nam ik mee naar huis waar ik twee generaties van het 

dier heb opgekweekt en twee jaar de gedragingen en 

voortplanting in kooien op mijn schrijftafel heb kun-

nen volgen. Ik heb meer dan twintig jaar aan deze 

dieren besteed en daarmee heb ik geluk gehad, want  

in die tijd ging mijn gehoor zo veel achteruit dat ik 

toch geen vogels meer goed kon bestuderen, althans 

hun geluiden niet.  

De uitkomsten van de keverstudie zijn in drie artikels 

gepubliceerd. De grootste daarvan werd uitgegeven 

door de Koninklijke Academie van Wetenschappen in 

een mooi uitgevoerd drukwerk en dat ik hier heb laten 

circuleren. Grappig was dat ongeveer tezelfdertijd een 

man van het biologisch station in Den Helder een 

verhandeling bij de Academie publiceerde over oude 

kaarten van een deel van Noord-Holland, en ik als 

landmeter juist omgekeerd over een biologisch 

onderwerp. 
 

Toch ben ik na die keverstudie en ondanks mijn 

doofheid weer aan vogels en in het bijzonder aan de 

gewone Wilde Eend met zijn door de mens vervormde 

afstammelingen begonnen. Ik doe dat nu alweer meer 

dan 5 jaar. Plezierig daarbij is dat ik nu gepensioneerd 

ben en er veel meer tijd aan kan besteden en dat ik nu 

een hoorapparaat heb waarmee ik niet al te zachte 

vogelgeluiden ook weer kan horen, al blijft het dan wel 

moeilijk. Ik ben nu zo ver dat ik ook deze studie kan 

afronden en mijn waarnemingen en conclusies daar-

over op schrift kan stellen. Dat is echter altijd het 

moeilijkste deel van deze liefhebberij nl. om precies 

datgene onder woorden te brengen wat je bedoelt te 

zeggen. Bovendien blijkt dan tijdens dat schrijven nog 

wel eens dat je de dieren in sommige onderdelen nog 

niet voldoende hebt bekeken en dat je nog aanvullende 

waarnemingen moet doen. 
 

 Ik ben nu ongeveer aan het eind van mijn verhaal over 

mijn liefhebberijen gekomen. Ik hoop dat het mij 

gelukt is, er tevens op te wijzen dat een mens, welis-

waar met een bepaalde erfelijke aanleg, gemanipuleerd 

wordt door andere mensen en door toevallige omstan-

digheden. Dat kan een uitwerking in een goede maar 

ook in een verkeerde richting hebben. Ik heb het geluk 

gehad dat het mij bijna altijd gunstig is gegaan. Ik heb 

wat dat betreft een rijk leven achter de rug en daarvoor 

ben ik degenen die daaraan bewust of onbewust heb-

ben meegewerkt, ten zeerste dankbaar. Ik had indertijd 

een collega in de landmeetkunde die een nogal vreem-

de figuur was. Maar een ding heb ik van deze man die 

een grote liefhebberij in wiskunde had, onthouden nl. 

zijn mededeling aan mij: 
 

"Als je zover in de wiskunde bent doorgedrongen als 

ik, dan wordt die wiskunde een sprookje." 
 

De biologie is voor mij altijd een sprookje geweest, 

maar het sprookje werd echter hoe langer hoe mooier, 

hoe meer ik er in doordrong.  
 

En hiermee zou ik willen eindigen. 
 

Albert Daanje 
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Een selectie uit Albert Daanje’s publicaties 

Haben die Vögel einen Sinn für den Erdmagnetismus, 

wie Deklination, Inklination und Intensität?, Ardea  

XXV: 107-111, 1936. 
 

Het oriënteringsvermogen van trekvogels,  

Tijdschrift voor Parapsychologie 8: 1-12, 1940 
 

Über das Verhalten des Haussperlings  

(Passer d. domesticus  L.), Ardea XXX, 1941. 
 

Heimfindeversuche und Erdmagnetismus,  

Der Vogelzug XII: 15-17, 1941. 
 

De vliegende gierzwaluw, Apus a. apus (L.),  

Ardea 33: 74-84, 1944. 
 

De oriëntering van trekkende vogels, Natura 9:  

200-203, 1949. 
 

Waarnemingen over de slaaphouding en de daaraan 

voorafgaande bewegingen bij pasgeboren eenden-

kuikens, Ardea 38: 69-76, 1950. 
 

On locomotory movements in birds and the intention 

movements derived from them, Behaviour 111 (1): 48-

98, 1950. 

Die Blattrolltechnik von Apoderus coryli L. und 

Attelabus nitens Scop. (Coleoptera, Attelaninae), 

Behaviour XI: 85-155, 1957. 
 

Ueber die Ethologie und Blattrolltechnik von Deporaus 

betulae L. und ein Vergleich mit den anderen Blattrol-

lenden Rhynchitinen und Attelabinen (Coleoptera, 

Attelabinae), Verh. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. afd. 

Natuurkunde tweede reeks, deel LVI (1): 216 pp, 1964. 
 

Some special features of the leaf-rolling technique of 

Byctiscus populi L. (Coleoptera, Rhynchitini), Behaviour 

LIII: 285-316, 1975. 
 

De veroorzaking van het oprollen van bladeren door de 

mannetjes van Byctiscus populi L. en de mogelijke 

phylogenetische oorsprong van het rollen bij de wijfjes 

bladrolkevers (Coleoptera, Rhynchitini), uitgave in eigen 

beheer 50pp, 1975. 
 

Ethologische waarnemingen aan de wilde eend, Anas 

platyrynchos L. en aan zijn gedomesticeerde afstam-

melingen, uitgave in eigen beheer, 75pp, 1976?

 

Huub van Melick uit Valkenswaard is bezeten van mos 

Tekst en beeld: Evert Meijs 
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Hij studeerde voor werktuigbouwkundige maar werd 

via zijn vriend gegrepen door de microbe van de studie 

naar mossen. De kleine groene plantjes trokken zó zijn 

aandacht, dat Valkenswaardenaar Huub van Melick 

hierover inmiddels veel publicaties op zijn naam heeft 

staan. Ook schreef hij er een boek over; een atlas van 

de mosflora van Eindhoven. In zijn houten Oostenrijk-

se woning valt onmiddellijk een bibliotheek op van vele 

honderden boeken over de natuur in het algemeen en 

over mossen in het bijzonder.  
 

Enkele microscopen staan binnen handbereik en vele 

tientallen doosjes staan als tinnen soldaatjes naast 

elkaar, gevuld met envelopjes met gegevens over de 

mossen die erin zitten. Van Melick, geboren in 1936 in 

Venlo, met een markante kop met grijs haar, vertelt 

bedachtzaam maar vol passie over zijn tijdsbesteding. 

“Het was een hobby die is uitgegroeid tot een profes-

sionele status. Ik heb er ook enkele boeken over ge-

schreven. Ik ben nu bezig met de mosflora van Pata-

gonië in Zuid-Chili.”  
 

Chileense ambassadeur 
 

Van Melick wijst naar een dik Amerikaans boek op de 

salontafel. “Het is een omvangrijke wetenschap. Dit 

boek bijvoorbeeld is deel twee en gaat alleen over de 

levermossen van Nieuw-Zeeland, alléén de levermossen, 

hè”, zegt hij verontwaardigd en zegt dat er nog een 

derde deel in aantocht is.  
 

Voor het onderzoek in Patagonië reisde Van Melick al 

vier keer naar Chili. “Ik ga op persoonlijke titel maar 

moet wel bij de Chileense ambassadeur in Nederland 

een vergunning aanvragen om daar te mogen verzame-

len en uit te voeren.” Zo neemt hij de laatste keer bijna 

900 collecties mee naar huis. Hij wijst naar een micros-

coop en legt uit dat hij daarmee de meegebrachte mos-

sen bestudeert. Daarna wordt het mos beschreven en 

verschijnen er publicaties over in wetenschappelijke 

tijdschriften.  
 

Herbarium 
 

De Valkenswaardenaar werkt samen met biologen en 

mossenmensen uit Chili, waar hij regelmatig contact 

mee heeft. Hij correspondeert veel met hen, bestudeert 

veel naslagwerken om te kijken of over die soort al 

gepubliceerd is, want soms heeft Van Melick nieuwe 

soorten te pakken. En daar maakt hij dan weer publica-

ties over in wetenschappelijke tijdschriften in Engeland 

en Amerika. De mossen worden in Valkenswaard beke-

ken, gedroogd en gaan in een herbarium, waar alle 

collecties in zitten die hij verzameld en beschreven 

heeft. “Ik heb er de afgelopen veertig jaar tussen de 

vijftig- en zestigduizend vergaard”, en hij haalt een 

doosje waarin tientallen envelopjes zitten met mossen.  

Vereniging 
 

Hij pakt er één envelopje uit. “Kijk, hierop staat de 

geslachtsnaam vermeld, de soortnaam, de vindplaats-

gegevens en andere relevante informatie. Maak het 

maar open, dit is een soort uit Chili die ik nog niet had. 

Maar deze was al wel bekend in Patagonië.” Dan komt 

een mos tevoorschijn dat de leek niet kan onderschei-

den van het mos in de kerststal. “Ik herkende deze 

soort in het veld niet. Daarom heb ik hem meegeno-

men”, zegt de bioloog die lid is van de Nederlandse 

Mossenvereniging (BLWG) waarin alle amateurs zijn 

verenigd. Deze actieve vereniging organiseert lezingen 

en geeft een tijdschrift uit. Ook brengen zij regelmatig 

advies uit aan Natuurmonumenten en andere 

instanties.  
 

Dan komt zijn eigen boek voor de dag, met daarop  

de afbeelding van een mos. “Dit is één van de laatste 

boeken die ik publiceerde. Het betreft 25 jaar inven-

tarisatiewerk op 1000 vierkante kilometer. Op de 

voorkant staat een mos afgebeeld met kapsels. In de 

bolletjes die er bovenop zitten, worden sporen ge-

vormd. En die verspreiden zich en zo komen er weer 

nieuwe”, legt hij uit.  
 

400 exemplaren 
 

Op de vraag of er veel mensen geïnteresseerd zijn in 

het onderzoek van Huub van Melick, antwoordt hij dat 

zijn boek een oplage van 400 exemplaren heeft. Hij is 

blij met de computer, al begon hij zijn speurwerk met 

een bakje waarin kaarten stonden, op alfabetische 

volgorde. De tekeningen in het boek zijn van zijn 

eerder benoemde vriend, Nol Luitingh. Aquarellen 

maakte een andere vriend.  
 

“Andere personen die mossen bestuderen komen uit 

Waalre, Asten en Best, maar niet uit ons dorp”, zo 

besluit de gastheer zijn verhaal. Het envelopje met 

daarin het Chrysoblastella-mos uit Patagonië wordt 

weer dichtgevouwen en opgeborgen in de doos. 
 

“Het is verboden om mossen te plukken en mee te 

nemen”, zegt hij op de valreep. 
 

(Dit artikel verscheen in september 2020 in het Val-

kenswaards Weekblad en is hier weergegeven met 

permissie). 
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Ghostbirding 
 

Rob Aarts, Ghostbirder

“Kijk wie hebben we daar,” “lang niet gezien op de 

telpost” 

“Klopt, ik ben alweer langere tijd aan het 

ghostbirden.” “Ghostbirden ? Wat is dat?” 

“Weet je dat niet?  Het is de herontdekking van het 

vroegere vogels kijken, de oervorm van vogelen en 

nu de meest ultieme vorm ervan. Komen, kijken en 

op naar de volgende plek, als een soort geest dus” 

“ Zo zo! Zijn er al meer mensen mee bezig ?” 

“Moeilijk te zeggen, ghostbirders zoeken elkaar niet 

direct op”  

“Waarom ben je eigenlijk aan het ghostbirden 

geslagen ?” 

“Dat is een lang verhaal, het heeft te maken met 

geheven vingers en oud zeer.” 

“Ik snap er niks van.” 

“Ik kwam laatst een vogelaar tegen en was enthou-

siast over een vroege waarneming, ik weet niet meer 

precies om welke soort het ging,  maar ik was nog 

niet uitgepraat of ik werd al onder geschoffeld, de 

soort was al veel eerder gezien”. 

“Dus je was teleurgesteld ?” 

“Dat niet, daar ben ik allang overheen, hij kreeg wel 

de GV toen hij was vertrokken” 

“Wat is dat de GV ?”  

“De Geheven Vinger” 

“Hoe gaat dat?” 

“Zo” 

“Zijn er meer mensen die de GV kregen? ” 

“Reken maar, ik hoorde eens een Nachtzwaluw over-

dag roepen, zo tegen 12-ven. Enthousiast vertelde ik 

erover tegen een bekende vogelaar en ik was nog niet 

uitgepraat of ik kreeg talloze voorbeelden te horen 

van gelijke ervaringen”.  

“Na vertrek weer een GV?” 

“Wat dacht je?”  

“Hoe zou je het dan anders willen?” 

“Wat leuk voor je zeg zo’n Nachtzwaluw overdag 

roepend”  

“ Ja hoe zou dat toch kunnen. Hij moet er op dat 

moment toch toe worden aangezet zou je zeggen.” 

“Inderdaad, ik heb zelf ook wel eens overdag nacht-

zwaluwen gehoord, maar onduidelijk waarom en 

waardoor.” 

“Duidelijk maar na zo’n ervaring ga je toch niet 

meteen ghostbirden, dan kunnen we allemaal wel 

gaan ghostbirden”. 

“Precies”. 

“Hoe zit dat trouwens met dat oud zeer waar je het 

over had?” 

“Ik was, samen met mijn vaste vogelmaat de eerste 

die grote trappen in de Kempen waarnam tussen de 

korhoenders in de velden langs de Oirschotse hei in 

1968. Dus snel naar huis geracet en bellen en binnen 

een paar uur was er een legertje bekende vogelaars 

ter plaatse. Lange bruine jassen, gleufhoeden. We 

waren natuurlijk erg trots, want we hoorden erbij, bij 

de Grote Mannen, als 17jarigen. Er werden namen 

uitgewisseld.” 

“Hartstikke leuk toch! “ 

“Helemaal niet, want in artikelen erover in de 

bekende bladen waren wij later niet terug te vinden”. 

“Wij hoorden er niet bij.” 

“Dus toen is het al begonnen” 

“Zeker weten, want later heb ik ze zelfs nog de PGV 

gegeven.” 

“Wat is dat de PGV?” 

“De postume geheven vinger” 

“Waarom later pas?” 

“Omdat de GV nog niet gebruikelijk was in die tijd. 

Tegenwoordig heffen we voor van alles en nog wat 

de GV. Toen waren we alleen maar teleurgesteld en 

verbeten onze frustratie.” 

“Oké, ik begrijp het, jeugdtrauma’s kunnen hard 

toeslaan in latere levensfasen, maar je groeit daar 

toch overheen of niet?” 

“Zeker, maar het thema is van alle dag, alleen 

tegenwoordig heffen we de GV en kunnen we gaan 

ghostbirden en vroeger deed je alle moeite om erbij 

te horen.” 

“Heb je ook wel eens spijt van een GV gehad?” 

“Nou en of, je moet wel uitkijken met uitdelen hoor, 

in Meerhoven liepen de laatste kuifleeuweriken in 

Nederland met jongen rond. Die kon ik niet vinden, 

terwijl er wel veldleeuweriken in de buurt rondvlo-

gen. Een GVtje ligt dan voor de hand, later kwam ik 

de waarnemer toevallig tegen, ghostbirder trouwens 

en hij wees me de precieze plek, prachtig was dat.” 

“Maar dat was toch een geheime locatie?” 

“Nee, Meerhoven, Zandrijk. Voor ghostbirders 

bestaan geen geheime locaties” 

“ Weet je nog namen van vogelaars ter plaatse”  

“Hoezo namen!  Op veel sites zijn meer vogelaars 

dan vogels te vinden .” 

“Ja maar je moet toch weten wie er wat gezien 

heeft?” 
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“Kijk, dat hoort nou bij ghostbirden, weg met al die 

namen.”  

“Wat weet je trouwens over geheime locaties?” 

“Ik kwam toevallig ter plaatse van een geheime 

locatie, er was een 7x50 excursie aan de gang met 

beginnende vogelaars en ik zei dat ik dacht dat dit  

een geheime locatie was.” 

“Wat gebeurde er toen, het is niet de bedoeling dat  

er over geheime locaties iets bekend wordt.” 

“HOU OE STILLLL! straks zit hier iedereen”  

“Ik ben toen onmiddellijk vertrokken met de 

mededeling dat ik verder ging ghostbirden.” 

“GV zeker?” 

“Allicht.”  

“Maar vertel eens wat is eigenlijk het voordeel van 

ghostbirden boven gewoon vogelen.” 

“Als ghostbirder kom je overal, je zoekt de vogels als 

het ware op, de gewone vogelaar zie je meestal op 

dezelfde plekken, wachtend op wat zich aandient.” 

“Is daar iets mis mee?” 

“Nee, maar ghostbirden is veel verrassender.” 

“Hoezo?” 

“Je komt op plaatsen waar nooit een gewone 

vogelaar is te vinden en je komt dan soms heel 

verrassende dingen tegen.” 

“Je begint me te vervelen met je geleuter over 

ghostbirding, als ik hier wil blijven staan is dat mijn 

zaak, punt”   

“Ho ho kerel ik zoek geen ruzie, ghostbirders maken 

nooit ruzie, het gaat immers om de vogel als hoogste 

goed. Jij bent gewoon een sessiele birder. Gewoon 

een andere soort vogelaar dus.”  

“Wat is dat nou weer een sessiele birder? ” 

“Dat is er een die de statistieken dient. ” 

“Als jij hier vertrokken bent verdien jij een extra 

lange dubbele GV” 

De moraal van dit slechts enigszins naar de waarheid 

bewerkte verhaal is welhaast van Bijbelse omvang: 

“Hij die den vinger tot den ander heft krijgt hem 

dubbel terug!”

 

 
 
Natuurbeleving 
 

Van een heidewandeling 

of door het bos 

ga ik leviteren van opwinding 

althans in mijn hoofd 

en word ik lichtzinnig. 

Dan peddel ik met mijn tenen 

door een poel 

- omzoomd door Riet en Mattenbies - 

in mijn zomerjurkje, bevlekt 

door lichtzedigheid 
 

en misschien wel protozoa 

en schimmels 

rond mij, onbeschreven. 

Hoe lang nog onbemind 

of onbekend 

drijf ik hier weg 

belaagd door onwetendheid 

vastgeklampt aan verleden 

of verloren toekomst. 
 
 
 

Marco Spooren 
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Verslag reis Nieuw-Zeeland, winter 2019 – 2020 

Deel 3: Alle seizoenen op het Zuidereiland 

Marijke van Noort 

Het decembernummer van de Venkraai staat voor 

mij altijd in het teken van Kerstmis en winter. In dit 

reisverslag zal het daarom gaan over de Nieuw Zee-

landse Christmas Tree of Pohutukawa, Pinguins,  

gletsjers en andere bijzondere zaken van het 

Zuidereiland.  
 

Christmas tree 
 

Maar eerst gaan we even naar het noorden van het 

Noordereiland, voor de Christmas Tree of Metroside-

ros excelsa, voor de Maori Pohutukawa. Anders dan 

onze kerstboom is het helemaal geen Pinus-soort, 

maar een vaak grillig groeiende, sterk vertakte boom 

met leerachtige, lepelvormige bladeren en prachtig 

rode bloemen met veel uithangende meeldraden. Hij 

komt voor aan de noordelijke kusten van NZ, vaak 

letterlijk aan het strand of op de rotsen. Pohutukawa 

betekent “de besproeide”. Wij zagen prachtige Pohu-

tukawa’s tijdens een wandeling over de rotsen bij 

Waipu, waar het water van de Stille Oceaan hoog 

tegen de rotsen opspat.  
 

In de Maori mythologie zijn de rode bloemen het 

gevolg van de val van een jonge krijger, Tawhaki, die 

de hemel wilde ontdekken en de dood van zijn vader  

wilde wreken. Net als Icarus stortte hij neer en zijn 

bloed kleurt de bloemen van de Pohutukawa rood.  

Pohutukawa, de besproeide, in zijn natuurlijke 

omgeving 
 

De Pohutukawa die op het allernoordelijkste puntje 

van NZ staat, Kaap Reinga, heeft voor de Maori bij-

zondere betekenis: De geesten van de doden begin-

nen hier hun reis naar het thuisland Hawaiki, door af 

te dalen naar de wortels van de 800 jaar oude boom. 

De eerste aanblik van de overweldigende vegetatie 

van NZ was voor pioniers vaak bedreigend. De in 

November en December bloeiende Pohutukawa vorm-

de een uitzondering en werd daarom als Christmas 

Tree gewaardeerd. De Maori waren al op de hoogte 

van de geneeskrachtige werking van de honing tegen 

keelpijn en aftreksel van de bast  

wordt gebruikt bij dysenterie. 

 

 

In December kleuren ook elders in NZ de hellingen 

rood van de bloesem, met name rond Wellington. Het 

gaat hier echter niet om de Christmas tree, maar om 

de verwante Rata, Metrosideros robusta, op het Noor-

dereiland of de Metrosideros umbellata, die zowel op 

het Noorder- als het Zuidereiland voorkomt.  
 

De noordelijke Rata begint zijn leven vaak als epifyt, 

hoog in een gastheer. De luchtwortels groeien vervol-

gens tot aan de grond en horizontale zijwortels vor-

men een dicht netwerk rond de stam van de gast-

heer. 
 

Deze Ratasoorten komen niet alleen voor langs de 

kust, maar op heuvels tot een hoogte van ongeveer 

900 m. Tot de familie van Myrtaceaen, waartoe de 

Rata behoren, behoren ook de Manuka en Kanuka. 

Met hun uitbundige verspreiding zijn de Myrtaceaen 

sterk bepalend voor de NZ flora.  
 

Pinguins 
 

Pinguins komen voor in de zuidelijker streken van 

het zuidelijk halfrond en ook NZ kent een aantal 

pinguinkolonies. Het gaat om 2 soorten. De eerste is 

een kleine blauwe soort, de Dwergpinguin Eudyptula 

minor, wat goeie kleine duiker betekent. De Maori 

noemen deze schattige pinguins, die zo’n 40 tot 45 
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cm groot worden Korora. Deze vormt vrij grote ko-

lonies aan de westkant van het Zuidereiland. Wij  

zijn geweest bij de kolonies in Oamaru en bij Otago 

schiereiland, in de buurt van Dunedin. De pinguins 

zijn de hele dag op zee en komen rond zonsonder-

gang aan land, in Oamaru worden 150 tot 200 pin-

guins per avond geteld. Het wordt als een toeristi-

sche attractie georganiseerd en dan moet je maar  

net rond zonsondergang in de buurt zijn.  
 

Van de Dwergpinguin bestaat nog een zeer zeldzame 

variant met wit aan de vleugels, de Eudyptula minor 

albosignata. Deze komt alleen voor op de zuidpunt 

van Bank’s schiereiland. Dat is de vulkaankrater die 

uitsteekt aan de oostzijde van het zuidereiland, ter 

hoogte van Christchurch. Vanuit Akaroa worden 

excursies naar de kolonie georganiseerd. Als je het 

hebt over afgelegen, dan is het daar afgelegen: 20 km 

voor het einde van de wereld. Geen kans dat je  

’s avonds na zonsondergang nog terugkomt in de 

bewoonde wereld. Akaroa is een aardig stadje, van 

oorsprong een Franse nederzetting, waaraan nog veel 

straatnamen herinneren. De Engelsen waakten ervoor 

dat de Fransen niet verder konden naar het vaste-

land, om concurrentie te voorkomen.  
 

Pinguins spotten bij zonsondergang lukte wel bij de 

Geeloogpinguin Megadyptes antipodes, of Hoiho in 

Maoritaal.  
 

Een paartje Geeloogpinguins op een gefossileerde 

boomstronk  
 

Iets ten oosten van Invercargill is een camping in 

Curio Bay, gespecialiseerd in Pinguins, Hector dol-

fijnen Cephalorhynchus hectori en een gefossileerd 

bos. Daarvoor sta je dan met je camper op een 

winderige landtong, op enkele tientallen meters van 

de straat van Foveaux, tussen het Zuidereiland en 

Stewart Eiland. De ergste winden worden afge-

schermd door manshoge en dikke hagen van Flax. 

Vlak bij de camping bevindt zich een gefossileerd 

bos op een laaggelegen plateau, dat alleen bij laag 

water toegankelijk is. Een stukje landinwaarts zijn 

levende nakomelingen van deze versteende conife- 

ren te zien. In de rotswand nestelen enkele paren 

Geeloogpinguins, geen uitgebreide kolonie. We 

konden de jongen horen piepen. De ouders laten 

zich niet iedere avond zien, maar wij hadden geluk 

en zagen een paartje aan land komen.  
 

Dit dichtbeboste deel in het zuiden van NZ heet de 

Catlins, hier zijn prachtige watervallen te zien. Het 

pad daar naartoe leidt steeds door dichte begroeiing 

met inmiddels vertrouwde planten. De begroeiing 

loopt door tot op het strand en vormt een abrupte 

overgang. Opvallend in dit soort Coastal Rainforest 

zijn dunne zwarte lianen, die het bos een sinister 

aanzien geven. Dat zagen we bij de Cathedral Cave, 

een grot die alleen bij laag water toegankelijk is. 

Deze bevindt zich in een Maori reservaat, de Maori 

exploiteren een parkeerplaats die alleen 4 uur rond 

laag water geopend is. Aangeraden wordt de website 

te raadplegen wat de openingstijden zijn. Wij konden 

wel de website maar niet de openingstijden vinden 

en gingen op goed geluk langs bij het terrein. En het 

was goed geluk: het hek was van 13:45 tot 17:45 uur 

open en wij waren er om 14:30 uur, dus het was nog 

niet zo heel druk zodat we een plekje konden vinden 

voor onze camper. Flink dalen door de coastal 

jungle, en dan een stukje over het strand. Deze grot 

is niet gevormd door erosie van zandsteen zoals bij 

een falaisekust, het is een gespleten stuk graniet. 

Achterin de grot liggen wel flinke brokken graniet 

opgestapeld. 

  
 

Erosie van zandsteen heeft prachtige vormen opgele-

verd bij Cathedral Cliffs, meer noordoostelijk gele-

gen aan de oostkust, ten noorden van Christchurch, 

aan de Stille Oceaan. Hier is regenwater voldoende 
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om diepe geulen uit te slijten. Ditzelfde zie je bij de 

Pinacles op het Noordereiland. Het gaat om dezelfde 

sedimentatielaag, die doorloopt van de noordoost-

kant van het Zuidereiland tot de zuidwestpunt van 

het Noordereiland, onderbroken door de Cook straat.  

  

 

Verder noordelijk aan de oostkust is Kaikoura een 

toeristische trekpleister, waar je op een klein schier-

eiland Zeehonden aantreft en grote meeuwenkolo-

nies, tegen een achtergrond van sterk geplooide 

aardlagen. Je kan er mooie zomerdagen doorbrengen 

met Whalewatching, Seal snorkeling en Dolphin 

swimming.  

Zeehondenkolonie in Kaikoura 
 

Pancake rocks in Pararoa National Park 
 

Een andere bijzondere formatie vormen de pancake 

rocks, te vinden aan de westkust van het zuiderei-

land, bij Punakaiki. Het ontstaan van deze regelma-

tig, horizontaal geribbelde formatie is niet helemaal 

duidelijk. Je kunt je voorstellen dat het zou gaan om 

zeer dunne lavalagen, maar het is sedimentair. Het is 

gevoelig voor erosie, die verticale sleuven en blowho-

les veroorzaakt, waar de woeste oceaangolven het 

water van de Tasmanzee hoog doen opspatten 

tussen de rotsen.  

 

Als je toch in Punakaiki bent ligt een bezoek aan 

Pararoa National Park voor de hand. Vanaf de cam-

ping maakten wij een wandeling langs de rivier de 

Potorari, waar naast de vele boomvarens de Nikau 

palmen opvallen. De Nikau palm Rhopalostylis sapida 

is de enige endemische palmsoort en herkenbaar aan 

de opvallende uivormige stapeling van bladschedes 

aan de top van de stam. De littekens van de afgeval-

len bladschedes geven de stam net zo’n geribbelde 

aanblik als de pancake rocks. De bladeren van de 

Nikau palm werden gebruikt als dakbedekking en om 

manden van te vlechten, jonge scheuten zijn eetbaar.  
 

De 11 km lange wandeling langs de rivier en over de 

berg was zo mooi, dat we het beginstuk twee keer 

gewandeld hebben, met verschillende weercondities. 

Het plan was om op de Potorari rivier te kanoën, 

maar één blik op het woeste water maakte duidelijk 

dat daar geen sprake van kon zijn.  
 

In dit soort dichtbegroeide heuvels komt de inheem-

se duif voor, de Kereru, met zijn lichte borst en 

groene verenkleed. Ook de Tui laat zich hier horen 

en soms ook zien, met zijn witte gekrulde befje. 
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Gletsjers in Tai Poutini National Park 
 

Uitzonderlijk weer en veel geluk troffen we ook op 

weg naar Westland Talpoutini National Park, vanwaar 

je ook zicht hebt op Aoraki / Mount Cook National 

Park. Dit national park is 1270 km2 groot en heeft 

naast bergen en gletsjers dichte regenwouden, lagu-

nes en schitterende meren. Ondanks de verstoringen 

door de goudkoorts aan de westkust in de jaren 

1850 – 1870 is het gebied grotendeels ongerept 

gebleven.  
 

Hier vind je de hoogste bergen van NZ, Mt Cook of 

Aoraki, 3764 m hoog, en Mt Tasman of Horokoau, 

3497 m hoog. Daartussen strekt zich een grote glet-

sjer uit, de Heemskerck gletsjer met een tong naar 

het oosten, de Haupapa of Tasman gletsjer en twee 

tongen naar het westen, de Franz Josef gletsjer of  

Ka Roimata O Hine Hukatere (dit betekent: de bevro-

ren tranen van het meisje Hukatere) en de iets zui-

delijker gelegen Fox Gletsjer of Te Moeka O Tuawe. 

Van de Franz Josef gletsjer is bekend dat hij in 

lengte varieert, maar toen wij er waren was hij al 

zeker tien jaar erg kort. Het is een erg steile gletsjer, 

hij daalt ruim 2500 m over een afstand van 11 km, 

en beweegt daardoor snel. Normaal 50 cm per dag, 

met uitschieters tot 4 meter per dag bij hevige 

sneeuwval. Dit levert mooie ijsgrotten en tunnels op.  
 

Het plaatsje Franz Josef of Waiau is zeer toeristisch, 

er worden voor dik geld heli hikes en guided gletsjer 

tours aangeboden, maar alleen bij mooi weer. Vanwe-

ge Covid-19 zijn inmiddels al dit soort avonturen stil 

gelegd. Tegen de tijd dat u dit leest is er wellicht 

meer mogelijk in NZ en kunnen binnenlandse toe-

risten in hun zomer weer activiteiten ondernemen. 

Wij hebben er geen helikopter gehoord, want we 

troffen er vreselijk weer. Dat was voorspeld, dus op 

de dag dat we heen reisden besloten we meteen door 

te rijden naar de zuidelijker gelegen Fox gletsjer, 

zodat we die tenminste met redelijk weer gezien 

hadden. We werden niet teleurgesteld. Weliswaar 

vanaf een flinke afstand hadden we prachtig zicht  

op de gletsjer.  
 

Daarna zo’n 30 km terugrijden naar de camping over 

een bochtige, maar goed aangelegde bergweg. Daar 

waren enorme aardverschuivingen te zien en er werd 

ook nog druk gerepareerd aan de weg, die bescha-

digd was door hevige regenval in November. Daarna 

hebben we 36 uur ongeveer opgesloten gezeten in 

onze camper, terwijl de hemelsluizen opengingen en 

zo’n 150 mm water loosden. Geen berg meer te zien, 

alleen maar een regensluier, terwijl de camping 

steeds meer blank kwam te staan. Anderhalve dag 

later was het een beetje droger, een beetje zicht, dus  

Fox Glacier 

zeiden we: “laten we kijken bij Franz Josef gletsjer, 

we zijn er nou toch.” In de regen naar de parkeer-

plaats van de gletsjer gereden en daar aangekomen 

was het droog, dus wij begonnen aan de 2 km lange 

wandeling door het grindbed van de gletsjer, langs 

verschillende uitzichtpunten. Op het verste punt 

hadden we zowaar echte opklaringen en een beetje 

zon. We zijn er gebleven tot het weer begon te rege-

nen, een kwartiertje ongeveer.  Teruglopend keken 

we af en toe om en er was niets meer van de gletsjer 

te zien, omdat hij schuilging achter wolken en 

regensluiers. We hadden geen half uur later moeten 

zijn.  

Franz Josef Gletsjer, tijdens de enige opklaring in 

twee dagen. 
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Bij zo ongeveer iedere camping, uitzichtpost of 

parkeerplaats aan de westkust loopt een Weka rond, 

een nieuwsgierige loopvogel, die lijkt op een kiwi, 

maar met een kortere snavel. Anders dan een kiwi is 

hij overdag aktief en totaal niet schuw. We hebben er 

zelfs een in onze camper gehad. Doordat ze mensen 

opzoeken zijn ze veel gegeten, ook door Maori’s, 

waardoor hun aantal behoorlijk is verkleind.   
 

In de buurt van Westport of Kawatiri raakten we 

verzeild in een vogelreservaat bij de monding van de 

Buller River. De Tiphead, een mooi gebiedje met veel 

moerasvegetatie en droogvallende slikken, staat 

bekend om de vele waadvogels, zeevogels en moeras-

bewoners. Aangeraden wordt om het gebied bij eb te 

bezoeken en ook nu hadden we per ongeluk weer 

geluk. We zagen Lepelaars (Kōtuku-ngutupapa), 

Reigers (Kotuku), een niet nader bepaald soort stelt-

lopertjes, Scholeksters (Torea) en Aalscholvers 

(Kawau). Kenners hadden ongetwijfeld meer soorten 

waargenomen. Liefhebbers kunnen smullen op 

https://westport.nz/birds/ Heel goed voor de kennis 

van Maori vogelnamen! 

Aan de zuidoostkust vinden we bij Dunedin het 

Otago Peninsula, met op de uitstekende punt, 

Taiaroa head, het Royal Albatross Centre. Dit wordt 

beheerd door de Otago Peninsula Trust, de eerste 

particuliere stichting voor natuurbehoud in NZ. Het 

tentoonstellingsgebouw, geopend in 1989, geeft 

informatie over het bijzondere vogel- en zeeleven in 

dit gebied, met een kolonie Meeuwen, Pinguins en 

Albatrossen binnen handbereik. Dit is de enige 

kolonie Koningsalbatrossen op het vasteland ter 

wereld. We waren er aan het eind van de middag, te 

vroeg voor de Pinguins, maar Albatrossen zouden 

thuis moeten komen van een dag op zee. Een lokale 

gids raakte behoorlijk opgewonden, we hebben met 

verrekijker over de zee getuurd, maar helaas, de 

Albatros is ons ontgaan. Lepelaars zagen we wel, 

tegen de rotsen aangeplakt. En meeuwen, met jon-

kies en heel veel meeuwenpoep. De kolonies van de 

blauwe Dwergpinguin en de zeldzame Geeloogpin-

guin liggen hier een behoorlijk eind boven zeeniveau, 

het zal een behoorlijke klim zijn voor de Pinguins, 

waarvoor op de toegangsweg gewaarschuwd wordt 

met de karakteristieke gele vierkante borden.  
 

Ten noorden van Dunedin is op het strand een 

vreemd natuurverschijnsel waar te nemen: de 

Mouraki Boulders. Dit zijn natuurlijke granieten 

kanonskogels, vrijwel perfect rond, met een omtrek 

van enkele meters. Ze liggen verspreid over een stuk 

strand van 50 m lengte. Volgens de Capitool gids 

zijn ze zo’n 60 miljoen jaar geleden op de zeebodem 

ontstaan toen kalkzouten zich geleidelijk ophoopten 

rond een harde kern. Na verloop van tijd onstaan er 

scheuren in de kogels, dan lijken de delen met een 

oranje kit aan elkaar geplakt. Ze kunnen uit elkaar 

vallen en dan blijkt dat de kern hol is. De Maori-le-

gende vertelt dat de keien de voedselmanden of de 

Te Kaihinaki waren van de Araiteuru kano, een van 

de grote voorouderlijke kano’s die de Maori uit 

Hawaiki naar Nieuw-Zeeland brachten. De kano leed 

schipbreuk toen hij een reis maakte om jade te 

verzamelen.  

 

De Boulders, met iets links van het midden een 

opengebarsten steen.  
 

Soms zwemmen er kleine Hectordolfijnen in de 

branding bij de keien.  
 

Nieuw-Zeeland heeft eindeloos veel kust met einde-

loze zand- of kiezelstranden. De meeste zijn uitge-

storven, alleen op stranden met uitgesproken be-

zienswaardigheden zie je enkele tientallen toeristen.   

Bronnen 
 

Capitool reisgids voor Nieuw-Zeeland, Unieboek / 

Het Spectrum BV, Houten. 
 

https://docs.niwa.co.nz/library/public/NIWAsts67.pdf
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Tortels 
Achilles Cools 

 

Geen zomer zonder zomertortel. Het 'Toer! Toer! 

Toer!' is het liefdesalfabet van het doffertje. Tonen  

die ver dragen en herinneringen oproepen aan betere 

tijden. Toen ze nog te horen waren in elk bosje om 

ons heen, en ze nog in groepen op de graanvelden 

zaten. Onze zomers zijn voortaan zonder zomertor-

tels. Nu zijn andere tortels heel gewoon, de Turkse 

tortel, onze tweede is nu nummer één.   
 

Op de meeste plekken in de wereld vindt je twee of 

drie soorten plaatselijke tortels. Die vallen meteen op 

als je ergens rondloopt. Ze zitten er zowel in bomen 

als in steden en op straat en kunnen zich geweldig 

goed aanpassen. Er zijn dan ook 309 soorten. Er zijn 

weinig specialisten onder hen en het zijn allemaal 

fantastische vliegers. De meeste hangen wat rond in  

de straten en zijn honkvaste blijvers. Een aantal, zoals 

de Europese zomertortel en de Amerikaanse treurduif 

zijn lange afstandstrekkers. Nog niet zo lang geleden 

zag je zomertortels in alle bossen en struikgewas als 

een gewone verschijning. Ze vrolijkten onze lente op 

met hun typische gekoer. Overal waren ze te horen. Ze 

kwamen uit Afrika naar hier voor de vele onkruidza-

den en de lange zomerdagen. Die lange zomerdagen 

hebben we nog, maar de onkruidzaden zijn op. Het 

land waarop de zomertortels leefden is vergiftigd.  

Op hun trekroute werden ze massaal gevangen en 

geschoten. Ze geraken niet meer in hun geboorteland.   
 

In de houtkanten van de landerijen in mijn geboorte-

dorp broeden vroeger zoveel zomertortels dat het niet 

moeilijk was om hun doorschijnend nestje te vinden. 

Mijn oom haalde een keer de jongen uit het nest op 

een leeftijd van acht dagen en voedde ze op met zijn 

mond. Drie keer per dag vulde hij hun krop. De jonge 

tortels duwden hun snavel van de grote honger tussen 

zijn lippen, want mijn oom had daar telkens een 

handvol kanariezaad in gestopt. Geweekt met zijn 

speeksel was dat de ideale mix die de kuikens gretig 

opnamen. Eenmaal volwassen werden de tortelduifjes 

zo tam dat ze mijn oom als hun betrouwbare voogd 

tegemoet vlogen. Toch sloot hij ze op in een volière, 

samen met andere vogels. De zomertortels trippelden 

wat op de stokken rond. Ze waren ook van ons niet 

bang. Meestal zijn zomertortels onrustige vogels. Een 

gevangen zomertortel vliegt zich in een volière te 

pletter van de schrik, want in hun genen zit de angst 

voor de mens. Omwille van hun vlees zijn ze door de 

eeuwen heen bejaagd. De enkelingen die nog de 

gevaarlijke trektocht naar hier ondernemen, worden 

onderweg afgeknald.   

Een enkeling durft zich nog tot hier te wagen. Waarom, 

er valt hier geen graantje meer mee te pikken? Alles is 

hen voor de voeten weggemaaid. Voor deze minstreel 

uit vervlogen dagen is het bijna afgelopen.   
 

In Zuid-Europa kom ik ze nog wel eens tegen, maar 

ook daar gaan ze achteruit. Het duifje gaat dezelfde 

kant op als zijn verwant: de trekduif. Dit was ooit een 

zeer talrijk aanwezige vogel op het Noord-Amerikaan-

se continent toen de eerste blanke kolonisten er voet 

zetten. De indianen joegen er al altijd op met pijl en 

boog, met zowat nul effect op de populatie. Met een 

hagelgeweer kon je er al wat meer neerschieten. 

Trekduiven vlogen er overal door het land, in groepen 

van soms wel tientallen miljoenen. Er zijn beschrij-

vingen van zwermen die veertien uur nodig hadden 

om te passeren. Rond 1850 telde de trekduifpopulatie 

nog tussen de 3 en 5 miljard individuen. Een hagel-

schot naar een zwerm gericht leverde minstens een 

half dozijn duiven op. Schietwedstrijden werden 

gewonnen door deelnemers die 30.000 duiven neer-

knalden. Per telegraaf werd doorgeseind waar de 

grootste groepen zaten. Jagers per trein haalden die 

groepen in. Trekduif werd het goedkoopste voedsel 

dat te krijgen was. Het ijs waarin ze werden getrans-

porteerd was duurder dan het duivenvlees.   

 

Vijftig jaar later was het over en uit. De laatste trek-

duif stierf in Cincinnati en belande in een museum-

collectie. Hoe kon een zo algemene soort zo snel de 

dieperik ingaan? Wetenschappers van de universiteit 

van Santa Cruz deden DNA onderzoek op de museum-

exemplaren en vonden weinig genetische diversiteit. 

Precies daarom hadden de trekduiven in hun populatie 

geen eigenschappen in reserve waarmee sommige 

duiven zich hadden kunnen aanpassen aan de veran-

derende omstandigheden. Door het leven in groepen 

hadden de duiven een krachtig immuunsysteem tegen 

ziektes en een prima eetvermogen. Wat ze niet hadden 

was een aanpassing aan te kleine populaties. De vogels 

waren sterk aangepast aan het leven in grote groepen. 

Te sterk, want ze konden zich niet meer handhaven 

toen ze gedecideerd werden door jagers, ook al bleven 

een heel aantal over. Ze waren enorm gevoelig voor de 

ontregeling en ontwrichting van hun groep. Bij de 

minste verstoring verlieten ze hun nesten. Met alle 

gevolgen van dien.   
 

Zijn wij verstandiger dan die Amerikaanse immigran-

ten? Laten wij het ook zover komen? Roeien wij onze 

zomertortel ook uit? Misschien niet op dezelfde 

manier. In Zuid-Europa worden ze neergeknald en  
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wij blijven ze vergiftigen. Tot ze op zijn! Bijna is het 

zover. Dan worden ze ook museumstukken met een 

naamplaatje.  
 

De naam zomertortel bestaat nog niet zo lang, vroeger 

heette ze: Inlandse tortel, Europese tortel of Gewone 

tortel. Vandaag zijn Turkse tortels onze gewone  

 

tortels. Dit duifje trekt niet. Het blijft trouw aan onze 

tuinen. Die Turkse kwam als een verrassing. Dit trendy 

duifje veroverde de wereld. Bij ons zag men deze 

immigrant voor het eerst eind oktober 1949. Toeval! 

Omstreeks mijn verjaardag. Wij kwamen hier zowat 

tegelijk.  
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In het Midden-Oosten heette ze 'Kumru': het heilige 

duifje. Bij ons in elke tuin intussen alomtegenwoordig 

en heel productief. Want ze heeft een truc achter de 

vlerk: duivenmelk, en daarom soms al jongen vanaf 

Sinterklaas. Bij het koeren laten ze hun soortnaam 

horen: 'Decaocto!: achttien'. Ginder wordt verteld over 

een vrouw die dolgraag zonen wilde, doch uitsluitend 

achttien dochters baarde. Wanhopig hierover vergalde 

ze haar jongste dochter. Het arme kind vluchtte de 

wijde wereld in, helemaal tot hier, en veranderde in 

een tortelduif. Sindsdien hoort men het tortelmeisje 

voortdurend 'decaocto' roepen, haar naam als acht-

tiende dochter. Ook al is dit ooit verzonnen, toch doet 

dat kirrende en lachende tortelduifje mij verstommen.   
 

De Turkse tortel is een vruchtbare broeder. In de 

Zuiderse landen vind ik midden winter al nesten met 

jongen in de sinaasappelbomen die in de steden en 

dorpen als laanboom groeien. Je staat daar dan 

verbaast onder die boom, buiten handbereik zijn de 

sinaasappels allemaal geplukt, maar de jonge duifjes 

zitten op het nest op een onderste tak, terwijl de 

oudervogel de jongen volop voeden. In de stad zijn ze 

helemaal niet bang.  

Een Turkse tortel, net zoals alle duiven, voedt zijn 

jongen met een unieke 'kropmelk'. Hij maakt ze aan in 

zijn krop en braakt ze uit in de melkende bek van het 

jong. Jongen groeien daar snel van. Niet alleen duiven 

maken melk in hun krop, ook flamingo's en de kei-

zerpinguïns kunnen dat. De melk is zo voedzaam dat 

de jongen snel opgroeien, zodat ook zij weldra een 

bijdrage kunnen leveren aan hun indrukwekkende 

productie.  

 

De broedcyclus van Turkse tortels is een echte haast-

cultuur. Hun voortplantingspatroon heeft geen prik-

kels in hun hersenen op de lichtverandering van de 

seizoenen, de juiste werking van de hypofyse, zoals 

dat is bij andere vogels. Niets weerhoudt duiven ervan 

het hele jaar door jongen te produceren. De Turkse 

tortel is de recordhouder van het grootste aantal 

broedsels per jaar: negen. Met veel geluk soms een 

productiviteit van achttien jongen. Zo handhaven ze 

zich gemakkelijk als de algemeenste tortel onder te 

tortels.   
 

Dit artikel verschijnt binnenkort bij Atlas Contact in 

een bundeling met als titel: Vogels met een verhaal, 

dichtbij, ver weg, en onderweg.

De ontdekking 
 

Gerard Compiet 

Stil en grijs is de dag begonnen en veel verandering 

is d'r niet ingekomen. Tegen de middag reikt de 

temperatuur even tot het nulpunt, zodat bomen en 

struiken hun toverpracht aan rijm en aangevroren 

mist naar beneden laten ritselen. Voor me ligt een 

sloot die een eind verderop in het niets verdwijnt. 

Water murmelt over een gestreken stuwtje. Water dat 

via kaarsrechte watergangen in ijltempo afgevoerd 

wordt. Blijkbaar door mensen die d’r verstand van 

hebben zo bedacht. 

Een eind verderop ontwaar ik aan de oever van deze 

streep water een Blauwe reiger. Als ik de vogel goed 

in beeld krijg, zie ik dat hij onbeweeglijk staat. Een 

standbeeld met halfgesloten ogen, de kop laag tus-

sen de schouders en de nek wat naar voren uitpui-

lend. Een beest dat nauwelijks weet heeft van wat er 

om hem heen gebeurt, zou je denken. Maar schijn 

bedriegt. Een kleine rimpeling in het water kan 

genoeg zijn om een razendsnelle dolkstoot van de  

snavel op te roepen. Stilstaan en wachten is trouwens 

niet zijn enige jachtstrategie. Soms zie je de vogel 

ook wel langzaam, ja welhaast sluipend rondgaan in 

het ondiepe water van sloot en plas. Na een tijdje 

komt het grote grijze standbeeld toch nog tot leven. 

Het beest steekt langzaam wadend over. 

Het zwart en wit op kop, nek en borst contrasteert 

sterk met elkaar. De sierlijk afhangende kopveren 

wiegen af en toe in een zuchtje wind. 

Twee Wilde eenden daar vlakbij wedijveren wie het 

beste op zijn kop kan staan. En dit niet tevergeefs, 

want met de regelmaat van de klok komen ze met 

dunne sliertjes tussen de snavel weer overeind. 

Verder is de wereld grijs en stil. Wat verderop laat 

een roek zijn lage, droefgeestige ‘kaaa, kaaa, kaaa’ 

horen. Geheel in overeenstemming met het beeld van 

deze verstilde, wat sombere dag. Er zijn zo van die 

dagen die rustig en saai verlopen. Dagen die in de 

middag al naar de avond neigen.  

De reiger en de grondelende eenden. Omdat er niks 

anders te zien is, heb ik ze nou al voor de zoveelste 

keer in het vizier. De reiger is inmiddels ook aan het 

foerageren geslagen. En na weet ik hoeveel keren 

kijken, begint het langzaam maar zeker bij me te 

dagen: De reiger volgt de eenden op de voet. Als zij 

al grondelend mijn kant opkomen, loopt hij op 

gelijke hoogte aldoor vissend mee. Maken ze daarna 

rechtsomkeert in de sloot, hij er weer achteraan. Een 

vissende reiger met als favoriete visstek de grondel-

plaats van een koppeltje wilde eenden!  
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Ik ga er eens goed voor zitten. Ik zie de reiger zijn 

kop schuin naar rechts houden. ‘Tjak’! Daar flitst 

zijn dolksnavel naast de grondelende eenden het 

water in. En jawel hoor, na wat kopschudden wordt 

er een visje naar binnen gewerkt. De snavel gaat nu 

gestrekt naar voren. ‘Tjak’! Mis! Dan maar weer eens 

schuin van opzij. ‘Tjak’! Wel raak! Even met de kop 

schudden. Slikken. Volgende ronde. Ik kijk mijn ogen 

uit. De steeds als een speer het water inschietende 

reigersnavel schijnt de eenden niet te verontrusten. 
 

Bij de zoveelste visvangst is de reiger aan de overzij-

de van de sloot beland. Blijkbaar niet zijn favoriete 

uitvalskant, want meteen daarop gaat hij met even 

gespreide vleugels terug. Misschien bieden de aan 

deze zijde naast de sloot groeiende bosschages een 

betere dekking. Of is de lichtval hier gunstiger voor 

zijn jachtpraktijken? 

Even dreigt blauwe Jaap het contact met de gron-

delende eenden te verliezen. Echter niet voor lang, 

want door middel van een stuntelig en potsierlijk 

spurtje heeft hij meteen daarop weer aansluiting. 

Niet iedere prooi zit meteen op de meest geëigende 

wijze in de snavel. Af en toe zie ik onze reiger het 

water uitwaden. Gehaaid als hij is, probeert hij dan 

boven een slikrandje al goochelend met zijn snavel 

de prooi beter in zijn bek te krijgen. Het visje wordt 

ook wel ooit in het slik gedropt om meteen daarop 

weer opgepakt te worden. 

Er landt nu een Houtduif die wat water uit de sloot 

drinkt. Van wat verder weg dringt even het lage, 

nasale ‘ung ungk’ van een paar Rietganzen tot me 

door. Daarna is het weer opnieuw stil. 

‘Welk voordeel levert het vissen vlakbij een paar 

grondelende eenden een reiger op’? zou je je af 

kunnen vragen. Ik neem aan dat zoiets als ‘gezellig 

samen uit eten in de sloot’ niet de drijfveer is. 

Mogelijk dat eenden die op de bodem groeiende 

waterplanten eten aan vissen hun schuilplaats 

ontnemen. Of ze misschien doen vluchten... recht  

in de bek van een begerige reiger. 

De eenden zijn inmiddels op een plek aangeland, 

waar blijkbaar zelfs een compleet schooltje vis aan-

wezig is. Want het is voor blauwe Jaap nu onophou-

delijk toestoten, kopschudden en inslikken geblazen. 

Echt lopende bandwerk. En daardoor raak ik zo  

tussen de vijfendertigste en veertigste geslaagde 

visvangst de tel kwijt. Betekent natuurlijk wel dat 40 

x ong. 7 gram toch nog zo'n 280 gram katvis is. Bijna 

een compleet dagmenu. Wel arbeidsintensief om te 

vangen, maar desondanks op den duur goed voor 

een volle maag.   

 

Foto: Gerard Vos 

Zo’n succesvolle en efficiënt visvangende reiger was 

hengelaars vroeger wel ooit een doorn in het oog.  

Zij vermoedden dat de vogel via zijn poten een soort 

olie afscheidde die daarbij een bijzondere aantrek-

kingskracht op vissen zou uitoefenen. Nou, wat kun 

je daarop beter doen dan je aas dan ook maar met 

hetzelfde spul, met reigerolie of reigervet dus, in-

smeren. Een oud aasrecept uit vroeger tijden luidde 

daarom ook: 

Men giete over regenwormen een mengsel van 

gestampte saffraan, honig en reigervet; en nadat ze 

aldus enige tijd gestaan hebben, visse men met deze 

wormen. 

Maar of een dergelijk wondermiddel hielp, zal wel 

altijd een vraag blijven. Het jachtsucces van blauwe 

Jaap zou wel eens meer te maken kunnen hebben 

met zijn uitstekende waarnemingsvermogen en zijn 

uitgekiende jachttechniek. En niet te vergeten met 

veel, eindeloos veel geduld.
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May you live in interesting times ! 
 
In 2020 hadden we daarover niet te klagen. 
Het 75 jarig jubileum van KNNV Eindhoven kon   
helaas niet gevierd worden door Covid 19. 
Door het virus viel wel meer in het water in 2020. 
In 2021 gaat de nieuwjaarswandeling niet door. 
Daarom wensen wij u langs deze weg voor 2021 
een goede gezondheid 
veel mooie uren in de natuur 
en alle goeds voor u en de uwen 
  
KNNV afdeling Eindhoven 
 


