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onderzoeken, of ook in Brabant Cal-~'dr · t t "' ts es acea tot de e 
regelde doortrekkers behoort. TEN IliTE (. l'tt . g -

. · In I er1s) , maakte 
ffilJ opmerkzaam op de waarnemino-en vermeld . A d 17 

. . o , In r ea 18 
en 20. Hierin staan waarnemin o-en vermeld d ' 

o van e maand Oct., 
nl. o.a. 6-7 Oct. 1928 1-3 ex op de B H k 
(Ardea 18 1929 32) · eer, oe v. Holland 

' ' p. . 
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Een tweetal merkwaardige vogelohoto

graphische resultaten) 
DOOR 

F. P. J. KOOYMANS. 

(met plaat 5) 

Morin e 1 p 1 uv ie ren, Cha,radrius morinellus L., n1 et 
m e e 1 w o r 111 e n ge v o er d. In Aug. 1929 we1·den de eerste 
plannen gen1aakt o1n de n1orinellen, die jaarlijks op onge
veer denzelfden tijd en plaats (van ± half Aug. tot half 
Sept.) te verwachten zijn, te fotografeeren. Voorafgaande 
jaren zagen we ze ook wel, n1aar nooit ·was het bij ons opge
komen eens ernstige pog·ingen tot fotografeeren aan te wenden. 
Begin Sept. van genoetnd jaar zouden we het dan p1·obeeren. 
Een groote mand werd aangesleept, omgekeerd over een speciaal 
gegraven kuil gezet en de schuilhut \Vas klaar. Mijn lnetge
zellen, drie in getal, zouden nu trachten de vogels zoo dicht 
n1og-elijk naar de mand ioe te drijven. 
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• +- .k d or de spleetjes van de n1and over 
In spannnlg za I o " d. . h . de twaalf Laplanders , Ie In un ' b . d" te turen naai " 

.. t Ie.e 1 . t r n Q'roote lijsters weg hadden. Al voedsel-!redraQ'lno-en ,\~e Ie s 'a o .. d ' 
o e o d heen en weer gevolgd door de drlJ vers, Ie 
zoekende ren en ze ' . . . 11 d 

· . ... t· der kwamen. Geruimen tJJd ging a es goe yoetJe ,·ooi 'oe Je na . d d 
"k heuo·de 111e er al op dadelijk de morinellen om e man en 1 'Ter o b k d 
· 1 Plotselino- vloO'en ze echter door een on e en e te z1en oopen. o o . 

k eenl. o·e keeren over de vlakte te zWieren, doch oorzaa op on1 o 

streken ten slotte toch op ongeveer dezelfde. ~laats .we~r neer . 
Voorzichtig ·werden ze nu opnieuw in de JUiste r1chbng ge
dreYen en het begon er ~rerkelijk op te lijken~- dat we succes 
zouden krijgen. Na nog een paar keer te zijn opgevlogen, 
kw·an1en ze langzan1erhand in de buurt. Intusschen was een 
tapuit zoo \Tiendelijk, geregeld op mijn mand te gaa~ zitt.~n, 
hetgeen steeds een zandregen ten gevolge had. Maar e1ndel1J k, 
na n1eer dan uur ·wachten, ·waren de n1orinellen zoo dicht ge
naderd, dat het ·wenschelijk ~ras de camera gereed te houden. 
Eén yan hen was zelfs zoo brutaal tot op enkele passen achter 
de n1and te komen, maar sloot zich toch weer bij de anderen 
aan, on1 gezan1enlijk verder te trekken zonder de plaats te pas
seeren, w·aarop ingesteld was. Ze waren al weer een heel eind 
doorgeleopen en moesten noodig "gekeerd" worden om het spel
Jetje nog eens te herhalen. Alhoewel verwacht werd, dat ze bij 
het keeren direct op zouden vliegen, kwamen ze toch zonder 
eenige tegenstribbeling weer terug. 

Hoofdzakelijk had ik op de morinellen gelet en het minst 
op de drijvers. Het verbaasde me dus niet weinig, één dezer 
vlak achter een morinel te zien staan en een tweede even later 
ook. Dat was voor een vogelfotograaf al te erg. Voorzichtig 
zonder de morinellen op te schrikken en mede om zoo min 
mogelijk zand op mijn hoofd en toestellen te krijgen, brak ik de 
schuilhut boven me af en voegde me met de reflexcamera bij 
mijn confraters. Buitengewoon prettig was het voor 't eerst in 
je leven achter een paar wilde vogels te loopen, die in het geheel 
geen blijk van schuwheid meer gaven. Het duurde dan ook 
niet lang of 't eerste "schot werd gelost". Het resultaat was, dat 
ze a1len opvlogen. Nadat we ze wat gewend hadden aan het 
g~raas van d~ sluiters: w~lke we geregeld ontspanden zonder 
P a~n te behchten, (1nn1Iddels was ook een tweede camera 
schtetklaar ~emaakt), konden we tot werkelijk fotografeeren 
<'vergaan. Binnen betrekkelijk korten tijd, waren een paar 
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dozijn platen verschoten Ho 1 ' · · ewe we het · t e1nd van den middag de mo . 11 Jammer vonden aan 
t nne en te moet we och zeer voldaan huiswa t en verlaten, gingen 

t .. d ' ar s met de O'ed hte e ZlJ n, 1e morinellen op den t k e ac de eersten 
fotografeerden. Later hebben w re va~ zeer nabij uit de hand 

e noO' d1k "l 
loopen en zagen toe welk vo d 1e WlJ 8 achter hen aange-
N ' e se ze tot zich d 

a urenlang nauwkeur ig opl tt k zou en nemen. 
' e en vvamen w t achter. Voor t meerendeel best d h . . e er en slotte 

· d ' on et u1t kle1ne 
Jes, I.e op zeepostelein en melkkruid l ' groene rups-
waardig was ook hun oproerkin eefden. Bewonderens-

. ' l 1 , , f gsvermogen Soms lie , , 
PlJ sne een o · andere richting u't · . P er een 

l , om een rups) t · 
dat al op f linken afstand gezien 0 k e. op e p1kken, 
werden direct , lang voor \VlJ. · iet;:s. 0 overvhegende vogels 

agen, waargenomen B t . f 
het een r oofvogel, dan drukten ze z · h 1 1 · e 10 

h 
lc vee a tegen den grond 

en waarsc uwden elkaar met een zacht alarm ero 
veer a ls "kruu'' is weer te geven. g ep, dat onge-

Twee jaar later ongeveer denzelfden t"d 1' 'k 1J , 1ep 1 weer 
achter een t r oep mor inellen aan en geïnspireerd d . B ........ 
B , d }''k OOI en1:;1.. 

ERGs won er IJ verhaal van een morinelpluvier, die hij n1et 
wormen voerde en later zelfs in zijn hand liet broeden kt . , maa e 
Ik . het plan het. eerste ook eens te probeeren. Van een mijner 
vrienden kreeg 1k den raad voor dit doel geen gewone wormen, 
doch meelwormen te nemen, daar deze minder spoedig in den 
gr ond verdwijnen. 

Op zekeren dag in Sept. '31, trok ik er n1et een ons n1eel
worm en op uit naar "'t Groene Strand". Al spoedig waren de 
morinellen gevonden en een uur later al tamelijk n1ak. Eén 
was er bij die buitengewoon mak bleek te zijn, want plotseling 
draaide hij zich een meter voor me om, teneinde een blijkbaar 
vergeten r upsje nog even vlak voor n1ijn schoen weg te pikken. 
Nu werd het t ijd de meelwormen te probeeren. Voorzichtig 
zonder a rmgezwaai n1ikte ik er één vlak naast de dichtstbij
zijnde morinel. Plotseling veranderde deze zijn richting en ging 
haastig naar het wormpje toe, bleef er even naar kijken en nog 
voor het tot me doordrong vvas het verdwenen. l\ieer n1eelwor
n1en volgden het lot der eerste en werden veelal dadelijk opge
nlerkt en verorberd. Heelemaal tevreden was ik nog niet. Liefst 
wilde ik ze vlak b\j hebben en uit mijn hand laten eten. On1 
dit te bereiken werd een handvol 1neelworn1en op den grond 
tusschen de zeepostelein uitgestrooid en de 1norinellen er heen 
gedreven . Da delijk nadat het door één ontdekt was, kwainen 
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d ~d niet lang of acht morinellen deden zich 
er nleer en het uui e 

o-oed aan de n1eelwo1·men. . 
te o 11 h · ·nbaar verdwenen was hepen de meesten Toen a es se IJ c 

d . H astig· o·ooide ik nu een paar wormen naar de 
·weer ooi. a o . 1 t h d 
. t tb·· ·· 1de 111orinel en bleef er met u1tgestre { e an ge-

di eh S 1JZ1Jl . . 1 . .. . ht' 
hurkt bij zitten. Af en toe wipte Ik nog enke e In ZIJn r1c Ing 

htt tel1 Slotte af wat o·ebeuren ging. Tweè waaghalzen, en ''Tac e o . 

d. ong·eveer een n1eter voor n1e stonden, bedachten z1ch lang. 
Ie h .. l. t Eindelijk ,,ras er één die het aandorst, IJ Iep eers ee~ paar 

pasjes vooruit wachtte even en rende daarna naar het dichtst
bijliggende worn1pje, pikte het op en rende weer even hard 
terug. Op deze ,vijze "\verden de n1eesten weggehaald, doch op 
't laatst liepen ze weinig of niet n1eer terug en werd de buit 
op dezelfde plaats opgegeten. In tusschen minderde mijn voor
raad Ineehvorn1en snel en moest ik dus de enkele die nog over 
,varen, duur verkoopen. Eén der laatste wormpjes kwam toe
vallig vlak voor mijn hand te liggen. De wensch, dat ze dit 
ook zouden koinen halen ging niet direct in vervullling. Hoewel 
één der morinellen ongeveer veertig c.l\1. voor mijn hand stond, 
n1oest ik hem toch te hulp komen en mikte daarom één der 
laatste \vorn1en tusschen hem en het bewuste wormpje in. Inder
daad had dit succes, na eenig gedraai kwam hij toch nader en 
pikte het op. Het laatste wormpje in mijn hand onderging het
zelfde lot en nu stond de morinel nog slechts een arm lengte 
'roor me. Zeker heeft hij hier nog wel twee minuten naar het 
laatste worn1pje staan kijken en eindelijk, veel langer had ik het 
in mijn gedwongen houding ook niet uitgehouden, rende hij 
vooruit, pikte het een d.M. voor mijn hand op en ging weer op 
ziJ.n vorige plaats staan. Hier bleef hij eenigen tijd naar me 
kiJken, doch toen hij bemerkte, dat van mjj niets meer kwam 
liep hij terug naar de plaats waar bijna alles uitgestrooid was: 
Veel trek zal hij "\vel niet meer gehad hebben, want toen ik 
opstond en mijn reflex ging halen, zat hij op een zandig plekje, 
iusschen de zeepostelein te soezen. Hier fotografeerde ik hen1 
0~ ongeveer een halven meter afstand eenige malen. HiJ. o-af nu 
n1ets om h t 1 · o e awaa1 van de sluiter en bleef even rusti o- zitten 
als voorheen. o 

Overzomerend t L . e groo e burgemeester 
. at us hype?·lJo'reu::; Gunn., o P d e B e e r" 2 J . 1932 , 
1k op 't slik l " · un1 zag 

angs den Waterweg op ongeveer een halven K.J.\.L 
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afstand een betrekkelijk grooten vogel. Aanvankelijk meende ik 
met een lepelaar te doen te hebben, doch bij nadere hesehou wing 
door den kijker, bleek het een meeuw te zijn. Alhoewel hier in 
dit jaargetijde waarschijnlijk nog nooit waargenomen, ver
moedde ik toch, dat hy?Je'rboreus het was. Naderbij gekomen 
bleek mijn veronderstelling juist te zijn. De kenmerken voor 
deze species, zooals het geelwit van mantel en onderzij de, als
mede de _nog lichtere bijna witte groote slagpennen (zonder 
spoor van zwart) waren nu goed te zien. Ook wat zijn houding 
betrof, week hij van de gewone meeuwen af en maakte zelfs 
een eenigszins loomen indruk. Het exemplaar was stevig in 
den rui, hetgeen bij het opvliegen duidelijk te zien was aan de 
vrij korte vleugels (groote slagpen 1·ui !) . 

Na genoemden datum, ontmoette ik hem nog dikwijls op 
mijn tochten naar ,,de Beer", zoo dikwijls zelfs, dat ik plannen 
maakte, hem op één of andere manier te fotografeeren. Ver
schillende keeren gelukte het met een vouwboot tot op zeer 
korten afstand te naderen, waarbij alleen de filn1camera ge
hanteerd kon worden en ongeveer 25 meter film opleverde. Er 
moest echter iets anders bedacht worden. Een schuilhut bijY. 
van waaruit ik hem met de camera zou kunnen "nemen". Nu 
brengt het bouwen van een schuilhut op het n1odderige slik oYer 
't algemeen veel moeilijkheden met zich mede, vooral in verband 
met den steeds wisselenden waterstand. Hiervan werd dus afge
zien. Gelukkig kwam de "burgemeester" me na ongeYeer 2 
maanden zelf te hulp. Vern1oedelijk was hij nu zoo goed als door 
den rui, aangezien hij veel grootere afstanden overvloog en zelfs 
boven het moeras en bij den Brielschen Maas aangetroffen ·werd. 
Tegelijkertijd koos hij zich een gToote vlakte, omz~on1? door 
lage duinen, ongeveer halverweg·e "'t breed", tot terrüonun1 en 
deed er zich te goed aan doode konijnen, die daar vrij Yeel lagen. 

De mogelijkheid, nu foto's van he1n te n1aken "·as er:. Een 
schuilhut verrees spoedig en bovendien, werden alle koniJnen
resten in de omgeving opgeruin1d. Weldra gelukte het nu hen1 
driemaal binnen 't kwartier bij een versch konijn op 4 1neter 
afstand te kieken. Het resultaat ziet u hiernaast. 

DEN HAAG, ûct. '32. 
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