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vinden is, wordt de voorraad van den dag, aangegeven 
door den koelie, in de droogschuur nagegaan. 

Nu vlug de kasstaat klaargemaakt en de assistent is 
vry, d. w. z. na bekomen verlof mag hy de onderneming 
verlaten, maar er moeten altyd 2 van ons zessen thuis 
blyven. 

De aanrygloonen, verdiend door Javanen en javaansche 
vrouwen geeft men aan het eind van de maand op aan 
den assistent van het emplacement, die den Javanen eens 
per maand hun loon uitbetaalt. Want alle loonen, door 
den Javaan verdiend, moeten in één boek staan, ten gerieve 
der controle door het Bestuur (daar nl. de ambtenaren 
van Binnenlandsch Bestuur ambtshalve arbeids-inspecteur 
zyn). 

TAUKEH. 

(Wordt vervolgd). 

SPOTVOGELTJES. 
et is maar een eenvoudige geschiedenis; toch is het 
misschien de moeite wel waard ze te vertellen. 

Het gebeurde nu twee jaar geleden. We hadden een 
tameiyk grooten tuin met veel vlier en daarin nestelden 
de slanke gele diertjes geregeld ieder jaar. Citroentjes 
noemde men ze in die streek. 

Dat jaar zag ik ze voor het eerst in het laatst van Mei. 
Ze zochten blykbaar een nestplaats, vlogen van het eene 
vlierboschje naar het andere en bekeken nauwkeurig elke 
vork in de hooge vlierstruiken. Eindeiyk, na veel gepraat 
en gedraai, was de zaak in orde. Rechts van het prieëel 
was het uitverkoren plaatsje, tameiyk verscholen en hoog 
in de struiken. Weldra begon het bouwen. Allemaal dorre 
grasstengels werden aangesleept en in een paar dagen 
waren de vogeltjes al een heel eind met hun werk gevor
derd, Om het nestje goed rond te krygen, draaiden ze zich 
onder het bouwen telkens geheel er in rond. 

Het was byna klaar, toen op een goeden ochtend vrouw
lief verdwenen was. Ik zag het dadeiyk toen ik 's morgens 
buiten kwam. Papa spotvogel vloog alleen rond, kwam van 
tyd tot tyd eens naar zyn nestje kyken, maar werkte er 
in ' t geheel niet meer aan. Of het wyfjedooreenkat of een 
andere vogeiyesverslinder was opgepeuzeld of dat ze een 
anderen man had gekozen, ik weet het niet. Zeer merk
waardig echter vond ik het gedrag van den overgebleven 
echtgenoot. Hy was spoedig tot de conclusie gekomen, dat 
j i a t hy aan een nestje zonder vrouw niets had; dus eerst 
een vrouw gezocht! En hoe legde hy dat aan, denkt ge? 

Hy heeft een schaduwryk hoog topje in den notenboom 
gezocht en heeft daar van 's morgens 9 uur af den geheelen 
dag zitten zingen van wat ben je me. Ty'd om te eten gunde 
hy zich byna niet. Nu en dan pikte hy een mug of ander 
insect onder de bladeren uit, maar dat was ook alles. 

Hy ratelde maar door: kie-wiet, kie-wiet, schiet-in't-vuur, 
karrekarre-kietkiet, om dan weer als een merel te fluiten 
of een rommelzootje van andere geluidjes eruit te gooien. 

E n . . . de manoeuvre gelukte! 
Om 4 uur 's middags vloog hy weer luid kwetterend 

(zooals een spotvogel dat doet) achter een wyfje aan. 
Was het een andere schoone? Of was het toch weer zyn 

eerste vrouw, die maar tydeiyk van hem weggegaan was, 
omdat de nestplaats haar niet beviel of om een andere 
reden? Hoe het zy', de zaak was weer in orde, het nestje 
werd netjes afgemaakt en spoedig voorzien van vier 
kleine eitjes. 

Dra was het broeden in vollen gang; maar erg fortuiniyk 
waren de spotvogeltjes dezen keer niet. Papa bemoeide zich 
er niet veel mee. Van tyd tot tijd kwam hy eens kyken 
of het goed ging, en duwde zyn wyfje dan wel wat toe; 
maar als ze van het nestje ging, om hem het werk voor 
een tydje over te doen, maakte hy' dat hy weg kwam; 
daar moest hy niets van hebben. 

Tot zijn eer moet ik echter zeggen, dat hy" er gauw bij 
was, wanneer er een kat in de buurt kwam; dan hief hy 
een gekrijsch aan, dat de lysters die daar ook (voor de 
tweede keer dat jaar) een nest hadden, niet wisten hoe 
gauw ze er by zouden komen, om ook met hun geschreeuw 
poeslief bang te maken, 

Een goed gemikte steen deed dan gewoonly'k de kat het 
hazenpad kiezen. 

Nadat ze zoowat 10 dagen gebroed hadden, waren warempel 
op een goeden of liever slechten morgen de eitjes verdwenen, 
tot groote consternatie van de vogeltjes. Misschien wist de 
ekster, die mooie leelykerd, die al een paar keer zoo gluiperig 
in den tuin had rondgegluurd en die ik toen lederen keer 
had weggejaagd, er wel meer van. 

Hoe het zy, de eitjes waren weg en de spotvogeltjes 
konden opnieuw beginnen. Eerst echter zyn ze verhuisd. 

Voor de tweede maal het huis te betrekken, waar ze zoo 
bestolen waren, vonden ze zeker te gevaariyk. Ze hebben 
een ander plaatsje, nu links van het prieëel, uitgezocht, en 
hun oude nestje hooitje voor hooitje daarheen overgebracht. 
De bodem alleen hebben ze niet meer gebruikt, dien hebben 
ze eruit gewipt en op den grond gegooid. 

Den tweeden keer zyn ze fortuinlyker geweest. Ze hebben 
hun kroost zonder ongelukken in alle stilte grootgebracht 
en zyn, zoodra de kindertjes konden vliegen, er allemaal 
vandoor gegaan, zonder dat ik ze nog één keer gezien of 
gehoord heb. Voor mijn bescherming hebben ze me niet 
eens bedankt! 

Neen, dan hebben die lysters waar ik zoo pas van sprak 
netter gehandeld. Die kwamen later geregeld met hun vyf 
kinderen op het pad vóór het prieëel wormen zoeken. 
't Was verbazend leuk om te zien hoe ze tameiyk lange 
wormen uit het vaste tuinpad voorzichtig te voorschijn 
trokken. 

Maar voor dio had ik ook, toen ze aan den raampost in 
het klimop zoowat manshoog nestelden, een lat onder het 
nest gespykerd en prikkeldraad er onder gespannen. Ja, ja, 
die waren er toen vroeg by. In 't eind van April hadden 
ze al jongen. En denzelfden zomer hebben ze nog twéé 
nesten in onzen tuin gemaakt, maar daar vertel ik later 
misschien nog wel eens van. 

Eefde. P. G. APPELBOOM J R . 

Cs/^ t s ^ - US ds t s / ^ ias t*r tsf t*f t3S 

AUGUSTUS. 
p l a a t s tegenover de eerste weken van Juli eens de laatste 
sjS weken van Augustus. Welk een verschil! Nu kun je 
f je niet meer wysmaken, dat de wereld vol is van 
vogelvreugd en bloemenpracht. Het feest is voorby, de 
gasten vertrekken, de feestzaal wordt al leeger en stiller. 

Na de hooilanden volgde de akkers. Waar in 't begin 
van de maand bonte velden het heidedorp omgaven, liggen 
nu de kale stoppelvelden, alleen opgevroolykt door de onver
woestbare onkruiden, de bonte hennepnetel, de roode guiohel-
heil, de gele akkerkool en allerlei onduideiyk gedoe van 
veelknoopen en melden. De heide zelfheeft ook zyn hoogte-
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punt gehad en gaat.langzamerhand verbleeken. De by'en 
werken nu aan 't inbrengen van de wintervoorraad evenals 
de muizen en hamsters en eekhoorns, die zich moester 
maken van het allerbeste en allerfijnste van onze veld-
vruchten. 

Op natte heideplekken en in duinvalleien naar den zeekant 
houdt de zomer nog het langste stand, daar zyn nog 
bloemenvelden van beteekenis, vol parnassia, gentianen, 
duizendguldenkruid en anagallis, en in slooten en plassen 
bloeit nu de prachtige gele water-gentiaan te midden van 
de rypende lischdodden. En wederik, bastaardwederik en 
kattestaart maken nog kleurige plekken tusschen de glanzend 
bruine pluimen van het riet. 

Hier en daar komt de dotterbloem weer in bloei, soms 
in groot aantal, een enkele maal vergezeld door pinkster-
bloemen en ook sommige van de voorjaarsgrassen steken 
weer hun pluimen omhoog, doch dat is allemaal slechts 
voor korten tyd en op enkele plaatsen, zoodat niemand er 
zich door laat beetnemen. 

De vogeltrek is in vollen gang. Eigeniyk is die reeds 
begonnen in Juni, nogfr voor Sint Jan, als de nachtegaal 
nog zingt en sommige zilvermeeuwen nog hun eerste eieren 
moeten leggen. In Juli wordt die beweging al duidelyker 
en duidelyker en langs het strand vertoonen zich al zee-
vogels uit de poolstreken. Maar eerst in Augustus komen 
de groote troepen en de vele soorten in beweging: hon
derden en duizenden sterntjes trekken van zandplaat tot 
zandplaat, oeverloopers, strandloopers, zandloopers, knoeten, 
plevieren, tureluurs, grutto's, wulpen wemelen langs de 
stranden en in de rypende vlierbessen komen eiken dag 
weer andere familiën van roodstaartjes, fitisson, zwartkoppen, 
nachtegalen, grasmusschen, tuinfluiters, vliegenvangers, al 
de kleine zangers, die hetzy alleen, hetzy in troepen, de 
tocht naar 't Zuiden aanvaarden. 

De weemoed van de laatste roos en de trekkende Ewaluw 
komt iiatuuriyk alloen voor rekening van ons, menschen. 
Want die vogels zelf voelen zich heel gelukkig en tevreden, 
de meeste zyn nog jong, byna alle voelen zich lekker nu 
ze den rui achter den rug hebben en ze vinden overal 
voedsel van allerlei aard in overvloed. Geen wonder, dat 
ze dartelen en spelen, zich verlustigen in allerlei vlieg
kunsten, en dat verscheidene zangvogels nog eens een 
liedje ophalen van de lente. En zoo komt het, dat we 
eigeniyk het heele jaar vogelzang kunnen hooren, al is het 
in de zomervacantie dan wat dunnetjes. 

JAC. P. TH. 

DE HUISZWALUW. 
-7CIS go hot genoegen hebt, de huisheer to zyn van een 
/ * vyftiental zwaluwgezinnen, dan behoeft het zeker geene 
verwondering te wekkon dat de lust by u opkomt eons 
iets uit het leven en streven van uwe kloine huurders te 
vertellen. Volgens den schryver van het Vogeljaar komt 
de huiszwaluw, hoewel niet zoo talryk als de boerenzwaluw, 
in ons land veelvuldig voor. Mot name wordt de duinkant 
genoemd (waarvoor de schryver, ook wat andere vogels 
betreft eene groote voorliefde schynt te hebben, zoodat 
men, als men met een nieuw hoofdstuk begint reeds weer 
in de duinen is, voor men er aan denkt. {" De Heer Thysse 
vergeve me deze opmerking). Verder zegt de schry'ver, dat 
zo hunne nesten „zelfs" tegen spiksplinternieuwe villatjes 
bouwen. Wat dit zelfs aangaat, zou 'k wel een vraagteeken 
willen schryvon. 'k Heb nml. opgemerkt, dat pasgebouwde 

huizen, als ze geschikt zy'n voor huiszwaluwen, by voorkeur 
zelfs door huiszwaluwen worden opgezocht. Een eigen
aardig voorbeeld is wel het volgende. Het thans door my 
bewoonde huis werd gebouwd in den winter van 1903—1904. 
In tegenstelling met de meeste huizen hier, bevindt er 
zich onder de goot geen lyst. De goot rust op in de muur 
gemetselde ongeveer 3 dM. naar buiten uitstekende paaltjes. 
En deze huizen worden door de zwaluw bij voorkeur uit
gezocht. De ruwe steen biedt voor de grondstof betere 
aanhechting dan de gladgeverfde gootly'st. Is de steen 
bovendien nieuw, dan schynt de verbinding zooveel te 
steviger te worden. In den zomer, het was reeds midden 
Juni, meldde het eerste paartye zich aan. Met verwondering 
sloeg oud en jong het werk van de diertjes ga. Menigmaal 
ho.orde ik de opmerking: Wat een vreemde zwaluw. En 
voor de dorpsgenooten was ze dit ook inderdaad. Niemand 
had nog jrfooit in die plaats de huiszwaluw en zyn werk 
gezien. Het voorjaar van 1905 kwam en in plaats van twee, 
bracht April een heele troep zwaluwen, die, nauweiyks 
in 't land, direct begonnen met kluitjes aarde op een 
afstand van ongeveer 2 dM. tegen de muur te bevestigen. 

Voor ik hier echter mee verder ga, eene enkele opmerking 
nog over de woonplaats in 't algemeen. Misschien is het 
andere lezers ook wel opgevallen, dat in sommige dorpen 
de huiszwaluw totaal onbekend is en schryver dezes, 
hoewel steeds een liefhebber van vogels, was reeds vyftien 
jaar, toen hy in het Friesche dorpje Oostmeer de eerste 
kolonie huiszwaluwen zag. Later heb ik dikwyis speciaal 
er op gelet of ik in een of ander dorp ook huiszwaluwen 
en hunne nesten opmerkte en steeds was het: algemeen 
bekend of totaal onbekend. Waar de Heer Thysse reeds 
zegt, dat villa's nog al eens tot de uitverkoren plaatsen 
behooren, is de bouwwyze dier woningen er zeker niet 
vreemd aan. De stations der S. S. verschaffen gewooiyk 
ook aan eenige zwaluwgezinnen onderdak; de overkap
pingen, als ik ze zoo mag noemen, van den gevel, biedt 
den vogels gewooniyk eene welbeschutte en veilige nest
plaats en het ontbreken van de lysten tegen de muren en 
het voorkomen der uitstekende paaltjes, die de kap steunen, 
schynt die plaats nog aanlokkeiyker te maken. 

Retournous a nos moutous, in dit geval de troep zwa
luwen, waarvan ik zei, dat ze in April 1906 onze muren 
met hunne proefkluitjes begonnen te versieren, Ikoverdryf 
niet als ik zeg, dat op wel dertig plaatsen de dieren be
gonnen met hunne kluitjes siyk vast te plakken. Steunende 
op de uitgespreide staart, de teere, wit beveerde pootjes, 
die wel iets doen denken aan de witte wollige pooten van 
sommige nachtvlinders, stevig tegen de voegen gedrukt, 
zaten ze soms geruimon tyd aaneen, bezig met de kleinebekjes 
de modder tegen de muur te plakken. Tusschen de yverig 
werkende troep zaten enkele lanterfanters, zeker de vrooiyke 
Fransjes uit de zwaluwenwereld, lustig te zingen en naar 
alle kanten rond te kyken, misschien om de aandacht van 
een wyfje te trekken. Het zingen was trouwens by den 
troep algemeen en hoewel niet zoo welluidend als dat van 
den boerenzwaluw, waren er toyh by, wier deuntje eene 
opmorkeiyke lengte begon te verkrijgen. Ook toen later 
de nesten klaar waren, klonk soms, niet alleen by dag 
maar zelfs in den avond, uit sommige nesten een vrooiyk 
liedje. Heel eigenaardig en pleitend voor het overleg der 
diertjes was ook de plaats, die ze kozen. Laat ik eerst 
zeggen; dat de vier muren van het huis volkomen geiyk 
zyn (onder de goot natuuriyk), alleen zyn de beide zymuren 
aanmerkeiyk langer dan de voor- en achtermuur. En toen 
eindeiyk, na tallooze proefnemingen, het ernst begon te 
worden met den nostbouw, bleken er aan den oostkant 
twee nesten, aan den zuidkant vyf, op het westen elf en 


