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LEZING OVER DE SPOTVOGEL
(HIPPOLAIS ICTERINA)

Door Boena van Noorden

Op vrijdagavond 21 maart zal
weer net voor de vogelcursus
een lezing over vogels worden
gehouden. Ditmaal zal  de heer B.
van Noorden een lezing
verzorgen over de Spotvogel
waar hij veel onderzoek naar
heeft gedaan. De lezing begint
om 20.00 uur in de centrale
ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.

Hier volgt een inleiding door
Boena  van Noorden:

Vanaf 2002 doe ik
een studie naar
de ecologie van
de Spotvogel.
Voordat ik hiermee
begon speelde ik al
enige jaren met de
gedachte om van
een bepaalde zang-
vogelsoort de broed-
biologie te gaan
bestuderen. Dit naar
aanleiding van de
hernieuwde aandacht

voor dit onderwerp in Nederland.
Jarenlang heerste er een taboe
op het zoeken naar vogelnesten
en daar ben ik mee opgegroeid.
Heel af en toe ontdekte ik bij
toeval een vogelnest. In een
dergelijk geval maakte ik me snel
weer uit de voeten om de vogels
niet te verstoren. In de jaren
negentig verschenen er echter
verschillende publicaties over
broedbiologisch onderzoek bij
zangvogels. Deze onderzoekers
bleken zeer voorzichtig te werk te
gaan en daaruit bleek dat je met
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de nodige voor-
zorgsmaatregelen
de verstoring tot
een minimum kon
beperken. Hiermee
was mijn interesse
gewekt en de aan-
leiding om daad-
werkelijk met de
studie te starten
was de toevallige
ontdekking van een
spotvogelnest. Ik
was meteen ver-
kocht bij de aan-
schouwing van
het zeer zorgvuldig
gebouwde stevige nestje met 5
schitterende lila eitjes. Al gauw
bleek dat er weinig over deze
soort bekend was en dat was een
extra stimulans om me in deze
soort te gaan verdiepen.

Tijdens de voordracht vertel ik
iets over de uiterlijke kenmerken
en de naaste familieleden van
deze soort. Vervolgens wijd ik u in
over de geheimen van het nest-
onderzoek. Hoe ga je te werk en
waar moet je op letten. Aan de
hand van figuren en tabellen kunt
u kennis nemen van de resultaten
van het veldonderzoek. Tot slot
zal er aandacht zijn voor de trek
van deze zangvogel, waarbij mijn

ervaringen van een mini expeditie
naar een piepklein Grieks eilandje
de revue zullen passeren.
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VARIA-AVOND 2007….

door Leo Koster

Voor de 2e keer houdt onze
geweldige vereniging “De Kring-
loop”, echter uitsluitend voor
eigen leden, een varia-avond.
Ruim 50 personen bevolken de
centrale ruimte van de basis-
school Triangel.
Toos Derckx neemt ons mee naar
de Beegderhei, voor haar schit-
terende uiteenzetting omtrent de
zeldzame dagactieve nachtvlinder
phegea verwijs ik u naar Obser-
vatie, 2008 nummer 1. Nicky
Hulsbosch laat ons ruim 70
perfecte dia’s zien van prachtige
vogels.
Dan is Mieke Heynen aan de
beurt met haar jonge merels.
Vierendertig jaar geleden, voor-
jaar 1973, bezoeken pa en ma
merel de vuurdoorn van Mieke en
haar man. Het lijkt hen, ik bedoel
hier het merelpaar, een goede
plek, dus wordt er gebouwd. Vier
jongen kruipen uit het ei, helaas
sterven er twee door vergiftiging.
De andere twee, meer dood dan
levend, worden met nest en al uit
de vuurdoorn gehaald en in een
aparte ruimte geplaatst. De

honger wordt in eerste instantie
gestild d.m.v. beschuit met water,
een rode lamp dient als kunst-
moeder. Mieke beschikt niet over
wormen, dus dat houdt in pieren
steken. Maar wat zijn die pieren
lang en glad! Doch met een
scherp mes kun je ze gemakkelijk
in stukjes snijden en met een
pincet worden de nog kron-
kelende stukjes aan de over-
gebleven merels gevoerd. Na het
eten moeten de merels uiteraard
hun ontlasting kwijt. Met zorg
wordt het nest schoongehouden,
net als dat de volwassen dieren
gedaan zouden hebben. Maar
knijp je te hard met een pincet
dan is de kans zeer groot dat het
enigszins verpakte poeppakketje
uit elkaar barst. Er wordt zelfs een
voorraad wormen aangelegd, in
een jampot vol zand worden
gevangen wormen gestopt. Als
de wormen uit die pot komen,
worden ze eerst netjes afge-
wassen, zand in die open-
gesperde bekjes, dat kan niet. In
hapklare brokjes verdwijnen ze in
de hongerige kelen. De jongen
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groeien voorspoedig op, op de
grond worden oude kranten
gelegd. Dan worden er sinaas-
appelkistjes met gras inclusief
wormen neergezet. Dat daar
tussen het gras wat eetbaars zit,
hebben de jonge merels heel snel
door. Dan beginnen ze langzaam
met het uitoefenen van vlieg-
bewegingen, de vensterbank is
daarvoor een ideale plaats.
Schoonmaken is een bijna
onmogelijke opdracht, overal ligt
ontlasting. Het wordt tijd dat ze
naar buiten gaan. Een appel blijkt
al snel een lekkernij te zijn. Zes
weken lang zijn ze gastvrij ont-
haald bij de familie Heynen. Uit
dankbaarheid blijven ze nog
dagen bij hen in de buurt, bij
onraad vliegen andere vogels
weg, doch de merels blijven
rustig zitten. Mieke, wat hebben
we genoten van iets
dat 34 jaar geleden
plaatsvond. Een
fascinerende film
van nog geen 17
minuten is ten einde.
Hierna krijgt José
Daniëls-Creeners het
woord en de be-
schikking over de
powerpoint. De
eerste opname van
een stukje bos

verbergt of herbergt wat bij-
zonders, doch wij herkennen het
niet. Ja, er staan inderdaad wat
gecamoufleerde dennen-naalden
in een tentvorm opgesteld. Het
blijkt een nestje te zijn. Het is het
onderkomen van een solitaire,
tweekleurige metselbij. Na de
paring gaat het vrouwtje (met een
roodkleurig achterwerk) op zoek
naar een slakkenhuisje, deze
metselbij heeft geen enkele
relatie met een slak. Dia’s van
huisjes van de wijngaardslak en
kleinere huisjes van huisslakken
worden getoond. De voorkeur
gaat uit naar lege, kleinere
huisjes. Het huisje moet eerst
gedraaid worden, met haar poten
draait ze het huisje, het huisje
moet zo liggen dat er geen regen
in komt. Uiteraard wordt het van
binnen schoongemaakt. Door te
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kauwen wordt van een plant een
slijmachtig balletje gemaakt, de
buitenkant van het huisje wordt
met resten van dat balletje
ingesmeerd/bestreken. Onder de
buik van deze metselbij zitten
lange, stijve borstelharen, hieraan
en tussen deze haren blijft droog
stuifmeel plakken. Nectar wordt
opgezogen. Op deze wijze komen
deze broodnodige stoffen in een
soort papvorm in het huisje
terecht. In het huisje kunnen
meerdere cellen voorkomen,
doch per broedcel één eitje. José
toont ons een opengewerkt doch
gevuld slakkenhuisje.Er liggen
ook kapers op de loer zoals
bijvoorbeeld de goudwesp. Deze
wesp, ook wel koekoekswesp
genoemd, legt haar eieren in
nesten van solitaire bijen.
De goudwesplarve eet de bije-
larve op. De monding van het
huisje, het einde van de broedcel,
wordt afgesloten door een soort
plantencement, daarna worden er
steentjes, zand en ander los
materiaal op aangebracht. De
monding van het slakkenhuisje
moet naar beneden gedraaid
worden, door graafwerk rondom
de monding wordt de monding
tevens geheel door zand afge-
sloten. Het opgegraven zand
wordt vliegend afgevoerd en

vliegend over het land uitge-
strooid. Het slakkenhuisje wordt
door middel van strootjes,
sprietjes, dennennaalden afge-
dekt en in maart vliegt een vol-
wassen metselbij uit dit kunst-
zinnige slakkenhuisje. Een
fantastische en boeiende lezing.
Matty Stol beschikt over een pkc-
tje: een piep klein camera-tje.
Haar fotoserie heeft als onder-
werp “Kijken naar de natuur in
verwondering”. Maar door middel
van die piep kleine camera toont
zij ons 44 prachtige dia’s.
Ellen Luijks, samen met haar Bob
toont ons o.a. schitterende
sfeerbeelden van het natuur-
gebied De Doort. De titel die ze
aan haar diaserie gaf is: “De
Doort, meer dan boomkikkers
allen”. En daar waren de enthou-
siaste leden het volledig mee
eens.
Enkele Kringlopers zijn in april
2007 een week op “Vogelreis”
naar Polen geweest en hebben
daar o.m. het nationale park
Biebrza bezocht.
Negenennegentig vogelsoorten
hebben ze er gespot, waaronder
zeearenden, grote zilverreigers,
raven, kraanvogels en veel
ooievaars. Prachtige dia’s krijgen
we voorgeschoteld met bege-
leiding van Poolse muziek.
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Ooievaars, afbranden haren van
een geslacht varken, zijn pootjes
en kop, Poolse wc’s, bever-
dammen, beversporen, kraan-
vogels, leverbloempjes, gele
anemonen, bleke schubwortel,
muizenstaartjes, voorjaars-
lathyrus, roodbuikvuurpad,
wegkruisen, keutels van een
eland, kampvuur, het dorpje
Jaglowo, ringslangen en
zandhagedissen.
De avond wordt afgesloten met
een fotorapportage samen-
gesteld door Lei Hulsbosch. De
betreffende foto’s zijn gemaakt
tijdens de leuke “Cursus
Natuurfotografie 2007”, die

samengesteld en gegeven werd
door ons actieve lid de heer P.
Cuypers. Uit deze cursus is een
fotoclubje ontstaan, de resultaten
van hen zullen we ongetwijfeld
wel eens terugzien in Observatie.
Zoals u wel gemerkt heeft heb ik
niet van alle onderwerpen een
uitgebreid verslag gemaakt. Mijn
bedoeling was om van deze
buitengewoon mooie en
interessante avond een verslag te
maken. Niet te lang maar wel
duidelijk zodat we eventueel nog
lang kunnen napraten over deze
bijzondere en geslaagde avond.
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VOGELCURSUS BEGINNERS
EN GEVORDERDEN 2008

Door Lei Hulsbosch

Even als in voorgaande jaren zijn
de organisatoren van de
vogelcursus er weer in geslaagd
om een programma samen te
stellen voor de vogelcursus
beginners en gevorderden. Het
thema voor de beginners is
natuurlijk het leren herkennen van
veldkenmerken en geluiden van
de meest algemene vogels in
eigen omgeving. Bij de
gevorderden wordt dit jaar
speciaal aandacht besteed aan de
Spechten.Spechten.Spechten.Spechten.Spechten.
Tijdens deze cursus en de
excursies zullen we extra
aandacht schenken aan de
onderscheidende kenmerken van
deze soorten; kennis van zang en
roep speelt daarbij een
belangrijke rol. Samen met de
gidsen heeft Lei Hulsbosch weer
een fraai cursusboek
samengesteld, waarbij natuurlijk
de diverse vogelsoorten worden
toegelicht.
De samenstelling van de gidsen
is onveranderd en bestaat uit:
John Hannen, Jan Hermans,
Nicky Hulsbosch, Leo Koster,

Scipio van Lierop, Geert Peeters
en Jo van Pol. Kortom de gidsen
hebben er weer volop zin in en
wij hopen u weer in grote getale
te mogen verwelkomen op de
introductieavond van de
vogelcursus.
Voor 2008 bestaat het
cursusaanbod uit:

één informatieavond op vrijdag
4 april om 20.00 uur in het
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verenigingslokaal. Tijdens deze
informatieavond zullen wij aan
de hand van het cursusboekje
op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels
ingaan;

 
drie vroege ochtend excursies:

het Munnichs bos bij ´t
Reutje op zondag 6 april om
7.00 uur;
het Landgoed Roosendael
te Montfort op zondag 13
april om 6.00 uur;
de Meinweg bij de
parkeerplaats aan het spoor
op zondag 27 april om 6.00
uur.

De excursies starten precies
op tijd.
Wees dus op tijd en …
goed gekleed, want het kan
‘s morgens vroeg nog flink
koud zijn. Eindtijd van de
excursie is gepland omstreeks
10.00 uur respectievelijk 09.00
uur;

één afsluitende excursie/
informatieavond op vrijdag 2
mei om 19.00 uur in het
Swalmdal. Wij vertrekken dan
vanuit Café de Bos te
Swalmen voor een korte
excursie en komen daarna

terug naar het Café voor een
gezamenlijke afsluiting.

Rest ons U nog een fijne, gezel-
lige, maar vooral leerzame cursus
toe te wensen.
De kosten voor de cursus be-
dragen € 12,- voor leden en
€ 16,- voor niet-leden van “De
Kringloop”. Het cursusgeld vooraf
overmaken op Postbanknr:
470.97.59 onder vermelding
“Vogelcursus 2008”.
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer L. Hulsbosch
(tel. 0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
De opgave moet geschieden
vóór 22 maart. Denk ook aan het
overmaken van de cursuskosten.
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OCHTEND - EXCURSIE IN HET IJZEREN BOS
TE SUSTEREN

 door J. Hannen

Traditiegetrouw houden we op
KKKKKoninginnedagoninginnedagoninginnedagoninginnedagoninginnedag, 30 april30 april30 april30 april30 april, onze
voorjaarsexcursie. We bezoeken
“Het IJzeren bos” te Susteren.
We verzamelen ons bij het NSNSNSNSNS-----
station te Susteren om 9.30 uurstation te Susteren om 9.30 uurstation te Susteren om 9.30 uurstation te Susteren om 9.30 uurstation te Susteren om 9.30 uur
en zullen omstreeks 12.00 uur12.00 uur12.00 uur12.00 uur12.00 uur
hier weer terughier weer terughier weer terughier weer terughier weer terug zijn. We zullen via
het “Heerenstraatje”  meerdere
biotopen bezoeken. Indien we op
het juiste moment aanwezig zijn,
afhankelijk van de juiste
temperatuur, zullen we enkele
unieke akkerplanten vinden. Het
bos daarentegen is floristisch
zeer de moeite waard met zijn
vele (meer dan 4.000) Slanke
sleutelbloemen, Bosanemonen,
Speenkruid, Salomonszegel en
Pinksterbloemen. Op deze laatste
planten vliegen vaak de liefelijke
Oanjetipjes. Er zal ongetwijfeld
veel meer vliegen en zich laten
horen zoals Zwartkoppen,
Tuinfluiters, maar ook
Nachtegalen en misschien zelfs
Wielewalen. Het IJzeren bos is
een  overwegend vochtig loofbos
en voor meer dan de helft beplant

met Populieren, hoewel het
beleid is dat deze steeds meer
gekapt gaan worden. De percelen
in het bos zijn extensief beheerde
vochtige graslanden, in het
voorjaar zijn dit pareltjes door hun
geweldige bloemenweelde. Ook
zijn er natte ruigten en wilgen-
struwelen te vinden: Het bestand
aan wilgenstruwelen wordt
geregeld afgezet maar niet
helemaal gerooid. Deze wilgen
worden gebruikt voor energie-
teelt, door Essent, hier gaan we
tijdens de excursie nog op in.
Vereniging Natuurmonumenten is
de beheerder van het IJzeren bos.
Natuurmonumenten streeft naar
de omvorming van het bos, zodat
een meer volwaardig Eiken-
Haagbeukenbos of Elzenbroek-
bos ontstaat en waar mogelijk
Essen-Iepenbos of wilgen-
struweel. Ook probeert men op
geschikte locaties andere vege-
tatietypen te ontwikkelen zoals
dotterbloemgrasland, kamgras-
land, zeggenmoerassen en
voedselrijke moerasvegetaties.
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en een goede loep maar ook aan
laarzen of degelijk schoeisel.

Tot ziens,
Uw gidsen: Jan Hermans en
John Hannen.

We zullen enkele van deze
landschapselementen tijdens de
excursie bekijken. De laatste
jaren is hier ook een kleine
populatie van de Boomkikker
waargenomen.
Kortom denk aan een verrekijker
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INTERNET BANKIEREN VIA DE POSTBANK

door het bestuur

Als bestuur hebben wij besloten
om gebruik te gaan maken van
bankieren via Internet. Op dit
moment krijgen wij onze bank-
afschriften eens per maand. Dit is
veel te laat om een adequate
administratie bij te houden. Met
name bij betalingen voor cursus-
sen moeten wij onze leden
vragen of zij de cursus reeds
betaald hebben. Dit is voor ons
geen fijne situatie.
Om de kosten enigszins in de
hand te houden gaan wij Internet-
bankieren met de Postbank en
niet met onze andere bankrelatie.
Aan jullie het verzoek om
betalingen in het vervolg te
voldoen via PPPPPostbanknummerostbanknummerostbanknummerostbanknummerostbanknummer
470.97.59 470.97.59 470.97.59 470.97.59 470.97.59 en hierbij te vermelden
wat voor soort betalingsoort betalingsoort betalingsoort betalingsoort betaling het
betreft (bijvoorbeeld: Abon-
nement 2008; 2 maal vogel-
cursus 2008; Eifelexcursie 2008).
Willen jullie het postbanknummer
veranderen in jullie adres-
bestanden.

Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u altijd contact opnemen

met het bestuur of een e-mail
sturen naar het
secretariaat@dekringlooplinne.nl.

GEBRUIK VAN E-MAIL

door het bestuur

Sinds enkele jaren hebben wij
een eigen Website en wij gaan
ook Internet-bankieren. Een aantal
van jullie meldt zich aan voor een
cursus via het versturen van een
e-mail. Wij willen ook geleidelijk
aan meer gebruik gaan maken
van de e-mail faciliteit. Het
uitnodigen voor een cursus doen
wij nog “gewoon” via de post.
Hiervoor betaalt de vereniging
portokosten. Dit zouden wij ook
gratis via e-mail kunnen doen.

Als jullie een eigen e-mail hebben
en jullie willen dat wij hiervan,
voorlopig op beperkte schaal,
gebruik van mogen maken, dan
verzoeken wij jullie een e-mail
(met naam en adres) te sturen
naar info@dekringlooplinne.nl.
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BOERENLEVEN BEGIN VORIGE EEUW

Door Th.Abbenhuis

Op vrijdag 25 januari jongstleden
mocht ik in Basisschool de
Triangel mijn gelijkluidende lezing
geven voor een zeer geïnteres-
seerde groep toehoorders. Na
afloop verzocht de voorzitter mij,
op verzoek van meerdere per-
sonen, om mijn tekst vast te
leggen en toe te vertrouwen aan
het papier van ons contactorgaan
“’ Observatie “. Na een dag be-
denktijd heb ik hem dit toege-
zegd. In vijf afleveringen zal ik de
verschillende hoofdstukken van
mijn verhaal bespreken. Deze
hoofdstukken heb ik ingedeeld
naar die van de lezing en ze
luiden als volgt:
Hoofdstuk 1. Bouwen, trouwen
en verhuizen
Hoofdstuk 2. Het land bewerken,
zaaien, oogsten, dorsen, malen
en bakken.
Hoofdstuk 3. Verzorgen van het
vee en verwerken van melk en
vlees.
Hoofdstuk 4. Het werk in en rond
de boerderij plus het verwerken
van groente en fruit.
Hoofdstuk 5. De hulp van

ambachtslieden en de ont-
spanning.

Vandaag mijn eerste aflevering
over bouwen, trouwen en
verhuizen.
Vroeger, vooral in de katholieke
streken, had men grote gezinnen,
met wel 10-15 kinderen. Op de
boerderij was het gewoonte dat
de oudste zoon de boerderij over-
nam. De tweede zoon, in de rij,
moest geestelijke worden en de
rest moest zien zichzelf te red-
den. De meesten hadden slechts
een opleiding op de boerderij
genoten.
Voor hen waren er dan ook maar
twee mogelijkheden, ofwel zich
als knecht verhuren of voor zich-
zelf beginnen, liefst met een
boerenmeisje van welgestelde
boerenkomaf. Lukte dit laatste
niet dan was kleine boer worden
nog altijd beter als grote knecht.
Het gebruik was dat knechten op
Tweede paasdag werden inge-
huurd. Hij die al werk had ge-
kregen, liep door het dorp te
flaneren met een rode zakdoek
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uit zijn broekzak hangend. Die
nog zonder werk was, had de
zakdoek nog om de hals. De
uitdrukking “” arme hals “” had
zodoende betrekking op de nog
werkloze.
Een boerenjongen die een goede
partij wilde binnenhalen (een
meisje) moest op twee dingen
goed letten zoals ook het
gezegde luidde, namelijk: “”Wo
ein mager paerd is en ene vette
hoondj, doa is het good vrieje “.
Bij een boer met veel land
moesten de paarden hard werken
en waren dus mager. Een vette
hond duidde op veel keukenafval,
dus goed eten. Samen aan-
wijzingen voor een rijke boer. Ook
een grote mesthoop, dus veel
vee, liet dit zien, vandaar dat de
hoop meestal goed zichtbaar aan
de straatzijde lag. Men wilde het
weten!
Had een jonge boer een meisje
weten te strikken en wilde hij
voor zichzelf beginnen, dan was
er heel wat te regelen. Eerst
moest hij zorgen voor een boer-
derij, vee en land. Kon hij geen
boerderij kopen of huren dan
moest hij de bouw zelf ter hand
nemen. Over hel algemeen werd
het dan een vakwerkhuis, daar dit
het goedkoopst was en bij ge-
dwongen verhuizing ook gemak-

kelijk kon worden afgebroken en
meegenomen om elders weer op
te bouwen. Het goedkope zat
hem daarin dat alle benodigde
materialen ter plaatse aanwezig
waren. Hout, voor de skeletbouw,
haalde hij uit bosjes of over-
hoekjes of steile hellingen. Stro
voor dakbedekking en haksel
voor de wanden kon zelf ver-
bouwd worden. Het moest
rogge-stro zijn van een schrale
akker, zodat de halmen sterk
waren. Alleen de topjes met de
aren mochten voorzichtig gedorst
worden om de halmen niet te
breken. De leem, om de wanden
dicht te smeren, kwam van het
uitdiepen van de kelder. Hij begon
de voorbereiding van de bouw
met geschikte bomen uit te
zoeken en te kappen om er
balken van te maken voor de
skeletbouw. Ze werden met
paard en mallejan naar de dorps-
poel vervoerd om hierin enige tijd
uit te logen. De mallejan werd
ook wel trikbal genoemd. Deze
term komt van het Franse woord
“trique ball” dat stuk veldgeschut
betekent.
De schuin hangende boom
tussen de twee grote wielen lijkt
er ook wel op. Waren de bomen
voldoende uitgeloogd, dan
moesten ze gezaagd worden tot
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balken. Dit gebeurde door twee
man op een soort stellage met
een grote trekzaag. Een man
stond boven op de stellage, de
andere op de begane grond of in
een kuil. De zagers hebben
trouwens lang moeten zoeken
naar een patroonheilige. Het
werden uiteindelijk de drie-
koningen, want van hen stond
geschreven: Ze zagen een ster.
De zaag moest geregeld ingevet
worden, hetgeen gebeurde met
de zogenaamde pezerik. Dit is het
geslachtsorgaan met de eraan
vastzittende prostaatklier van een
mannelijk varken of beer. Het
bevatte nog veel vet. Een anec-
dote hierover wil ik u niet ont-
houden. Iedere timmerman had
vroeger zo’n pezerik op de werk-
bank liggen. Een Hollands kak-
mevrouwtje, die geregeld kachel-
houtjes in de werkplaats kwam
halen, had ze vaak zien liggen,
maar niet durven vragen wat het
was. Op een dag vermande ze
zich en vroeg aan de dichtst-
bijstaande timmerman wat het
was. Prompt kwam het onver-
wachte antwoord! Mevrouw dat
is een biggenmaker. Met het
schaamrood op de wangen droop
ze af en kwam nooit meer
houtjes halen.
Waren er voldoende balken ge-

zaagd en gekapt dan kwam de
“raammaeker “ de gebinten
maken. Alles met pen en gat en
vastgezet met houten pennen. Ik
zal niet de hele bouw beschrijven,
want dan werd het een verhaal
voor wel vijf Observaties. Een
ding zal ik er nog uitlichten,
namelijk hoe de vakken van de
wanden gedicht werden, Vertikaal
zette men in een vak houten “
vitsen “, stokken van eiken of
iepen. Men kreeg ze ertussen
door in de bovenbalk op gere-
gelde afstanden gaten te boren
en in de onderbalk een sleuf te
kappen. De vitsen werden met
een punt in de gaten gezet en
door de sleuf kon men ze rechtop
zetten. Tussen de vitsen vlocht
men “ witsen “ zodat het dak
gevuld was. De witsen waren dun
en soepel en van wilg en hazelaar.
Daarna werd er een brei gemaakt
van 80% gehakseld stro en 20%
leem. Erdoor ging nog wat kalk
en gier van de beesten. De gier
verbond zich met de kalk tot een
weerbestendig laagje na het aan-
brengen. De eerste laag brei werd
nu van binnenuit tegen het
vlechtwerk gegooid. Was het
droog dan kwam er een laag van
buitenaf tegen aan. Met wat
afstrijklaagjes werd alles erover
heen gestreken. Het dak werd ge-
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dekt met stro. De bossen werden
vastgezet op het latwerk met
wilgentenen. Was nu het stulpje
voor het toekomstig stel klaar,
dan kon het trouwen geregeld
worden. Dit allemaal in overleg
met de wederzijdse ouders, de
pastoor en de burgemeester.
Voor de grote dag werd de “slag-
kar” goed gepoetst en geverfd en
daarna de huif erop gezet. Zo
ging het bruidspaar met paarden-
tractie naar het gemeentehuis en
de kerk om te trouwen. De familie
volgde in allerlei rijtuigen. Op de
boerderij van de bruid volgde
daarna het bruiloftsfeest met de
hele familie, de buren en ken-
nissen erbij. Er werd goed ge-
geten en gedronken met veel
vlaai en bier. Voor de gezelligheid
zorgde de man met de trekzak
ofwel “kwetsbuulj“ genaamd in
Zuid-Limburg. Als cadeau werd
nooit geld gegeven, maar kreeg
het paar spullen om hun huis mee
in te richten of waarmee ze hun
bedrijfsvoering konden starten.
Een paar melkbussen, dors-
vlegels, een bascule of een ploeg
waren altijd welkom. Maar ook
zaaigoed en vee konden ze ge-
bruiken. Was de bruiloft achter de
rug dan werd verhuisd naar de
nieuwe boerderij. Men noemde
dit “baggeere”. Deze naam komt

van het woord bagage hetgeen
betekent: benodigdheden die
een leger meevoert. De ver-
huizing leek ook echt op zo’n
legercaravaan. De hele buurt of
“naoberschap“ hielp mee met
hun karren om alles in één keer
vervoerd te krijgen. Alle buur-
vrouwen gingen mee om de
bruid te helpen met het poetsen
en inrichten van haar huis. In
armmanden namen ze zelf hun
proviand mee, daar het jonge stel
nog niets in huis had. Dit
verhuizen had ook plaats als een
boerderij gehuurd was en de
huur niet verlengd werd. De huur
ging altijd in op 1 maart, de
eerste maand van het jaar in de
Romeinse jaartelling.
De huur werd steeds aangegeven
voor 3 jaar of een veelvoud
hiervan. Dit had te maken met
het zogenaamde drieslagstelsel.
Dit hield weer in dat men één
jaar  granen verbouwde op een
stuk, het volgende jaar hak-
vruchten als bieten en aardappels
en het jaar daarna één jaar braak
liet liggen om de grond niet uit te
mergelen, maar de kans te geven
zich weer te herstellen. Mest had
men namelijk niet genoeg en de
kunstmest was nog niet bekend
of te duur. Op het braakliggend
stuk weidde men wel de schapen
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die er wat mest achterlieten.
Was het stuk land weer
ingezaaid dan zette men aan de
rand de “ vriewusj “, een
stok waar-aan met wilgen
tenen een bos stro ge-
bonden was. De herder
mocht dan met zijn schapen
niet meer op dit stuk land
komen.
Had een boer zich na ver-
loop van tijd wat opgewerkt, dan
kon hij een stee bouwen van
steen en het dak dekken met riet
of de nog duurdere pannen. De
pannen, meest oud-Hollandse
pannen, sloten niet erg goed op
elkaar, vandaar dat er gevlochten

stropoppen onder geschoven
werden om stuifsneeuw en slag-
regen buiten te houden.
Tot zover mijn eerste aflevering
over het boerenleven begin
vorige eeuw.

DATA PLANTENCURSUS 2008
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Vrijdag 23 mei: start plantencursus, avond

Zaterdag 24 mei: ochtendexcursie naar de Doort

Zaterdag 21 juni: halvedag excursie naar de Sint Pietersberg

Vrijdag 22 augustus: determineeravond

Zaterdag 23 augustus: ochtendexcursie Isabellegriend
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KEVERVARIA deel 2: Mestkevers

door Jan Hermans en Marcel Verwijlen

Alle mestkevers kennen een zeer
sterk ontwikkelde zorg voor hun
nakomelingen. Een van de meest
algemene soorten is Geotrupes
stercorosus (zie afbeelding), die
het meest te vinden is langs de
kant van bos- en wandelpaden.
Hij leeft van mest, die hij onder
de grond begraaft, maar likt ook
aan druppelend plantensap of
doet zich in de herfst tegoed aan
paddenstoelen. Het is een
onhandige vlieger. Aan het begin
van het voortplantingsseizoen
begint hij een nest te bouwen.
Het mannetje en het vrouwtje
graven onder een hoop mest of
in de directe nabijheid daarvan
een gang met drie of vier zij-
gangen, tot een diepte van
ongeveer 50 cm. Aan het eind
van elke gang leggen ze mest
neer, die ze tot een klmopje
hebben gekneed en waarop het
vrouwtje één eitje legt voor ze de
gang afsluit. De larve eet lang-
zaam de mest op, overwintert in
het nest en verpopt zich in het
voorjaar. De kevers komen het-
zelfde jaar nog uit, maar bereiken

pas de geslachtsrijpheid nadat ze
een winterslaap hebben ge-
houden.
Geotrupes stercorarius komt op
dezelfde plaatsen voor als de
afgebeelde soort. Hij verschilt
van Geotrupes stercorosus door
de drie dwarsribbels op zijn
achterschenen. Zijn ontwikkeling
is vergelijkbaar. Beide kevers zijn
algemeen in het Meinweggebied.
Daar vindt men ook nog een
derde soort, die opvalt vanwege
zijn gladde en sterk glimmende
dekschilden, Geotrupes vernalis.
Ook deze soort leeft van paarden-
en koeienmest. Als deze soort
een nest bouwt, graaft hij eerst
een trechtervormig gat van
ongeveer 5 cm diep met vanaf de
onderkant meerdere horizontale
gangen. Ze leggen in elk van
deze gangen een voorraad mest
en graven vervolgens vanaf de
bodem van de trechter een
verticale schacht, die eindigt in
een kamer die een klomp voedsel
bevat met daarin een eitje. Over
dit voedselklompje strooien ze
zand en de schacht vullen ze met
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mest, zodat de jonge kever
verzekerd is van een toereikende
voedselvoorraad.
De andere afgebeelde soort is de
Driehoornmestkever (Typhoeus
typhoeus). Deze mestkever is
geheel zwart met overlangs
gegroefde dekschilden. Het
mannetje is herkenbaar aan de
drie uitsteeksels aan het
halsschild. Deze soort komt
alleen voor in heide en lichte
dennenbossen met heide. Ze

graven tot 1 m diepe gangen met
op verschillende diepten
zijwaartse aftakkingen. Als een
echte mestkever brengt hij
balletjes mest, liefst
konijnenkeutels, naar zijn nest.
De vrouwtjes leggen eieren naast
de mest, waarvan de pas
uitgekomen larven leven. De
poppen ontwikkelen zich vrij in
de grond.

EXCURSIE NAAR DE EIFEL

Busexcursie naar de Eifel op zaterdag 28 juni

door Lei Hulsbosch

Op het programma staat een
ééndaagse busexcursie naar de
Eifel, meer specifiek naar de
Nordeifel met als excursie-
plaatsen de Achenlochhöhle en
de Gillesbachtal in de buurt van
Kahl.

De excursiegebieden
Kenmerkend voor de Eifel is het
sterk heuvelachtige karakter,
waarin bosrijke glooiingen zich
afwisselen met een golvend
cultuurlandschap waartussen
kleine rustieke dorpen verborgen

liggen. In de lucht boven dit dal
zweven regelmatig roofvogels:
zoals de Buizerd en Rode wouw.

Achenlochhöhle
Grauwe klauwier (Lanius collurio)
De eerste excursie van die dag
gaat naar de Achenlochhöhle,
gelegen bij het plaatsje Urft,
gemeente Kall. Het gebied staat
onder bescherming sinds 1985,
heeft een oppervlakte van 7,43 ha
en ligt op een hoogte van 420 tot
480 meter. Het is een bosgebied
rondom een meander van het
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riviertje de Urft. De Urft en de
vegetatie erlangs zijn bepalend
voor het aanzien. Direct langs de
Urft liggen de resten van fraaie
Elzenbroekbossen. Hogerop
groeien bossen met eiken en
Elsbessen. Een groot deel van de
hellingen wordt ingenomen door
het orchideeënrijke beukenbos.
Langs het wandelpad zijn fraaie
hardhoutbossen met hierin vele
rotsblokken te vinden. Dit zijn de
zogenaamde
“Blockschuttwälder”. In het
gebied ligt een oude cultuurplek
in de vorm van de “Achenhöhle”
en boven deze grot is een klein
kalkgraslandje te vinden.

Gillesbachtal
In de middagexcursie gaan wij

naar het Gillesbachtal in de
gemeente Kall, nabij Marmagen.
Het natuurreservaat staat onder
bescherming sinds 1984, heeft
een oppervlakte van 7,83 ha en
ligt op een hoogte van 465 tot
510 meter. Het gebied bestaat uit
een uitgestrekt
kalkgraslandcomplex op de
hellingen van de Gillesbach met
hierin zowel vochtige als droge
delen. Tussen de graslanden
liggen kleine bosschages en
heggen. Tussen einde mei en
eind juni vinden we hier een keur
aan kalkgraslandplanten,
waaronder diverse soorten
orchiedeeën. 

Dagprogramma
07.00 uur
Vertrek per bus vanaf de Nieuwe
Markt te Linne naar Urft
09.00 uur
Koffiepauze in Hotel-restaurant
Urfter Hof
09.45 uur
Vertrek te voet naar de
Achenlochhöhle
10.00 uur
Start van de ochtendwandeling
12.15 uur Vertrek te voet naar
Urft
12.30 uur
Diner in Hotel-restaurant Urfter
Hof

Grauwe klauwier (Lanius collurio)
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14.00 uur
Vertrek per bus naar het
Gillesbachtal (nabij Marmagen)
14.30 uur
Start van de middagwandeling
17.00 uur
Vertrek per bus naar Urft
17.15 uur
Korte koffiepauze in Hotel-
restaurant Urfter Hof
18.00 uur
Vertrek per bus naar Linne
20.00 uur
Aankomst op de Nieuwe Markt te
Linne 

Deelname en opgave
De kosten voor deze reis be-
dragen • 43,00 per persoon. Dat
is inclusief de reiskosten, koffie
en gebak in de ochtendpauze,
diner in de middagpauze, koffie in
de middagpauze en de excursies.

Eventuele drankjes en dergelijke
komen voor eigen rekening.

Deelname is uitsluitend voor
leden (en hun gezinsleden) van
Landschapsvereniging “De
Kringloop” voorbehouden. U kunt
zich schriftelijk opgeven bij Lei
Hulsbosch te Linne (tel. 0475-
463239). Ook kunt u zich
opgeven via onze website:
www.dekringlooplinne.nl. Er zijn
54 plaatsen beschikbaar.
De opgave wordt pas definitief na
betaling van het verschuldigde
bedrag op Postbankrekeningnr
470.97.59 ten name van
Landschapsvereniging “De
Kringloop” onder vermelding
“Excursie Eifel”. U krijgt van ons
een tegenbericht als u tot de
definitieve deelnemers behoort.
Bij afmelding door de deelnemer
worden de overgeboekte
bedragen niet terugbetaald. De
organisatie houdt zich het recht
voor om bij onvoldoende deel-
name de excursie te annuleren.
De overgemaakte bedragen
worden dan teruggestort.

De excursie is reeds
volgeboekt!!!

In de observatie nummer 6 van
november 2007 hebben wij ons

Kleinbladige wespenorchis
(Epipactis microphylla)
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jaarprogramma 2008 kenbaar
gemaakt. Hierin is aangegeven,
zonder in detail te treden, dat er
op 28 juni 2008 een excursie
naar de Eifel zal plaatsvinden.
Dit is voor vele leden aanleiding
geweest om deze “geliefde”
excursie direct bij ons te
boeken. Met het gevolg dat de
excursie in januari 2008 was
volgeboekt. Wij hebben enkele
aanmelders op de reservelijst
geplaatst en een aantal reeds
moeten teleurstellen. Sorry dat

HET BOERENLEVEN…

door Leo Koster

Het voorliggend artikeltje gaat
over het boerenleven globaal
tussen 1900 en 1950. Dit naar
aanleiding van een dialezing door
de heer Thijs Abbenhuis (hierna
Thijs) op 25 januari 2008. Het
gehele leven van Thijs staat in het
teken van natuur en heemkunde
en hij heeft oog voor detail. Hij
maakt al sinds 1973 deel uit van
een groepje natuurliefhebbers die
zich “Klavertje Vier” noemen. U
weet misschien dat het vinden
van vier blaadjes van de klaver
geldt als een teken van komend

wij niet meer leden kunnen
meenemen.

Mochten er vragen zijn over deze
excursie dan kunt u altijd contact
opnemen met Jan Hermans (voor
de excursies) tel. 0475 - 462440
en Lei Hulsbosch (voor algemene
zaken) tel. 0475 - 463239.

Wij wensen u alvast een fijne
dag en veel wandel- en
kijkplezier toe.

geluk. De redactie van Observatie
heeft geluk gehad om deze
drukbezette duizendpoot te
strikken. Alles wat “Klavertje Vier”
vond, te zien en te horen kreeg
werd genoteerd en gefoto-
grafeerd. Zij beschikken over een
schat aan informatie zowel schrif-
telijke als in beeld. De heer Thijs
is ook heel vaak als auteur te
vinden in het tijdschrift voor
natuur, milieu en heem in Lim-
burg: De Natuurgids. Zijn
interesse is heel divers, ik zal
enkele artikeltjes uit De
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Natuurgids opnoemen; verzame-
laar, mijnbouw, vergane glorie
(geloof), wandeling Bunderbos,
het oude fornuis, slaapperikelen,
onbenutte energie, zand, het
klinkt als een klok of schutters,
jagers, wild.
De volgende onderwerpen laat
Thijs deze avond de revue
passeren; bouwen/trouwen,
landbewerking, malen van graan,
veestapel, verwerken vlees/melk,
werken in de boomgaard of op de
boerderij, ontspanning, de dood.
Bij de eerste dia gaat al een “oh-
ja” door de centrale ruimte van
basisschool Triangel. Want
diverse personen hebben langs
de Waarderweg richting Montfort
in het verleden deze graanmijten,
soms wel 6 stuks op een rij, zien
staan. Normaal werd het graan
opgeslagen in een schuur (met
uilengat), maar was die moge-
lijkheid niet of onvoldoende
aanwezig dan werd het graan
buiten opgeslagen. De ongeveer
1000 schoven werden, met de
halmen naar binnen, op takken-
bossen gelegd en in een ronde
vorm opgestapeld. Voor het
opbouwen van een vakwerkhuis
moest de boer het bos in waarin
o.m de eetbare morielje, das en
zwarte specht te vinden waren.
De uitgekozen boom werd met

een trikbal, die (op de dia)
getrokken werd door twee
paarden met een loslopend
veulen, naar een zaagstelling
gebracht. Met een grote trekzaag
werden er balken en vloerplanken
van gezaagd. Om vergissingen te
voorkomen werd bij het
samenstellen van de balken
Romeinse cijfers gebruikt. Met
houten pinnen werden de balken
aan elkaar geslagen en voorzien
van groeven en gaten want in de
ontstane vakwerkwanden werden
vitsen (rechstandige stokken) en
witsen (liggende twijgen)
gestoken. De gevlochten wanden
werden ingesmeerd met een
mengsel van 80% hakselstro,
20% leem en wat paardenhaar.
Bij het trouwen werd zowel de
huifkar als de paarden prachtig
opgetuigd. Naoberhulp was in die
tijd vanzelfsprekend. De
mestvaalt was een belangrijke
indicator, hoe groter de
mesthoop hoe rijker de boer. Op
de mest groeide van alles, dia’s
van rijpe en onrijpe doornappels
worden getoond. Met een gierton
werd het land bemest, met een
os of koe werd het land geëgd, al
lopend werd het zaaigoed
handmatig uit een bak op de buik
over de akker verspreid. Op de
ingezaaide akker werden ter
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afschrikking dode kraaien aan
palen opgehangen, de geur van
deze rottende vogels hield
soortgenoten weg. De zeis werd
met een haarhamer gehaard
(scherp gemaakt), het graan werd
bij elkaar gebonden en in
schoven gezet om te drogen. In
een korenaar verschenen
veelvuldig zwarte, harde korrels,
het giftige moederkoren. Via meel
kwam het in brood terecht en
velen zijn er aan gestorven.
Paters hadden er geen last van
want die zwarte korrels zagen zij
aan voor muizenkeutels en
werden dus uit het geoogste
graan verwijderd. Het graan werd
opgeborgen in een grote
strooienmand en daarna naar de
molenaar gebracht. De molenaar
kreeg geen loon, maar een deel
van het meel. Gebakken werd er
in een bakkus (bakhuisje), altijd

ver van de boerderij gelegen
i.v.m. brandgevaar. Het
brooddeeg werd het eerst naar
binnen geschoven, want het
bakken van brood duurde
ongeveer 1 uur, dan de vlaaien
(15 minuten), appelschijfjes en
morieljes. De melk van koeien
werd bewaard in melkbussen in
een koele kelder of in de bak van
de waterpomp.
Er werd gekarnd, de kaas werd in
een pekelbad gedompeld. Op een
houten schap werden de kazen
regelmatig gedraaid en konden ze
uitrijpen. Geslacht werd er
uiteraard ook, altijd in de winter,
want een ijskast was er niet. Het
varken werd eerst verdoofd en
daarna gedood d.m.v. een steek.
De pezerik (penis en prostaatklier
van een manlijk varken) werd
apart gehangen. Het varken bleef
een poosje op de ladder hangen
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om af te sterven. De hammen
werden geregeld gezout en in de
schouw gehangen. Natuurlijke
darmen werden gevuld met
gemalen vlees, zo ontstonden de
bekende worsten. De
varkensblaas werd door de jeugd
gebruikt als voetbal. Binnen in
huis hing ook een waterpomp en
de bekende bakjes zand, zeep en
soda. De was werd gedaan op
een wasbord met behulp van
groene zeep, daarna op de bleek
gelegd, gestreken werd er met
een zwaar strijkijzer waarin
gloeiende kooltjes gelegd
werden. Als het aardappelloof
zichtbaar werd ging men zoeken
naar de coloradokever. Pitten van
de kweepeer werden in water
gelegd dat verwarmd werd, er
ontstond een soort gelei dat zeer
effectief was tegen sneetjes in de
handen en voor billetjes van
baby’s. Fruitbomen werden gewit
of gekalkt ter voorkoming van
scheuren in de bast. Thijs toont
ons een mooie dia van een
leipeer tegen een vakwerkgevel.
De leipeer is zo vakkundig
gesnoeid dat ze exact de vorm
van de gevel aangeeft. Duidelijk
is te zien dat slechts een
gedeelte van het vakwerk door
een witkwast werd bereikt.
Geoogste bonen werden

opgehangen in de open schuur,
later werden ze in een jutezak
gestopt en werd er flink
geknuppeld. Het paard moest
geregeld naar de hoefsmid. Door
middel van een travalje, een
open, houten constructie, kon de
smid het paard vastzet-ten. Deze
constructie is nu nog te zien bij
de voormalige smederij in
Maasniel. Een houten wiel moest
wel eens voorzien worden van
een nieuwe ijzeren hoepel. Met
speciaal ijzeren gereedschap
werd de verwarmde hoepel om
het wiel getrokken. Daarna werd
het ergens in gehangen en rond-
gedraaid in een bak met water.
Door inkrimping zat de hoepel
muurvast. Mensen van allerlei
pluimage gingen de boer op, te
denken valt aan mandenvlech-
ters, opkopers van konijnenvellen,
bezem-, tonnen-, en klompen-
makers. Hoogstamfruitbomen
leverden allerlei fruit. Appels, ook
veel overrijpe c.q. rotte appels,
werden naar een zeem-stoakes
gebracht. In dit kruudje- of
stroopfabriekje werden de appels
opgewarmd, door middel van een
houten pers kwam sap vrij dat
opgevangen werd en opnieuw
terugging naar de koperen ketel.
Er diende geregeld geroerd te
worden anders brandde het sap
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aan. De kroedwish kreeg een vast
plekje in de boerderij. Deze bos
bloemen bestaat uit 7 soorten
planten die d.m.v. een touwtje
van zeven el bijeengebonden
wordt. In de kroedwish, kan per
streek nog wel eens veranderen,
zitten twee planten tegen bliksem
te weten alsem (bijvoet) en ko-
ninginnekruid, twee genees-
krachtige kruiden te weten
duizendblad en boerenworm-
kruid, twee grassen te weten een
tarwe- en roggepluim en een
boomvrucht bijvoorbeeld een
takje van de walnoot. De schut-
terij, harmonie of de fanfare, dat
waren verenigingen voor de hard-
werkende boer en zijn knechten
om zich te ontspannen. Maar
uiteraard ook de kerkmis, later
kermis, zorgde voor veel ontspan-
ning. Bij de prachtige dia’s van
Thijs zit ook een smeedijzeren
deurklopper, onopvallend erin een
kleine klopper. De grote klopper
was voor de boer/boerin, de
kleine klopper voor de knecht die
(na een zware avond) de boer/
boerin niet wilde wakker maken.
De achtergebleven knecht open-
de dan de poort. Thijs toont ons
een kruisbeeld tegen een erg
gehavende paardenkastanje en
een moordkruis. Want mensen,
de dood is onherroepelijk, ieder-

een kent dag noch uur. Het einde
nadert. Eén van de laatste dia’s is
een prachtig versierde lijkwagen
voor de overledene, zowel de
paarden als de wagen zijn belegd
met zwarte kleden. Ook tijdens
die moeilijke momenten kon men
rekenen op hulp van de naobers.
Thijs heeft ons nostalgische
momenten uit het boerenleven
laten zien. Natuurlijk heeft alles
zijn voor en tegen, of met andere
woorden geen (zon)licht zonder
schaduw. Thijs eindigt met de
prachtige spreuk: “kijk naar de
zon, dan valt de schaduw altijd
achter je”. Thijs, namens alle
aanwezigen, bedankt voor jouw
prachtige impressie over het
boerenleven.
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