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VAN ZWALUWEN EN VLIEGENVANGERS. 

aren de zwaluwen het vorige jaar zoo gelukkig, 
in mijn school twee broedsels groot te 
brengen, dit jaar zijn ze al heel ongelukkig 

geweest. Zij hadden slechts twee jongen, die voor
spoedig opgroeiden tot den 23en j u i i . Deze dag 
werd een ware ongeluksdag voor onze gasten. Een 
der jongen meende zeker, dat hij de kinderschoenen 
reeds ontwassen was, want juist tegen het einde 
van den ochtendschooltijd vloog hij, zonder voorbe
reidende vliegoefeningen, van het nest regelrecht 
op de ramen aan, maar kwam tot tweemaal toe 
zoo onbesuisd tegen de ruiten, dat het arme beestje 
voor dood werd opgenomen. Toch kwam het weer 
spoediger bij, dan wij gedacht hadden. Een ladder 
werd door de jeugd gehaald en de deserteur naar 
het ouderlijke huis teruggebracht. „Ik wed, dat ie 
weer dadelijk wegvliegt," zei een knaap, vdat doen 
jonge vogeltjes altijd, als men ze weer in het nest 
zet." Nu, ik heb ook meermalen ondervonden, dat 
jonge vogels zich niet de wet laten stellen door 
menschen en dat zij niet opgeven, wat ze zich een
maal in het hoofd hebben gezet. En waarlijk, toen 
de ouden kort daarna met voedsel kwamen, vloog 
de jonge heel gebrekkig de ouders na tot de ramen, 
waar hij wel een kwartier lang bleef zitten. 

De ouders vlogen aanhoudend heen en weer, nu 
naar het nest, dan door het openstaande raam, 
blijkbaar om hun kind er op te wijzen, dat het 
moest kiezen of deelen. Hoewel het kort te voren 
leergeld behaald had, meende het in zijn eigen
zinnigheid, dat het best door de ruiten zou kunnen 
komen. Eindelijk vond het bij toeval den uitgang 
en zette zich in een boom bij de school neer. 
Misschien kwam het 's middags tot de overtuiging, 
dat het te vroeg de woning verlaten had; althans 
het vloog de ouders weer na en nam plaats op 
een balk in de school. //Gelukkig, hij is gered," 
meende de jeugd. 

In den nacht van 23 op 24 Juli evenwel werd in 
de school een bloedig drama afgespeeld. Toen ik 
des morgens mijn taak weer zou hervatten, lagen 
de balk, eenige banken en de vloer bezaaid met 
veeren. De vogels waren wreedaardig vermoord; 
slechts één der ouden was aan het vreeselij k bloed
bad ontkomen, hetgeen spoedig zal blijken. Er was 
geen Sherlock Holmes noodig, om den dader op te 
sporen: deze toch had een zeker bewijs achter
gelaten. In een vorigen jaargang heb ik iets mede
gedeeld omtrent kerkuilen, die in menigte boven de 
gewelven onzer kerk huizen. De uilen hebben 
jongen, en te oordeelen naar het leven, dat zij 
's avonds maken, schijnen ze met heel wat kroost 

gezegend te zijn. Deze uilen zullen nu, om zooveel 
hongerige magen tevreden te stellen, heel wat 
moeten jagen, en zeer zeker bezoeken ze thans 
plaatsen, welke hun in gewone omstandigheden 
verdacht voorkomen. Zoo verklaar ik dan ook het 
feit, dat de roevers ook in de school op buit uit
gingen. En dat zij dien daar gevonden hebben, 
moesten wij tot onzen grooten spijt ervaren. De 
roover was zoo brutaal geweest een „visitekaartje''' 
achter te laten !! 

Op dien ongelukkigen 24en Juli kwam des mor
gens, even na negenen, een zwaluw binnenvliegen. 
Dat was de arme vogel, die in den nacht echtgenoot 
en kroost verloren had. Och, wat vloog ze gejaagd! 
Wat riep ze angstig! Slechts even zette ze zich op 
het nest neder en verdween weer even spoedig als 
ze gekomen was. 

Dien morgen kwam de ongelukkige weduwe nog 
vijf of zes keer, en wat vreemd schijnt, telkens had 
ze vliegjes in den bek. En toch, vreemd is dit ver
schijnsel niet te noemen: ze had reeds zooveel dagen 
insecten voor haar kroost gevangen, dat ook hiel
de gewoonte wel een tweede natuur was geworden. 
Bij het nest gekomen, moest ze telkens tot de 
droeve ervaring komen, dat ze kinderloos was. De 
beide volgende dagen kwam ze nog een paar malen, 
luid roepende, door de school vliegen; thans blijft 
ze voor goed weg. 

Het speet ons allen evenzeer, dat het zoo treurig 
met onze schoolbewoners afliep. 

Dan waren de vliegenvangers, die op een pilaar 
in de kerk genesteld hadden, heel wat gelukkiger 
te noemen. 

Den 19en Juni zat het wijfje reeds te broeden en 
het was aardig te zien, hoe het mannetje telkens 
door het raampje, dat toegang tot het nest verleent, 
vloog, om zijn vrouwtje een versnapering te bezorgen. 
Een vliegenvanger draagt zijn naam niet ten onrechte. 
Zie hem daar zitten op een dooden tak van den 
Japanschen ceder, in de onmiddellijke nabijheid van 
zijn raampje. Hij draait zijn kopje naar links, naar 
rechts; van tijd tot lijd is zijn staartje rusteloos in 
beweging als ware hij een kwikstaartje, in een 
eenvoudig grijs en grauw pakje. 

Plotseling vliegt hij naar omhoog, zwenkt even 
onverwachts naar rechts, naar links, en een vlieg 
is zijn prooi. Voor men het weet, heeft hij het 
punt van uitgang, zijn dooden tak, weer bereikt. 
Hij slaat met de vleugels en sjilpt van louter pret: 
zijn vangst is immers zoo goed geweest. Met niet 
minder genoegen deelt hij nu en dan de lekkernijen 
met zijn eega. 
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Bange dagen voorzeker hebben de vliegenvangers 
doorleefd. Bang vooral waren de Zondagen, wanneer 
er dienst in de kerk gehouden werd De Zondagen 
22 en 29 Juni vielen in den broedtijd. Bij het 
aangaan der kerk moest het wijfje zich blijkbaar 
geweld aandoen om te blijven zitten: ze keek 
zoo angstig en dook diep in het nest terug. Toch 
bleef ze tijdens de godsdienstoefening op haar nest. 
Het mannetje verscheen nu en dan, met een vlieg 
in den bek, op het raampje, doch dorst het nest 
niet te naderen. Het vloog een paar malen door de 
kerk, om zich door een 
ander raampje te ver
wijderen. 

Op Zondag (3 Juli 
staken reeds vier aar
dige kopjes boven den 
rand van het nestje uit. 
Was het wijfje tijdens 
den broedtijd zoo moe
dig geweest, in de kerk 
bij haar eitjes te blijven, 
toen er jongen waren 
durfden de ouders niet 
bij het nest komen. Met 
het voedsel in den bek, 
vlogen ze van het eene 
raampje, door de kerk 
naar het andere, maar 
het kroost moest gedu
rende den dienst honger 
lijden. Wie zou er blijder 
geweest zijn, toen de 
godsdienstoefening was 
afgeloopen: de knaap, 
die door zijn vader naai
de kerk was gestuurd 
en er noode had plaats 
genomen, of de vliegen-
vangersfamilie ? Ik ver
moed de laatste. 

Op Zondag 13 Juli 
vreesde ik, dat de vogels 
de orde zouden verstoren. De jongen toch waren reeds 
nagenoeg volwassen. Gelukkig liep alles in de beste 
orde af. Toen ik Maandagmorgen in de kerk kwam, 
hielden de vliegenvangers op hun manier wat aardig 
„kerk." De jongen waren uitgevlogen: de eene zat 
op den hemel van den preekstoel, een andere op 
een lampekap, een derde op een hoogen richel van 
een bank. De vierde zat reeds buiten, op een tak 
van den ceder. De ouden hadden het druk, om het 
jonge volkje, dat zoo verspreid was, van het noodige 
te voorzien, 's Middags hadden zich weer twee 
jongen door het raampje verwijderd. De laatste 
was niet zoo snugger om den uitgang te vinden; 

Do Moederboom van de Hartekamp te Bennebroek. (Zie blz. Itil.) 

misschien vond hij het in de kerk wel zoo aardig 
Toen hij Woensdagmiddag nog in den tempel 

verblijf hield, besloot ik hem de wijde wereld in te 
jagen. Dat jonge heertje toch had ik eenmaal op 
den grooten bijbel van den preekstoel aangetroffen, 
een ander maal op het orgel, kortom niets was hem 
heilig. Bovendien had hij op den vloer allerlei gril
lige figuren geschilderd. Ik ging dus het beestje 
jagen, en hoewel het soms dicht bij het raampje 
was, het verkoos niet er door te vliegen. Het wijfje 
dat getuige was van de jacht, protesteerde niet 

weinig. Zoo'n handel
wijze had het zeker van 
mij niet verwacht: wij 
waren, sedert zij in het 
kerkgebouw domicilie 
gekozen had, zulke dikke 
vrinden geworden. Enfin, 
't slot was, dat het 
beestje in mijn handen 
kwam. 't Wijfje toonde 
zich heel boos: ze had 
alle schuwheid afgelegd 
en vloog op het angst
geschreeuw van haar 
jong rondom mij, alsof 
ze mij te lijf wilde. 
Toen ik den jongen vlie
genvanger in den ceder 
zette, zal ze me toch wel 
dankbaar geweest zijn. 

Zooals te begrijpen is, 
waren de vliegenvangers 
vaak het onderwerp van 
het gesprek, dat kerk
gangers met elkander 
hielden. Een hunner, een 
bijenhouder,noemde den 
vogel een „bijen vreter-
tje". Hij dulde ze niet 
bij zijn bijenstai, omdat 
ze bijen rooven. Meer
malen heeft hij waar

genomen, dat hij koud, vochtig weer in de eerste 
Meidagen (en zulke dagen schonk de Meimaand in 
1902 meer dan ons lief was) wanneer het aantal 
insecten in de lucht schaarsch is, een vliegenvanger 
op een korf zit en er tegen pikt. De nieuwsgierig 
geworden bijen komen dan even naar buiten en . . . . 
de roover zegt: „pik, ik heb je!" Heeft een der 
lezers dit wel meer gehoord en waargenomen? 

De vliegenvangers, die het nest van den zwaluwen 
tegen mijn huis wederrechtelijk in bezit hadden 
genomen, zouden misschien jaloersch zijn op hun 
kerksche soortgenooten, als ik ook niet wat van 
hen verhaalde. Nu, laat ik van hen vertellen, dat 
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zij reeds voor de tweede maal oudervreugd smaken. 
En tot mijn blijdschap kan ik mededeelen, dat de 

zwaluwen, (ik veronderstel althans, dat het dezelfde 
zijn) die tot tweemaal toe uit haar nest tegen mijn 
huis waren verdreven, thans in mijn woning een 

onderdak hebben gevonden. Ze zagen de deur van 
mijn achterhuis meestal open, en ze zijn maar zoo 
vrij geweest, daar tegen een balk een nest te bouwen. 

Rijsicijk (Geld.), Aug. 1902. 
B. J. v. WAGENSVELD. 
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De Moedenboom van de Hantekamp te Bennebroek. 
Ieder die met de natuurwetenschap te maken 

heeft, kent ook den naam van Linnaeus, de groote 
hervormer op 't gebied der systematiek. Zij weten 
zeker, voor 't grootste deel althans, dat hij een 
tijdlang de gast is geweest van zijn beschermheer 
Cliffort op diens buitenplaats, „de Hartekamp", te 
Bennebroek. Door zijn persoonlijkheid heeft de 
buitenplaats een onvergetelijken naam gekregen. 

Van de nalatenschap van den grooten kruidkundige 
is er op de Hartekamp niets meer te vinden. In 
de loop der jaren zijn de planten, die hij beschreef 
in zijn ,,Hortus Cloffortianum," verdwenen en is 
de plaats veelmalen veranderd. 

Toch staat er op de Overplaats achter de kamp 
der witte damherten een eigenaardige boom, die de 
naam van moederboom draagt. Het is een buiten
gewoon zware iepen boom (Ulmus campestris) wiens 
takken in den grond gelegd waren en wortel geschoten 
en nieuwe boomen gevormd hadden. 

De meeste takken zijn echter gestorven of afge
broken en tusschen de jonge omringende iepen 
zijn andere boomen opgeslagen. Het geheel is een 
schilderachtig wasétafereeltje, waarvan bijgaande 

photo een goed idee geeft. De stamomvang, op 
1 meier boven den grond, is 5.25 meter. 

Of den boom nog uit den tijd van Linnaeus 
stamt is moeilijk te bepalen. Volgens de zwaarte 
van d^n stam is 't zeer best mogelijk, maar het 
gedeelte, waar hij staat, behoorde na dien tijd niet 
tot het buiten zelf, maar tot de zoogenaamde 
wildernissen. De Overplaats van de Hartekamp is 
als zoovele buitens langs den oostkant van den 
Wagenweg op een deel van het binnenduin aan
gelegd. Dit binnenduin liep tot aan den Glipperweg. 
De koepel was het einde der overplaats, zooals een 
oude kaart, in mijn bezit aanduidde. De boom zal 
dus waarschijnlijk een der vele iepen zijn, die men, 
zooals nu nog, in 't binnenduin vindt, doch daar 
niet geplant zijn. Toen men dus bij de uitbreiding 
van de plaats de 2e hertenkamp in den wildernis 
aanlegde, heeft men den boom, een echte bewoner 
van onze Haarlemsche duinen, waarschijnlijk reeds 
om zijn zwaarte of typische vorm gespaard. Geen 
enkele boom uit dit gedeelte van 't park, wijst op 
zulk een hoogen leeftijd als deze. 

L E O N A R D S P E I N G E R . 

W A T E R C U L T U U R . 
(Eenige practische resultaten.) 

In den eersten en tweeden jaargang (bladz. 26 en 261) 
van Be Levende Natuur gaf de hoer Heimans een tweetal 
merkwaardige opstellen over bovenstaand onderwerp en 
wat daarmee in verband staat. Sedert den l3teQ jaargang 
(No. 1 is van Maart 1896) zijn er al mini 6 jaren verloopen. 
zonder dat we nog van verdere proeven, als waarvan de 
heer H. in den 2den jaargang spreekt, hoorden. Tot onze 
verwondering vonden we ook in de beide deeltjes „Planten-
levon" van Dr. Giltay maar heel weinig — haast niets 
eigenlijk — over watercultuur. Alleen in deel I, bladz. 38, 
§ 25 staat wat over „"Wateropneming en beteekenis daar
van", terwyl we 'n paar bladzijden verder in de §§27 en 28 
een en ander vinden, waarover in De Levende Natuur ook 
werd gesproken in beide artikelen. 

Mag men nu veronderstellen, dat het „kweeken of trekken 
van planten op water" zoo genoegzaam bekend is, dat be

spreking ervan verder onnoodig l/HJkt, of is het mogelijk, 
dat men toch telkens, bij iedere proefneming, tot dezelfde 
treurige resultaten komt, als waarvan sprake is in het 
tweede opstel in Be Levende Natuur (bladz. 261, 2ii« jaargang) 
en waar we lezen, „dat er meer planten onwillig dan willig 
bleken te zyn?" 

Ik geloof, dat nogh't een noah't ander 't geval is, maar 
ben ook van meening, dat men toch in het algemeen niet 
voldoende weet, welk 'n aangenaam tydverdryf—laten we 
't zoo maar noemen — het kweeken van planten op water 
verschaft, een tijdverdrijf, dat leerzaam en dus nuttig tevens 
kan worden, als men het b.v. in de school doet, zooals wij-
in den afgeloopen winter dat deden. 

Voor ik verder ga met op „eenige practische resultaten" 
te wijzen, wil ik van te voren even vertellen, dat onze 
„Watercultuur" van eene eenigszins andere soort was, dan 


