algemeen

Op hokbezoek bij ……
Gerrit van der Zwam

door Willem de Mooy
Toen ik aan Gerrit van der Zwam vroeg of hij zijn medewerking wilde geven aan deze rubriek, zei hij spontaan ‘Ja,
kom maar langs’. Gerrit woont met zijn vrouw Marlies en 2 zonen in de Kamerlingh Onnesstraat in Rijnsburg.
Nadat we een aantal foto’s hadden genomen van zijn volières en hokken gingen we naar binnen om onder het genot
van een bakkie koffie over de vogels te praten.

Foto. Gerrit van der Zwam voor zijn volière (foto Willem de Mooy)

Rode kanaries
De eerste levende have van Gerrit waren geen vogels,
maar fazanten, konijnen en kippen. Gerrit woonde in
het begin van zijn trouwen in de Brouwerstraat, hier
had hij een grote buitenren en in de schuur hield hij
konijnen voor de slacht. In 1980 is het gezin verhuisd
naar een nieuwe koopwoning aan de Boslaan.
Via een familie lid kwam Gerrit in contact met Wim
Schaap, deze fokte rode kanaries. Gerrit was meteen
helemaal weg van deze kleurkanaries en hij kon bij
Wim Schaap een paar kanaries kopen. Tegen de

schuurmuur werd een kleine volière gebouwd en in de
schuur een hangend nachthok. De vogels konden door
een gat in de muur van buiten naar binnen. De fok
ging wat aantal betreft wel redelijk maar Gerrit kreeg
ze niet goed op kleur. Waarschijnlijk niet steeds de
juiste dosering rode kleurstof gegeven.
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Bonte vlieren
Later kwam Gerrit in contact met ondergetekende. Ik
woonde aan de overkant van Gerrit en had ook vogels.
Samen we de vogelmarkten. De kanaries werden
weggedaan en er kwamen allerlei tropen, voornamelijk afrikaantjes. Die kochten we op de vogelmarkt in
Mol ( België ). Je kunt het haast niet meer voorstellen, maar daar zaten hele lopers vol met geverfde
tijgervinken in alle mogelijke kleuren voor 7,50
gulden per stuk.
De volière werd al snel te klein en er werd een nieuwe
volière gebouwd. Dit keer geheel vrijstaand met een
apart nachthok. Nu moesten er natuurlijk nog wat

struiken in. We hadden aan de rand van het Voorhouterbos, half in de berm, stekken zien staan van een
bonte vlier. We dachten dat wij deze wel konden
rooien en zo gezegd zo gedaan.
We waren goed en wel thuis, toen de telefoon ging.
Het was de politie, iemand had gezien dat wij de
stekken gerooid hadden en had ons kenteken van de
auto aan de politie doorgegeven.
We moesten de stekken direct weer terugplanten,
anders zou er een fikse bekeuring volgen. Met de
schrik in de benen hebben wij weer de stekken
teruggepoot.
Achteraf moesten we er wel om lachen. Wij hadden
gedacht dat het onkruid was.

Foto. Zo te zien heeft Gerrit een mooie verzameling splendids op stok gekregen (foto Willem de Mooy)
Splendids
Na een paar jaar werden de tropen vervangen door
spendidparkieten. Zijn eerste vogels kocht Gerrit bij
de heer van den Burg in Noordwijkerhout. In de
schuur werden een viertal broedkooien gemaakt en
het feest kon beginnen.
De splendids fokten als muizen en Gerrit had al gauw
een hele mooi stam vogels. Voor bloedverversing en
forser formaat zochten we half Nederland af en kochten zelfs vogels in Noord Limburg.

Toch vond Gerrit zijn tuin en volière te klein en ging
hij op zoek naar een ander huis met een grotere tuin.
Het werd een nieuwbouwhuis aan de Kamerlingh
Onnesstraat in Rijnsburg.
Toen kwam de vraag ‘Waar moet ik met mijn vogels
heen, tijdens de verhuizing en bouw van de nieuwe
volière?’.
Een kennis had op de Vinkenweg een grote volière
leegstaan en hier konden Gerrit zijn vogels verblijven.
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Op een dag ging Gerrit zijn vogels voeren en schrok
enorm, toen hij ontdekte dat al zijn vogels dood lagen
op de grond. Waarschijnlijk is dit gekomen door
vergif spuiten in de tuin. Alle vogels dood en Gerrit
kon weer opnieuw beginnen.

Tijdens mijn bezoek in april had Gerrit al volop
jongen liggen van de Goulds en vuurvinken. Gerrit
verzorgt zijn vogels optimaal en dit is te merken aan
zijn broedresultaten. Nesten Goulds met 8 jongen zijn
geen uitzondering.
Aan de tropen voert Gerrit een zaadmengeling van
van Himbergen, aangevuld met onkruidzaden, eivoer
van Witte Molen, aangevuld met met kiemzaad,
spirulina, vitamine en Tahoe. Verder het nodige
levend voer uit de diepvries o.a. pinkies, bufflao’s.
Ook gaat Gerrit vaak de polder in om verse
onkruidzaden te zoeken.
Vanwege zijn werk is Gerrit niet altijd op vaste tijden
thuis. Zijn vrouw Marlies voert dan de vogels.
Tijdens het broedseizoen krijgen de vogels meerdere
keren per dag voedsel/eivoer. Gerrit zegt: ‘Zonder
Marlies zou ik niet zo succesvol broeden’.
Met het ringen van kleine tropen heeft Gerrit wat
moeite, zijn vogelvriend Frans Kromhout ringt
daarom altijd zijn jonge tropen.
Na het genot van een glaasje wijn, bedank ik Gerrit en
Marlies voor de vriendelijke ontvangst en wens hen
heel veel succes met de vogels.

Nieuwe volière
Bij het nieuwe huis kon Gerrit een volière naar zijn
zin bouwen. Het is een prachtige buitenvolière
geworden, gemaakt van dun pijpijzer.
Door het dunne pijpijzer is er veel zicht in de volière.
De volière is beplant met struiken en klimop en verder heeft Gerrit een mooie waterval aangelegd, die
aansluit op de L vormige vijver die voor de volière
ligt.
Het binnenhok bestaat uit een nachthok en 2 grote
vluchten voor de jonge vogels.
In de schuur heeft Gerrit nog een aantal broedkooien.
De vogelcollectie is inmiddels flink uitgebreid en
bestaat o.a. uit vuurvinken, blauwfazantjes, goulds,
roodkop en driekleur papegaaiamadines en Europese
sijzen. De splendids blijven zijn grote liefde. Die fokt
hij in broedkooien in de schuur.

Foto. Tijdens het hokboek van Willem had Gerrit van der Zwam onder meer jonge gouldamadines
liggen. Hier toont hij de fotograaf een mooi nest met jonge goulds. (foto Willem de Mooy)
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