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DE MISTELLIJSTER. 
~+Ar was een troep musschen bezig in een pas 

J V , omgespit bollenveldje. Gewone huismusschen, 
maar ze gaven zich het air van keepen of 

vinken, zoo bedaard tripten ze over de bruine aarde, 
waarin ze rondpikten naar zaadjes. Het was niet 
prettig, ze daar te ontmoeten; we hebben al musschen 
genoeg om het huis en in de boschjes, in 't vrije 
veld zie je graag eens wat andere figuren. 

Achter de bolleveldjes ligt hooger een groot denne-
bosch en de helling tusschen beide staat vol met 
allerlei heesters: berk en sneeuwbal en vogelkers 
en hier en daar een enkel kardinaalshoedje. En nu 
kwam //plof" uit dat kardinaalshoedje een groote 
vogel in 't bolleveld, groenachtig grijs met een sterk 
gespikkelden onderkant. 

Met een paar groote sprongen was hij midden in 
de musschen en toen die niet gauw genoeg er van 
door gingen, gaf hij een grauw hier en een snauw 
daar, totdat al het rapalje gevlogen was. Toen ging 
hij zelf in den muilen grond aan 't woelen en boren, 
rustig en bedachtzaam, maar als hij van plaats ver
anderde, dan ging dat altijd met zoo'n harleveenschen 
grooten bokkesprong. En ikzelf zat daarnaar te 
kijken in 't natte mos op een omgeslagen pand van 
mijn regenjas, blij, omdat ik daar mijn ouden vritnd, 
den dubbelen veldtjakker voor mij had en omdat 
hij die musschen zoo aardig op hun nommer had 
weten te zetten. 
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Ik hoop mij altijd te bewaren voor de groote 
dwaasheid van een hekel te hebben aan de een of 
andere diersoort en zoo heb ik dan heuscb ook geen 
hekel aan de musschen. Maar plezier heb ik er in, 
als ze eens gestuit worden in hun uitbreiding, want 
ze zouden je ten laatste alle andere aardige vogel
soorten geheel verdringen. 

Wie echter een lijster wil verdringen, moet wel 
danig bij de pinken zijn. Een jaar of vijftien geleden 
zijn de lijsters begonnen de steden te veroveren, 
eigenlijk al eerder, maar toen is men het gaan 
merken. Eerst kwamen de zwarte lijsters, daarna 
volgden de zanglijsters en het spreekt vanzelf, dat 
daarbij conflicten ontstonden met de musschen. 

In de villaparken doet zich hetzelfde verschijnsel 
voor. Waar huizen gebouwd werden in het oude 
bosch, daar vestigden zich al spoedig musschen in 
groote hoeveelheid, maar die worden nu reeds aardig 
bestookt door de lijsters. In mijn voederboschje 
worden keer op keer de musschen weggejaagd door 
een paar merels, die al lang geleerd hebben, de 
voedingswaarde in te zien van keukenafval en brood-
korsten. Laatst had ik vijf jonge mannen tegelijk 
in 't boschje en de musschen zaten met een verle
gen gezicht te schelden in den vleugelnoot. 

(Jok de zanglijster komt telkens strengelijk zijn 
deel opeischen en als hij met gefronste wenkbrauwen 
en neergetrokken mondhoek zoo hoogmoedig staat 
in de dorre blaren, dan durft geen musch hem nabij 
komen. Merkwaardig is het, dat de bescheiden 
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bastaard nachtegaal, het heggemuschje, door de lijsters 
in 't geheel niet wordt lastig gevallen en de vroolijke 
koolmeezen evenmin. 

De koperwieken en de kramsvogels komen maar 
een enkele maal dicht bij huis, maar die gebieden 
onbeperkt op het zuidelijke weiland van Duin en 
Daal en daar loopt dan ook wel af en toe mijn 
musschenjager van het bollenveld, de dubbele veld
tjakker of, zooals hij nu eenmaal genoemd wordt, 
de mistellijster. 

Wanneer ik nu nog hierbij voeg, dat de beflijster 
zich hier telkens op den trek vertoont en zeer zeker 
ook in onze duinen broedt, dan kunt ge begrijpen, 
dat ik mij vaak het genoegen kan verschaffen op 

één enkele wandeling ons half dozijn lijstersoorten 
in de vrije natuur bezig te zien: de beide zwarte, 
merel en tbeflijster; de beide kleine gevlekte, zang
lijster en koperwiek; de beide groote gevlekte, de 
kramsvogel en de mistellijster. 

Die mistellijster komt veel meer voor dan men 
denkt. Het komt er maar op aan, om hem van de 
zanglijster te onderscheiden. In kleur en algemeen 
voorkomen lijken zij veel op elkander, maar de 
mistellijster is wel anderhalf maal zoo groot als de 
zanglijster. Ook is zijn tint minder warm, meer 
groenachtig dan geelachtig, de onderzijde grijs van 
tint met weinig vlekken aan de keel, maar des te 
grootere langs de flanken en aan de buikzij. Een 

heel goed onderscheidingskenmerk, dat in negen van 
de tien gevallen opgaat, is de kleur der pooten, die 
zijn bij den zanglijster stroogeel of bleekgrijs, bij de 
mistellijster meer oranje of vleeschrood. Maar hij 
kan ook een enkelen keer wel bleeke pooten hebben. 

Maar 't is een heel ander beest: een echte uitge
laten woesteling, een zeer krachtige, oer-sterke, flinke 
vogel. Het doet je goed, hem te ontmoeten, onwille
keurig ga je dan flinker loopen, wakkerder rondzien 
en heel andere denkbeelden opvatten omtrent weer 
en wind. Wanneer toch zoo'n mistellijster in het 
hevigste hondenweer, storm, sneeuw, hagel en regen 
te gelijk, boven op een sparretop luidkeels zit te 
zingen, dan begin je te vermoeden, dat onze waar-

deering van het weer soms wel wat al te veel 
onder den invloed staat van bezorgdheid voor onze 
kleeding of verkeerden angst voor onze gezondheid. 

In dit opzicht kunnen wij nog veel van de vogels 
leeren. Als het lang en aanhoudend saust, dan zitten 
ten laatste de musschen nat en triest in een hoekje 
te mokken en de meezen kruipen in hun gaten, 
maar voor een enkele frissche donderbui is nog 
nooit een vogel uit den weg gegaan. 

Duiven blijven onbekommerd doorkirren, alle soor
ten van lijsters worden er vroolijker door, de gaaien 
en de fazanten roepen uitdagend terug, als de donder 
zich wat te luid uit en geen een denkt er aan, om 
zich te houden aan Bellamy's programma voor een 
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onweer. Ge herinnert u nog wel: «Geen vogel zingt 
nu blijde tonen, maar zwijgt eerbiedig stil" en wat 
daar meer volgt. 

Wanneer ge een mistellijster voor het eerst hoort, 
dan merkt ge meteen, dat het een andere vogel is, 
dan die ge tot dusverre kende. Hij zit meestal 
rechtop, zoodat zijn gespikkelde onderzijde duidelijk 
te zien is en op een afstand lijkt die dan grauw-
grijs. Houding en grootte doen eenigszins aan de 
groene specht denken. Het lied is onder gunstige 
omstandigheden mooi en zuiver maar meestal woest 
en ruw, schetterig en knersend. Als hij verontrust 
wordt en ook onder het vliegen roept hij ^rrèörè, 
rrè", of ,/trèrère trèrrè". en dan kun je goed begrij
pen dat de Franschen en Zwitsers hem wdraine" 
of //drenne" noemen. Toch laat hij ook wel den 
algemeenen lijsterklacht //sme" en opwekkingskreet 
„tjak tjak" hooien. 

Onder het opvliegen en in de vlucht is hij behalve 
aan de grootte ook heel goed te herkennen aan de 
witte veeren van de oksels en de witte onderdek-
veeren van de vleugels. Die zijn bij de koperwiek 
oranje en bij de zanglijster geel. Dat kleur-onder-
scheid is op grooter afstand te zien, dan ge wel 
zoudt denken, het gelukt mij wel, het op te merken 
wanneer ik in de spoortrein zit en vanmorgen nog 
had ik het genoegen om uit den electrischen tram 
tusschen Bloemendaal en Haarlem met zekerheid 
twee vluchten van mistellijsters waar te nemen. 

Ze vlogen op uit het weiland, maar er zitten er 
ook heel wat in de duinen. Op het eind van October 
en begin November vinden we heele troepen ervan 
in de kardinaalshoedjes. Ze zijn dol op de oranje 
vruchtjes van deze heesters en dragen zeer zeker 
veel bij tot de verspreiding van die prachtige plant. 
Ge kunt er van op aan, dat bij ons demistellijster 
meer kardinaalshoedjeszaden eten, dan mistelbessen 
en ik geloof, dat het met die mistelbessen-eterij lang 
zoo erg niet is als de naam van onzen lijster zou 
doen vermoeden. 

Wanneer de lijsters die mistelbessen zoo graag 
aten, zou er met Kerstfeest geen enkel wit besje 
meer aan de maretakken te vinden zijn en ge weet 
heel goed, dat zij er dan nog vol mee zitten. Weet 
je waar de lijsters van houden? Van lij ster bessen; 
en je zult dan ook na eén October of zelfs 15 Sep
tember geen enkele lijsterbes meer aan de heesters 
zien. Van kardinaalshoedjeszaadjes, en je vindt na 
half November niet meer dan hier en daar een 
oranje-zaadje bungelend onder de roode vrucht, even
als er na den intocht der bonte kraaien nog maar 
een enkel geel besje overblijft van de groote over
vloed der duindoornvruchten. Willen onze Zuid-
Limburgsche lezers hieromtrent nog eens wat ver
tellen ? 

Den heelen winter zwerven mistellijsters door ons 

land rond en in den tijd van de lijstervangst kunt 
ge ze bij de poeliers nog al eens te midden van de 
andere slachtoffers voor de uitstalramen zien liggen. 
In het voorjaar trekken er veel weg, maar een groot 
aantal blijft hier nestelen. In het afgeloopen voorjaar 
wist ik tusschen den Zandvoorter staatweg en het 
Noordzeekanaal een rond dozijn broedende mistel-
lijsters en er zullen er natuurlijk nog veel meer 
geweest zijn. Aan dennenbosch schijnen zij de voor
keur te geven, maar zij nestelen ook wel in het 
loofhout, soms vrij hoog (* 15 M. in een ouden 
Zilverspar), soms laag (manshoogte in een Oosten-
rijkschen den). Het nest lijkt op dat van de merel, 
maar heeft binnenin veel meer gras; de eieren zijn 
minder blauwgroen, maar grijs of zelfs rossig met 
meer of minder vlekken en strepen van donkerder 
grijs en roodachtig bruin. Ze zijn niet noemenswaard 
grooter dan mereleieren. 

Ik twijfel er niet aan of ge zult dezen vogel in 
de wintermaanden wel eens opmerken en als ge 
hem later broedend aantreft, dan wil ik er gaarne 
bericht van hebben. Het zou volstrekt niet te ver
wonderen zijn als hij over een jaar of tien veel 
algemeener was dan thans en ik zou het wel aardig 
vinden als wij die uitbreiding eens stap voor stap 
konden constateeren. 

Of de beflijster zich ook zoo sterk zal vermenig
vuldigen? Ik durf het niet te zeggen, misschien zit 
zijn witte bef hem wel in den weg. Maar in ieder 
geval is het wel de moeite waard er eens op te 
gaan letten. 

JAC. P. TH. 

^ C .SÉL JÉS. .SÉL A . MÊL MtL M^L 3ÈL M^, 

DE AMSTELVEENSCHE POEL. 
rfOet zal twee, drie jaren geleden zijn, dat wij, 
«jT mijn vriend en ik, ons 'smorgens vroeg op 
/ weg begaven met het doel, een onderzoekings-
tocht te ondernemen naar den Amstelveenschen 
Poel. Opgewekt door een stukje in de ,/Levende 
Natuur" koesterden wij de stoutste verwachtingen 
en hadden visioenen van dozijnen egeltjes, die daar 
over den golvenden veenbodem voortrolden. 

Het was een echte stormachtige voorjaarsdag. 
Woest joegen de donkere wolken door het luchtruim 
en gaven slechts nu en dan de zon gelegenheid 
haar dagelijkschen plicht te vervullen. Deze scheen 
dan in zoo'n kort oogenblik ter dege haar schade 
te willen inhalen en overgoot alles met een schit
terend en schel licht, eigenaardig in contrast met 
de sombere lucht, wier donkere loodkleur het water 
weerkaatste. 

Wij lieten ons echter noch door de dreigende 


