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OVER WINTERVOGELS DER WADDEN.

De Wadden! Dat is het eldorado voor den waren natuurvriend, die elke 
cultuur als met minachting beschouwt. Dat zijn de heerlijke streken, die 
geen water en geen land zijn en toch ook weer wel. De gronden, die een 
steeds wisselend; beeld geven, waaruit eilanden geboren worden en 
waarin eilanden als zandbanken te gronde gaan. 

 

Het land, dat aan niemand behoort en waar ieder de zuiverste vreugde 
kan scheppen, die het leven biedt. 



De Wadden en de stranden, dat is 't domein der zwervers, die met 
tegenzin naar 't gepruts van den grooten mensch kijken, de Wadden 
nog meer dan de stranden, want de stranden zijn vaak bij de 



badplaatsen het toonbeeld van menschelijke slordigheid en willekeur. 

 

Veel heb ik door ons land gezworven, door het oude Limburgsche land, 
zoo oud als nergens in ons land aan den dag komt, door de duinen 
van Hoek van Holland tot benoorden Noordwijk aan Zee, langs de 
Zuiderzee van Stavoren tot Amsterdam, op de eilanden, maar steeds 
zullen de tochten over de Wadden en langs de Wadden, tot de mooiste 
behoóren, die ik deed. 



Daar wordt nieuw Nederland gemaakt, daar is het licht 

zoo heel anders, dan op het land, daar kun je je een oogenblik alleen op 
de wereld wanen, een oogenblik dat voor wie daarvoor gevoelig is, hem 
onuitsprekelijk gelukkig maakt. 

Daar voelt hij, dat het alleen de natuur, zoowel doode als levende, is, 
die opbruist of afbreekt, steeds weer, door alle eeuwen heen; nergens 
heerscht er rust. Daar komt men tot het schoone inzicht, dat het eenige, 



wat men op aarde kan doen is: hard werken en liefde geven, zooals de 
geheele natuur doet.

De Wadden, waar ik in mijn eerste studentenjaren het meest gezworven 
heb, alleen of met mijn vriend, zijn me ontzettend dierbaar geworden. 
En nu zullen er velen zijn, die dit sentimenteel zullen vinden. Mij best. 

Maar het is mijn heilige overtuiging, dat wie in zijn jonge jaren veel 
zwerft, met open oog en oor, daardoor meer aan levenswijsheid wint, 



dan waar ook. „Study nature, not books. „Bestudeer de natuur, geen 
boeken. Zoo schreef een van de grootste Amerikaansche philosophen. Hij 
heeft ons, natuurvrienden, die woorden uit het hart gegrepen. Maar wie 
dit wil ondergaan, die moet dan ook met heel zijn wezen zich overgeven 
aan de invloeden der natuur.

Mijn artikeltjes schrijf ik dan ook niet om u allerlei wijsheid bij te 
brengen. Maar in de hoop, dat ik bij u opwek het verlangen om met 
eigen oogen en ooren iets te zien en te hooren te krijgen van het leven. 

Niet door het becritiseeren van uw buurman of chef 

krijgt ge levensinzicht, maar door het gansche leven, in al zijn 
veelvuldige  uitingen waar te nemen, dat geeft levensgeluk  en 
levensvreugde. Dat doet u over allerlei daagsche beslommeringen met 
een opgewekt gezicht heen stappen, omdat ge er de kleinheid, -die 



onbelangrijkheid in verband met het geheele gebeuren, van inziet. 

Het doet u glimlachen om de menschen, die, de één al ijveriger dan de 
andere, u willen opdringen hun inzicht, hun ideeën over 't ontstaan 
van het leven; terwijl we in werkelijkheid nog o zoo bitter weinig van het 
leven begrijpen; laten we over het ontstaan van het leven toch in 
s'hemelsnaam  geen herrie maken! Maar laat ieder, buiten zijn eigen 
menschenkring om, trachten iets van het leven te begrijpen! 



Maar laat ik tot mijn onderwerp komen, even afdwalen is zoo erg niet, 
ja zelfs wel eens heel goed. In werkelijkheid gebeurt het juist andersom. 
Je hebt eerst de heele dag rondgezworven en dan komen, vooral 
s'avonds, na afloop de beschouwingen. Voor dat ik verder ga, wil ik even 
vermelden, dat de Wadden, en wel de Duitsche, maar die zijn net zoo 
als de onze, in de litteratuur het beste beschreven zijn door Gustav 
Frenssen.

Wie in den vroegen morgen het Wad opgaat, ziet in de schemering 
tallooze vluchten kokmeeuwen het land intrekken. Op sommige plaatsen 
dragen die vluchten vaak het karakter van massa-intochten. Steeds 
komen ze opzetten in kleine groepjes, zonder ook maar eenig geluid te 
geven. Dan verbreiden ze zich over de provincie en dalen op de 
landerijen neer. Niet alleen zijn het de kokmeeuwen, maar ook kleine 



zeemeeuwen die zoo het land binnentrekken. 

Ze voeden zich daar met larven, slakken en wormen, zoowel van de wei- 
als bouwlanden. Die kokmeeuwen komen ook in de steden. Reeds in 
Februari beginnen de witte koppen  te verkleuren, ze worden dan 
geleidelijk chocoladebruin. Langen tijd heeft men niet geweten, wat dat 
was, maar 't is gebleken een langzame rui te zijn. De jongen hebben 
bruingevlekte vleugeldekveeren en een zwarte dwarszoom over den 
staart. Pas in 't tweede jaar verdwijnt die dwarszoom.

 



Den heelen nacht door kunnen we op het Wad vogelgeluiden hooren, ik 
geloof niet dat er een half uur voorbij gaat, zonder eenig geluid. Pas 
als het goed helder is, kunnen we natuurlijk onderscheiden, waarmee 
we te doen hebben, als we tenminste die geluiden niet goed kennen. 

Wulpen-geluiden met hun langerekt „Lou-is, Lou-is" zijn duidelijk te 
onderscheiden. Behalve aan hun karakteristiek geluid herkennen we ze 
ook, overdag aan hun langen, krommen snavel, die iets naar beneden 
gebogen is. De groote wulp heeft een snavel, die ongeveer driemaal zoo 
lang is als de kop. De Regenwulp, die veel kleiner is, heeft een snavel, die 
ongeveer tweemaal zoo lang als de kop is. Hij lijkt overigens volkomen 
op de groote Wulp, maar heeft onder den kop een lichtgekleurde streep. 
Ze trekken in groote troepen door, zoowel overdag als des nachts en zijn  
dan aan hun roep „tiviel-tiviel" best te herkennen. 



Een interessante vogel van het Wad is ook de Goudkievit, in sommige 
streken ook Zeewilster of Zilverpluvier genaamd. s' Winters zijn kop en 
borst van dit vogeltje wit, zomers zwart. Alleen de veeren in de oksel 
blijven s'winters zwart. Pooten en snavel zijn ook zwart, Hoe deze vogel 
aan de naam van Goudkievit komt is niet duidelijk. Zilverpluvier is dan 
ook veel beter. Ze broeden in de Poolstreken, maar vele trekken in onze 
streken reeds hun zomerpakje aan. Thijsse schrijft: „Ongetwijfeld is deze 
vogel de meest voornaam geteekende van al dit strandgedoe en heerlijk 
is het, dat wij den heelen zomer door op Texel dit dier in zijn 
prachtkleed kunnen aanschouwen." 



Ook Grutto's  overwinteren wel op de slikken. Ze hebben, niet zooals de 
Wulpen, neergebogen snavel, maar een omhooggebogen snavel. Dat is 
duidelijk met het bloote oog te zien. Groote vluchten rosse Grutto's 
kunnen we er ook aantreffen. Hun kleuren zijn niet zoo sprekend als die 
van onze weidebewoner, ook zijn ze iets kleiner.

Echte wintergasten van het Wad zijn de Strandloopers, in allerlei kleur 
en grootte. Ik. verzeker u, dat het heel wat moeite kost, om die alle 
behoorlijk te kunnen onderscheiden! 



Ge moet weten, dat zomer- en winterpakje verschillen, de sexen 
onderling in kleur verschillen, en dat de kleur bij jongen weer anders is 
dan bij ouden. We zien hen hier in den regel als wintergast. Eigenlijk 
broedt alleen de kleine bonte Strandlooper hier en daar. We kennen 
hen dus het meest in hun winterpakje. Maar wie zich in eind Juni en de 
eerste weken van Juli de moeite geeft om eens naar de schorren om de 
Waddeneilanden te gaan, zal er ongetwijfeld dan vele in hun 
zomerpakje aantreffen. En dat niet alleen, maar hier worden ook de 
huwelijken gesloten. Hun broedplaatsen liggen in Noord-Europa, bij 
Nova Zembla en in Siberië. Tot in Augustus hebben ze daar nog nesten. 
Wat we hier dus zomers aantreffen, dat kunnen typen zijn die 
rondboemelen, 



maar ook die op reis naar Nova Zembla zijn, om daar hun ouderlijke 
plichten te vervullen. Hoe levendig ze in hun doen en laten zijn, dat 
blijkt wel uit een beschrijving die Thijsse geeft (D. L. N. jrg: 22): „Met 
trillend „tuut, tuut, tuut" kwam nu een heele bende vogeltjes aanzetten, 
roodbruin aan kop en borst en buik, den rug gevlekt grijs en zwart, 
maar ook weer met roodbruin overtogen. Ze zwaaien prachtig neer, 
geen twintig meter van mijn zeegrashoop en gaan dadelijk ijverig in 
den bodem pikken. Onderwijl, je zoudt haast denken aan spreeuwen, 
zijn ze onophoudelijk binnensmonds aan het prevelen en joelen en van 
tijd tot tijd gaat er één aan het doorslaan. Dan is het net, alsof er een 
wulp roept, maar het geluid, hoewel even welluidend, is de helft 
dunner."

Een vogel, dien ge zeker niet op het land verwacht zult hebben, dat is de 
bonte kraai. Hij schijnt hier nog wel wat van zijn gading te vinden. De 
restjes zijn hem niet te zout. 



Ook vele Scholeksters overwinteren op het Wad. Den helder rooden snavel 
steken ze recht in de weeke Wadmodder en ze halen er allerlei kreeftjes, 
garnaaltjes en wormen uit. Zoowel de Engelsche naam Oyster-caicher 
als de Duitsche, Austernfischer, zeggen ons, dat Scholeksters een oester- 
of mosselmaaltje niet versmaden. Hun scherpe harde snavel snijdt 
gemakkelijk de sluitspieren door. 

 
In dichte gelederen kunnen deze fraaie zwartwitte vogels op het strand 
staan om plotseling schijnbaar zonder eenige reden zich in de lucht te 
verheffen zonder ook maar één geluid te geven. Twee of drie scholeksters 



kunnen anders luidruchtig genoeg zijn. Hun schelle roep: „Te-piet, Te-
piet" dringt door 't luchtruim, een heel eind ver. 

En dan de eenden en duikers! Als 't goed wintert, liggen er duizenden, 
ja wel tienduizenden van deze vogels op het Wad. Aan hun fluitend 
geluid van „Pieuw-pieuw" herkent ge dadelijk de smienten, aan hun 
kolders de bont gekleurde bergeenden. Wat jammer, dat ze hier niet 
nestelen! Wat te zeggen van het fraai zwart-wit gekleurde mannetje, 
dat in nestkastjes en in gaten van boomen broedt? 

Wolken van zwarte zee-eenden drijven er. Ook het kuifeendje is zwart, 
maar heeft een vroolijk gele kuif en de onvergeetlijke Brilduiker het 
pronkjuweel van alle duikeenden. Het mannetje van den Brilduiker is 
een vogel, die met het ongewapend oog op 200 Meter afstand nog te 
herkennen is. Zijn rug is zwart met wit en in den donkergroenen kop 
bevindt zich voor het lichtbruine oog een zeer duidelijke witte vlek, die 
op eenigen afstand de plaats van het oog schijnt in te nemen en den 
vogel een uiterst gewiekste gelaatsuitdrukking bezorgt. (Het Vógeljaar. 
Thijsse). 



En dan hebben we nog Pijlstaarten, sierlijke slanke eenden, 
foppertjes,tafeleendjes, talingen, eidereenden, rotganzen, brandganzen. 
En dan de Zagers, de groote en de middelste met zijn fijne wilde kuif! 

Ja, er komt geen eind aan al die kleurenpracht en hoe kouder het 
wordt, hoe meer van die gasten. 

H. V. 


