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De Vogelwerkgroep het Gooi e.o. stelt zich ten doel studie en bescherming van vogels in de ruimste zin.
Haar werkterrein wordt voornamelijk omsloten door Eem en Vecht.
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Redactioneel
Vijf jaar vogelwerkgroep: dat is een felicitatie waard aan het adres
van het bestuur. We geloven zeker, dat de V.W.G. door zal gaan met dit
werk, naar de volgende vijf jaar. Het lijkt moelijk te zeggen hoe belangen er zijn er zo een zestig
rijk het is dat vogelwerkgroepen als deze
in ons land!
bestaan, om de relatie vogel-natuur en daarmee tevens
mens en natuur steeds goed zichtbaar te houden, hoe moeilijk dit soms

•

-

-

ook kan zijn. En zelfs wat verder doorgeredeneerd bestaat die relatie
feitelijk niet eens. Want vogel IS natuur, zo goed als een mens en een
plant dit is, en de stoel waarop we zitten, de fiets waarop we rijden en
de stenen huizen waarin we wonen. Omdat alles wat is product is,
voortgekomen uit de natuur, rechtstreeks of langs een omweg, maar uit de
en soms nog niet
natuur. Daarom is het triest als men mensen beluistert
eens de eersten de besten
die dat “natuur” duidelijk te laag waarderen,
misschien omdat ze in hoofdzaak productiemensen zijn, of wegen / huizenbouwers, die de natuur wellicht toch wel “lastig” vinden, omdat het nu
eenmaal gemakkelijker is er geen of weinig rekening mee behoeven te houden.
Dat werkt allemaal vlotter. Zo is nu eenmaal
en terecht
de gedachtegang
van de uitsluitend zakelijke mens en waar deze het voor het zeggen heeft,
komt de natuur dan uiteraard niet altijd even gelukkig uit de bus.
Hoe
gemakkelijk wordt zo de gedachte geboren, dat over twintig jaar toch
niemand meer weet wat aan (onvervangbare) natuur verloren ging, enzovoort.
Een soort kringloopfilosofie ontstaat of wordt zo in stand gehouden, waar
je met natuurargumenten maar moeilijk doorheen kan breken. En dat is misschien ook de bedoeling. De voortgaande vogelmoorden in België, Frankrijk
en Italië zijn schoolvoorbeelden, waar het dan alleen nog over vogels gaat.
-

-

-

-

Er wordt echter gelukkig veel en meer dan ooit over natuurbelang gepubliceerd -tv,pers,radio- en daardoor zal stellig langzaam maar zeker het
natuurbehoud in het algemeen een hogere plaats gaan innemen in de strijd
naar de wereld-cup voor wat als nummer 1 voorop zal moeten staan, wil de
aardbol even langzaam maar zeker geen oord van verschrikking gaan worden,
al lijkt dan op dit moment deze uitdrukking iets te zwaar gesteld. Kleine
bewijzen zijn er some voor hoe keiharde, drukke, zakelijke mensen toch wel
inzien, dat andere zaken, die ver buiten hun gezichtvelhd liggen,even
belangrijk of belangrijker kunnen zijn, dan de dingen waarop zij zelf zijn
toegespitst. Een krantenbericht. NIXON BESCHERMT ROOFDIEREN. Washington.
-"Presedent Nixon heeft gisteren de jacht op arenden, haviken,prairiewolven, valken en andere roofdieren in de federale gebieden verboden,
De maatregel, die onmiddelijk van kracht is geworden, is een reactie
op berichten over massale jacht op de roofdieren."Natuurlijk is dit geen hobby van Nixon himself. Het zijn stellig zijn
experts geweest, die hem van deze noodzaak overtuigd hebben. En zoals dit
gaat in de democratische politiek: er ontstaat een meerderheid voor bepaalde gezichtspunten en daar volgen besluiten op. Misschien acu dit nu eens
het juiste moment kunnen zijn om
nu men nog steeds bezig is nieuwe
wegen voor Malta te vinden
tevens aldaar te bewerkstelligen, dat het
van de zwarte lijst kan worden afgevoerd bij de Internationale Vogelbescherming ,waameer daar een stop komt betreffende het regelmatig uitmoorden
van alles wat daar als roofvogel het daglicht ziet? Maar wie ben ik, wie
of wat is de V.W.G.,dat zo*n vraag ooit ergens wortel schiet?
"En Nederland dan?", vroeg één van onze leden mij
in een brief. Gaan
we zelf wel altijd vrijuit, als we steeds zo hakken op die vogelmoorden
in andere landen? Waarop ja en nee het antwoord moet zijn.
Ja: omdat wat in ons land nog fout zit', in de verste verte niet in verhouding staat bij wat er allemaal gebeurt in die andere landen waarop we
kritiek hebben.
Nee: omdat er inderdaad in ons land nog veel zou kunhen verbeteren.
Hopelijk tomen we daar later nog eens op terug.
tH.
,

-

-

.

\
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Bestuursmededelingen

Algemene ledenvergadering op 23 maart 1972 in de Openbare Leeszaal, en Bibliotheek te Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55, aanvang
20 uur.
AGENDA

1.

Opening.

2.

Bespreking van de onderstaande
a,

van de secretaresse;

b,

van
van
van
van
van

Verslag
verslag
c, verslag
d. verslag
e. verslag
f. verslag

3.

jaarst\ikken

de
de
de
de
de

penningmeester;

avifaunacommissle;
nestkastencommissie;
commissie ringonderzoek;
commissie Zuidelijk-Elevoland.

Vaststelling van de begroting

1972.

De op de punten 2 en 3 betrekking hebbende
stukken zijn.elders in dit nummer van de
Korhaan opgenomen.
i|.

Bestuursverkiezing.
verkiezing van de voorzitter; de heer D,A, Jonkers stelt
zich hiervoor herkiesbaar*
b. van de overige bestuursleden zi jn aftrsfiend’::
1. de secretaresse mevr.M.A.P.H. de ™ijs-Tabois; stelt
zich herkiesbaar.
De heer C.M. Steen; stelt zich herkiesbaar.
2.
Het bestuur stelt voor deze bestuursleden opnieuw
té verkiezen.
3. de heren Ai Bode, J.Harder en C.de Rooy; deze bestuursleden stellen zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt.in deze vacatures kandidaat respectievelijk de heer R.Molenbeek, de heer J.Koel en mevr,
L.-J
Dwars-van Achterbergh.
a.

ïegenkandldaten moeten vóór de ledenvergadering met
de steun van minstens 5 leden schriftelijk bij het
secretariaat zijn ingediend. Een indiening van een
tegenkandidattmr diént vergezeld te gaan van,- een
schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat.

5.

Benoëfning van een lid van de kascommissie.
Het bestuur stelt zich voer hiervoor ter vergadering een
.
kandidaat, voor te dragen.

6, Minimum leeftijd voor het lidmaatschap.

In.,-het...afgelopen jaar kwam de v/ehseli jkheld naar voren in
bepaalde gevallen te kunnen afwijken van de , tot nu toe geldende minimum leeftijd van 18 jaar.
Hoewel het bestuur van mening is, dat het om diverse rédenen gewenst is, dat jeugdige vogelliefhebbers zich allereerst aansluiten bij één van de bestaande jeugdbonden, voelt
het toch de behoefte om in bijzondere gevallen de leeftijd
voor het lidmaatschap verlaagd te zien tot 16 jaar. . .
...

7.
8.

Het stelt dan ook voor de daarop betrekking hebbende bepaling van
de statuten in deze zin te wijzigen.
Rondvraag-,
Sluiting.
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Excursieprogramma

zondag

27 febr.

woensddg 1 mrt.

Inventarisatie van het gebied rond de Tafelberg en de
Eng. Vertrek v.a. het Goois Kinderziekenhuis om 7.50
uur, o.l.v. C. M. Steen.
Uilenexcursie naar het landgoed

•

Groeneveld o.l.v.

L.F. Rijnja. Vertrek v.a. de parkeerplaats om 20.00 uur.
(De parkeerplaats is te bereiken via de Zandheuvelweg.
Komend uit de richting Hilversum gaat u langs Anna’s
Hoeve en dan de eerste weg NA de Rijkskwekerij
Drakenburg rechtsaf. Komend uit de richting H’sum
(door de weilanden) en dan de laatste weg VOOR genoemde
kwekerij linksaf. Red.).
zondag 12

zondag

mrt.

26 mrt.

en Bussumse heide. Inventarisatie-exc. Met
elkaar willen we een indruk krijgen van het nog bestaande voggellevén op dit gebied van het Gooi en
waarnemingen noteren om ze te kunnen vergelijken met
voorgaande gegevens. Vertrek v.a. de Crailose brug te
Hilversum om 6.3O uur,. De leiding berust o.a. bij
mvr. R. de Wijs-Tabois en L.F. Rijnja.

Wester

-

Dagtocht naar Texel. Kent u dit vogeleiland al?
Vertrek v.a. het Oosterspoorplein te Hilversum om
5.15«u.ur. Opgave yóór 20 maart bij C. de Rooy, tel.
02158-1641 (na 18.00 uur) met betaling van een voorTotale kosten ca. f 12,- p.p.
lopig bedrag van f 5>
(zie jan.nr. v.d. Korhaan).
-

»

EXCURSIE GOOIMEERKUST

JO januari jl. werd er met helaas weinig
mensen (waarschijnlijk afgeschrikt door het winterweer van de voorafgaande dagen) een mooie zonnige
wandeling gemaakt langs de Gooimeerkust van het fort
Ronduit te Naarden over de Zanddijk tot Valkenveen.
Er werden 46 vogelsoorten waargenomen, w.o. 13 Kol
en 14 Rietganzen, 1 Buizerd, 1 Sperwer, 1 Blauwe
Kiekendief, 1 Groene1 Grote Bonte en 1 Zwarte
Specht en diverse soorten mezen.
Op zondag

-

,

L.J.

Dwars-Van+Achterbergh

Barderie
Op 1 mei a.s. wordt er in Bussum een braderie gehouden, waaraan
de Vogelwerkgroep “Het Gooi e.a.” ook graag zou deelnemen. De voorbereidingen zijn nog in een vroeg stadium en ideeën van leden zijn bijzonder
welkom. Door het bestuur is voorgesteld om het een en ander te verkopen,
zoals geborduurde vogeltjes of deaadfiguurtjes. Er zijn uiteraard nog veel
meer mogelijkheden. Leden, die ideeën hebben, of die iets willen maken
worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de heer J. Klein,
Zwaardemakerstraat 12, Bussum, tel. 02159-15389, of met de heer
D.A. Jonkers, Engelsjan 21 te Laren NH, tel. 02155-7256.

Jaarverslag

Secretaresse 1971

4

Terugkijkend op het verenigingsjaar 1971, kunnen wij Konstateren,
het een jaar met vele aktiviteiten is geweest. De kleine kern
van werkers werd en wordt gestadig uitgebreid dank zij de gegevens,
welke uit de min of meer geslaagde enquête onder de leden werden
verkregen. Wij hopen,
deze kern verder uit te breiden.

dat

Het Bestuur kwam 12 maal bijeen om diverse zaken af te handelen,
waarvan onderstaande opsomming een beeld geeft.
De Voorzitter, al dan niet vergezeld door een van de bestuursleden, woonde 2U vergaderingen bij.
De Korhaan

verscheen 10 keer en bleek door het enthousiasme van
de steeds meer kwaliteit eisende redaktie nog aantrekkelijker te worden.

Bestuurskontakten:.Behalve het bijwonen van de jaarlijkse vergade?

■

*

Cursus:

ring van het Contactorgaan voor Vogelstudie van
de K.N.N.V;, was er intensief overleg met de
Contactraad voor Natuurbescherming,
De heer J. Klein nam in de loop van het jaar
de vertegenwoordiging in deze raad van de
voorzitter over.
Eveneens was er kontakt met Staatsbosbeheer,
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Rijksdienst
der IJsselmeerpolders, Natuurmonumenten, Vereniging Vrienden van het Gooi, Ministerie van
C.R.M., en verschillende Vogelwerkgroepen,
Ter afsluiting van de, cursus voor beginners en gevorderden, werd voor de cursisten in het Hof van Holland een
filmavond gegeven.
Besloten werd dit pajctar geen cursus te houden.

Andere aktiyiteiten:Nu de inventarisaties voor de Avifauna van
Midden-Nederland zijn afgerond en bijgeschaafd
(het hoek kwam op 15 dec.uit), werd begonnen
met het bewerken van de gegevens voor het Gooi
zelf. De afsluiting van dit projekt hopen wij
nog voor het volgende broedseizoen klaar te
krijgen, zodat recente inventarisaties van bedreigde' gebieden een aanvulling kunnen zijn op
de reeds bestaande en aldus een slagvaardig
beleid mogelijk maken.
Aan het op hoger peil brengén van de vogelkennis van de leden, die hieraan behoefte hadden,
werd grote aandacht besteed.
Intussen werd een rapport opgesteld met gegevens
over het beheer van het Gooi. Momenteel wordt
dit rapport samen met de anderen verwerkt door
de Contactraad voor Natuurbescherming ten behoeve van een door de Gewestraad uit te brengen publikatle.
Het toenemend aantal bedreigingen van natuurgebieden resulteerde in het verzenden van vijf
bezwaarschriften.

5

Plannen voor een te stichten vrij vogelreservaat Keverdijkse en Overschee-nse
Polder werden uitgewerkt; de beslissing
is nu aan de ingelanden.
-

Excursies: Ook dit jaar werden samen met de K.N.N.V. excursies

gehouden, terwijl in het voorjaar excursiesleiders
werden geleverd voor de vogelzangexcursie van het Goois
Natuurreservaat.

Commissies:

De gegevens berteffende de aktiviteiten van de diverse
commissies zijn in hun verslagen te vinden.

Lezingen; Een serie van zes avonden werd door diverse

sprekers gevuld, De onderwerpen varieerden van de Vogelbevolkingen
in Perzië en Afganistan tot ring- en uilenonderzoek in
eigen land.

Leden:

Het aantal leden bedroeg op 31

Verslag van de Ringerscommissle over

december:

190.

1971

Conform de gemaakte afspraken, bleven de kontakten beperkt tot het
uitwisselen van vangmethode n, terugmeldingen en vangresultaten.
Een zeer groot aantal vogels werd door enkele leden in Zuidelijk
Flevoland geringd; meer dan 6.000 Baardmezen werden hier gevangen,
De terugmeldingen, evenals die van andere sóorten, hopen we geregeld in de Korhaan te publiceren.
Een nieuwe ringer, de heer E.R, Osieck, kwam de gelederen versterken. Samen met de secretaris besteedde hij o.a, veel tijd aan de
opbouw van de Vinkenbaan in het terrein van het Laarder wasmeer,
dat een goed vangterrein blijkt te zijn.
Tijdens de zogenaamde winteravondkontroles in nestkasten, werden ~..n
een paar honderd in de nestkasten slapende vogels geringd.

Er "bestaan plannen "bij enkele leden om deel te gaan nemen in een
stelt-lopers-ringgroep, die de in Zuidelijk Flevoland verblijvende
steltlopers zal trachten te bemachtigen.

D.A. Jonkers
secretaris.
•

w
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Jaarverslag

1971 Controleurs

Vogelwet

1936

Twee leden van de Vogelwerkgroep slaagden op de in 1971 gehouden
examens voor Controleur Vogelwet, te weten: de heren K.F, Roelofs
en J. v.d. Geld..
Op de aan alle politiekorpsen -in de omgevingngezonden brieven met
aanbod tot medewerking en versteviging van de kontakten kwam geen
enkele reaktie binnen!

De reeds bestaande samenwerking met de Afdeling Bijzondere Wetten
van de Gemeentepolitie te Hilversum verliep op prettige wijze.

Er werd twee maal procesverbaal opgemaakt.
Tijdens het broedseizoen werden tientallen personen gekontrolcerd
of gewaarschuwd.
Bij volières en winkels, waarin wildzang werd vermoed, werden
,
kontroles uitgevoerd.
,

Op verzoek van de Vogelwacht Utrecht werd door de leden extra aandacht besteed aan de Eempolders,
Na een vraag van het Polderschap van de Keverdi jk-str-en- Overscheen—se Polder werd ook deze polder in de gaten gehouden.

D.A. Jonkers
voorl. secr.
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Financieel Overzicht

1971

f. 1.982,25 De Korhaan

Contributie leden
Advertenties

-

Vrijwillige bijdragenSubsidies
Diverse inkomsten
—

86,50

85P,

-

Penningmeester

-

Div.bestuurskosten
42,50 Ledenavonden(saldo)

—

—

Voorlichting
Cursus
Comnissies:
Avifauna
f.
NestkastZuid.Plev.-

.

-

-

-

f.

331,27

2+20,16
211)., 80
69,79
368,94
12,45
480,91

-

-

-

271,95
99,20
36,50

.

1d3,95

-

-

—

Fadelig resultaat

1

f.

150,— Secretaresse

Div,onvoorzien

—

3. ¥+2,52

f.

407,65
424,87
3.442,52

•

Begroting
Gontributies leden
190 leden:
Ledehavonden
Advertenties
Subsidies

f. 2.700,--

—

300,—
150,—

P.M.

1972
JDe Korhaan

NestkastZuid.Plev.

1.800,—

f.

Secretaresse
Penningmeester
Di v,be stuursko st en
Ledenavonden
Voorlichting
Coinmissies:
Avifauna
f. 250,—
-

—

200,—
100,—
100,—
900,—
100,—

-

-

-

-

-

150,—

100,—

500,—
Uoo,—

-

Nadelig resultaat

-

f.

950,—

k. 100,—

Diversenonvoorzien

—

f. U. 100,—
•
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Jaarv e rslag

Commissie

Vergaderingen:

Zuidelijk

Flevoland 1971

In 1971 kwamen de commissieleden 4 keer bijelkaar,
op 4-2, 6-5, 16-9 en 1 7— 11.

Op het dijkvak Muiderberg-Eiland Eemmond (de Gooimeerdijk) werd weer wekelijks door de leden geteld. Naast
deze vaste tellingen werden ook nog een aantal “losse”
waarnemingen verzameld.
In de Korhaan kon enkele malen een overzicht opgenomen
worden van de meest interessante waarnemingen.

Tellingen:

Publicatie: Vrijwel alle gegevens konden in bewerking genomen
worden. Wanneer een en ander openbaar gemaakt wordt,
valt nog moeilijk te zeggen.
De methode om de tellingen te verwerken werd in de
loop van het jaar herzien. In het kort ziet de gebruikte methode er als volgt uit:
Uitgegaan wordt van 1a-daagse perioden; per periode
wordt één volledige telling gepubliceerd. De keuze van
die telling wordt bepaald door het hoogste totaal
aantal individuen.
•

Waarnemingen:

Plannen:

Leden:

Gegevens werden doorgezonden aan de volgende instanties en personen:
Pijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem: Waterwild,
Pijksdienst der TJsslemeerpolders, Kampen.
Drs. P.P.R. Poorter, Leiderdorp: Lepelaars.

De commissie onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om
een deel van de polder te inventariseren op hroedvogels.
Mogelijk kan in 1972 hiermee "begonnen worden.

Aan het eind van het jaar telde de commissie twaalf leden.
J. Harder
secretaris.

Jaarverslag

van

de Nestkastencommissie

1971

Eén van de grootste problemen van de nestkastencommissie is altijd
het verkrijgen van de verslagen. Ondanks herhaalde ver- en bezoeken
aan kontroleurs duurde het tot eind 1971 eer alle verslagen 1970

bij de secretaris waren. Het eindverslag van 1970 zal nu zo spoedig mogelijk verschijnen. Om in 1971 een vlottere werkwijze te verkrijgen besloten we om een standaard-invulformulier onder de kontroleurs te verspreiden. Dit heeft tevens het voordeel dat we nu
van alle gebieden dezelfde gegevens verkrijgen. De resultaten hiermee zijn tot nu toe bemoedigend: 70% van de verslagen van 1971
zijn binnen. Ook gaven we adviezen aan kontroleurs en partikulieren. In december organiseerden we een timmerdag, die dankzij de
medewerkers uitzonderlijk geslaagd genoemd mag worden. Het resultaat
21 torenvalkkasten en 13 grote uilenkasten. De uitgaven van
de commissie bedroeg dit jaar f. 99,20. De grootste posten waren
--), de verzending van konvokaties/verslagen
de timmerdag (f.50,
de
enkele
aankoop van
en
nestkasten. Plannen om het aantal bestuursleden van de commissie uit te breiden bestaan en dit zal mogelijk

was

resulteren in een beter kontakt

met de kontroleurs.

R.

Molenbeek secr.
,
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Jaarverslag

Excursie-commissie 1971
In 1971 werden 14 excursies gehouden, te weten:

3

1 uilenexcursie naar-het landgoed Groeneveld, 1 wandal5 avonden
excursie naar het Amsterdamse Bos en 3 roeiexcursies op
het Naardermeer, samen met deelnemers cursus.
ochtenden
15 nov. langs de Gooimeerkust van de pier in Huizen tot OudNaarden. Er werden 40 vogelsoorten waargenomen,o.a. diverse
grote groepen Kleine Zwanen, 1 Buizerd, 1 Sperwer, 1 Groene
en 2 Grote Bonte Spechten.
12 dec, naar Gooilust, samen met de K.N.K.V. (ca.30 pers.)
Hier werden ruim 400 vogels in 32 soorten gezien op gehoord.
19 dec. naar Einde Gooi. Daar werden door 14 personen,
gesplitst in 5 groepjes, 460 vogels in 51 soorten waargenomen,
w.o. 2 Buizerden,
soorten mezen en

4

dagen

1 Sperwer, 2 Grote Bonte Spechten, diverse
59 Vlaamse Gaaien in groepjes van ca, 9 ex.

J>1 jan. naar Friesland. Ganzen. Tien deelnemers.
28 febr. werd met 9 personen een tocht gemaakt langs de kust
van Wijk aan Zee tot de Noorderpier bij IJmuiden, waar we o.a.
veel strandlopers en 4 ijseenden zagen.
21 maart naar Texel met 12 personen* Er werden 59 soorten
genoteerd.

2 weekenden

6 juni naar de Peel, door de vakanties maar met één auto.
24 en 25 april naar Vlieland. Genoten van veel regen maar

vooral van grote aantallen vogels (85 soorten)

en een

prettige sfeer.

t/m

50 sept. naar Terschelling. Als lang weekend opgezet,
27
maar door langer verblijf van enkele van de 18 deelnemers en
door goede informatie vooraf, is het een leerzaam vogelkamp
geworden. Er werden 10
gehouden, door de beperkte
tijd, het grootste deel op het oostelijk deel van het eiland.
Er werd een kiekendievenslaapplaats gevonden en er werden
88 vogelsoorten waargenomen, (zie verslag).
1972

hopen we dat er meer belangstelling voor de excursies
bestaat en door o.a. inventarisatie van de door de excursies
bezochte gebieden mede te werken aan het verkrijgen van mieer
gegevens.

In

L.J. Dwars-Van+Achterbergh

Zwervend door de Gooise Natuurgebieden
Omdat vele leden van de Vogelwerkgroep het Gooi eigenlijk helemaal
niet zo goed kennen, willen wij een serie artikelen opnemen over de
Gooise natuurgebieden. In deze artikelen komen de volgende onderwerpen
aan de orde: ligging, eigendom, toegang, hoe te bereiken, geschiedenis,
flora en fauna en eventuele bedreigingen.
Als eerste natuurgebied komt aan de beurt de Centrale heide. Wij
gaan u geen uitgebreide soortenlijsten geven van de in de gebieden
voorkomende vogels. Dat moet u zelf maar eens uitzoeken.
In het volgende nummer van de Korhaan dus: "Zwervend door de
Gooise natuurgebieden".
Red.

10
Notitie
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Over Witkopstaartmezen in Nederland.

Op de waarneming van zo’n grote groep witkoppige staartmezen zoals
beschreven door Fr. (Rijnja) in “De Korhaan” van januari 1972 (pp.23-24)
(ca 200 exemplaren op 19 december 1971 op het landgoed Groeneveld, Baarn)
hebben wij eigenlijk al jarenlang gewacht. Men kan dat nalezen in mijn
kleine bijdrage aan de “feestbundel” voor de heer G. Bosch in “Vanelles”
21, 1968: “ Over de herkomst van witkoppige staartmezen in Nederland”.
De zaak komt hier op neer.
In Nederland broedt een,zogenaamde "bastaardpopulatie" van enerzijds
staartmescn net brede zwarte oogstrepen en anderzijds witkoppige staartmezen. Het zijn eigenlijk twee populatiestromingen afkomstig uit een gebied
met streepkopjes (Zuidwest-Europa) en een met witkopjes (Oost- en NoordEuropa), die elkaar in Midden-Europa, incl.Nederland, ontmoeten.
Het aantal zuivere witkopjes onder de Nederlandse broedvogels is
betrekkelijk gering. Haar hun aanwezigheid maakt het vrijwel onmogelijk
om eventuele witkoppige invasie-Staartmezen uit Noord- of Oost Europa,
.die naar Nederland zouden zijn afgedwaald, in het veld te herkennen.
of Oost-Buropese staartmees
Met zekerheid werd de witkoppige Noord
caudatus
ook
nog niet in Nederland vastgesteld.
caudatus) dan
(Aegithalos
Re commissie voor de Nederlandse Avifauna erkent terecht alleen maar de
in koptekening variabele broedpopülatie onder de naam Aegithalos caudatus
err r paeus.Doch men sla de volgende passage in het boven genoemde artikeltje
er eens op na:
"Pas wanneer er duidelijke exemplaren van in handen zijn gekomen, of
een invasie van witkopjes, liefst samen of gelijktijdig met andere mezen,
zou zijn vastgesteld, kan de aanwezigheid van "echte" Witkopstaartmezen
in Nederland als bewezen worden beschouwd."
En maakten wij in het najaar van 1971 niet een grote mezen-invasie uit
Oost-Europa mee?
Gebroeders Rijnja, in ieder geval hartelijk gelukgewenstl
-

-

'

Andere invasie-vogels om gelijktijdig op te letten(waarnemingen goed
zijn bijv.: de "noordelijke" Grote Bonte Spechten (groot,
witte onderzijde, dikke snavel); de "noordelijke" Kleine Bonte Spechten
(witte onderzijde, veel wit op bovenzijde); witborstige Boomklevers;
Kortsnavelboomkruiners; grauwruggige Kuifmezen; parelgrijze Matkopmezen;
Azuurmezen en Pleske's Mezen (bastaarden van Azuurmees en Pimpelmees).

documenteren'.)

Witkopstaartmezen uit Scandinavië, of Oost-Europa hebben stellig veel
vaker Nederland in de winter bezocht, maar in ieder geval de laatste tien
of twintig jaar zijn zij aan de aandacht van veldornitholOgen ontsnapt.
Even buigen Amsterdam heb ik ook eens zo'n grote groep van uitsluitend
witkopjes gezien, maar dat was lang voordat ik mijn waarnemingen goed ge-

documenteerd

kon doorgeven.

Prof. Dr. K.H. Voous
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Observatiehut Zuidelijk Flevoland
In de Korhaan van januari jl werd melding gemaakt
van de mogelijkheid voor de leden van de Vogelwerkgroep om gebruik te
maken van de observatiehut van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) bij de Knardijk. Hot bestuur heeft inmiddels van de
dienst bericht ontvangen, dat alle leden onder bepaalde voorwaarden
vanuit de hut mogen waarnemen. De belangrijkste voorwaarde is wel dat
wanneer van de verleende gastvrijheid misbruik wordt gemaakt de toestemming direct zal worden ingetrokken. Dit betekent dan niet alleen
dat ons de unieke kans om de vogels in dit gebied van dichtbij te
kunnen observeren weer wordt ontnomen, maar tevens bezorgt het de
Vogelwerkgroep een minder goede naam bij de directie van de R.IJ.P.
Dit laatste moeten we zien te voorkomen, gezien de
ongetwijfeld nog vele
komende contacten met deze heren.
De regeling, die zo eenvoudig mogelijk zal worden
gehouden, is een voorlopige en zal, indien nodig, later kunnen worden
aangevuld.

1. De bezoekers van de hut zullen hun lidmaatschapskaarten bij controle moeten kunnen tonen. De dienst heeft een ledenlijst
ontvangen.
2,
De coördinatie van alle zaken de observatiehut betreffende wordt verzorgd door de secretaris van de Flevopoldercommissie,
de heer J. Koel, Pr. Beatrixlaan 19, Weesp, tel. 02940-12255.

3. Verzocht wordt zoveel mogelijk verslagen van de
waarnemingen te maken en op te sturen naar de ooCrdinator, die de belangrijkste gegevens zal doorsturen naar de R.IJ.P.

heden,

4.

Beschadigingen van de hut, of eendere onregelmatigde coördinator te worden gemeld.

dienen zc spoedig mogelijk bij

5. Onnodig is het misschien te vermelden dat het benadersn
van de hut zo "vakkundig" mogelijk dient te geschieden en dat alle
risico’s voor de bezoekers zelf zijn.(minstens 2 man).
J. Koel

Uncle Sam

en

zijn vogels

(Uit

de Observer van

21.2.1971)

Een golf van protesten heeft de U.S.Army genoodzaakt van het plan
en spreeuwen te doden,
die weer eens invielen bij de inwoners van de plaats Milan in Tennessee.
De U.S.Army was van plan de vogels met chemicaliën te bespuiten,
zodat zij bij de volgende koudeperiode zouden bezwijken.
Maar protesterend© ■vogelliefhebbers Lebben de belegerde inwoners
van Milan gedwongen een andere oplossing te zoeken voor de vogelplaag,
waarvan de uitwerpselen het menselijk voedsel oneetbaar zou maken en
het gezamelijk gewicht van de vogels de boomtakken doet scheuren.

af

te zien dat zij had, om drie miljoen merels

Radar volgt vogels

(Een krantenbericht)

Twee ornithologen van de Cornell-universiteit te Ithaca (New York,V.S.)
mogen een radarstation van de NASA gebruiken om uit te zoeken hoe trekvogels zich oriënteren,°met name
’s nachts. De vogels worden eerst gevangen, dan opgesloten in een kooi en vervolgens met een weerballon opgelaten tot een hoogte van maximaal 1800 meter, waarna de kooi automatisch
opengaat. De radarinstallatie op Wallops Island volgt dan de bewegingen
van de dieren om het bewijs te vinden, inhoeverre het aardraagneetveld een
rol speelt bij de navigatie van vogels.
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in

Vogels

mythen

en

legenden

Het is mij niet bekend of er in de internationale bibliotheken
werken bestaan, waarin uitsluitend de plaats van het dier in het leven
de historie, het geloof (bijgeloof) van de mens is zichtbaar gemaakt.
en
In vrijwel alle mythen en legenden van de volkeren neemt het dier
soms een belangrijke plaats in. Ik zal trachten,
dus ook de vogel
gebaseerd op de weinige bronnen waarover ik beschik, dit aan te tonen.
-

-

-

-

De Noord-Amerikaanse Indianen. Hun verendracht heeft al direct alles met
vogels te maken. Maar men vond in verschillende Indiaanse gebieden, bv
in Zuid-Wisconsin,door mensenhanden gebouwde terrassen, heuvels van zo’n
100 voet hoog en soms 500 voét in doorsnee, Mounds genaamd, meest dieren
voorstellend, waaronder de Arend en andere vogels, soms met uitgestrekte
vleugels,met een spanwijdte "van soms 5,2 engelse ellen". De heuvels bleken
meestal begraafplaatsen te zijn. Onder do vogels werd de Arend het meest
vereerd. Van zijn veren maakten men de oorlogsvlag en zijn opgestopte huid
(balg) was aanwezig waar werd vergaderd.Het dragen van de Arendsveer werd
slechts aan de sterksten toevertrouwd. Sommige stammen vereerden de Arend
als een godheid. Werd de regengod aangeroepen, dan werden vier Arendsveren
gedragen, die dan de vier windstreken symboliseerden. Ook hier was de uil
het symbool der wijsheid, maar een enkele stam zag hem ook als "een metgezel van de God van de Dood". De medicijnman gebruikte de Uil graag als
zinnebeeld van wijsheid en broederschap en er waren dan ook weer stammen,
die de Huif als een heilig dier beschouwden.
Uiteraard houd ik voor De Korhaan voortdurend de"vogellijn"in het
oog. De vele andere dieren blijven buiten beschouwing.
De Blauwe Gaai, dat was voor sommige stammen een boosaardige godheid. "Ben onstuimige pocher, een intrigant en een onheilstichter". Hij
werd een clown onder de góden genoemd. Deze godheid heeft van bovennatuurlijke wezens de gedaante van een gaai gekregen, omdat hij in een. schietw® dstrijd hun verkiezen was en hem werd een vloek uitgebracht door het
geluid, waarmee hij zich als een slecht voorteken zou aankondigen.
Nu staat ook geschreven, dat deze Gaai een ouder broertje had. Dat
was het Roodborstje die voortdurend bij hem in de buurt is om hem verwijten te maken over zijn boosaardige streken. De Blauwe Gaai werd zo bij
sommige stammen de meest geplaagde vogel.
De Kraanvogel speelt dan opeens een rol bij de ontvluchting van de }
Om kort te zijn; een paar feeën waren uit de lucht gevallen in een |
boom
en konden daar niet uit. Tevergeefs riepen ze de hulp in van de i
hoge
vogels. Tenslotte werd Lox, de veelvraat en de slimste onder de dieren, te [.•
hulp geroepen. Chantage speelt hiér dan ook al weer een rol, want slimme
Lox wil alleen helpen, als de feeën beloven naar zijn verblijf mee te gaanj.
Zij beloven dit en denken intussen tdch aan ontsnappen. Ze maakten een
magische haarstreng in de takken en toen Lox de feeën aan de grond had,
werd hem verzocht die haarstreng nog even te halen, waarin hij verstrikt
geraakte en er een voorsprong ontstond. En dan komt de Kraanvogel.
Intussen maakten andere dieren het Lox moeilijk om snel tot de
achtervolging over te gaan en de feeën kwamen voor de brede rivier, waar
een Kraanvogel veerman was. Een der_ feeën zong een lied over zijn mooie
lange benen en zijn zachte veren en zo wérd door vleierij de Kraanvogel
tct speed aangezet. De vogel zorgt dan later dat Lox in de rivier verdririefc.

feeën.
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Zoals de Arend voor de Indianen het symbool is voor kracht en macht,
zo was hier de Kraanvogel de helper van de mens, dié mede hielp het kwaad tó
bestrijden, hetgeen ook weer blijkt, hoe een jonge strijder werd bijgestaan door een Arend en een Sbhreeuw-kraan, die hem een been uit zijn
vleugels schonk, als een oorlogsfluit, om zijn vijanden schrik aan te jagenj
Zo is er hier ook sprake van een Witte Reiger, die aan de overkant van de j
rivier door, zes vrouwen ;ras aangesteld om in een kastanjeboom te waken
overl
de zeer kostbare kastanjes. Een jongen kreeg do taak van de kastanjes te
stelen en bereikte voorzichtig de overkant van de rivier. Hij had speciale
zaden meegenomen waarop de reiger verzot was en bij de boom gekomen
strooide hij.deze in het rond. Terwijl de reiger gretig zaden pikte, nam
de jongen zijn kans waar, tot de vogel het begreep en alarm maakte, waarop
de vrouwen met strijdknotsen de dief te lijf gingen, die met een kostbare
buit wiat te ontsnappen.
We zien in dit verhaal een zaadetende reiger»
Nu is Dij de Dakota-Indianen Ictinike de zoon van de Zonnengod, die op
een dag tijdens een vermoeiende tocht een buizerd vroeg of deze hem op zijn
rug wilde dragen, hetgeen de sterke vogel direct toestond. Maar het dier had
slechte bedoelingen en liet hem in een grote holle.boom vallen, waarin hij
hem gevangen hield. Toen op een dag jagers hun kamp onder de boom hadden op-i
geslagen, liet hij de staarten van wasbeerhuiden, waarmee hij gekleed was,
naarbuiten hangen. De jagers besloten de"wasberen" tevangen,maar ontdekten
tot hun schrik dat het een mens was en sloegen op de vlucht. Ictinike hield I
zich dood. Maar toen kwamen de vogels, Arenden. Raven en Eksters op hem af i
om hem te verslinden. . En ook de Buizerd wilde aan .dit maal
deelnemen,
waarop Ictinike zich zó kwaad maakte, dat deze de vogel de veren van zijn
scalp rukte. En dat zou dan de oorzaak zijn, dat de, buizerd vrijwel geen
veren op zijn kop zou hebben, aldus het verhaal.
Als we weten, dat deze verhalen vaak ontsproten zijn tijdens de prilste \
tijden in het Jjestaan van de mens, dan zien we in ieder geval ook reeds
I
onze bekende vogelnamen genoemd.
Ictinike deed ook eens een beroep op de IJvogel, die in de rivier
onderdook en een maal vis voor hem ving. Een conversatie van een Kraai met
een zalm behoort ook al niet tot de onmogelijkheden. Een magische vogelveer
i
heeft dan bijvoorbeeld opeens de kracht,om een krijger tegen woeste verscheurende dieren te beschermen. En veel liefelijker is dan het verhaal,
[
waar de rook uit een Indianenpijp in witte Duiven veranderde.
Ergens komt dan ook de Specht naar voren. Blauwe Gaai en broertje
Roodbord; ontdekten tenminste eens een bovennatuurlijk
wezen die met een
lange snavel hout had gespleten en toen een groot vuur ontstak. En nog
duidelijker, waar Sin de gedaante van een enorme specht aannam. Dan komt
ook ergens nog de diefachtigheid van de Raaf aan het. licht.
Interessant is wel een volgende keer te zien, hoe ook andere vogels,
en soms ook dezelfde, in andere landen een rol spelen in het leven van de
mens.
Tenslotte Wat voetnoten, in deze .literatuur aangetroffen.
Arend.In NoordAmerika is ook de Steenarend (Aquila chrysaëtes) van
Europa en Azië inheems. De Kaalkop-Arend (Haliaetus leucocephalus) is. het
nationale embleem van de V.S. Een vogel
hier vermeld in 1928
die toen i
al sterk was afgenomen. De Arend staat nauw in verband met de mythologie
en het totemisme van de Indianen.
Blauwe Gaai (Cyanurus cristatus) is de meest bekende onder de Gaaiensoor- I
ten in N.'-A.
De Blue bird is in de Indlanse folklore de lentebode.
De Amerikaanse Raaf wordt, vergeleken bij de Europese(C. corax) niet zelden!
als een afzonderlijke soort beschreven (C.carnivorus).Omstreeks 1928 zou
deze raaf alleen nog in het Westen van Amerika voorkomen, zo Ook een
andere raafsoort, de C.cryptoleuous.
K. ten Haken
(Zie vervolg voetnoten op pag. 15)
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Veldwaarnemingen
Dodaars
wouwaapje
Kwak
Bl. reiger

1
1
1

ex.

20-11-71 Eempolder Zendstation A.Bode
ex.
N.Verlaat
14-10-71 Horstermeer
ex.
25- 5-71 Kortenhoef
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1
1
1
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1
1
1
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1
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D.A. Jonkers
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+
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D.A.Jonkers
Huizer Eng
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ff

ff

ff

ff

Huizer eng

P. Schoorl

De Waddenzee

Het is alweer een aantal weken geleden toen de nieuwslezer, dachten
van Ameland naar het vaste land en
we, het bericht doorgaf, dat de dam
niet wordt aangelegd, omdat....naar
die 50 miljoen zou gaan kosten
berekening het 150 miljoen zou gaan worden. Het zit hem dus in die
100 miljoen meer, dat die dam er niet komt. In ieder geval dus niet in
de adviezen van wie allemaal niet, die de Waddenzee als ongerept natuurgebied willen behouden? Een toch nog grimmige gedachte, want als dat geld
er nu later wel weer eens komt?
-

-

Voetnoten bij:
.

•

.

.

.

Vogels in mythen en legenden.:

In het Buizerd-verhaal (Buizerd met kale kop) blijkt bedoeld te zijn
de kaalkoppige gier (Cathartes aura) ook wel Turkey buzzard genaamd.

evenals het
Roodborstje (M.migratoria) en heet in Amerika "Robin 11
het
maar
behoort
tot
Merula.
lijstergeslacht
Europese Roodborstje,
zich
met
wormen
en
bessen.
insecten,
Voedt
,

Schreeuwkraan (Grus Amerióana) is in N.A. de fraaiste onder de Kraanvogels. Zijn statige, vaak onbewegelijk en ernstige houding aan een
rivier- of meeroever hebben hem in de Indianenfolklore tot een veerman
gemaakt, ':'die in angst verkerende mensen over het water brengt en soms
ook slechtvllegende vogels, welke laatste taak bij de Warrau-Indianen
van Guyana wordt overgenomen door de kraanral. Misschien kom ik later
bij mythen en sagen van West-Indië hierop even terug.
Specht, in 0. delen van N.A. de veel voorkomende en in meerdere
o
variëteiten is P.villosus. In de W,delen zouden andere variëteiten
arizonea),
de
Arizona-specht (P.
voorkomen. Wordt ook nog genoemd:
de
Galifornlsche specht (Melanerpes formicivorus),de Canadese specht
(P .canadensis) en noordelijken de Amerikaanse specht (Picoides
americanus). lift zouden de meest voorkomende spechten zijn.
Uil (Bubo virginianus) is een grote hoornuil, verwant aan de Eur.Oehoe?
(Strix oinera) is een grote grijze uilensoort, die het verst noordelijk
voorkomt. In holen van de prairiehonden leven ookgronduilen(Spectyto
culinaria). Dan zou in de V.S. de naam"schreeuwuil" gesteld kunnen worden
voor de grijze ooruil (Specscops asio) ook wel met rode of roodgevlekte
variëteiten en die meer schreeuwt dan krijst.
Wegens gebrek aan ruimte nog enige aanvullingen hierop in volgende Korhaan.
Deze gegevens verzamelde ik uit oude boeken, zodat wellicht ornithologisch
er sindsdien iets anders is konen te liggen.Het zou weer interessant u# (J
f
kunnen zijn dit te vernemen.
'
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in

Vogels

ons

taalgebruik

We gaan nog even door om ons onderzoekje “Vogels in ons taalgebruik” wat meer uit te diepen. Inzendingen in verband hiermee blijven
welkom, maar als het mogelijk is dan wel graag vooraf even controleren,
of de woorden (zinnen) die u opschrijft al niet eens eerder werden vermeld.
als de kippen erbij zijn; iemand blij maken
• Zo dom als een uilskuiken;
met een dode mus; zo trots als een pauw; zo vlug als een kievit; uit het
Vinkersbedrijf: op het juiste moment moet je je slag slaan.
Luistervinken deugen niet, (Dat waren lokvogels, die naar de andere slaandej
vinken zaten te luisteren, doch zelf geen geluid gaven, vandaar niet bruik-i
baar voor een vinker).
M.J. Tekke
secr. vdör de commissie
Nederlandse Avifauna te
Den Haag.
j

.De kraaienmasr blazen; zingen als een kraai; kwebbelen als een lijster; i
slimme vogel, vrije vogel; vogelvrij; de vogel is gevlogeri
kleiduiven schieten; vogels die vroeg zingen zijn voor de poes; een vogelverschrikker zijn; kijken als een uil in doodsnood; uilskuiken!; een uiltje
knappen; kippig zijn; praten als een kip zonder kop; als de kippen* erbij
zijn; je zag geen kip; zich kiplekker voelen; een'kippenborst hebben;zingen
als een nachtegaal; een huismus zijn; een flierefluiter, haantje de voorste;
wulps zijn; een vogel voor de kat zijn; een vogel zingt zowel van armoede
als van weelde; de vogel kent men aan zijn veren; het is een vette vogel
die zichzelf bedruipt; oude vogels zijn zo licht niet te vangen; de vogel
is gKang daar, waar hij gebroed is; vogels van enerlei veren; vogels van
diverse pluimage? alle vogels vliegen; politieke vogelaars; Hendrik de
Vogelaar; beter in vogelzank dan in ijzerklank; in vogelperspectief getekend; in vogelvlucht; vroege vogels vangen de wormpjes; iets vogelweide
laten liggen(braak liggen); er uit zien als een goudhaantje.
een gladde vogel,

L. Rijnja
.Het is een vuile vogel die zijn eigen nest bevuilt ; een vliegende-vogel
vangt altijd wat;zo vrij als een vogel; alle vogels vliegen(spelletjé);
een geluksvogel; de vogelaar óp bedriegen uit, de vogel lokt met zoet
geluid; fris als een hoentje; dat haalt je de koekoek; het is altijd
koekoek éénzang; zijn haan kraait koning; een goede haan is niet. vet; een
rare snoeshaan; de gebraden haan uithangen; een haan is stout op eigen dam;
de rode haan in iets steken; een goede haan kraait' twee keer; rood als een
kalkoense haan; kip, ik heb jei; kippevel krijgen; een vrouw en een hen
willen altijd kakelen; het kuiken wil wijzer zijn als de hen; de raven
al' zouden de raven het uitbrengen; een
zullen hem geen brood brengen;
kraai zijn in pauweveren; de vos en de kraai hebben elkaar, te gast; één
bonte kraai maakt nog geen winter; een blinde schiet wel eens een kraai;
kind noch kraai hebben; twee kraaien pikken elkaar de ogen niet uit;
kraaien en duiven vliegen nooit samen; een duivenmelker; gebraden duiven
vliegen je niét in de mond; wat duivekater'. 1 ; een duifje zonder val;, onder
iemands duiven schieten; een uilebril; wijs als een uil; wat baeten kaers
'en bril, als dhil niet zien en wil; dat valt op een gansje;; een gans plukken
zolang hij veren heeft; als de boeren slapen waken de ganzen; zwanenzang
zingen; luistervink'spelen; zingen als een lijster; een vreemde eend in de
bijt; als een eend in een bijt vallen; elk schot is geen eendvogel; een
taling uitzenden om een eendvogel te vangen; één ezel overbalkt wel tien
een arend vangt geen vliegen; doorslaan als een blinde vink;
nachtegalen!
...

.

;

spreeuwen willen wel kersen eten,

maar geen bomen planten;

op eigen wieken;

\
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pronken met andermans veren; onder het vliegen wassen
de vos de passie preekt, boer pas op Je kippen.

de-

vleugels; als

D.M.J. Ras
een koekoeksjong zijn; een hoogvlieger; snipverkouden; iedere vogel zingt;
zo hij gebekt is; een rare vogel; een kriedhaan zijn; hij is een aasgier;
\
als gieren er op aanvallen; 'in de ganzenpas; Je' bent een uil; zwanenzang
zingen; zwaluwstaart(vakterm); hij is een nestblijver; in èijn wiek
geschoten; de vleugels laten hangen; een vrolijke vogel; hij wil vliegen
eer hij vleugels heeft; we zullen hem kortwieken; vogelvlug zijn; kom
eens aanvliegenl ; hou Je snavel dicht
zegt boze onderwijzer; de vogel
is gevlogen; zo zat als een mus; als een troep hongerige mussen; hij is
.

,

een spreöuw(naprater) klappen(praten) als een ekster; (vandaar misschien!
klapekster?); uilen naar Athene dragen; "Klappende Ekstei"? Vas.tenavondkrantje; in een eksternest zitten (roddelfamilie); op iemands eksterogen

i

trappen; er een veer voer moeten laten; dit is een veer uit zijn staart;
zodra hij een veer van de mond kan blazen; iemand in de veren zitten;
vroeg uit de veren; uit een donzen bedje komen; iemand een veer op de hoed i
steken;, ved'erlicht; van verlerlei veer zijn; verderlicht; Je kunt geen
r
veren plukken van een kikker; een vj’erk van een vent; iemand een pluim geven,
de pluimen maken de vogels; een.veertje laten; een wilde kraai van een meid;
vechten tot de kraaien aan hun trekken komen; zo dronken als een uil; gezien
zijn als een uil onder de kraaien; iedere uil meent, dat zijn Jongen valken;
i
zijn; loep naar de koekoek; de koekoekszang zingen; koekoek ziJn(bedrogen
echtgenoot); zingen als een leeuwerik; een oude zwaluw weet haar nest;
dom als een eend;lopen als een vette gans; de gans blaast wel maar bijt
niet;voor de ganzen preken;maak dat de ganzen wijs; het is niet voor d6
ganzen gemaakt; er zijn om de ganzen te hoeden; het zijn wel mooie woerden i
(met mooie woorden spreken); woerdachtige stommiteiten; maar de woerden
leggen.de eiren; zo grijs als een duif; zachterdig als' een duif; een duifje;
zonder gal (lief kind); een sierduif zijn; nestharen hebben; zijn eerste
dons kwijtraken; zijn snavel roeren; een kip- op hoge poten’; schor als een
kip; als een kip die haar ei niet kwijt kan; kippen van dé eerste leg;
i
blinde hen vindt soms een korrel; een wijze hen legt soms wel eens een ei
in de brandnetels; waar het henneke kraait eh het haneké niet is veel
verdriet;zich houden als een koud kieken(voorzichtig); gesneden haan
(gecastreerd); de Gallische hanen(Pranaen); een spotvogel; een rare sijs;
het niet kunnen verkroppen;op het vinketouw zittenjbeter een vink geplukfr
dan leeg gezeten; de papagaai.afschieten (de prijs behalen); een zwanenhals;
kneuteren; de Zwaan, de Arend(stermebeelden) De Grauwe Yogeïs (bijzonder
knappe roman, over twee broers (Arthur van Schendel);Sus Minervam docet=
het kuiken wil wijzer zijn dan de hen.
Hierop aansluitend een spotversje, dat ik mij herinner van'de lagere school!

Als het haantje pas de dop ontkropen,
Wil ’t
even kraaien als papa.
Dan doet het wel het bekje open,
Maar kraaien doet het hem niet na.
Het is slechts piepen, hijgen, blazen,
Al met een kippenkuikens kracht,
Dat kippenkoppen doet verbazen,
Maar waar een wijze haan om lacht.
Dichter onbekend..
P.S. De
is duidelijk!

ia dit versje

K.

ten Haken

18
Mutaties
Nieuwe leden:hr G.I. Rieken, Vijverpark 13, Bussum.
hr. 6.N. van den Brink, Kromme Pad 21, Laren (NH)
hr. W.M.C. Slijkerman, Meerkade 2, Muiderberg.
hr. W. van den Bedum, De Sparren 95» Bussum

Attentie

dla-avond op

24 februari a.s.

Om misverstanden te voorkomen:

In de voorgaande Korhaan is verzuimd te vermelden de avond
van “Vakantie-vogel-dia’s van de leden” op 24 februari 1972.
Wij doen dit op deze plaats dus alsnog.
Het bestuur liet weten, dat het geen vakantiefoto’s worden,
doch dat vóór de pauze de heer K. Visser de bezoekers zeker
zal weten te boeien met zijn uitmuntend fotowerk en dat na
de pauze de heer J. vd. Geld op zeker gelijk niveau deze avond
zal afsluiten. Zeer aanbevelend!
In verband met dit bovenstaande nog wel een verheldering:
Op pag. 2 van deze Korhaan vindt u de uitnodiging voor de
JAARVERGADERING op 23 maart a.s.
c
Wie deze avond bezoekt doet er verstandig aan dus ook deze
Korhaan mede te nemen, vanwege „de op deze avond betrekking

hebbende agenda (bestuursverkiezing) en de daarin vermelde
jaarverslagen, die op deze vergadering ter sprake zullen komen.
Red.
Inhoud

1. Redactioneel

2. Bestuursmededelingen (Algemene ledenveigndering 23 maart
0
3. Excursieprogramma
secretaresse
Jaarverslag
1971
4.
Jaarverslag Ringcommissie 1971
5. Vervolg
6. Jaarverslag Controleurs Vogelwet 1956 betr. 1971*

a.s.)

-

7. Financieel overzicht 1971

8. Jaarverslag Nestkastencommissie 1971 en Jaarverslag Commissie
Zuidelijk Flevoland 1971
9. Jaarverslag Excursiecommissie 1971 en Excursieverslag Gooimeer
10. Notitie no. 37 inzake bijzondere waarneming.
11. Observatiehut Zuidelijke Flevoland o- Uncle Sam en zijn vogelsRadar volgt vogels
12. Vogels in Mythen en Legenden
15. Vervolg
14. Veldwaarnemingen
Waddenzee
Voetnoten bij:Vogels uit mythen en legenderh
15. Vervolg
16. Vogels in ons taalgebruik
17. Vervolg
**

-

-

18. Mutaties

Redactie
ten Haken
E.P. Klomp

K.

Fr. Rijnja
Typewerk
H.P. Vos
A.J. Vos-Bcs

-

Attentie'.

-

Inhoud
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