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Wat was er weer veel veranderd, sinds we de laatste m
weken terug, over het eiland zwalkten. De ligusterbess
klein en groen, begonnen al te rijpen en te kleuren en d
geweldige vlieren bogen diep door tengevolge van de vrac
kleurige vruchttrossen. Zoo af en toe vlogen er wat spre
kruinen, maar de groote troepen, die hier eiken herfst
komen doen, waren nog niet present. Dan is het vlie
groote eetzaal, van verre hoor je reeds de geluiden van d
het gejoel, het kwetterend gezang, het vleugelgeruisch v
spreeuw~, die bewegelijk als altijd, met ongekende ha
afrukken en verslinden.
Daar lag de vlakte voor ons, het plasje met de vervallen
de smalle kreek en ver daar achter het Groene Strand en
Zouden de vrienden, die den vorigen dag reeds naar
oord getrokken waren, nog te vinden zijn? Misschien w
de Punt, of zaten ze nog in de rimboe van het Wijde Sli
dwaalden we de vlakte door. Toch maar even de stuifdui
te zien of ze niet langs het strand terug kwamen. Het
laat en ze konden toch onmogelijk zoo heel lang meer ui
de duisternis viel snel. We waren benieuwd hoe ze van
waren. Voora1 de vraag of ze Lahol, den morinelplevier, a
den, interesseerde ons. We waren juist van plan om ter
toen heel in de verte een paar kleine figuurtjes zich teg
afteekenden. Je meende hun loop te herkennen en het
rugzakken droegen. De voorste bleef even stilstaan èn
den kijker richtte en even daarna met den arm door de
als teeken, dat hij ook ons herkende. Nog voordat we e
hadden, juichte er een: "Zeven morine11en!tt Twee van
waren juist enkele dagen te voren teruggekeerd uit de W

dat in de wandeling meestal "Het Nestkastje met twee vlie
genoemd werd en een drietal reflexcamera's, waarvan een, va
de abnormaal groote lens, kortweg den naam van "de Patri
kreeg. Het werd een oergezellige avond in "De Keet", he
waarin de bewaker van de broedplaatsen den geheelen zomer
houdt, maar dat nu onbewoond was en ons tot nachtverblijf
Het duurde lang, eer ik den slaap kon vatten. Ik was er
gerust op, dat het ons lukken zou den morinelplevier te kieken. E
vogel, pas terug uit zijn broedgebied in het hooge Noorden en o
trek naar zuidelijker oorden, in het geheel niet gebonden
bepaalde plaats, zoo dicht te naderen, dat je hem uit de hand k
men", het leek mij niet mogelijk. Zeker, ik had de foto's van
jaren gezien en het prachtige boek van Bengt Berg, den Zwe
vogelfotograaf, gelezen, waarin hij vertelt hoe het hem na ein
pogingen gelukte den vogel zijn eieren te doen bebroeden, te
dezen in de hand had genomen, maar toch kon ik niet geloo
het ook ons gelukken zou den vogel zoo mak te krijgen. Eenm
ik een morinel gezien, een trekker die zich 's nachts had dood g
tegen de telegraafdraden. En morgen zou ik ze zien, levend
gr~tie, rennend over de zeekraalvlakte, voedsel zoekend, vl
m1Jn neus.
Vroeg zijn we uit de veeren, linea recta gaat het naar het
Strand, naar de plek waar ze den vorigen dag gesignaleerd
Zouden ze er nog zijn of waren ze reeds afgereisd? Onmetel
ligt de begroeide vlakte onder een prachtige, zonnige wolkenl
zijn wat graspiepertjes en telkens vliegen er kleine troepjes bon
voor ons op, maar de morinellen blijven onvindbaar. Boven de
van de vischdieven staat een torenvalk te bidden en over de zee
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WUlpen. Kris-kras stappen we over het strand, telke
om het terrein met den kijker af te 2;oeken naar d
figuurtjes. Ik begin al te wanhopen ooit een morinel
als de man van de "Patrijspoortt~ ons terugroept.
Waarachtig, daar loopen 2;e. Er 2;Ïjn er nu negen, 2;e
nacht versterking gekregen. Wat wonderlijk toch. T
trekken in den donkeren nacht over 2;eeën, bergen
kusten en vinden hier op het Vogeleiland hun soortg
2;Ïch bij hen aan. Tusschen de Laplanders rennen
plevieren. ,,Eerst 2;iften", klinkt het, "die bontbekj
schen uit, die bederven ons den boel, 2;e jagen de
telkens op de wieken" • Gemakkelijker ge2;egd dan ge
male, als we 2;e tot dertig meter genaderd 2;ijn, wor
onrustig, vliegen op en nemen de mQrinèllen me
gelukt het ons de onruststokers uit den troép te
paar uur hebben we de morlnelplevieren 2;oover,
enkele meters laten naderen. Voetje voor voetje loo
voedsel 2;oekende vogels aan. Als 2;e onrustig worde
steen gehouwen. Ook als 2;e geen voedsel 2;oeken, m
gadeslaan, moeten we oppassen en halt houden.
Zooals 2;e daar voor ons uit loopen, in versprei
de2;elfde richting uit, telkens met een tukje stilstaa
om het voedsel op te nemen, maken 2;e den indr
groote lijsters die op jacht 2;ijn naar emelten of wor
die nog een duidelijke donkere buikvlek vertoont,
bruiloftskleed. Ook de witte wenkbrauwstreep is mar
begrensd, waardoor ook de donkerder schedel v
Trouwens er is onderling nog heel wat verschil in te
Er 2;ijn er bij die mooi, warm goudgeel 2;ijn, w
dieren, maar ook een paar 2;eer licht gekleurde ex
voor i9nge vogels houden. Een van die jonge diere
trouwelijk en de2;e wordt als "Blonde Liesje" g
morinel met den donkeren buikrand, dien we voor
verslijten, met "Oude Knar" aangesproken wordt•
Soms kurinen we toch niet verhinderen, dat de tr
andere onna.speUrlijke reden plotseling verontrust w
In minder dan geen tijd is de troep uit het ge2;icht e
hem weer op2;oeken en terug loodsen naar 2;Ïjn vo

~

toer om ze weer terug te vinden.
Maar ook de morinellen leeren ons kennen. Ze zien in ons ge
vaarlijke tegenstanders of vijanden en in de rustig voortschuife
menschenfiguren, die ze nu al uren achtereen in hun onmidd
nabijheid zien, stellen ze maar matig belang. Om halfnegen w
ze ontdekt en drie uur daarna zijn ze reeds zoo mak, dat we een p
kunnen wagen een foto te maken. Maar het geruisch van den s
sluiter is iets, dat ze nog niet leerden kennen en meteen is het geze
opgesprongen en snel weggewiekt.
Dan begint de tweede phase van het temmen. De yogels m
wennen aan het geruisch van den camerasluiter. Vooral het
geschut maakt zooveellawaai, dat ze keer op keer verontrust w
en opvliegen. Merkwaardig was het te zien hoe snel ze ook we
dit vreemde geluid gewenden. Het is een allerdwaast gezich
vogelfotografen in slaglinie en vlak voor hun voeten de wilde
uit Lapland. Aan alle kanten komt de batterij in actie en de mori
geven er niets meer om, laten zich zoo dicht naderen, dat we ze z
kunnen pakken. Soms komt er een regelrecht op je af en pikt vla
de punt van je schoen een klein groen rupsje weg dat hij voorbij
pen was en dat hij zich nu plotseling herinnert.
Maar dat alles gaat :t,oo uiterst snel en onverwacht, dat je t
weer te laat bent om het op de gevoelige plaat te brengen. Tien
platen worden verschoten en als de zon in het zenith staat, zij
stukken geschut tot zwijgen gebracht, door gebrek aan ammu
Ik zelf ben wat zuinig geweest met mijn voorraad platen en ka
nog rustig doorgaan. Liesje is allerliefst. Keer op keer kan ik
naderen. Ik zie haar oogen, zwart, glanzend en groot, elk veert
ik tellen en bewonderen, ik kan zelfs zien dat de rappe geel-b
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pootjes geen achterteen dragen. Ik probeer vast te s
toch wel eigenlijk oppikt en eet, maar het lukt maa
gaat te snel. Als ik zoo half gebogen boven haar sta
kopje schuin omhoog en kijkt mij aandachtig aan. D
telijke oogenblikken. Ik spreek haar toe en ze luister
ze onbewegelijk en ingespannen omhoog te kijken en
volg om te zien wat toch ZOO2;eer haar aandacht heeft
hoog in de blauwe, scherpe lucht een zwevende kapm
gelijk. Even daarna rukt ze driftig met haar zwarte
blaadjes van een laag kruiskruidplantje en slikt de
sappige blad snel door. Ze is nu zoo mak, dat ik een
kan maken op minder dan 80 centimeter afstand. D
voorraad platen op en moet ik naar mijn rugzak om e
te halen. Het is vlug schietklaar, maar als ik weer naa
wil terugkeeren, zijn ze nergens meer te vinden. Ze zi
ook zoek en tuur, het strand blijft leeg en verlaten.
Ik zoek mijn troost in de schuilhut aan de kreek van
Misschien dat ik daar nog wat snap, maar als het oo
lukt, keer ik terug, dwaal door de parnassiavalleitjes
tijd aan den aanlegsteiger. 's Avonds thuis, is mijn
morinelopnamen te ontwikkelen. Tot miin grooten sc
setten niet in mijn rugzak. Spoorloos zijn ze verdwe
nog in de slikhut liggen. Ik kijk de watergetij den n
dank, er is geen springvloed en de hut zal dus vann
loopen. Den volgenden morgen vroeg gaat een van d
weer de verre reis ondernemen om de cassetten te h
hem veel succes en als ik nog te luisteren sta naar den
roffel van zijn H. D., komt de post het tuinhekje b
handigt mij een pakje. Met de vermiste platen. Een
bleek na ons nog in de schuilhut geweest te zijn e
chassis. Terwijl ik de platen ût te ontwikkelen, volg
mijn makker, die ûch moeÎ2;aam een weg baant door kr
en vloeibaren modder, naar de schuilhut van het Wij
op het eiland van onze Laplandsche vrienden.

