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UIT DE OUDE DOOS 
In de oude doos zitten verenigingsbladen van de Vogelwacht Utrecht: Mededelin-
gen van 1960 t/m 1970 en De Braakbal van 1971 t/m 1976. In dit lustrumjaar zal 
ik daaruit teksten kiezen die mij opvielen.                 Jan van Nes    
 
Mededelingen mei 1960 - Aanbevolen tochten 
Het is gebleken, dat sommige leden gaarne iets willen verne-
men, omtrent terreinen, waar zij bepaalde vogels kunnen ver-
wachten, of tochten, waarop zij bepaalde vogels kunnen zien. 
Wij willen aan dit verzoek gaarne voldoen, al moeten wij erbij 
zeggen, dat wij nooit tips kunnen geven omtrent de verblijf-
plaats van minder algemene of zeldzame soorten, aangezien dit 
blaadje  ook  in  handen  kan  komen  van  lieden,  die  op  dit  punt  
minder te vertrouwen zijn. 
Anderzijds willen wij er ook op wijzen, dat men in het algemeen 
de meeste kans op succes heeft, wanneer men deze terreinen 
’s-ochtends vroeg bezoekt en zich kalm en stil gedraagt, liefst 
alleen of getweeën. 
 
Mededelingen mei 1960 - Katten, kauwtjes en kwajongens 
Tenslotte nog een verzoek aan onze leden-jagers: ruimt zoveel 
mogelijk kraaien, eksters en gaaien op door middel van gifeie-
ren en maakt hiervoor propaganda bij Uw collega-jagers en de 
gemeenten. De kraaiachtigen vormen tegenwoordig door hun 
enorme aantal en de terreur, die ze uitoefenen een plaag voor 
de andere vogels. 
 
Mededelingen oktober 1960 - Vogelvaria 
De heer de Klerck te Utrecht bracht 2 jonge, uit het nest geval-
len Wielewalen groot, die - naar wij konden constateren - bij-
zonder  mak  zijn  geworden.  Toch  hopen  we  dat  hij  de  vogels  in  
het voorjaar van 1961 weer terug zal brengen naar park "Voor-
daen" waar ze het levenslicht aanschouwden! 
 
Jaarverslag over 1961 - Ledenaantal 
De toename van ons ledenaantal vertoonde in het afgelopen jaar 
een bijna stormachtige ontwikkeling; terwijl wij het jaar 1960 
met een aantal van 236 leden besloten, bleek dit aan het einde 
Van 1961 tot niet minder dan 293 te zijn opgelopen, een toename 
van 24%! Hiertegenover staat, dat 16 leden hun lidmaatschap 
opzegden, 2 leden wegens wanbetaling geroyeerd werden en 1 
lid ons door de dood ontviel, zodat er uiteindelijk 274 leden 
overbleven aan het einde van het jaar. Hiervan zijn er 81 zon-
der en 193 met het tijdschrift "Het Vogeljaar". 
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Jaarverslag over 1961 - Aktiviteiten 
Op 11 november bezocht de Secretaris een tentoonstelling van 
de Vereniging van volièrehouders "Vogelleven" te De Bilt. 
Hierbij bleek hem, dat het bestuur van "Vogelleven" veel be-
hoefte gevoelt aan meer lezingen over in 't wild levende vo-
gels. Dergelijke voordrachten trekken veel meer leden dan 
causerieën over het kweken van kanaries, fazanten, e.d., zo 
vertelde men hem. Wij konden de voorzitter een aantal namen en 
adressen opgeven van mensen, die bereid zijn deze voordrach-
ten te verzorgen. 
 
Mededelingen april 1962 - Vogelvaria 
Ons lid, de heer G.W.M. van Doorn deed ons navolgende, aardige 
schets  toekomen: "Mijn waakzame jachthulp, Herman, kwam ermee 
aandragen; een prachtige Roerdomp! De grote, bruingele rei-
gerachtige bewoner van het rietland was, waarschijnlijk uit-
geput door de strenge vorst, bij het vissen met zijn kop tussen 
ijs vastgeraakt. Toen Herman hem verloste, was hij nog wel le-
vend, maar wij gaven hem weinig kans op behoud. In het lege 
kippenhok werd hij ondergebracht en herstelde vrij spoedig. 
Wekenlang  in  het  voorjaar  hadden  wij  zijn  misthoorn-roep  in  
het rietland vernomen. Wij namen waar, dat er een span Roer-
dompen broedde en jongen grootbracht. We hebben ons afge-
vraagd, of "onze" Roerdomp een trekker is uit noordelijker 
streken of één van het stel, dat hier gebroed heeft. Toen de vo-
gel herstelde, moest hij eten: eerst probeerden wij rauw ge-
hakt,  doch hij bedankte.  Een blauwe reiger heb ik er wel eens 
mee gered. Toen Artis gebeld en daar zei men: "voorntjes". 
Bevriende dorpsgenoten en huis-ingezetenen kleumden bij hun 
vishengels en we slaagden erin wat vorentjes aan te bieden. Als 
we het kippenhok naderden, "bevroor" de vogel in paalstand. 
Traden we binnen, dan spreidde hij de vlerken, dook in elkaar 
of attaqueerde zo fel, dat je op je ogen moest passen. Toen we 
later terugkwamen, waren de vorentjes op en stond de vogel 
weer in paalstand. Voorzover waargenomen, zijn poten en vleu-
gels onbeschadigd en we zullen hem zo snel mogelijk aan de ge-
heimen van het rietland toevertrouwen. Het zal echter Salo-
monswijsheid en Jobsgeduld vragen om deze schuwe, doch niet-
temin uiterst weerbare en felle logé weer onverlet op zijn be-
stemming te brengen." (Dit is prachtig gelukt, red.) 
De heer van Doorn heeft hiermede bijzonder goed werk ver-
richt. 
 
 
 


