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naar voren brengen, opgespoten. Om naar den 
Peterberg te komen moeten we nu nog eerst even 
een stukje bouwland door. In een appelboom zit 
een putterfamilie. Deze aardige bewegelijke vogeltjes 
die men bij ons in Holland weinig ziet, doch in 
Duitschland vaak, vooral in vruchtboomen, zijn 
reeds in de vlucht te herkennen aan den helder-
gelen spiegel op de vleugels. 

Eerst nu nog even naar de ruïne Heisterbach, 
langs een smal paadje door een oud loof bosch. Van 
het oude klooster is niet heel veel meer over, en 
wie een mooie ruïne verwacht, zal zeker teleur
gesteld worden. Op de oude muren, die den geheelen 
tuin omgeven staat veel Asplenium Trichomanes, 
een familielid van 't veel algemeenere Asplenium 
ruta muraria, dat ons door zijn zwarte steeltjes en 
rondachtige blaadjes op 't eerste gezicht doet denken 
aan het bekende, veel gekweekte Venushaar, waar
van 't echter makkelijk te onderscheiden is, doordat 
de blaadjes in twee rijen aan weerszijden van den 
steel staan. In een poeltje hooren we 't geluid van 
een waterhoentje, dat we hier in deze bergstreek 

w 

niet bepaald verwachtten. En nu naar den Petersberg. 
Op den weg, die achter ons ligt, hebben we weinig 

menschen ontmoet, we waren alleen te midden der 
natuur; op den top van den Petersberg echter 
merken we weer, dat we hier in 't toeristenland 
zijn: aan de tafeltjes op 't terras voor 't hotel 
zitten honderden gasten naar de muziek te luisteren. 
Van verschillende punten hebben we uitzichten op 
den Rijn, op Keulen en op Heisterbach. Na deze 
bezocht te hebben, keeren we naar Köningswinter 
terug, waar we spoedig logies vinden, 's Avonds 
schenkt een heerlijk bad in den Rijn ons verademing 
na zooveel doorstane hitte en vermoeienis. 

Alvorens we den volgenden dag naar Remagen 
vertrokken, maakten we nog even een morgen
wandeling door 't Nachtegalendal, een naam, die 
bij den natuurliefhebber hooge verwachtingen wekt. 
Het is ook werkelijk een zeer mooie wandeling, 
doch voor den botanist levert het weinig op. 

H. 0. DELSMAN Jr. 

EEN PRACHTKIJKER. 
e zijn hier in Bloemendaal tegenwoordig bezig, 
om vast te stellen, dat de goudhaantjes in 
de duinstreek broeden. Albarda geeft wel 

Zuid-Holland als broedplaats op, maar zwijgt over 
Noord-Holland en toch heb ik de vaste overtuiging, 
dat zij tusschen Elswoud en Duin- en Kruidberg 
overal broeden. 

Dag aan dag hoor ik ze fijntjes en vroolijk zingen 
in de sparren en donkerder plekjes in het groen 
der dooreengestrengelde takken doen telkens nestjes 
vermoeden. Maar nu gaat het niet aan, om op elke 
buitenplaats aan te kloppen, om te vragen of je 
eventjes in de sparren mag klimmen, om naar de 
goudhaantjes te zien. En de tuinjongens erin sturen 
doe ik ook liever niet, want ik ben eerelid van een 
vogelbeschermings-vereeniging en mag als zoodanig 
op geenerlei wijze aanleiding geven tot het uithalen 
van nesten en daar houd ik mij dan ook met de 
meeste nauwgezetheid aan. 

Er schiet mij dus niets anders over dan kijken, 
kijken en nog eens kijken. Wanneer ik tijd 
kan vinden ga ik daarom bij mijn sparretjes 
zitten, en dan zit ik naar de verdachte topjes 
te turen, net als wijlen Toggenburg indertijd 
naar het venster zijner liefste. En als ik het 
dan maar snappen mag, dat een goudhaantje 
met voer in zijn bek in het nestkluwen kruipt, 
dan ben tevreden. Misschien vraag ik dan 
Tepe of Steenhuizen nog of ze het geval willen 
photografeeren en daarmee staat dan de zaak 
vast, zonder dat het de goudhaantjes een ei 
of een onrustig oogenblik gekost heeft. 

Wat een zegen toch, als je daarbij over een goeden 
kijker te beschikken hebt. Mijn oude Görz wordt 
wat vuil, hij moet naar Berlijn, om schoon gemaakt 
te worden, maar wat kan ik er toch een heerlijke 
dingen mee zien. 

Het is merkwaardig, zooals deze spiegelkijkers 
zijn ^ingeslagen". Alle groote optische inrichtingen 
fabriceeren ze tegenwoordig: Görz en Zeiss,Browning, 
Watson, maar het lijkt mij, dat het fabrikaat van 
Görz toch nog altijd de eerste plaats blijft innemen. 
Een van zijn laatste creaties is de //Pernox"kijker. 
Nu is die naam wel wat al te mooi, want het 
nachtelijk duister kun je er niet mee doorboren. 
Maar toch is het verrassend, wat je er in de sche
mering nog mee kunt zien: een uur na zonsonder
gang kon ik er nog geitenmelkerman en -wijfje mee 
onderscheiden en van een groenvink, die in de 
dichte klimop zijn nestje had, kon ik zondereenige 
moeite uitmaken, waar de kop en waar de staart zat. 

Het ligt voor de hand, dat een van de eerste 
eischen, die aan een vogelkijker te stellen zijn, moet 
wezen dat hij een zoo groot mogelijke lichtsterkte 
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heeft en dat is nu met de Pernox in hooge mate 
het geval. De meeste vogels keeren den beschouwer 

hun lichtzwak-
ken kant toe, of 
wel ze zitten ver
borgen tusschen 
het loover en de 
nesten der klei
nere vogels ver
schillen in licht-
kracht weinig of 
niet van hun in 
den regel duistere 
omgeving. Bij 
het vergrooten, 
dat de kijker 
doet, wordt dat 
lichtonderscheid 

natuurlijk nog geringer, maar bij het werken met 
den Pernox heb ik dikwijls den waan gehad, dat 
het er beter op werd. 

Een tweede moeielijkheid 
bij het bespieden der vogels 
door een kijker is, dat zij 
zich zoo gaarne en zoo snel 
verplaatsen, zoodat zij üf 
in een ommezien uit het 
veld van den kijker zijn ver
dwenen of in het veld blijven, 
maar dan dadelijk een ondui
delijk beeld opleveren, zoodat 
je ze onophoudelijk moet 
„naschroeven". 

Nu heeft de Pernox-kijker 
deze beide bezwaren glans
rijk overwonnen. Vooreerst 
is het veld zeer groot, vele 
malen grooter dan bij een 
anderen kijker van gelijke 
kracht, zoodat een vogel 
die zich evenwijdig aan het 
objectief v e r p l a a t s t , niet 
spoedig buiten de gezichtskring geraakt en dus ge
makkelijk gevolgd kan worden. 

Verplaatst nu de vogel zich in de richting van 
de as van den kijker, dan moet hij al heel hard 
vliegen om zoover te komen, dat de kijker versteld 
behoeft te worden, want dat instrument heeft de 
uiterst merkwaardige eigenschap, dat wanneer het 
scherp staat voor voorwerpen op 15 M. afstand 
ook nog dingen op een afstand van 200 M. duidelijk 
er mee te onderscheiden zijn. Al dat lastige gedraai 
is hier dus overbodig, je zet eens en voor goed de 
oculairs in den juisten stand en dan behoefje alleen 
te verstellen voor afstanden grooter dan 300 of 
kleiner dan 10 meter. 

Omvang van hot guzlchtsvcld van 
van oen Hollandschcn kijkor 

Nu zult ge zeggen: je gaat door een kijker toch 
niet zien naar dingen, die dichter bij zijn dan 10 M. 
Maar dat doe ik toch wel; ik heb met het grootste 
genoegen door den Pernox-kijker zitten te turen 
naar hommels, die op minder dan twee meter af
stand in de bloemen bezig waren en het was heerlijk 
om al die détails van het neerkomen op de bloemen, 
het aangrijpen van de bloemkroon en de meeldraden, 
het uitsteken van den tong duidelijk vergroot te 
kunnen waarnemen. Het was alsof ik vlak bij de 
bloem zat en het insect onder een goede loupe be
keek. Zoodoende is deze kijker ook uitnemend 
geschikt voor entomologisch onderzoek. Dit is een 
niet gering te achten voordeel, want de entomologie 
lijdt er wel wat onder dat haar voorwerpen hoofd
zakelijk beschouwd worden als dood materiaal en 
daardoor de vormen en kleuren der insecten meer 
bestudeerd worden dan het leven en de gewoonten. 
Ik hoop nog menig interessant voorval uit het 
leven van b\jen, wespen, vliegen en vlinders door 

den kijker te begluren. 
Slechts éen bezwaar kleeft 

dit kostelijk instrument aan: 
het kost veel geld, honderd 
gulden. Duur is dit niet, 
want je hebt er al heel gauw 
voor duizend gulden plezier 
aan, maar het heeft toch 
voor velen onzer zijn eigen
aardige bezwaren, om zoo'n 
som uit te geven. Daarom 
heb ik al eens gedacht of 
het niet mogelijk zou zijn, 
dat clubjes zich zoo'n instru
ment aanschaften en dat 
dan ieder lid een aantal 
dagen den kijker tot zijn 
beschikking had. Hij is 
solide genoeg gebouwd, om 
door den herhaalden ruil en 
de wisseling van verzorgers 
niet al te veel te lijden. 

Natuurlijk is het ook een heerlijke kijker om ver
gezichten te ontcijferen en je moogt hem ook wel 
eens meenemen naar den schouwburg, dan kun je 
de barstjes in het blanketsel zien. 

JAC. P. THIJSSE. 

Ie Pornox, vorgclokon mot dat 
mot do zelfde vorgrooting, 


