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·indcloze zOonddijk dwars door de schrale polder.
:odat dc blik over de imposante vlakte met uitzicht
,p de verre zee afstompt op een ~anrsrechle belemmering. De' dijk werd aangelegd io. dc oorlóg. ge
weet wel. tcn behoeve van de .. productieslaQ'''. De
polder met de half weggestoven duintjes heeft echter
nall steeds zijn znndsteppe-oard behouden. Ook loopt
er nog een oude spoorbaan dwars doorheen. De Tilils
zijn weg, de ",rinddij~ hleef echter; jammer: nnders
konden we nog per spoor naar het llroene stTand.
De dijk zal wcl nooit weer verdwijnen.
De kievitenweide is een mee rl je geworden met vele
.berileenden enz. Dit is dus niet als verlies te beschouwen. Maar voor hen. die De Beer niet in al zijn
woesle schoonheid gekend hebben. is er nog veel
. schoons Ie beleven. De vogels trekken zich er geluk. kig niets van a~n en de vogc1kolonies zijn wel zowat·
op peil'gekomen. Ongeveer t"wec honderd paar kluten
broeden Ci, duizenden Q'Tote J:l.lerns, visdidjes en
pleviertjes, bergeenden, bonte pielen enz. Overal
liggen nesten met eieren en jongen en ecn oorverdovend gekrijs begelëidt de wandelaar. Tussen wat
schelpjes, zo in het stuifzand. Ijggcn d~ eieren van·
de dwcrusterntjes, meest één of twee eieren. geelgrijs,
blauwgrijs. heel variabel van kleur.
Op de slikviakIe I;ggen vele tientallen ru~schilden
van de gewone zeekat (Sepia officinalis)' en overblijfselen van de Chinese wolhandkrab. die naar zee
trekt om eieren af te zetten. Leuk is het de sporen in
het slik te zien van de snavels der kluten. Overal
slaan de kwartcirl«~ls in het slik. Zoals de maaier
zijn zeis door het gras haalt. beweegt de kluul zijn
snavel door de modder en 'leeft de modder. op zoek
naar kreeftachtige dieren, wormen of zeeduizendpoten.
A'an de zeek~nt is een enkele bunker tot onlploHinll

Itebrachl. wat ook al geen rdcale oplossinR" is. tenzi.
men de brokken opruimt.
Neen, niet onder het. zand met al die eindeloze rom
mei: alles van het eiland ar tot de laatste steen 0
brok cement. zodat niets meer aan de ..Kullur" her.
innert. dat zou de mooisle oplossin~ zijn. Dan ëllle~
aan weer en wind overlaten. die ons weer de natuûr.
lijkt duinen en dalen teruç zouden kunnen geven
waarom De Beer terecht zo beroemd was.
Juni 1947.

'Fotojacht Op trekvogels. door
Weken van Ie vorcn zetten we aan de kreek een
rietscherm neer, dat we, zonder gezien te worden. via
e.en rietkraag kunnen berei-ken. De laatste vogels in
de .kolonies zijn met hun jongen naar het strand
~ctrokken, ,"vaar ze nu bij honderden naar voedsel
loeken. Een late visdier zit nog op het nest. Voor de
meeste voaels is echter de opvoedende tank volbrncht:
:de jongen moeten zo langzamerhand voor zich zelf
1c.uDncn zorgen. De vlieren in het duin dragcn al
Weer bessen, waaraan zich trocpen jonge spreeuwen
teg-oed doen. Achter de dijk staan Iam,oor en zeenJt~r _nog in bloei. Najaarsstormcn zijn er nog' niet
aeweest en ook het slechte weer laat op zich wachten .
.~Qar niet de schare trekkers. die elk najaar')anlls
~t.e kustcn verloeft. die troepen steltlopen. die hun
oordelijke broedplaatsen .1 hebben verlalen.
p ~n van de nazomerse ochtenden kruipen we
~oorzichtiR' achter onze rietbescherming met het doel
pn~ !lasten van dichtbij te observeren en zo mogelijk
(e) rolo~ra~eren. Gewapend met reflexcamera's met
.e e-obler.tieven wachten we rusHll. maar loch met

o

C.

van 't Oever

]\tIel foto's van de 8chriiver.
grole spanning op de dingcn" die mogelijk komen
gaon. De kreek is echtcr lang; waarom zouden ze
juist hier komen? Verderop ontdekken we, vcr buiten
ons bereik. inderdaad leven aan de kreek; het zijn
een paar kieviten. die hun mooic glanzende pakje
hebben: verwisseld voor een meer sobere uitrusting:
ook een scholeksler loopt druk in de modder te peuren. Hel is een ruslig gevoel Ic welen, dat dez.e vogels
door ons niet zijn gestoord. Even later komt een
troepje.lichillrijs Q"ckleurde vOllels aangevlogen. snelle
wiekslag. slanke spitse vIeullels: het zijn groen pootruiters. Ze vliegen voorbij. Hun roep klinkt nog ver
over het s'i~.
Door het kijkgat van onze schuilplaats zien we gere:'
geld twee bruine kiekendievc'1 onve~mo"eid boven het
rietmocras jagen: een torenvalk ..viekelt boven de
eindeloze dijk. Dan staat er vlak voor ons schenn
een wulp; h;j heeft zich niel gemeld. Hij kijkt meI
één oot:! .scheef naar ons kijkgat. waar de telelenzen
doorstaren en loopt dan snel de Jo..eek door naar de
overkant. ah~aar hij quasi onverschîllig op één poot
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