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Bezwykt het volk, dan zuilen wij do liefhebbery maar niet 
weer opvatten, want dan is toch eigenlyk de grootste 
aardigheid er af. Doch spijt zullen wy' van onze byen-
houdery nooit hebben. Veel voor ons nieuwe en interes
sante zaken hebben wij omtrent immen geleerd. Wij hebben 
duidelijk gezien, dat zy lang niet zoo slim zyn en dat toch 
het leven in den korf veel geheimzinniger is dan de boeken 
wel willen doen voorkomen, en wy hebben genoeg van 
byengewoonten opgemerkt om ons voorzichtigheid te leeren 
omtrent veel praatjes, die er aangaande de nyvere honing-
zoekstors in omloop zijn. Het zal misschien nooit gelukken 
het wonderbaarlijke sociale instinct der bijen voldoende te 
verklaren, doch men is stellig op het verkeerde pad, als 
men de ingewikkelde toestanden in den korf beschouwt 
als het uitvloeisel van een verstand, dat het menschelyke 
naby' komt. 

Tot slot vermeld ik nog even, dat onze bijen met een 
parasiet, de bijenluis, bezet waren, die ik als een heele 
merkwaardigheid beschouwde; al is genoemd insect hier 
al meer aangetroffen, toch behoort het tot de zeldzaam-
heden en blijft het een hoogst merkwaardig dier. Het 
prouveert alweer niet voor de slimheid der byen, dat zij 
elkander niet van zulke betrekkelijk kolossale parasieten, 
waarvan zy toch veol last moeten hebben, weten te bevry'den. 

En nu eindig ik, niet uit gebrek aan stof, doch wel, om 
niet te veel van 't geduld der lezers te eischon en wek 
iedereen ten sterkste op bijen te gaan houden. Vooral voor 
wie buiten woont moet het eene heeriyke liefhebbery zyn. 
Moge daarom dit artikel enkele bekeerlingen maken! 

Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 
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BUITENLANDSCHE VOGELS. 
en van de meest aantrekkeiyke plekjes uit Artis is 

voor velen zeker de galery, waarin de kleine buiten-
landsche vogels zyn uitgestald. 

Wel missen ze op eenige uitzonderingen na den schoenen 
zang, die onze gevleugelde Nederlandertjes bezitten, maar 
in rykdom van kleuren staan de laatste vogels by de 
eerste achter. 

Elk, ook al is hy nu juist geen „vogelliefhebber" staat 
by deze kleine schepselen een wyie stil om te genieten 
van de weelde der natuur, welke uit deze hare voort
brengselen zoo luide spreekt. 

Toch zal dat genot voor hen, die zich meer voor vogels 
interesseeren en daaromtrent wat gelezen hebben niet 
onverdeeld zyn. Ja menigeen zal dat deel van den beroemden 
dierentuin verlaten met een zeker gevoel van onvoldaanheid, 
daar hy zoo gaarne meer had willen zien van het levende 
dier lieftallige schepseltjes met al zyne geheimen dan in 
eenige minuten kan opgemerkt worden. 

Wat zou het waard zyn, om eenige weken of maanden 
lang, dag in, dag uit, ze te kunnen gadeslaan, terwyi ze 
in eene ruime volière, of beter nog in een vogelkamer onge
stoord hun gang konden gaan, byna alsof ze nog waren 
in de vrye natuur! 

Als broedgelegenheden aanwezig waren en voldoende 
nestmatinaal, zou menig vogelpaartje zich voortplanten, 
beter zelfs dan de inlandsche. 

't Spreekt van zelf, dat ook in dit geval niet alles voor
spoed zou wezen, maar juist de kleine tegenvallers sporen 

aan. 't Is nu eenmaal een trek van den mensch om dat. 
gene te begeeren, wat moeilijk te verkry'gen is! 

En wat is de kleurverandering der exotische vogels 
interessant. Het tygorvinkje, waarvan het mannetje bij aan
koop nagenoeg in kleur de gelyke was van zyn wederhelft, 
verrast u op zekeren dag met een schoon rood plekje op 
de borst. Eerst zult ge twy'felen, of 't ook een bloedvlekje 
is en gaan onderzoeken, waar het diertje zich kan bezeerd 
hebben, maar beziet ge het beestje goed, dan bemerkt ge, 
dat een nieuw veertje tusschen 't grauwe vederpakje komt 
uitkyken, en wonder boven wonder in kleur geheel afwijkt. 

Nog eenige weken en het grauwtje is veranderd in een' 
levenden roby'n met kleine witte vlekjes langs de zijden. 

Nauwiyks is deze metamophose geëindigd, of eene para
dijsweduwe, een onaanzieniyk gekleurd vogeltje, toen 't 
uw eigendom werd, begint andere tinten te vertoonen. 

De staart van 't diertje krygt nieuwe veeren, donkerder 
dan de voorgaande waren en overtreffen deze weldra ook 
in lengte. Toch gaat het groeien voort tot 't kleine ding 
eindeiyk een paar echte haneveeren schynt te hebben, die 
meer dan tweemaal zoo lang zyn als zijn lichaam zelf. 

Kyk, van al zulke dingen ziet de Artis-bezoeker niets en 
vandaar de eenigszins onaangename stemming, dat gevoel 
van onvoldaanheid, waarmede hij afscheid neemt van de 
vogelgalery. 

Zoo was het tenminste tot voor eenige jaren geleden, 
omdat het hem onmogelijk was de vogels te keepen, daar 
er in Holland geen aankomen aan was en de aankoop in 
het buitenland te veel vergde van de beurs van den gewonen 
burgerman. 

Thans kan elk tal van vreemdelingetjes zich aanschaffen 
voor pryzen, welke ternauwernood die van onze inlandsche 
soorten overtreffen. Men vergelyke slecht: myn sysje kost 
zestig cent en zyn naamgenoot uit West-Afrika, van Mada
gascar of misschien wel van Sint-Helena afkomstig, kocht 
ik voor eén, zegge één gulden. 

Hoe 't mogely'k is, dat men 't voor zoo'n geringe som 
kan geven, in aanmerking genomen de lange reis, die het 
achter den rug heeft is my' een raadsel. 

En door en door gezond is het lieve, kleine ding, getuige 
zyn onophoudeiyk heeriyk gezang. 

Toch schy'nt op zulke vogels, al worden ze in prima 
conditie geleverd tegen onbegry'pelijke lage pryzen, nog wel 
wat verdiend te worden. Dit besluit ik door de vlucht die 
eene zaak hier ter stede (Spuistraat 51 en 53) genomen heeft. 

't Begin, een paar jaar geleden, was een onnoozel winkeltje 
met wat Hollandsche vogels. Langzamerheid verschenen 
een paar buitenlanders en op dit oogenblik (Februari 1907) 
zy'n de verschillende kooien en hokken gevuld met honderden 
zangers en kleurvogels uit alle werelddeelen. 

Elk liefhebber vindt er iets van zyne gading. Wie zang-
vogels verlangt, heeft te kiezen tusschen Japansche nachte
galen, Mozambiek-sysjes, edelzangertjes, tijgervinken, schama-
lysters enz. 

Wenscht men zich te verlustigen in schoone kleuren, dan 
vindt men er nu of later: wevers, paradysweduwen, St. 
Helena-fazantjes, Zebra- en diamantvinken en nog vele 
andere soorten. 

Broedproeven kunnen ondernomen worden met graspar
kieten, Japansche meeuwtjes (bruin, wit of bont naar verkie-
zing),witterystvogels,z6bravinken,bandvinkjes of zilverbekjes. 

Zy, die meer genoegen vinden in het leeren napraten 
van woorden, het nabootsen van geluiden enz., kunnen er 
zich Congo-papegaaien of gryze-roodstaartjes aanschaffen. 
Is de portemonnaie minder ruim voorzien, dan kan de keuze 
vallen op Amazonen en andere papegaaien. 

Misschien wil nog een ander zyn vogelkamer zoo inrich-
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ten, dat ze eenigszins eene afbeelding is van de kleine-
vogelwereld van 't een of ander werelddeel. Kiest hy 
byvoorbeeld Afrika, dan kan hy de vogelstube bevolken 
met: Sint-Helena- en blauwe fazantjes, goudborstjes, band-
vinken, ekstertjes in soorten, zilverbekjes, paradysweduwen, 
napoleon-, oranje- en bloedsnavelwevers, witkop- en drie
kleurige nonnen . . . waarschyniyk nog wel meer, doch ik 
zal myne opsomming maar eindigen. 

Me dunkt, elke lezer zal wel overtuigd zyn, dat het niet 
moeilyk zal vallen zich in den loop van een jaar er een 40 
a 50 tal vreemde vogelsoorten aan te schaffen met kooien, 
voeder en alle verdere benoodigdheden. Daarmede is natuur-
lyk niet gezegd, dat de aankoop van zulk een zwerm 't 
verkiezely kst is ; integendeel, wie werkely k genot wil hebben, 
neme niet te veel vogels gelyk. Alle dieren verlangen eene 
goede oppassing, maar vogels stellen in dit opzicht bijzonder 
hooge eischen on als die dan elk vry oogenblik in beslag 
nemen, zal 't werk zeker het genot overtreffen. 

Ook is 't niet hetzelfde, waarmede men begint: eerst 
die, welk het gemakkelykst te verzorgen zyn, dat zyn de 
zaadetende, pas later de insecteneters. 

Een mengsel van gierst, kanariezaad, haver en ryst is 
een unieverseel-voeder voor alle buitenlandsche zaadeters. 
De gierst komt in verschillende soorten in den handel. De 
kleino vogels zyn vooral gesteld op trosgierst, d. i. deze 
graansoort in de aren gedroogd en op de bruine gierst. 
Grootere hebben hefst ook wat witte, terwyi de parkieten 
kanariezaad en haver als afwisseling met graagte genieten. 

Ongepelde ryst is het meest natuurlyke voedsel voor de 
grijze en witte rystvogels. 

Do papegaaien gebruiken ook mals, hennepzaad en noten. 
Verder diene men niet te vergeten, dat alle vogels, zullen 

ze op den duur gezond biyven, in meerdere of mindere 
mate groen voeder noodig hebben. Als zoodanig komt 
vooral het bekende vogelmuur in aanmerking, alsmede 
kruiskruid, twee soorten onkruid, die overal te vinden zyn 
tot zelfs in stadstuintjes toe. 

Parkieten en andere papegaaien knabbelen heel graag op 
groene takken en bladeren van den wilg en van vruchtboomen 
Met de toediening van dit „levende" voedsel zy men echter 
in den beginne spaarzaam. Wie weet, hoe lang de vogels 
het hebben moeten missen. Waarschyniyk zouden ze erop 
eens te veel van gebruiken en plotselinge veranderingen 
in het voedsel hebben nagenoeg altyd schadëiyke gevolgen. 

Den insecteneters geve men als hoofdvoedsel het zooge
naamde lystervoer, vochtig gemaakt door toevoeging van 
geschrapte en daarna geraspte worteltjes. 

In ' t voorjaar mogen ze langzamerhand gewend worden 
aan wat versche raiereieren, terwijl ze zich er zeker goed 
by zullen bevinden, wanneer ze by wyze van versnapering 
zoo nu en dan eens oen meel worm mogen pikken. 

Als drinken geef ik altyd gekookt en daarna afgekoeld 
water, waarin Dr. Lahmann's voedingszout is opgelost. 

Tegen groote en vooral tegen snelle afwisseling in tem
peratuur moeten de buitenlandsche vogels, vooral in den 
eersten tyd zorgvuldig beveiligd worden. Als ze eenmaal 
een zomer en herfst in ons land hebben doorgebracht, 
schynen ze over het geheel veel beter bestand tegen de 
koude, dan men zou meenen. 

In den vorigen winter hebben myne bandvinken en 
zilverbekjes eenige nachten doorgebracht in een vertrek, 
waar de thermometer 25° P. aanwees, 't Water in de fon
teintjes was geheel bevroren 's morgens, maar de vogeltjes 
waren springlevend. 

Ik moet er echter by voegen, dat in de kooi een nacht
hokje was aangebracht, een kistje van ongeveer een kubieken 
d,M. inhoud, met eene opening in een der wanden, zoo 

groot, dat de diertjes er juist door konden. Daarin zochten 
ze met hun viertjes nachtverblijf. 

Een paar weken later vond ik in dat bakje een eitje, 
vermoedelyk van een bandvink. Tot broeden kwam ze toen 
echter niet. 

Dat eierenleggen in den winter zal mogelyk wel vreemd 
klinken, toch is juist onze winter de aangewezen broedtyd 
van alle vogels afkomstig van het zuidelyk halfrond en 
merkwaardig is het, hoe die diertjes vaak nog jaren tegen 
den herfst en in den winter broedlustig zyn en dus in zeker 
opzicht gelyken op de planten uit dezelfde streken afkomstig, 
Olivia, Amaryllis enz., wier bloeityd eveneens valt in 't 
seizoen, dat voor ons land de rustperiode is. 

Die vogels broeden, die bloemen bVoeien dus, als 't in 
hun vaderland voorjaar en zomer is. 

De jongen, in ons land geboren, schikken zich vaak naar 
ons klimaat en broeden derhalve in onze lente en onzen zomer. 

Ik wil eens opgeven, wat ik in den loop van een jaar 
zooal in voorraad heb gezien by den Heer Van Meel: 

I. Afrika: 
Helena-fantjes, Aegintha astrid; Goudbuikjes, Agintha 

sanguinolenta; Blauwe-fazantjes Aegintha phoenicotis; Band
vinken, Spermestes fasciata; Ekstertjes, Spermestes fungil-
lina, cucullata e t c ; Zilverbekjes, Spermestes cantaus; Para
dysweduwen, Vidua paradisea; Napoleon-wevers, Ploceus 
melenogaster; Nonnetjes, Spermestes atricapilla e t c ; Oranje
wevers, Ploceus franciscanus; Bloedsnavelwevers, Ploceus 
sanguinirostris; Mozambiek-sysjes, Fringilla Hartlaubi; Congo-
papegaaien, Psittacus erithacus. 

U. Azië: 
Jap. nachtegalen, Leiothrix luteus; Jap. meeuwtjes, Sper

mestes acuticauda; Tygervinkjes, Aegintha amandava; 
Schamalysters, Kittacincla macraura; Alexander-parkieten, 
Palaeornistorquatus e t c ; Molukkenpapegaaien, 

III. Australië: 
Zebra vinken, Spermestes castanotis; Diamantvinken Sper

mestes guttata; Grasparkieten, Psittacus undulatus. Kaka-
toe's, Plissolophus cristatus etc. 

IV. Amerik: 
Nonpareils, Fringilla ciris; Indigovinken, Fringillacyanea; 

Blauwe nachtegalen, Sialia stalls; Saffraan-vinken, Fringilla 
bransiliensis; Ara's, Psittacus ararauna etc.; Muschparkieten, 
Psittacus passerissus. 

De lyst is lang niet volledig, maar voldoende om zich 
een idee te vormen van de verscheidenheid en den voorraad. 

De vreemde namen zyn er by vermeld, omdat hetzelfde 
vogeltje in Nederland onder geheel verschillende Hollandsche 
namen in don handel gebracht wordt, de Japaansche nach
tegaal heet by den een regenboogvogel, terwyi een ander 
hem annonceert als zonnevogel en een derde spreekt van 
Chineesche nachtegalen. 

Ten slotte geef ik nog eens den raad, dien ik vroeger al 
eens gaf, ga zelf koopen en kyk goed uit de oogen, wat 
ge neemt, dan kunt ge u heel wat teleurstellingen besparen. 

Opdat men my echter niet verkeerd begrypen moge, moet 
ik er by voegen, dat ik me over hotgeen ik aangeschaft heb 
by genoemden heer nog nimmer te beklagen heb gehad en 
bovendien zyne zaak een goedkoop adres vind. 

J. POSTMA. 
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